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 (พ.ศ.๒๕๕8–พ.ศ.๒๕60) 
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บทนํา 

 

  ดวย  เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา  มีนโยบายที่จะใชหลักการ การมีสวนรวมของประชาชนใน

การจัดทําแผนพัฒนา เทศบาล  โดยถือเอาปญหาและความตองการของประชาชนเปนหลักที่จะดําเนินการ

เพื่อแกไขและตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริง  และยั่งยืน  กอปรกับผูบริหาร

เทศบาลไดมีนโยบายที่จะมุงพัฒนา และยกระดับชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลใหมีมาตรฐานในการ

ดํารงชีวิต  มีจิตสํานึกในการรักทองถิ่นเพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาทองถิ่นใหเจริญกาวหนา  และ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๘  ขอ  ๑๘  กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  จัดทําและทบทวนแผนพัฒนาสามปใหแลว

เสร็จภายในเดือนมิถุนายนกอนงบประมาณประจําป    และขอ  ๖  การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ตองสอดคลองกับระเบียบวาดวยการประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นโดยแผนพัฒนาสามปจะตองมีความสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในเขตจังหวัดและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
 

๑.๑   ลกัษณะของแผนพัฒนาสามป 

  แผนพัฒนาสามป  เปนการแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ  โดยมีหลักคิด

ที่วา  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทางและภายใต

แนวทางการพัฒนาหนึ่ง  จะมีโครงการ / กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ / กิจกรรม ที่จะตองนํามา

ดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนาซึ่งจะ

มีผลตอวัตถุประสงคเปาหมาย  จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน  และวิสัยทัศนในที่สุด 

  นอกจากนั้น    แผนพัฒนาสามป เปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิด  กับงบประมาณ

รายจายประจําป  กลาวคือ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําป  โดยนําโครงการ / กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามป ในปที่จะจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําป  ไปจัดทํางบประมาณ เพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวย

ความรอบคอบและผานกระบวนการมสีวนรวมของประชาชน 
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  ดังนั้น  โครงการที่บรรจุอยูในแผนพัฒนาสามป  โดยเฉพาะในแผนประจําปแรกของ

หวงระยะเวลาสามปนัน้ควรมีสภาพความพรอมอยางนอย  ๒  ประการ  คือ 

  ๑.   มีความแนนอนของกิจกรรมที่จะดําเนินการ  โดยควรมีการประเมินถึงความ

เปนไปไดของโครงการ / กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชนสาธารณที่จะไดรับจากโครงการ / กิจกรรม 

  ๒.   กิจกรรมที่อยูในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามป  ควรมีความพรอมใน

เรื่องรูปแบบและรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร  เพื่อใหสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะ

นําไปใชจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไดตอไป   
 

            แผนพัฒนาสามปมีลักษณะกวาง ๆ ดังตอไปนี้ 

  ๑.   เปนเอกสารที่แสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

  ๒.   เปนเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา 

                           ที่ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดําเนนิการ 

๓.   เปนเอกสารที่แสดงโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนนิการเปนหวงระยะ    

 เวลาสามป 

๔. เปนเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา กับ 

      งบประมาณรายจายประจําป 
 

๑.๒  วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

๑.  เพื่อเปนการเตรียมโครงการตาง ๆ  ใหอยูในลักษณะที่พรอมจะบรรจุในเอกสาร  

     งบประมาณประจําป  และนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ 

๒. เพื่อแสดงความสัมพันธและเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป  และการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 

๓. เพื่อแสดงจุดหมายและแนวทางการพัฒนาของเทศบาล วาเปนอยางไร  โดย

จะตองสอดคลอง  และสามารถสนองตอบตอวัตถุประสงคของการพัฒนา 
 

๑.๓   ประโยชนของแผนพัฒนาสามป  

  เปนเครื่องมือที่จะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดพิจารณาอยางรอบคอบให

เห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตางๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและสงผลทั้งในเชิงสนับสนุน

และเปนอุปสรรคตอกัน  เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการ

ดําเนินงานและใชทรัพยากร การบริหารของทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดประโยชน

สาธารณะสูงสุด 
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๑.๔  ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) 

การจัดทําแผนพัฒนาสามป  เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60) 

ไดดําเนินการจัดทําตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว4830 

 ลงวันที่   22  พฤศจกิายน  ๒๕๕6 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนา

สามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทํา

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  และแผนพัฒนาสามป  สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

โดยคํานึงถึงการบูรณาการยุทธศาสตรประเทศ  ยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน  และ

แนวทางดําเนินการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนชุมชน และสภาพปญหาและความตองการของ

ประชาชนในพื้นที่มาเปนกรอบในการพิจารณาเพื่อกําหนดประเด็นการพัฒนาที่สอดคลองกับปญหา

ความตองการของประชาชน  ดังนั้น  เพื่อใหการบริหารงานของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  เปนไป

เพื่อประโยชนของประชาชนโดยมีแผนพัฒนาสามป  เปนเครื่องมอืในการบริหารงาน  และแผนพัฒนามีความ

สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดและแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  จึงไดกําหนดขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป ( ๒๕๕8 – ๒๕60 )   

ดังนี ้
 

ขั้นตอนท่ี ๑  การเตรียมการจัดทําแผน  

๑.  งานวิเคราะหนโยบายและแผน  สํานักปลัดเทศบาล  ผูรับผิดชอบการจัดทํา

แผนพัฒนาเทศบาล  เขาพบผูบริหารทองถิ่น  เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคความสําคัญและความจําเปนใน

การจัดทําแผนพัฒนาสามป  และเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป  หวงป  ๒๕๕8–๒๕60   

ผานผูบังคับบัญชา  และปลัดเทศบาลใหผูบริหารทองถิ่นอนุมัต ิ 

๒. หนวยงานที่รับผิดชอบแจงโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8–2๕60) 

ที่ไดรับการอนุมัตใิหผูเกี่ยวของทราบ  
   

ขั้นตอนท่ี ๒  การเก็บรวบรวมขอมูล  

๑.  การเกบ็รวบรวมขอมูล : รวบรวมและจัดทําฐานขอมูลสภาพทั่วไป ใหครบถวนทันสมัย  

๒.  การรวบรวมปญหาสําคัญของทองถิ่น : โดยการจัดประชุมประชาคมชุมชน เพื่อ

สงเสริมใหมีการจัดทําและทบทวนแผนของชุมชน  ซึ่งเปนปญหาที่สําคัญของทองถิ่น และใหชุมชน

จัดลําดับความสําคัญของปญหา  เพื่อประกอบการพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาสามป 
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ขั้นตอนที่  ๓   การระดมความคดิเห็น  กําหนดประเด็นยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนา 

โดยใชเทคนิค SWOT analysis และการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมทองถิ่นเพื่อ

รวมกันกําหนดประเด็นยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนา เพื่อขับเคลื่อนใหเกิดความสําเร็จตามวิสัยทัศนการพัฒนา 

 

ขั้นตอนท่ี ๔  การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลฯ  รวบรวมประเด็นหลักการ

พัฒนา  ปญหาความตองการ และขอมูลนํามาวิเคราะหเพื่อจัดทํารางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8– 

๒๕60) 
 

ขั้นตอนท่ี ๕  การพิจารณารางแผนพัฒนาสามป  

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ พิจารณารางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) 
 

ขั้นตอนท่ี  ๖ ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติ และประกาศใชแผนพัฒนาสามป  

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนฯ เพื่อเสนอใหผูบริหารทองถิ่นเพื่อ

พิจารณาอนุมัต ิรางแผนฯ และประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) 
 

  ขั้นตอนท่ี ๗ การเผยแพร ประชาสัมพันธแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.๒๕๕8–๒๕60) 

ผูบริหารเทศบาลฯ  เผยแพรประชาสัมพันธแผนพัฒนาสามปไปยังหนวยงานตางๆ 

สมาชิกสภาเทศบาล  ประธานชุมชน และผูที่เกี่ยวของทราบ 

 

 

 

 

 

***************************** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

สวนท่ี  ๒ 

     สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

            ท่ีสําคัญของทองถิ่น 
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บทที่  ๒ 

สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานของทองถิ่น 

 

************************* 
 

1. สภาพทั่วไป 

การจัดตั้ง 

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ไดรับการเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบลเมืองแกน

พัฒนา  เปนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  เมื่อวันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๕๐  ซึ่งเดิมเทศบาลเมือง

เมืองแกนพัฒนา  ไดรับการจัดตั้งโดยเปลี่ยนแปลงฐานะมาจาก  สุขาภิบาลตําบลเมืองแกนพัฒนา  

ตามพระราชบัญญัติ เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒  เมื่อวันที่  

๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๔๒  

 ชุมชนเทศบาลเมืองเมอืงแกนพัฒนา  ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของแมแตง หางจาก

อําเภอเมอืง ไปทางทิศเหนือตามทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗ ระยะทางประมาณ ๔๘ กิโลเมตร  

และหางจากที่วาการอําเภอแมแตงเปนระยะทางประมาณ ๘ กิโลเมตร โดยใชเสนทางแยกจากทาง

หลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗ ตามถนนชลประทานเขื่อนแมงัดสมบูรณชล มีเขตการปกครอง

ครอบคลุม  ๒ ตําบล  คือ ตําบลชอแล  ๖  หมูบาน  และตําบลอินทขิล  ๑๐  หมูบาน  ตั้งแตหมูที่   

๑ –  หมูที่ ๑๑ (ยกเวนหมูที่  ๙)  จํานวนพื้นที่รับผดิชอบทั้งหมด  ๒๔  ตารางกิโลเมตร (๑๕,๐๐๐ ไร) 
 

อาณาเขต 

ทิศเหนือ   ติดตอกับ  ทองที่องคการบริหารสวนตําบลอินทขิล  อําเภอแมแตง 

ทิศใต  ติดตอกับ  ทองที่องคการบริหารสวนตําบลแมหอพระ  อําเภอแม

แตง 

ทิศตะวันออก   ติดตอกับ  ทองที่องคการบริหารสวนตําบลแมหอพระ                         

                                       และองคการบริหารสวนตําบลบานเปา 

ทิศตะวันตก ติดตอกับ   ทองที่เทศบาลตําบลอินทขิล 
 

สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศโดยรวม 

 สภาพภูมิประเทศ โดยทั่วไปเปนพื้นที่ราบ  ระหวางเทือกเขาและที่ราบลุมแมน้ําปง  มีลําน้ํา

ธรรมชาติ  ๒  สาย  คือ  ลําน้ําแมปง  และน้ําแมงัด  มีลําเหมืองสาธารณะที่รับน้ํามาจากฝายลูกลาง

ของชลประทานและคลองชลประทานที่รับน้ํามาจากโครงการเขื่อนแมงัดสมบูรณชล  สภาพภูมิอากาศ

ของเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนาคอนขางเย็นสบาย มีอุณหภูมโิดยเฉลี่ยตลอดป  ๒๔ องศาเซลเซียล 
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แผนที่แสดงเขตเทศบาลเมอืงเมืองแกนพัฒนา 
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1.1  ประชากร 

 จํานวนประชากรตามสถิติทะเบียนราษฎร  ณ  พฤษภาคม  ๒๕57  มีประชากร

ทั้งหมด  ๑๓,154  คน  แบงเปน  ชาย  ๖,264  คน  และหญิง  ๖,890  คน  ความหนาแนนของ

ประชากรตอพื้นที่  ประมาณ  ๕48  คน/ตารางกิโลเมตร  จํานวนครัวเรือน  ๕,384  ครัวเรือน  

(ที่มา : งานทะเบียนราษฎรเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา) 
 

ตารางแสดงขอมูลประชากรรายตําบล  แยกตามครัวเรือน 

ตําบล 
ขอมูลตามสถติิทะเบียนราษฎร 

ณ  เมษายน  ๒๕๕๖ 

ชอแล ๑,๙78 

อินทขิล ๓,406 

รวม ๕,384 

 

ตารางแสดงขอมูลประชากรแยกตามเพศ  

 

อําเภอ/ตําบล ชาย หญิง รวม 

ตําบลชอแล ๒,๑19 ๒,๓๗1 ๔,490 

ตําบลอินทขิล ๔,145 ๔,๕19 ๘,664 

ทองถิ่นเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ๖,264 ๖,8๙0 ๑๓,154 

 

ตารางแสดงขอมูลประชากรแยกตามเกณฑอายุ (เฉพาะผูมีสัญชาติไทย) 

 ชาย หญิง รวม 

เปนบุคคลที่ทําบัตรประจําตัวประชาชน ๔2 47 89 

เปนบุคคลที่ตองขึน้ทะเบียนทหาร 97 0 97 

เปนบุคคลที่ตองเขารับการเกณฑทหาร 72 0 72 

เปนบุคคลที่มสีิทธิ์เลือกตั้งอายุ  ๑๕ ป 52 52 104 

เปนบุคคลที่มสีิทธิ์เลือกตั้งอายุ ๑๘  ป ๘0 96 149 

เปนบุคคลที่มสีิทธิ์เลือกตั้งอายุ ๒๐  ป 97 74 171 

 

(ขอมูล  สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ณ  พฤษภาคม  ๒๕๕7) 
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ตารางแสดงขอมูลประชากรแยกตามเพศ และ ชวงชั้นอายุ  
 

แยกตามชวงอายุ ( ป )  เฉพาะผูมีสัญชาติไทย 

อายุ ชาย หญิง รวม 

นอยกวา ๑ ป 38 49 87 

๑ 58 45 103 

๒ 49 49 98 

๓ 42 52 94 

๔ 63 59 122 

๕ 41 47 88 

๖ 58 64 122 

๗ 42 47 89 

๘ 43 68 111 

๙ 58 48 106 

๑๐ 46 59 105 

๑๑ 38 46 84 

๑๒ 47 47 94 

๑๓ 41 47 88 

๑๔ 47 41 88 

๑๕ 52 52 104 

๑๖ 67 76 143 

๑๗ 67 82 149 

๑๘ 80 69 149 

๑๙ 69 64 133 

๒๐ 97 74 171 

๒๑ 72 74 146 

๒๒ 107 84 191 

๒๓ 96 99 195 

๒๔ 94 88 182 

๒๕ 100 76 176 

๒๖ 84 83 167 

 



- ๙ - 

 

อายุ ชาย หญิง รวม 

๒๗ 90 104 194 

๒๘ 97 102 199 

๒๙ 95 87 182 

๓๐ 96 89 185 

๓๑ 111 67 178 

๓๒ 89 70 159 

๓๓ 95 78 173 

๓๔ 100 102 202 

๓๕ 113 95 208 

๓๖ 87 96 183 

๓๗ 69 95 164 

๓๘ 56 91 147 

๓๙ 73 84 157 

๔๐ 82 83 165 

๔๑ 78 80 158 

๔๒ 82 81 163 

๔๓ 74 58 132 

๔๔ 69 94 163 

๔๕ 59 81 140 

๔๖ 85 97 182 

๔๗ 82 118 200 

๔๘ 95 140 235 

๔๙ 118 143 261 

๕๐ 132 149 281 

๕๑ 129 161 290 

๕๒ 109 144 253 

๕๓ 126 156 282 

๕๔ 150 159 309 

๕๕ 143 177 320 
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อายุ ชาย หญิง รวม 

๕๖ 142 155 297 

๕๗ 143 182 325 

๕๘ 136 162 298 

๕๙ 121 156 277 

๖๐ 119 141 260 

๖๑ 93 124 217 

๖๒ 90 91 181 

๖๓ 77 100 177 

๖๔ 78 84 162 

๖๕ 78 76 154 

๖๖ 54 57 111 

๖๗ 48 71 119 

๖๘ 35 35 70 

๖๙ 35 23 58 

๗๐ 34 41 75 

๗๑ 34 54 88 

๗๒ 30 42 72 

๗๓ 40 47 87 

๗๔ 31 37 68 

๗๕ 38 47 85 

๗๖ 40 38 78 

๗๗ 28 38 66 

๗๘ 26 27 53 

๗๙ 31 27 58 

๘๐ 24 36 60 

๘๑ 22 36 58 

๘๒ 30 33 63 

๘๓ 26 26 52 

๘๔ 17 14 31 

๘๕ 12 22 34 



- ๑๑ – 

 

อายุ ชาย หญิง รวม 

๘๖ 10 17 27 

๘๗ 10 9 19 

๘๘ 4 10 14 

๘๙ 3 6 9 

๙๐ 4 7 11 

๙๑ 1 4 5 

๙๒ 1 4 5 

๙๓ 1 2 3 

๙๔ 0 3 3 

๙๕ 0 0 0 

๙๖ 1 1 2 

๙๗ 0 0 0 

๙๘ 0 0 0 

๙๙ 0 1 1 

๑๐๐ 0 0 0 

มากกวา  ๑๐๐  ป  0 0 0 

เกิดปไทย 0 0 0 

รวมทั้งสิ้น ๖,227 ๖,856 ๑๓,083 

 

(ที่มา : สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา) 
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จํานวนประชากรที่อาศัยอยูจริง ณ วันสํารวจแยกตามชุมชน (ณ  พฤษภาคม  2557) 

ชุมชน จํานวนเพศชาย(คน) จํานวนเพศหญิง (คน) จํานวนรวม(คน) 

ไมกําหนดชุมชน 44 48 92 

ปาจี้  1 218 242 460 

ปาจี้  2 229 249 478 

วังแดง  1 194 193 387 

วังแดง  2 177 200 377 

หัวดง 147 159 306 

มวงคํา  1 222 237 459 

มวงคํา  2 171 193 364 

ทาตนปยุ 140 188 328 

หางดง  1 131 144 275 

หางดง  2 146 143 289 

บานปง  1 416 419 835 

บานปง  2 317 379 696 

บานปง  3 255 277 532 

บานเดน  1 154 158 312 

บานเดน  2  196 218 414 

หนองออน  1 157 172 329 

หนองออน  2 144 139 283 

หนองออน  3 171 230 401 

สันปาตองอินทขลิ 249 281 530 

บานหนองรวมใจ 262 237 499 

ชอแล 919 1,114 2,033 

สันปาสัก 310 329 639 

วังดิน 115 131 246 

ปาไผ 143 165 308 

รวมใจบานใหม  1 237 223 460 

บานใหมรวมใจพัฒนา  2 173 215 388 

หนองบัว 212 184 396 

รวมทั้งหมด ๖,249 ๖,867 ๑๓,116 

หมายเหตุ : จํานวนประชากรที่อาศัยอยูจริง อาจไมเทากับจํานวนประชากรที่อยูในทะเบียนบาน 

(ที่มา : สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา) 
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- จํานวนประชากรที่พิการ  หรือทุพพลภาพทั้งหมด  437  คน 

- จํานวนประชากรที่พิการ  หรือทุพพลภาพที่ไดรับความชวยเหลอื  383  คน 

- จํานวนผูสูงอายุ (ทั้งหมด)  2,588  คน 

- จํานวนผูสูงอายุที่ไดรับการชวยเหลอื  2,333  คน 

- จํานวนประชากรที่ติดเชื้อเอดสและไดรับผลกระทบจากโรคเอดสทั้งหมด 82 คน 

- จํานวนประชากรที่ติดเชื้อเอดสและไดรับผลกระทบจากโรคเอดสไดรับการ

ชวยเหลอื  82  คน 

1.2  ลักษณะอาชีพของประชากรในพ้ืนท่ี 

 -  รายไดเฉลี่ยตอหัว  ตอป  60,000.-   บาท  (ขอมูล  จปฐ.  ป  2557) 
  

สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยภาพรวม 

- การประกอบอาชีพ 

ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนาสวนใหญ  ประกอบ

อาชีพทางการเกษตรประมาณ  ๑,350  ครัวเรือน  เนื่องจากพืน้ที่สวนใหญมคีวามเหมาะสมในการ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ทั้งมีความพรอมดานน้ําเพื่อการเกษตรอยางสมบูรณ  รองลงมาจะ

ประกอบอาชีพ  คาขาย  ธุรกิจสวนตวั  ในบางพืน้ที่  เชน  หมู  ๑ ,  หมู  ๒  ตําบลชอแล  หมู  ๑  

และหมู  ๑๐  ตําบลอินทขิล  เปนศูนยกลางการคาเปนที่ตั้งของตลาด  และยานการคาซึ่งมีปมน้ํามัน

ขนาดเล็ก (ปมหลอด) หลายแหงโดยตลอดสองขางถนน  มีบานเรือนปลูกสรางกันอยูอยางหนาแนน  

สวนการประกอบอาชีพอื่น  เชน  รับราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  และรับจางในภาครัฐและเอกชน

รับมีเพียงเล็กนอย   
 

- สภาพสังคม 

           เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  มีชุมชน  จํานวนทั้งสิน้  ๒๗ ชุมชน  จํานวน

ครัวเรือน 5,384  หลังคาเรอืน  จํานวนประชากรในเขตเทศบาล ฯ จํานวนทั้งสิ้น  13,154 คน  

(ที่มา : สถิติจากงานทะเบียนราษฏร เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา  ณ  พฤษภาคม  2557)  สภาพ

ศูนยกลางหนวยงานราชการและหนวยงานอื่น ๆ มีหนวยงานราชการที่สําคัญหลายแหง  อาทิ  สถานี

อนามัย  การไฟฟาสวนภูมิภาคตําบล   ชอแล  โรงเรียน  และเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนามีพื้นที่

ติดตอกับการไฟฟาฝายผลิตเขื่อนแมงัดสมบูรณชล  ตลอดจนสถานที่ทองเที่ยว  โบราณสถานที่สําคัญ  

เชน  วัดวาอารามตาง ๆ  และโบราณสถานแหลงเตาอินทขิลเมืองแกน  ซึ่งหนวยงานตาง ๆ ดังกลาวมา

นีล้วนแลวแตเปนสถานที่สําคัญในการอํานวยความสะดวกสบายแกประชาชน การชวยเหลอืผูเจ็บปวย  

การสงเสริมทางดานการศึกษา  และเปนสถานที่ๆ  ใหอนุชนรุนหลังไดศกึษาวัฒนาธรรมลานนาในอดีต 
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2.  ขอมูลโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค 

2.1  การคมนาคม  การจารจร 

2.1.1  ถนน 

-  ถนนลูกรัง  ๒๓   สาย   ประมาณการความยาว     ๘      ก.ม. 

-  ถนนลาดยาง    ๘   สาย       ประมาณการความยาว     ๒๙     ก.ม. 

-  ถนนคอนกรีต ๑๖๗   สาย   ประมาณการความยาว     ๖๕      ก.ม. 
 

2.1.2  สะพาน 

-  สะพานคอนกรีต   ๒๕    แหง 
 

2.1.3  แหลงนํ้า 

-  จํานวนแมน้ําที่ไหลผาน  จํานวน         ๒        สาย 

-  จํานวน หวย / หนอง / คลอง / บึง           ๕    แหง 

-  จํานวนคลองชลประทาน                         ๒         แหง 

-  จํานวนฝายตนน้ําลําธาร (ฝายแมว)    ๓  แหง 

-  จํานวนบอบาดาลสาธารณะ            ๙  แหง 

-  จํานวนบอน้ําตื้น                            ๒,๒๕๐  แหง 

-  จํานวนแหลงน้ําอื่น ๆ (เขื่อน)             ๑          แหง 
 

2.1.4  การโทรคมนาคม / การสื่อสาร 

-  จํานวนบานที่มโีทรศัพท           ๘๔๔      หลังคาเรอืน 

-  จํานวนโทรศัพทสาธารณะ           ๒1      แหง 

-  สถานที่บริการอนิเตอร(เอกชน)           ๑3      แหง 

-  สถานีวิทยุ /วิทยุชุมชน            ๒    แหง 

-  จํานวนหอกระจายขาวทั้งหมดในพืน้ที่      ๖      แหง  ดังนี ้

  -  บานชอแล         ตําบลชอแล 

  -  บานวังดิน         ตําบลชอแล 

  -  บานหนองบัว     ตําบลชอแล 

  -  บานทาตนปุย    ตําบลอินทขิล 

  -  บานหางดง       ตําบลอินทขิล 

  -  บานเดน           ตําบลอินทขิล 

-  เสียงตามสายประจําหมูบาน   ๑๖    แหง  (ครบทุกหมูบาน) 
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2.1.5  การประปา  

การประปาสวนภูมิภาคจํานวน  ๑  แหง  ครัวเรือนที่ใชบริการน้ําประปาจากการ

ประปาสวนภูมิภาค  จํานวน  924  ครัวเรือน  และประปาหมูบาน  ๖  แหง   
 

2.1.6  ไฟฟา 

ชุมชนในเขตเทศบาล   ๒๗  ชุมชน มีไฟฟาใชจากการไฟฟาสวนภูมิภาค ๔,๐๕๐ 

หลังคาเรือน  ถนนในเขตเทศบาลมีไฟฟาสาธารณะ  จํานวน ๑๒ สายไมมีไฟฟาสาธารณะ จํานวน  ๒ สาย 
 

2.1.7  ลักษณะการใชที่ดิน 

 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนามีการใชประโยชนจากที่ดิน  คือ   

 ที่พักอาศัย  ๓,๓๗๗  ไร   พืน้ที่พาณิชยกรรม  ๑๖๐  ไร  พืน้ที่ตั้งหนวยงานของรัฐ  

๔๐  ไร  สวนสาธารณะ/ นันทนาการ ๓๓  ไร  พืน้ที่ตั้งสถานศกึษา  ๒๕  ไร   และที่เหลือเปนพืน้ที่

วาง  ๑๓๘  ไร พืน้ที่เกษตรกรรม  ๕,๔๔๘.๒๐  ไร   

(ที่มา :  กองชางเทศบาลเมอืงเมืองแกนพัฒนา) 

 

3.  ขอมูลดานเศรษฐกิจ  

         3.1  การพาณชิยกรรมและบริการ 

   สถานประกอบการดานพาณิชยกรรม  ประกอบดวย  สถานีบริการน้ํามัน   

1   แหง  สถานีบริการน้ํามัน(ปมหลอด)  จํานวน  29  แหง  ตลาดสด  จํานวน  8  แหง  สถานที่

จําหนายอาหารตามพรบ.สาธารณสุข  57  แหง  ธนาคาร  1  แหง  และรานคาทั่วไป จํานวน  350  

แหง (ที่มา : กองคลังเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา) 
 

3.2  สถานประกอบการเทศพาณิชยและสถานประกอบการดานบริการ 

   ในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนามีโรงฆาสัตว  จํานวน  -  แหง  ตลาดสด  ๑0  

แหง และสถานที่จําหนาย  อาหาร ตามพ.ร.บ.  สาธารณสุข  ๒๑  แหง รานอาหาร  ๖๔  แหง 

สถานที่ผลิตอาหาร  ๒๘  แหง สถานที่สะสมอาหาร  ๑๓๕  แหง และแผงจําหนายอาหาร  ๗๐  แหง  

(ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา) 
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3.3  การทองเที่ยว 
 

ลําดับที ่ ชื่อแหลงทองเที่ยว สถานที่ตั้ง 
จํานวนนักทองเที่ยว

เฉลี่ยตอป 

1 พระบรมราชานุสาวรยีพระเจาสามฝงแกน ตําบลอินทขิล 50,000  คน 

2 พิพิธภัณฑแหลงเตาอนิทขิลเมืองแกน ตําบลอินทขิล 20,000  คน 

3 เขื่อนแมงัดสมบูรณชล ตําบลชอแล 90,000  คน 

4 วัดหางดง ตําบลอินทขิล 10,000  คน 

5 สํานักสงฆศรีระมิงค ตําบลอินทขิล 5,000  คน 

6 วัดอรัญวิเวก ตําบลอินทขิล 50,000  คน 

7 วัดบานปง ตําบลอินทขิล 50,000  คน 

8 วัดเดนสะหลศีรเีมืองแกน ตําบลอินทขิล 80,000  คน 

9 วัดอินทขิล ตําบลอินทขิล 10,000  คน 

10 วัดปาจี ้ ตําบลอินทขิล 10,000  คน 

11 วัดวังแดง ตําบลอินทขิล 10,000  คน 

12 วัดมวงคํา ตําบลอินทขิล 10,000  คน 

13 วัดหนองออน ตําบลอินทขิล 10,000  คน 

14 วัดชอแลพระงาม ตําบลชอแล 10,000  คน 

15 วัดปาจิตตาราม ตําบลชอแล 10,000  คน 

16 วัดศรีภูมินทร ตําบลชอแล 10,000  คน 

17 วัดปาไผ ตําบลชอแล 10,000  คน 

18 วัดหนองบัว ตําบลชอแล 10,000  คน 

(ที่มา : งานประชาสัมพันธ  สํานักปลัดเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา) 
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3.4  การปศุสัตว 

   ตําบลชอแล  

โคเนือ้    134  ตัว    เกษตรกร 21 ครัวเรือน 

 กระบือ  30  ตัว  เกษตรกร 2  ครัวเรือน 

 สุกร  27  ตัว  เกษตรกร 2 ครัวเรือน 

 ไก  6,102  ตัว  เกษตรกร 268 ครัวเรือน 

 เปด  244  ตัว  เกษตรกร 13 ครัวเรือน 

 สัตวเลี้ยงอื่นๆ 70  ตัว  เกษตรกร 16 ครัวเรือน 

 สุนัข  662  ตัว  เกษตรกร 397 ครัวเรือน 

 แมว  311   ตัว  เกษตรกร 148  ครัวเรือน 
 

ตําบลอินทขิล  

โคเนือ้    210  ตัว    เกษตรกร 40 ครัวเรือน 

 กระบือ  25  ตัว  เกษตรกร 5  ครัวเรือน 

 สุกร  162  ตัว  เกษตรกร 17 ครัวเรือน 

 ไก  22,048 ตัว  เกษตรกร 508 ครัวเรือน 

 เปด  739  ตัว  เกษตรกร 28 ครัวเรือน 

 สัตวเลี้ยงอื่นๆ 36  ตัว  เกษตรกร 8 ครัวเรือน 

 สุนัข  1,168  ตัว  เกษตรกร 530 ครัวเรือน 

 แมว  465   ตัว  เกษตรกร 222  ครัวเรือน 

 (ที่มา : สํานักงานปศุสัตวอําเภอแมแตง) 
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4.  ขอมูลดานสังคม 
 

สภาพสังคม             

  เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  มีชุมชน  จํานวนทั้งสิ้น  ๒๗ ชุมชน  จํานวนครัวเรือน 

5,384  หลังคาเรอืน  จํานวนประชากรในเขตเทศบาล ฯ จํานวนทั้งสิ้น  13,154 คน  ศูนยกลาง

หนวยงานราชการและหนวยงานอื่นๆ มหีนวยงานราชการที่สําคัญหลายแหง อาทิ  สถานีอนามัย  การ

ไฟฟาสวนภูมิภาคตําบล   ชอแล  โรงเรียน  และเทศบาลเมืองเมอืงแกนพัฒนามีพืน้ที่ติดตอกับการ

ไฟฟาฝายผลิตเขื่อนแมงัดสมบูรณชล  ตลอดจนสถานที่ทองเที่ยว  โบราณสถานที่สําคัญ  เชน  วัดวา

อารามตาง ๆ  และโบราณสถานแหลงเตาอินทขิลเมืองแกน  ซึ่งหนวยงานตาง ๆ ดังกลาวมานี้ลวน

แลวแตเปนสถานที่สําคัญในการอํานวยความสะดวกสบายแกประชาชน การชวยเหลือผูเจ็บปวย  การ

สงเสริมทางดานการศึกษา  และเปนสถานที่ๆ ใหอนุชนรุนหลังไดศกึษาวัฒนาธรรมลานนาในอดีต 

(ที่มา :  ฝายทะเบียนราษฎรเทศบาลเมืองเมอืงแกนพัฒนา  ณ  พฤษภาคม  2557 ) 
 

4.1  ขอมูลดานศาสนสถาน 

   -  วัด    16 แหง 

 -  โบสถ 1  แหง 

 -  สุสาน 11 แหง 

 -  เมรุเผาศพ 12   แหง 
 

4.2  ขอมูลผูนับถือศาสนา 

 -  ศาสนาพุทธ  รอยละ   99.9  ของประชากรทั้งหมด 

 -  ศาสนาครสิต  รอยละ  0.1  ของประชากรทั้งหมด 

 

4.3  กีฬา นันทนาการ/พักผอน 

          ๑. สนามฟุตบอล                   จํานวน   ๔    แหง 

          ๒. สนามบาสเก็ตบอล             จํานวน   ๔   แหง 

          ๓. สนามตะกรอ                    จํานวน   ๕   แหง 

          ๔. ลานอเนกประสงค              จํานวน   ๑๖  แหง  
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4.4  วัฒนธรรม , ประเพณี ทองถิ่นที่สําคัญ 

1. ประเพณีสงกรานต ประมาณเดือน เมษายน กิจกรรมสังเขป เปนประเพณีขึน้ปใหม

ของไทย มีการทําบุญและเยี่ยมเยือนผูมพีระคุณโดยการรดน้ําดําหัวผูเฒาผูแกภายใน

หมูบาน 

2. ประเพณีสลากภัตร (กวยสลาก) ประมารเดือน สิงหาคม , กันยายน กิจกรรมสังเขป 

เปนประเพณีทําบุญใหกับคนที่ตายไปแลวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมทั้งทําบุญใหกับตนเอง

และญาติพี่นอง ซึ่งถวายสังฆทาน ตามจํานวนที่ตองการ ใหพระสงฆวัดตาง ๆ มารับ

ไทยทาน โดยการจับฉลาก จึงเรียกวาสลากภัตร 

3. ประเพณีปอยหลวง ประมาณเดือน กุมภาพันธ กิจกรรมสังเขป เปนการเฉลิมฉลอง

การจัดสรางถาวรวัตถุของวัด เชน ศาลาการเปรียญ , โบสถ , วิหาร ฯลฯ โดยมีการ

ทําบุญในตอนเชาและในเวลากลางคืนจะมีมหรสพ จะมีหมูบานตาง ๆ รวมทําบุญดวย  

4. ประเพณีลอยกระทง , ยี่เปง ประมาณเดอืน พฤศจกิายน กิจกรรมสังเขป จัดทําลอย

กระทงในเวลากลางคืน เพื่อขอขมาตอพระแมคงคา มีการประกวดกระทง ประกวด

นางนพมาศ เผาเทียนเลนไฟ ในวันพระจันทรเต็มดวง และจัดทําซุมประตูปา ฟงเทศน

มหาชาติ 

5. ประเพณีเลี้ยงผีฝาย ประมาณเดือน มิถุนายน กิจกรรมสังเขป ทําบุญเลี้ยงผีฝายเพื่อ

ขอบคุณแมน้ําใหทําผลผลติทางการเกษตรไดผล มกีารจุดบั้งไฟ และการแขงขันเรือ

พาย 

6. เขาโสภณกรรม ประมาณเดือน มกราคม – กุมภาพันธ กิจกรรมสังเขป พิธีอุทิศสวน

บุญ สวนกุศลใหกับผูตาย โดยพระสงฆไดรวมปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาในบริเวณ

สุสานประจําหมูบาน  
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4.5  ขอมูลทางการศึกษา 

        จํานวนสถานศึกษาที่อยูที่อยูในสังกัดเทศบาลเมืองเมอืงแกนพัฒนา  
 

ลําดับที่ โรงเรียน จํานวนนักเรียน (คน) 

๑. โรงเรียนอนุบาลสายสายใยรัก 

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
380 

รวม 380 

 

      จํานวนสถานศึกษาที่อยูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ   
 

ลําดับที่ โรงเรียน จํานวนนักเรียน (คน) 

๑. โรงเรียนปาจีว้ังแดงวทิยา 213 

   ๒. โรงเรียนบานปง(อินทขิลวิทยาคาร) 94 

   ๓. โรงเรียนชุมชนวัดชอแล 105 

   ๔. โรงเรียนวัดหนองออน 68 

รวม 480 

 

      ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (เทศบาลฯ) 

ลําดับที่ โรงเรียน จํานวนนักเรียน (คน) 

๑ ศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัยทีปงกรการุณยมิตร 95 

รวม 95 

  จํานวนครูพี่เลี้ยงทั้งหมด   9 คน 

  จํานวนครูพี่เลี้ยงที่ผานการอบรม 9 คน   
 

ไมไดอยูในความรับผิดชอบของเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา  จํานวน  5  แหง  

ลําดับที่ โรงเรียน จํานวนนักเรียน (คน) หมายเหต ุ

๑ โรงเรียนอนุบาลอําไพ 22 เอกชน 

๒ โรงเรียนอนุบาลรัตนา ๒5 เอกชน 

3 สถานรับเลีย้งเด็กรุงอรุณ 25 เอกชน 

4 สถานรับเลีย้งธนากร 85 เอกชน 

5 โรงเรียนบานปลาดาว 60 มูลนิธิ STAR FISH 

รวม 217  

(ที่มา :  กองการศึกษาเทศบาลเมืองเมอืงแกนพัฒนา  ณ วันที่  ณ  พฤษภาคม  2557) 
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5.  ขอมูลดานสาธารณสุข 
 

 5.1  สถานบริการสาธารณสุข 

  ๑.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล    จํานวน   ๒  แหง 

       ๒.  คลินิกชุมชนเทศบาล   จํานวน     ๑ แหง 

  ๓.  คลินิกเอกชน     จํานวน    3 แหง 

  4.  รานขายยา     จํานวน  2 แหง 
 

5.2  บุคลากรทางการแพทยที่ปฏิบัติหนาที่สังกัดเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

               - พยาบาลวิชาชพี       จํานวน  2    คน   

- นักบริหารงานสาธารณสุข     จํานวน  1   คน     

- เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน  จํานวน  2  คน                                                                                                               

- อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน   จํานวน   ๓๖๘   คน 
 

5.3   โรคท่ีเกิดขึ้นเปนประจําในทองถิ่น เรียงลําดับจากที่พบมากที่สุด 

ลําดับที ่ สาเหตุการปวย 

๑ โรคระบบกลามเนื้อและโครงราง 

๒ โรคระบบทางเดินหายใจสวนบน 

๓ โรคระบบยอยอาหาร 

๔ โรคระบบหัวใจและหลอดเลอืด / โรคไมติดตอ 

๕ โรคระบบผิวหนัง 

(ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ณ  พฤษภาคม  2557)   

 

  ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สามารถใชบริการในดานสังคม

สงเคราะหและสวัสดิการเบือ้งตนไดจากเทศบาลเมืองเมอืงแกนพัฒนา ซึ่งไดตั้งงบประมาณไวเพื่อ

บรรเทาความเดือดรอนของประชาชนเปนการเบือ้งตนไว และในสวนของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลชอและตําบลอินทขิล กระทรวงสาธารณสุขไดมีการจัดทําบัตรทอง  ๓๐  บาท ใหบริการดาน

การรักษาพยาบาลแกประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีโรงพยาบาลแมแตงเปนผูรับผดิชอบในการ

ใหบริการ 

(ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาลเมืองเมอืงแกนพัฒนา) 
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6.  ขอมูลดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 6.1  จํานวนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง) 

  พนักงานจางตามภารกิจ     จํานวน  1 คน 

พนักงานจางทั่วไป     จํานวน  11 คน 
 

6.2 สถิติการเกิดเพลิงไหม 

จํานวนการเกิดเพลิงไหม    22 ครั้ง / ป  ที่ผานมา  2554 

ทรัพยสินที่ไดรับความเสียหาย (ประมาณ)  50,000.-  บาท / ป  ที่ผานมา   

การใหความชวยเหลือ (ประมาณ)    40,000.-  บาท / ป  ที่ผานมา 
 

 6.3   รถดับเพลิง 

คันที ่ ขนาดความจุน้ํา (ลบ.ม.)       ซื้อเมื่อป        ราคา แหลงที่มาของงบประมาณ 

  1   3,000 28 ก.พ. 2535 1,297,770.- 
กรมการปกครอง 

อําเภอแมแตง 

 

 6.4   รถยนตบรรทุกน้ํา 

คันที ่ ขนาดความจุน้ํา (ลบ.ม.)       ซื้อเมื่อป        ราคา แหลงที่มาของงบประมาณ 

  1   10,000 

รับบริจากจาก

กรมการปกครอง

อําเภอแมแตง 

- 

กรมการปกครอง 

อําเภอแมแตง 

 

 6.5   รถกระเชา 

คันที ่ ขนาดความจุน้ํา (ลบ.ม.)       ซื้อเมื่อป        ราคา แหลงที่มาของงบประมาณ 

  1   - 
26  กุมภาพันธ 

2545 
1,896,000.- งบประมาณป  2545 

 

6.6   อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน    จํานวน  ๒๗3  คน 

6.7 มีวทิยุสื่อสาร        จํานวน   ๔๕  เครื่อง 

 -  ชนดิติดตั้งประจําที่     จํานวน  ๑   เครื่อง 

 -  ชนดิติดตั้งประจํารถยนต    จํานวน  2   เครื่อง 

 -  ชนดิ  มอืถือ     จํานวน      27     เครื่อง 

(ที่มา : งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  สํานักปลัดเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา) 
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7.  ขอมูลดานสิ่งแวดลอม 

 7.1  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 เนื่องจากเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนามีพื้นที่ติดตอกับอุทยานแหงชาติศรีลานนา จึง

มีแหลงน้ําที่สําคัญคือ ลําน้ําแมปง และลําน้ําที่ไหลมาจากเขื่อนแมงัดสมบูรณชลซึ่งอยูในพื้นที่ของ

อุทยานแหงชาติ ศรีลานนา ไดแก ลําน้ําแมงัด ซึ่งประชาชนไดนํามาใชประโยชนในการทําการเกษตร 

และเปนแหลงผลิตไฟฟาพลังน้ํา นอกจากนีย้ังมีคลองชลประทานไหลผานกลางพื้นที่ของเทศบาลเมือง

เมืองแกนพัฒนาและมนี้ําไหลผานตลอดป 
 

7.2  ทรัพยากรปาไม 

 ทางดานทิศตะวันออกของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีพื้นที่ติดตอกับอุทยานแหงชาติศรีลานนา 

ซึ่งมีลักษณะสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเปนปาเต็งรังหรือปาแดง ลักษณะเปนปาโปงมีตนมีขึ้นกระจัด

กระจายอยูหาง ๆ กัน ไมที่พบสวนใหญเปนไมเต็ง ไมรัง และในพื้นที่ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

บางสวนประมาณ  ๑๓๘  ไร ยังมีพื้นที่ปาไมหลงเหลืออยูบางเล็กนอยกระจายอยูทั่วไปในเขตเทศบาล  
 

 7.3  การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

  ปริมาณขยะ 9       ตัน / วัน ชนิดฝงกลบ 

  พืน้ที่สําหรับกําจัดขยะ  ระยะทางหางจากแหลงชุมชน    3   ก.ม.  ใชพืน้ที่ไปแลว    4    ไร 

  พืน้ที่ทั้งหมด      6     ไร  คงเหลือ      2     ไร 
 

 7.4  รถยนตเก็บขยะ 

คันที่ ขนาดความจุ (ลบ.ม.) ซื้อเมื่อป 
ขยะที่ขนได  

(ลบ.ม./วัน) 

แหลงที่มาของ

งบประมาณ 

1 ชนิดเททาย   4  ลบ.ม. - 2 เงินอุดหนุนทั่วไป 

2 ชนิดเททาย   4  ลบ.ม. 2547 2 เงินอุดหนุนทั่วไป 

3 ชนิดอัดทาย   4  ลบ.ม. 2548 2 เงินอุดหนุนทั่วไป 

4 ชนิดอัดทาย   8  ลบ.ม. 2553 3 รับโอน 

  -  พนักงานเก็บ  ขน และกวาดขยะมูลฝอย  ๒3  คน 

-  อัตราการเก็บคาธรรมเนียม กําจัดขยะมูลฝอย ครัวเรือน  ๑๕ บาท/เดือน   

-  รานคา ๒๐  บาท/เดือน/ราน  ตลาดสด ๘๐ บาท/เดือน/แหง    

-  คายนเรศวรมหาราช  6,000  บาท/6 เดือน   

-  อุทยานศรีลานนา  250  บาท/ป  

-  รานสะดวดซื้อ (เซเวนอิเลฟเวน)  และอัตราคาธรรมเนียมเก็บขนสิ่งปฎิกูล  

    แหงละ 200 บาท  

(ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา) 
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สถิติและขอมูลเกี่ยวกับการเลอืกตั้งทองถ่ิน  

๑. การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา (7  สิงหาคม  ๒๕๕4) 

๑) จํานวนผูมีสทิธิการเลอืกตั้งในบัญชีรายชื่อผูมีสทิธิ์เลือกตั้ง    ๑0,921  คน 

๒)  จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง        7,863   คน   (๗2.00%) 

๓)  จํานวนบัตรเลือกตั้งที่เปนคะแนนใหผูสมัครรับเลือกตั้ง          6,671  คน    (61.08%) 

๔)  จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ทําเครื่องหมายไมลงคะแนน     543   บัตร  (6.91%) 

๕)  จํานวนบัตรเสีย         ๖49   บัตร  (8.25%) 

๒. การเลือกตั้งสมาชกิสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา (7  สิงหาคม  ๒๕๕4)  

 เขตเลือกตั้งที่  ๑ 

๑) จํานวนผูมีสทิธิการเลอืกตั้งในบัญชีรายชื่อผูมีสทิธิ์เลือกตั้ง       ๓,๖45  คน 

๒)  จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง          ๒,596  คน  (๗1.22%) 

๓)  จํานวนบัตรเลือกตั้งที่เปนคะแนนใหผูสมัครรับเลือกตั้ง          ๒,475  คน  (68.00%) 

๔)  จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ทําเครื่องหมายไมลงคะแนน       ๔5  บัตร  (๑.73%) 

๕)  จํานวนบัตรเสีย           76  บัตร  (2.๙3%) 

 เขตเลือกตั้งที่  ๒ 

๑) จํานวนผูมีสทิธิการเลอืกตั้งในบัญชีรายชื่อผูมีสทิธิ์เลือกตั้ง      ๓,๔๙0  คน 

๒)  จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง         ๒,566  คน   (๗3.52%) 

๓)  จํานวนบัตรเลือกตั้งที่เปนคะแนนใหผูสมัครรับเลือกตั้ง         ๒,469   คน   (70.74%) 

๔)  จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ทําเครื่องหมายไมลงคะแนน       3๐  บัตร  (๑.17%) 

๕)  จํานวนบัตรเสีย           67  บัตร  (2.61%) 

 เขตเลือกตั้งที่  ๓ 

๑) จํานวนผูมีสทิธิการเลอืกตั้งในบัญชีรายชื่อผูมีสทิธิ์เลือกตั้ง      ๓,786  คน 

๒)  จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง         2,701  คน  (71.34%) 

๓)  จํานวนบัตรเลือกตั้งที่เปนคะแนนใหผูสมัครรับเลือกตั้ง          ๒,605  คน   (๖8.81%) 

๔)  จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ทําเครื่องหมายไมลงคะแนน        32  บัตร  (1.18%) 

๕)  จํานวนบัตรเสีย            64  บัตร  (๒.37%) 
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สรุปผลการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน  พ.ศ. ๒๕๕7  

     ทม.เมืองแกนพัฒนา(เขตเมือง)อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

ตัวชี้วัดขอมูลความจําเปนพื้นฐาน(จปฐ) 

 

จํานวนที่ 

สํารวจทั้งหมด 

               ไมผานเกณฑ 

จํานวน                         รอยละ 

หมวดที่ 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสุขภาพและอนามัยดี) มี 7 ตัวชี้วัด 

1. เด็กแรกเกิดมีน้ําหนักไมนอยกวา 2,500 กรัม 

2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ป ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคครบตามตารางสรางเสริมภูมคิุมกันโรค 

3. เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางเดียวนอย 6 เดอืนแรกติดตอกัน 

4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย  

5. คนในครัวเรือนมีการใชยาเพื่อบําบัด บรรเทาอาการเจ็บปวยเบือ้งตนอยางเหมาะสม 

6. คนอายุ 35 ปขึน้ไป ไดรับการตรวจสุขภาพประจําปเพื่อคัดกรองความเสี่ยงฯ 

7. คนอายุ 6 ปขึ้นไป ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาห 3 วันๆ ละ 30 นาที 

หมวดที่ 2 มีบานอาศัย (คนไทยมีบานอาศัยและสภาพแวดลอมเหมาะสม) มี 8 ตัวชี้วัด 

8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยูอาศัย และบานมีสภาพคงทนถาวร 

9. ครัวเรือนมนี้ําสะอาดสําหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดป 

10. ครัวเรือนมีน้ําใชเพียงพอตลอดป 

11. ครัวเรอืนมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบเรียบรอย ละอาด ถูกสุขลักษณะ 

12. ครัวเรอืนไมถูกรบกวนจากมลพิษ 

13. ครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี 

14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

15. ครอบครัวมีความอบอุน 

 

31คน 

861คน 

28คน 

3,930คร. 

3,930คร. 

7,266คน 

10,370คน 

 

3,930คร. 

3,930คร. 

3,930คร. 

3,930คร. 

3,930คร. 

3,930คร. 

3,930คร. 

3,930คร. 

 

1คน 

3คน 

2คน 

917คร. 

680คน 

739คน 

177คน 

 

35คร. 

31คร. 

16คร. 

99คร. 

382คร. 

315คร. 

30คร. 

22คร. 

 

3.23 

0.35 

7.14 

23.33 

17.30 

10.17 

1.71 

 

0.89 

0.79 

0.41 

2.52 

9.72 

8.02 

0.76 

0.56 
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หมวดที่ 3 ฝกใฝการศึกษา (คนไทยมีการศกึษาที่เหมาะสม) มี 5 ตัวชี้วัด 

16. เด็กอายุ 3-5 ปเต็ม ไดรับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพรอมกอนวันเรียน 

17. เด็กอายุ 6-14 ป ไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป 

18. เด็กจบชั้น ม.3 ไดเรียนตอช้ัน ม.4 หรือเทียบเทา 

19. เด็กจบการศกึษาบังคับ 9 ป ที่ไมไดเรียนตอและยังไมมงีานทํา ไดรับการฝกอบรมดาน

อาชีพ 

20. คนอายุ 15-60 ปเต็ม อาน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอยางงายได 

หมวดที่ 4 รายไดกาวหนา (คนไทยมีงานทําและมีรายได) มี 4 ตัวชี้วัด 

21. คนอายุ 15-60 ปเต็ม มอีาชพีและมีรายได 

22. คนอายุมากกวา 60 ปเต็มขึน้ไป มอีาชพีและมีรายได 

23. คนในครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยไมนอยกวาคนละ 30,000 บาทตอป 

24. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 

หมวดที่ 5 ปลูกฝงคานิยมไทย(คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม) มี 6 ตัวชี้วัด  

25. คนในครัวเรือนไมดื่มสุรา (ยกเวนการดื่มเปนครั้งคราวฯ) 

26. คนในครัวเรือนไมสูบบุหรี่ 

27. คนอายุ 6 ปขึน้ไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง 

28. คนสูงอายุ ไดรับการดูแลจากคนในครอบครัว หมูบาน/ชุมชน หรทอภาครัฐ 

29. คนพิการ ไดรับการดูแลจากคนในครอบครัว หมูบาน/ชุมชน หรทอภาครัฐ 

30. คนในครัวเรือนมีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของชุมชน 

 

 

 

222คน 

699คน 

116คน 

3คน 

 

6,788คน 

 

6,703คน 

2,222คน 

3,930คร. 

3,930คร. 

 

1 0,686คน 

10,686คน 

10,370คน 

2,394คน 

102คน 

3,930คร. 

 

 

 

1คน 

1คน 

3คน 

2คน 

 

21คน 

 

201คน 

97คน 

1คร. 

401คร. 

 

1,605คน 

1,018คน 

224คน 

5คน 

-คน 

10คร. 

 

 

 

0.45 

0.14 

2.59 

66.67 

 

0.31 

 

3.00 

4.37 

0.03 

10.20 

 

15.02 

9.53 

2.16 

0.21 

- 

0.25 
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๒.๒   ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของทองถิ่น  
 

 โครงสรางและอํานาจหนาที่ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

  เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาเปนเทศบาลขนาดกลาง  มโีครงสรางสวนการบริหารของ

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  มีอยู  ๑  สํานัก  ๕  กอง  ดังนี้ 
 

๑.  สํานักปลัดเทศบาล 

๒.  กองคลัง 

๓.  กองชาง 

๔.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

๕.  กองการศึกษา 

๖.  กองสวัสดิการสังคม 

 

เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนามีรูปแบบการบริหารการปกครองแบบสภาเทศบาล   

และผ ูบริหารเทศบาล   ประกอบดวย   
 

 คณะผูบริหารเทศบาล 
  

๑.   นายจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 

๒.  นายสงวน แกวตาต๊ิบ รองนายกเทศมนตรีเมอืงเมืองแกนพัฒนา 

๓.  นายประพันธ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรีเมอืงเมืองแกนพัฒนา 

๔.  นายสุคํา โยธา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 

๕.  นายราชลักษณ กาญจนมุสิก ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
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สมาชิกสภาเทศบาล 
 

๑.  นายสิงหแกว นาธรรมเจริญ ประธานสภาเทศบาลเมืองเมอืงแกนพัฒนา 

๒.  นายประชา คันธวณิช รองประธานสภาเทศบาลฯ 

๓.  นายบุญเลิศ จันทอน สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

๔.  นายประพันธ กระจางโฉม สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

๕.  นายอานนท พงษเจริญลาภ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

๖.  นายอาทิตย เสนแกว สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

๗.  นายอุทัย สุทธิ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

๘.  นายสวัสดิ์ ฤาชา สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

๙.  นางพยอม มณีรักษ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

๑๐.  นายทองอินทร กันธะ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

๑๑.  นายจุมพล ศรวีิชัย สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

๑๒.  นายวิรัตน ผัดเจรญิ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

๑๓.  นายชูชาติ คําฟู สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

๑๔.  นายชินวุฒิ สุวรรณศรี สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

๑๕.  นายเกียรติศักดิ์ ชอเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

๑๖.  นายสุเทพ จันทิมา สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

๑๗.  นายอิ่นคํา ฟองสมุทร สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

๑๘.  นายธํารงค ปนอิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

 

 

 

 

 

************************************** 
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ตารางแสดงอัตราพนักงานเทศบาลและลูกจางของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา   

(ขอมูล   ณ  เดือน  พฤษภาคม  2557) 

ที ่ รายการ จํานวน 

๑ พนักงานเทศบาล  

 -  ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ๘) 1 

 -  รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ๘) 1 

 -  รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ๗) 1 

 -  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ๘) - 

 -  ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ๘) 1 

 -  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (นักบริหารงานสาธารณสุข ๘) 1 

 -  ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง 8) 1 

 -  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ๗) - 

 -  ผูอํานวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ๗) - 

 -  หัวหนาฝายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ๗) 1 

 -  หัวหนาฝายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลัง ๗) - 

 -  หัวหนาฝายอํานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ๖) 1 

 -  พยาบาลวิชาชพี 7 ว 1 

 -  เจาหนาที่บริหารงานทะเบียนและบัตร  7 ว 1 

 -  นักวิชาการศึกษา  7ว 1 

 -  เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน  ๖ ว 1 

 -  เจาพนักงานการเงินและบัญช ี ๖ ว 1 

 -  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  6 ว 1 

 -  นักวิชาการการเงินและบัญชี  6ว 1 

 -  บุคลากร  6ว 2 

 -  นักพัฒนาชุมชน 6 ว 1 

 -  นักวิชาการเกษตร 6 ว 1 

 -  เจาพนักงานจัดเก็บรายได 6 ว - 

 -  นายชางโยธา  6 ว 1 

 -  นายชางโยธา  5 1 

 -  นักวิชาการการเงินและบัญชี ๕ 1 
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ที ่ รายการ จํานวน 

 -  เจาหนาที่ธุรการ  ๕ 1 

 -  เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน  5 1 

 -  นักวิชาการสิ่งแวดลอม  5 1 

 -  นักพัฒนาการทองเที่ยว   3-5/6ว - 

 -  นักวิชาการประชาสัมพันธ  3-5/6ว - 

 -  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 4 1 

 -  พยาบาลวิชาชพี 4 1 

 -  เจาพนักงานธุรการ  3 1 

 -  เจาพนักงานธุรการ  2 1 

 -  เจาหนาที่จัดเก็บรายได  2 1 

๒. พนักงานครูเทศบาล 22 

๓. ลูกจางประจํา 6 

๔. ลูกจางประจําถายโอน 1 

๕. พนักงานจางตามภารกิจ 8 

๖. พนักงานจางทั่วไป 27 

 รวม 95 

   

8.  ขอมูลเกี่ยวกับดานการคลัง 

 8.1   การคลัง  ปงบประมาณที่ผานมา  2556 

   รายรับ (ไมรวมเงนิอุดหนุน)  72,066,316.44 บาท 

   รายจาย  (ไมรวมเงินอุดหนุน)  57,645,461.97 บาท 

   รายรับ  (รวมเงินอุดหนุน)         112,282,632.84 บาท 

   รายจาย  (รวมเงินอุดหนุน)  7,861,778.37 บาท 
 

 8.2 การจัดเก็บรายได  (ปงบประมาณ  2556) 

   ภาษีบํารุงทองที ่ เก็บได      173,749.30 บาท   

   ภาษีโรงเรอืนและที่ดิน เก็บได       356,055.00 บาท 

   ภาษีปาย  เก็บได         80,290.00 บาท 
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 การแสดงรายรับ – รายจาย  ของเทศบาลเมืองเมอืงแกนพัฒนา  ยอนหลัง  ๓  

ปงบประมาณ  ๒๕๕4  ถึง  ปงบประมาณ   ๒๕๕6  และประมาณการรับ–จายของปงบประมาณ ๒๕๕7 
 

๑.  รายรับ 

รายการ รับจริงป ๕4 รับจริงป ๕5 รับจริงป ๕6 ประมาณการรายรับป 57 

๑.  หมวดภาษีอากร 560,345.95 584,659.92 610,๐94.3๐ 585,000.00 

๒.  หมวดคาธรรมเนียม  

     คาปรับ และใบอนุญาต 
904,146.55 838,036.05 903,153.55 983,000.00 

๓.  หมวดรายไดจาก 

     ทรัพยสนิ 
210,030.16 408,227.60 560,837.86 325,000.00 

๔.  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 18,348,258.50 17,565,505.00 ๒6,344,934.๐๐ 26,410,000.00 

๕.  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 262,890.00 20,877.00 81,4๐1.๐๐ 40,000.00 

๖.  อุดหนุนเฉพาะกิจ (อื่นๆ) 22,991,622.80 39,๕91,๐88.80 40,000,957.77 - 

๗. หมวดรายไดจากการ 

     จัดสรร 
35,676,050.29 37,805,073.41 43,565,895.73 38,196,000.00 

รวมรายรับทั้งสิ้น 78,953,344.25 96,๘๑๓,๔67.78 112,067,274.21 66,539,000.00 

 

 

๒.   รายจาย 
 

รายการ จายจริงป ๕4 จายจริงป ๕5 จายจริงป 56 ประมาณการรายจายป 57 

๑. งบกลาง 5,646,473.23 22,725,696.47 23,538,048.43 4,849,6๐๐.๐๐ 

๒. งบบุคลากร  21,026,533 26,682,003.90 26,451,549.18 ๒2,592,90๐.๐๐ 

๓. งบดําเนนิงาน 17,109,612.65 18,534,205.13 26,998,753.23 ๒7,794,5๐๐.๐๐ 

๔. งบเงินอดุหนุน 1,657,800.00 1,725,300.00 1,655,800.00 2,728,๐๐๐.๐๐ 

๕. งบรายจายอื่น 35,425.00 34,925.00 34,925.00 ๔๐,๐๐๐.๐๐ 

๖. งบลงทนุ 516,559.92 16,330,054.64 20,398,808.27 8,534,00๐.๐๐ 

รวม 45,992,403.80 86,032,185.14 99,077,884.11 ๖6,53๙,0๐๐.๐๐ 

 

 

 

 



************************************** 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี  ๓ 

สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น 

ในปที่ผานมา (๒๕๕6) 



- 32 - 

 

นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น 
 

  หลักการของนโยบายการบริหารเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จะยึดหลักธรรมาภิ

บาลในการบริหารงาน โดยเนนหลักการมีสวนรวมของประชาชน มีความโปรงใส เปนไปตามระเบียบ

กฎหมาย และสามารถตรวจสอบไดจากทุกสวนซึ่งมจีุดมุงหมาย  3  ประการ คือ 

๑. เพื่อพัฒนาเมืองแกนไปสูสังคมที่เปนสุข เปน “เมืองแกน เมืองนาอยู” มีความ

เขมแข็งของประชาชนและความเขมแข็งทางเศรษฐกิจในชุมชน ภายใตแนวคิดที่จะ

รักษา “ประวัติศาสตร  วิถีชีวิต  ประเพณีวัฒนธรรม  เกษตรกรรม  และ

ธรรมชาต”ิ ไวอยางยั่งยนื 

๒. เพื่อพัฒนาผูสูงอายุ  สตรี  เยาวชน  เด็ก และประชาชนคนเมืองแกนใหเปน “คน

คุณภาพ” สุขภาวะอนามัย สมวัย ดํารงชวีิตภายใตความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

๓. เพื่อสรางขีดความสามารถในการประกอบอาชีพการเกษตรอินทรียใหสามารถ

แขงขันกับสังคมภายนอกไดและสรางความแข็งแกรง ตออาชีพเกษตรกรรมใน

ฐานะที่เปนแหลงผลิตอาหารที่สําคัญของจังหวัดเชยีงใหมไดอยางยั่งยืน 
 

เพื่อใหการบริหารเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาบรรลุถึงภารกิจและดําเนินไปตาม

แนวทางที่กลาวมานั้น  จึงไดกําหนดนโยบายการบริหารงานไว  เพื่อใหมีการพัฒนาอยางมีคุณภาพ  

สมดุล  ยั่งยืนและมภีูมคิุมกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังตอไปนี้ 
 

๑. นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนนิการในปแรก 

๑.๑ การปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม โดยจะเรงประสานงานกับหนวยงานที่

เกี่ยวของและรับผิดชอบ  จัดสรรงบประมาณในการจัดทําผนังปองกันน้ําทวมและปองกันตลิ่งพัง  

รวมทั้งการขุดลอกแมน้ําปงเพื่อแกไขปญหาน้ําทวมในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

๑.๒ การพัฒนาพื้นที่ใหเปนเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  โดยการ

ปรับปรุงภูมทิัศนสภาพแวดลอม  เพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมทั้งการสงเสริมการทําเกษตรอินทรีย 

๑.๓ การกําหนดพื้นที่ควบคุมการกอสราง  ใหสอดคลองกับประเพณี  วัฒนธรรม 

และวิถีชีวิตของชุมชนโดยการศึกษาออกแบบการกอสรางอาคารใหเปนเอกลักษณลานนา และออก

เทศบัญญัติกําหนดรูปแบบและพื้นที่การกอสรางดวย เพื่อทําใหสภาพเมืองและชุมชนเปนเอกลักษณ

ของ “คนลานนา” 
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  ๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ 

๒.๑ สนับสนุน สงเสริมการเกษตรอินทรียตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดยการจัดการฝกอบรม  สนับสนุนปจจัยการผลิต  การจัดตลาดกลางคาผลิตผลเกษตรอินทรีย  เพื่อ

สรางมูลคาเพิ่มใหผลิตผลทางการเกษตร  รวมทั้งประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการให

ความรูและสงเสริมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 

๒.๒  สงเสริมการทองเที่ยวใหมีการพัฒนาการทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยว  

โดยจัดใหมีการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  และจัดใหมีที่พักสําหรับนักทองเที่ยว  

ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอํานวยความสะดวก  ความปลอดภัย  และพัฒนาบูรณะฟนฟูแหลงทองเที่ยว

ทางธรรมชาติ  ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม  รวมทั้งยกระดับและรักษามาตรฐานการบริการดาน

การทองเที่ยว 

๒.๓ ยกระดับความสามารถในการผลิตและแขงขันในการผลิตสินคาไทย  พัฒนา

คนใหมีความรู  ความชํานาญ  และสรางสรรคในการสรางนวัตกรรมและสรางสินคาใหมจากภูมิ

ปญญาทองถิ่น  โดยเฉพาะสินคาหัตกรรม  ผลิตภัณฑชุมชน  เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของ

ลูกคา ทั้งในและตางประเทศ 

๒.๔ เสริมสรางกระบวนการสรางอาชีพ  สรางงานที่มีคุณภาพและมีรายไดสูง

ใหแกประชาชน  รวมทั้งจัดตั้งกองทุนตาง ๆ เพื่อสนับสนุนใหเกิดการผลิต        การแปรรูป  และ

การคาอยางทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อใหไดสินคาและบริการที่มีคุณภาพ สามารถขายไดใน

ราคาที่สูงขึน้  

๒.๕ เสริมสรางฐานรากของครัวเรือนเกษตรกรใหเขมแข็งโดยการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการเพาะปลูก  ลดตนทุนการผลิต  พัฒนาระบบการผลิตที่เปนขั้นตอน โดยมีการวาง

แผนการผลิตและการจําหนาย 

๒.๖ สงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม  ดําเนินการฟนฟูสภาพแวดลอม  สรางความ

เขมแข็งภาคเกษตร  และสรางความม่ันคงอาหารเพื่อเผชิญกับวิกฤตอาหารโลกสงเสริมเกษตรอินทรีย

และทางเลือก และดําเนินการฟนฟูคุณภาพดินใหคงความอุดมสมบูรณ 
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  ๓. นโยบายดานสังคม 

๓.๑ ดูแลและพัฒนาสงเสริมอาชีพกลุมผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูติดเชื้อเอดส  

ผูดอยโอกาสทางสังคม  โดยประสานงานกับภาครัฐและเอกชนรวมใหการสนับสนุนตลอดจนจัดตั้ง

กองทุนสงเคราะหและสวัสดิการใหกลุมดังกลาว 

๓.๒ สงเสริมการพัฒนาใหครอบครัวมีความมั่นคงอบอุน โดยเพิ่มสัมพันธภาพที่

ดีระหวางสมาชิกในครอบครัว  เชื่อมโยงเปนเครือขายครอบครัว รวมทั้งพัฒนาความรูทางเทคโนโลยี

สารสนเทศใหแกพอ  แม  ผูปกครอง  ไดใชประโยชนและลดชองวางในครอบครัว 

๓.๓ สงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเติบโตเปนพลเมืองที่มีคุณภาพดวยการ

พัฒนาเด็กตั้งแตอยูในครรภมารดา  และใหเยาวชนทุกชวงวัยมีความรูคูคุณธรรม  มีจิตอาสาเพื่อ

พัฒนาสังคม  รวมกลุมกันทํากิจกรรมตาง ๆ เพื่อสรางความฉลาดทางปญญาและความฉลาดทาง

อารมณใหกับเด็กและเยาวชนของชาติ 

๓.๔ สนับสนุนบทบาทของสตรี ในการมีสวนรวมพัฒนาเทศบาลอยางเสมอภาพ  

รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการเขาถึงการศึกษาและสาธารณสุข  ตลอดจนสงเสริมบทบาทของสตรีใหเปน

หลักในการสรางครอบครัวอบอุนมั่นคง  รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาบทบาทของกลุมเด็ก  

เยาวชน  ไดรวมกลุมกันสรางสรรคกิจกรรมและใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

๓.๖ สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมขององคกรประชาชนทุกกลุม อาทิเชน  

คณะกรรมการชุมชน  กลุมอสม.  กลุมสตรีแมบาน  กลุมเยาวชน  กลุมผูสูงอายุ    กลุมเกษตรกร  

โดยเนนการพัฒนาความรูทางดานวิชาการ  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนากลุมดังกลาว 

 

  ๔. นโยบายดานการศึกษาและวัฒนธรรม 

4.1 จัดใหมีการศึกษาในระดับปฐมวัย  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  และขยาย

โอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน  ใหมีประสิทธิภาพโดยชุมชนมีสวนรวมในการจัด

การศกึษา 

4.2 เรงพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ใหไดมาตรฐานทั้งความรูที่เปนสากลและภูมิ

ปญญาทองถิ่น  พรอมทั้งสงเสริมการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ เพื่อรองรับการเปนประชาคม

อาเซียน ตลอดจนจัดใหมีครูที่มีความรู และเพียงพอตอจํานวนเด็ก 

4.3 เรงรัดการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เพื่อใหทัดเทียมนานาชาติ  

โดยจัดใหมรีะบบการเรยีนแบบอิเล็กทรอนิกส  ใชระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ปรับปรุงหองเรียนให

เปนหองเรียนอิเล็กทรอนิกส 

4.4 สรางโอกาสทางการศึกษา โดยคํานึงถึงการสรางความเสมอภาคและความ

เปนธรรมใหเกิดขึ้นแกประชาชนทุกกลุม  ซึ่งรวมถึงผูยากไร  ผูดอยโอกาส  และ  ผูพิการ 
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4.5 สงเสริมพัฒนาครูใหมีศักยภาพในการถายทอดความรูแกนักเรียน  โดยให

ไดรับการศึกษาตอ  เพื่อพัฒนาสูความเปนครูมืออาชพี 

4.6 สงเสริมสนับสนุนหลักสูตรการศึกษาทองถิ่นรวมทั้งการจัดตั้งแหลงเรียนรู

ทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร  เพื่อใหเด็กนักเรียนไดรูและเขาใจถึงอัตลักษณของทองถิ่นตนเอง 

รวมทั้งการรักษาอัตลักษณไว 

 

  5. นโยบายดานการสาธารณสุข 

5.1 ลงทุนดานบริการสุขภาพ โดยพัฒนาคุณภาพ การใหบริการสุขภาพ  ทั้ง

ระบบอยางมบีูรณาการเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลในระดับชุมชนและทั่วไป  โดยเพิ่มขีดความสามารถใน

การบริการของคลนิิกชุมชน  มอีุปกรณทางการแพทย และบุคลากรทางการแพทยเพิ่มขึน้ 

5.2 จัดใหมีมาตรฐานการสรางสุขภาพ  โดยมีเปาหมายเพื่อลดอัตราการปวย 

ตาย และผลกระทบจากโรคไมติดตอเรื้อรัง เชน โรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  โรคหัวใจ  โดยจัด

ใหชุมชนเขามามีสวนรวมการคัดกรองผูปวย  และสื่อสารใหความรูในการปองกันโรค  ตลอดจน

คุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ 

5.3 จัดใหมีการเฝาระมัดระวัง สุขภาวะอนามัยของเด็กในเขตเทศบาลใหมีความ

เหมาะสมตามวัย  ตลอดจนการทํากิจกรรมเพื่อเผยแพรแนวทางใหชุมชนไดชวยกันโดยเฉพาะการลด

การบริโภคอาหารที่มีความหวานสูง มไีขมันของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

5.4 พัฒนาขีดความสามารถของ อสม. ใหเปนนักจัดการสุขภาพชุมชน  เพื่อให

เปนกําลังสําคัญในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน  พัฒนาแกนนําสุขภาพครอบครัว โดยใหชุมชนมี

สวนรวม ในการสรางเสริมสุขภาพ และจัดการปญหาสุขภาพของตนเองไดอยางเขมแข็งและยั่งยืน 

5.5 สงเสริมใหประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกกําลังกาย และเลนกีฬาเพื่อสราง

เสริมสุขภาพและพลานามัยที่ดี  สรางอุปนิสัยความมีน้ําใจนักกีฬา รูแพ รูชนะ รักษากฎกติกา และใช

เวลาวางใหเปนประโยชนจากการเลนกีฬา  ไมมั่วสุมกับอบายมุขและยาเสพติด 

5.6 สงเสริมสนับสนุนใหความรู ดูแลหญิงตั้งครรภและครอบครัว  สงเสริมให

เด็กทารกดื่มนมแม  ตลอดจนการดูแลสุขภาพทารกใหมีสุขภาพแข็งแรง  มีอาหารที่สามารถบํารุง

สมองตอทารกไดเจรญิเติบโตเปนบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศชาต ิ
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  6. นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

6.1 อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  โดยเรงใหมีพื้นที่สีเขียว  การอนุรักษ

ปาชุมชน  รวมทั้งสนับสนุนการจัดการปาอยางมีสวนรวม  และใหคนกับปาอยูรวมกันไดอยางยั่งยืน 

6.2 ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม และควบคุมมลพิษ  โดยเพิ่มประสิทธิภาพ

กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ  ลดมลพิษทางอากาศ  

ขยะ  น้ําเสีย  กลิ่นและเสียง  เรงรัดการจัดระบบกําจัดขยะ  ของเสียอันตราย  หมอกควัน  โดยวิธีที่

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

6.3 สงเสริมและสรางความตระหนักและจิตสํานึกของดิน  ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม  โดยเสริมสรางความรู  ความเขาใจ  ประชาสัมพันธและปรับพฤติกรรมการบริโภค

สินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินงานของเครือขายดานสิ่งแวดลอม  ในการ

จัดการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

6.4 พัฒนาองคความรูและระบบขอมูล เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   เพิ่มขีดความสามารถในการพยากรณสภาพภูมิอากาศและภัย

ธรรมชาติ  เพื่อเปนฐานในการรับมือตอความเปลี่ยนแปลง  ปองกันภัยพิบัติตาง ๆ  เชน  น้ําทวม  

แผนดนิไหวและดนิถลม 
 

  7. นโยบายดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

7.1 บํารุงซอมแซมถนนสายหลัก  สายรอง  ระบบระบายน้ํา  ระบบแสงสวางให

ครอบคลุม ทั่วถึง ใหประชาชนไดใชประโยชนสะดวกและปลอดภัย 

7.2 ปรับปรุงสนามกีฬาใหไดมาตรฐานและประสานขอรับงบประมาณสนับสนุน 

ในการจัดใหมีศูนยเยาวชนโดยเปนทั้งศูนยกีฬาและศูนยเรียนรูและเปนสถานที่เพื่อนันทนาการของ

ชุมชน 

7.3 ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมารในการจัดทําทางจักรยาน  เพื่อ

สงเสริมใหเปนสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและประชาชนมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงสมบูรณ 

7.4 เรงรัดการปรับปรุงเสนทางการคมนาคมขนสงสินคาเกษตรกรรม  โดย

ปรับปรุงใหสอดคลองกับสภาพพื้นที่ และเหมาะสมกับสภาพแวดลอม อีกทั้งยังเปนเสนทางในการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศนไดดวย 
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8. นโยบายดานการบริหารทั่วไป 

8.1 สงเสริมการบริหารจัดการทองถิ่นโดยใหองคกรภาคประชาชนมีสวนรวมใน

การ คิด ทํา และแกไขปญหา เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

8.2 สงเสริม สนับสนุนใหความรูแกประชาชนไดเขาใจถึงบทบาทและหนาที่

ทางการเมอืงในระบอบประชาธิปไตย และรูจักรักษาสิทธิของตนเองและชุมชน 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาในชวง  ๓  ป   

๑.  ดานการพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิต 

  ประชาชนไดรับบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางทั่วถึงและเทาเทียมทั้งดาน

การศึกษา ดานสาธารณสุข  มีการดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีสุขภาวะที่

สมบูรณทั้งทางรางกายและจิตใจ  ผูดอยโอกาสไดรับการสงเคราะหอยางทั่วถึงและเหมาะสม 

๒.  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความ

ยั่งยืน 

  ประชาชนมีความรูความเขาใจในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกิดความรวมมือจาก

ทุกภาคสวนในการผลิตภัณฑชุมชนทั้งในดานของการพัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการ  เพิ่มพูน

ความสามารถในการผลิต  จนถึงการพัฒนาในลักษณะของการรวมกลุม 

3.  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การคมนาคมขนสง  โดยมุงเนน

โครงสรางพื้นฐานเพื่อการเกษตร  สามารถตอบสนองความตองการของชุมชน  และเสริมสราง

คุณภาพชวีิตแกชุมชน 

๔.  ดานการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษ   พัฒนา  และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  

สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศในทองถิ่นใหคงอยูอยางยั่งยืน  มีกลไกการจัดการเพื่อปองกันและลดขอ

ขัดแยงในการใชประโยชนรวมกัน และเปนการนําทรัพยากรมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด  รวมถึง

สามารถพัฒนา คุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ 

๕.  ดานการอนุรักษศลิปวัฒนธรรมประเพณทีองถิ่น 
ประชาชนมีจติสํานกึ  ตระหนัก มีสวนรวม และมีศักยภาพในการอนุรักษ  ฟนฟู  และ

สืบสานศลิปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมปิญญาทองถิ่นในแนวทางที่ถูกตองชัดเจน 

 

 

 



- 38 - 

 

๖. ดานการจัดระเบียบภายในชุมชนและการสรางความรวมมือในการรักษา     

ความสงบ เรียบรอย 
  ประชาชนมีความสามัคคีสามารถดํารงชีวิตรวมกันอยางมีความสุข มีความปลอดภัย

ในชีวติและทรัพยสินสามารถปองกันและรับมือกับสาธารณภัยตางๆ ไดอยางมีประสทิธิภาพ 

๗.  ดานการบรหิารจัดการบานเมืองที่ดี 

มีการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภบิาลและการมีสวนรวมของประชาชนในเขตเทศบาล 

 

ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา 

ผลการวเิคราะหปญหาและความตองการของประชาชน 

ปญหา สภาพปญหา 

1. ปญหาดานเศรษฐกิจ 1.1 ราษฎรไมมอีาชีพที่มั่นคง 

1.2 ไมมีระบบประกันราคาสินคาเกษตร 

1.3 ราษฎรขาดเงนิทุนในการประกอบอาชีพ 

1.4 ราษฎรมคีวามสนใจในการปลูกพืชสวนครัวนอย 

1.5 ราษฎรไมมกีารรวมกลุมการผลติสินคาและ

จําหนายผลิตภัณฑอยางทั่วถึง 

2. ปญหาดานสังคม 2.1  ไมมีแหลงเรียนรูขอมูลขาวสารที่เปนสาธารณะ 

2.2  ชุมชนมีสถานที่ออกกําลังกายและที่พักผอนไม  

        เพียงพอ 

2.3  การสงเสริมกิจกรรมกีฬาในชุมชนไมตอเนื่อง 

2.4  การแพรระบาดของยาเสพติดในกลุมวัยรุน 

3.  ปญหาดานโครงสรางพืน้ฐาน 3.1  ไฟฟาสาธารณะไมเพียงพอในถนนบางสาย 

3.2  ระบบประปาหมูบานไมทั่วถึงในบางสาย 

3.3  ระบบเครือขายไรสาย (WIFI) มีไมทั่วถึง 

4. ปญหาดานสาธารณสุข 4.1  สถานที่กําจัดสิ่งปฏิกูล  และแหลงกําจัดขยะมีไม 

       เพียงพอ 

4.2  ขยะเปนเหตุใหมลภาวะเปนพิษ 

4.3  ราษฎรเปนโรคความดัน  - เบาหวานเพิ่มขึน้ 
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การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

จุดแข็ง 

1. เปนเทศบาลขนาดกลาง  มีพืน้ที่ในความรับผิดชอบ  24  ตารางกิโลเมตร  มี

ความพรอมดานบริการ  และมีขดีความสามารถในการใหบริการสาธารณะแก

ประชาชน 

2. ประชาชน  ชุมชน  ใหการสนับสนุน  สงเสริม  ตรวจสอบติดตามการดําเนินงาน

ของเทศบาลฯ 

3. ชุมชน  มีวัฒนธรรม  ประเพณี  วิถีชีวิตและภูมิปญญาทองถิ่นที่เปนเอกลักษณ

ของตนเอง 

4. มีวัด  โบราณสถานทางศาสนา  และศิลปวัฒนธรรม 

5. มีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมจะเปนเมืองนาอยู  นาอาศัยและนาทองเที่ยว 

6. มีแหลงผลิตสินคาเกษตรกรรมที่มีคุณภาพ 

จุดออน 

1. กฎระเบียบขอบังคับตางๆ  มีการปรับปรุงแกไขตลอดเวลา  ทําใหศึกษาไมทัน  

ขาดความชัดเจนในการดําเนินงาน 

2. งบประมาณไมเพียงพอตอการพัฒนาในการขยายตัวจากชนบทเปนเมือง 

3. ภารกิจหนาที่เพิ่มมากขึ้น  ตามภารกิจที่ไดรับการถายโอน 

โอกาส 

1. เปนพืน้ที่ในโครงการสายใยรักแหงครอบครัว 

2. มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบในโครงการสายใยรักแหงครอบครัว 

3. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ.2542  กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่

ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นโดยที่

หนวยงานราชการสวนกลาง  และสวนภูมภิาค  สงเสริม  และ  สนับสนุนการถาย

โอนภารกิจใหแกเทศบาล 
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4. รัฐบาลใหความสําคัญกับการแกไขปญหาดานความมัน่คง  สิ่งแวดลอม   

ยาเสพติด  ความสงบเรียบรอยในสังคม  การปองกันสาธารณะภัยและสราง

ความรัก ความสามัคคีและความสมานฉันทภายในชาติ 

5. รัฐบาลสงเสริมนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 

6. พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ  สงเสริมการพัฒนาคุณภาพคนไทยที่เนนการมีสวน

รวมในการบริหารจัดการทองถิ่น 

อุปสรรค 

1. ขาดการวางผังเมอืงที่ดีเพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคต 

2. ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการขนาดใหญ 

3. ขาดการบริการดานการขนสงมวลชน 

4. ไมมีตลาดกลาง  หรือศูนยรวมในการจําหนายสินคาดานการเกษตรกรรม 

5. มีอัตราการใชสารเคมใีนภาคการเกษตรสูง 

 

 

 

******************************* 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จของการพัฒนา  ป  ๒556 

 

ยุทธศาสตร 
ขอมูลพื้นฐาน 

Baseline Data 

ตัวชื้วัด (KPI) 

Key Performance Indicator 

ผลการพัฒนา   

ป  2556 

1. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ระดับมาก 
คาความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน

ดานสาธารณสุข 

ผลการประเมนิความพึงพอใจของประชาชน

ดานการสาธารณสุขในระดับมาก 

ระดับมาก 
คาความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน

ดานการศึกษา 

ผลการประเมนิความพึงพอใจของประชาชน

ดานการศึกษาในระดับมาก 

ระดับมาก 
คาความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน

ดานสงเสริมและพัฒนาอาชีพ 

ผลการประเมนิความพึงพอใจของประชาชน

ดานสงเสริมและพัฒนาอาชีพในระดับมาก 

ระดับมาก 

คาความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน

ดานสงเสริมสนับสนุนพัฒนา

ผูดอยโอกาสฯ 

ผลการประเมนิความพึงพอใจของประชาชน

ดานสงเสริมสนับสนุนพัฒนาผูดอยโอกาสฯ

ในระดับมาก 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จของการพัฒนา ป ๒556 

 

ยุทธศาสตร 
ขอมูลพื้นฐาน 

Baseline Data 

ตัวชื้วัด (KPI) 

Key Performance Indicator 

ผลการพัฒนา   

ป 2556 

2. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

13,352  คน จํานวนบุคคล 

ประชาชนในเขตเทศบาลฯ รูและเขาใจใน

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อประยุกตใช

ในการดํารงชีวิต  รอยละ  60 

5,352  ครัวเรือน จํานวนครัวเรือน 
จํานวนครัวเรือนที่มีการออมและจัดทํา

บัญชคีรัวเรือน  รอยละ  55 

ระดับมาก 
ผลการประเมนิความพึงพอใจของ

ประชาชนดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ผลการประเมนิความพึงพอใจของประชาชน

ดานการพัฒนาเศรษฐกิจฯ  ในระดับมาก 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จของการพัฒนา ป ๒556 

 

ยุทธศาสตร 
ขอมูลพื้นฐาน 

Baseline Data 

ตัวชื้วัด (KPI) 

Key Performance Indicator 

ผลการพัฒนา   

ป 2556 

3. ดานการพัฒนาโครงสราง

พืน้ฐาน 

ถนนลูกรัง 23 สาย ความยาว 

8.568 กม. 

จํานวนถนนเขาสูพืน้ที่เกษตรที่มีสภาพ

พรอมใชงาน 

ทําถนน  ปรับปรุง  ถนนลูกรังเขาสูพืน้ที่

เกษตร  ใหสามารถใชงานได  รอยละ  60 

จํานวนบอบาดาลสาธารณะ   

9  แหง  บอน้ําตื้น 2,250 แหง  

เขื่อน  1  แหง  แมน้ําไหลผาน  2  

แหง  จํานวนฝายตนน้ําลําธาร    

(ฝายแมว)  3  แหง 

จํานวนการเพาะปลูกของเกษตร 

ปริมาณพื้นที่ทําการเกษตรมีน้ําเพียงพอตอ

ความตองการใชน้ําเพื่อการเกษตร 

รอยละ  75 

ระดับมาก 

ผลการประเมนิความพึงพอใจของ

ประชาชนดานการพัฒนาโครงสราง

พืน้ฐาน 

ผลการประเมนิความพึงพอใจของประชาชน

ดานโครงสรางพืน้ฐานอยูในระดับมาก 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จของการพัฒนา ป ๒556 

 

ยุทธศาสตร 
ขอมูลพื้นฐาน 

Baseline Data 

ตัวชื้วัด (KPI) 

Key Performance Indicator 

ผลการพัฒนา   

ป 2556 

4. ดานการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอม 

800  ครัวเรือน 
จํานวนครัวเรือนที่คัดแยกขยะและ 

ทําปุยหมัก 

ครัวเรือนมกีารคัดแยกขยะเพิ่มขึ้น  

600  ครัวเรือน  ตอป 

จํานวนผูปลูกผักปลอดสารพิษ  

 6  กลุม 

จํานวนกลุมผูปลูกผักปลอดสารพษิ

เพิ่มขึน้ 

สงเสริมกลุมเกษตรกรปลูกผักปลอด

สารพษิเพิ่มขึ้น   7  กลุม  ตอป 

จํานวน  50  ครั้ง 

(เม.ย. 53 – เม.ย. 54) 
สถิติการเผาลดลง จํานวนสถิติการเผาลดลง  7  ครั้ง  ตอป 

ระดับมาก 

คาความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานใน

ดานการพัฒนาและสงเสริม

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

ผลการประเมนิความพึงพอใจของประชาชน 

ในระดับมาก 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จของการพัฒนา ป ๒556 
 

ยุทธศาสตร 
ขอมูลพื้นฐาน 

Baseline Data 

ตัวชื้วัด (KPI) 

Key Performance Indicator 

ผลการพัฒนา   

ป 2556 

5. ดานการอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม  จารตี

ประเพณี  และภูมิปญญา

ทองถิ่น 

4,000  คน จํานวนนักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยว 
นักทองเที่ยวมาเยี่ยมชมแหลงทองเที่ยว

เพิ่มขึน้  10,000  คน ตอป 

ภูมปิญญาดานดนตรีพื้นเมือง 

นาฎศิลปพืน้เมอืง  2  คน   

ดานศลิปหัตถกรรมและอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ 3  คน  

ประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น

ลานนา  6  กิจกรรม  แหลง

ทองเที่ยวทางโบราณสถานและ

ประวัติศาสตร  1  แหง 

จํานวนแหลงเรียนรูดานวัฒนธรรม

ประเพณี  และภูมิปญญาทองถิ่น 

มีแหลงทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมวิถึชวีิต  

ภูมปิญญาทองถิ่น  และประชาชนเขามามี

สวนรวมในการสบืทอดวัฒนธรรม  

ประเพณี  วถิีชวีิต  ภูมิปญญาทองถิ่น  

จํานวน  5  แหง  

ระดับมาก 

ผลการประเมนิความพึงพอใจของ

ประชาชนดานการอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 

ผลการประเมนิความพึงพอใจของประชาชน

ดานการอนุรักษศลิปวัฒนธรรมประเพณี

ทองถิ่นในระดับมาก 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จของการพัฒนา ป ๒556 
 

ยุทธศาสตร 
ขอมูลพื้นฐาน 

Baseline Data 

ตัวชื้วัด (KPI) 

Key Performance Indicator 

ผลการพัฒนา   

ป 2556 

6. ดานการจัดระเบียบภายใน

ชุมชนและการสรางความ

รวมมอืในการรักษาความสงบ

เรียบรอย 

272  คน จํานวน  อปพร. 
สรางเครือขายอาสาสมัครชุมชนไมนอยกวา 

2 %  ของจํานวนประชากรในเขต 

2  ครั้ง จํานวนครั้ง 
จัดกิจกรรมการปองกัน  และแกไขปญหา  

ยาเสพติด  และอาชญากรรม  

ระดับมาก 
คาความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานใน

ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ผลการประเมนิความพึงพอใจของประชาชน

ดานการจัดระเบียบภายในชุมชนและการ

สรางความรวมมอืในการรักษาความสงบ

เรียบรอยระดับมาก 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จของการพัฒนา ป ๒556 
 

ยุทธศาสตร 
ขอมูลพื้นฐาน 

Baseline Data 

ตัวชื้วัด (KPI) 

Key Performance Indicator 

ผลการพัฒนา   

ป 2556 

7. ดานการบริหารจัดการ

บานเมอืงที่ดี 

27  ชุมชน จํานวนชุมชนที่มีแผนชุมชน 
ชุมชนมีแผนชุมชนในการบริหารจัดการ

ชุมชน รอยละ  70 

รอยละ  88.97 
ผลการตรวจประเมินการบริหารจัดการ

บานเมอืงที่ดี 

ผานเกณฑการประเมนิบริหารจัดการ

บานเมอืงที่ดี  รอยละ  85  ตอป  

ระดับมาก 

ผลการประเมนิความพึงพอใจตอผลการ

ดําเนินงานในดานการบริหารจัดการ

บานเมอืงที่ดี 

ประชาชนมีความพึงพอใจในการดําเนินงาน

ของเทศบาลและการบริการของเทศบาลอยู

ในระดับมาก 
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ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕6 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวติ 

แนวทางการพัฒนา  :  ๑.  จัดบริการสาธารณสุขขัน้พืน้ฐานทั้งเชิงรุกและเชิงรับ  ใหครอบคลุมทั้งดานสงเสริมสุขภาพ  ปองกันโรคติดตอ  การรักษา   

          และการฟนฟูสภาพจิตใจ 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอยละ

ของโครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

1 
โครงการรณรงคเนื่องในวัน อสม. 

แหงชาติ 
1  ครั้ง 1  ครั้ง 100.00 0.00 0.00 0.00 กองสาธารณสุขฯ 

2 

โครงการสุขภาพดีเริ่มตนที่บาน 

(Home  Health  Care)  

- จัดเจาหนาที่ และอสม. เยี่ยมบานให

คําแนะนําดานการดูแลสุขภาพของตนเอง

และครอบครัว 

 

 

175 

ครัวเรือน 

 

 

175 

ครัวเรือน 

 

 

100.00 

 

 

 

0.00 

 

 

 

 

0.00 

 

 

 

0.00 

 

 

 

กองสาธารณสุขฯ 

 

 

3 

โครงการตรวจวัดกรองโรคเบาหวาน  

ความดันโลหิตโดยใชแบบคัดกรอง

รายบุคคล 

27  ชุมชน 
27  

ชุมชน 
100.00 5,000.00 5,000.00 100.00 งบ สปสช. 

4 
โครงการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุข

มูลฐานในเขตเทศบาล 
27 ชุมชน 

27 

ชุมชน 
100.00 270,000.00 270,000.00 100.00 กองสาธารณสุขฯ 
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ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕6 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ตอ) 

แนวทางการพัฒนา  :  ๑.  จัดบริการสาธารณสุขขัน้พืน้ฐานทั้งเชิงรุกและเชิงรับ  ใหครอบคลุมทั้งดานสงเสริมสุขภาพ  ปองกันโรคติดตอ  การรักษา   

          และการฟนฟูสภาพจิตใจ 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอยละ

ของโครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

5 
โครงการสนับสนุนอุปกรณการปฐม

พยาบาลเบือ้งตนแก อสม. 
27 ชุมชน 27 ชุมชน 100.00 0.00 0.00 0.00 กองสาธารณสุขฯ 

6 
โครงการรณรงคทําลายแหลงเพาะพันธุ

ยุงลายในชุมชน 
2  ครั้ง 2  ครั้ง 100.00 30,000.00 30,000.00 100.00 งบ สปสช. 

7 
โครงการใหบริการรถพยาบาลและพาหนะ

นําสงผูปวยไปสถานพยาบาล 

24   

ตร.กม. 

24   

ตร.กม. 
100.00 0.00 0.00 0.00 กองสาธารณสุขฯ 

8 
โครงการศูนยแพทยชุมชนเทศบาลเมอืง

เมืองแกนพัฒนา 
1 แหง 1 แหง 100.00 0.00 0.00 0.00 กองสาธารณสุขฯ 

9 โครงการรณรงคปองกันไขหวัดนก 1  ครั้ง 1  ครั้ง 100.00 10,000.00 10,000.00 100.00 กองสาธารณสุขฯ 

10 
โครงการปองกันและควบคุมโรคไขหวัด

ใหญ 2009 (H1N1) 
1  ครั้ง 1  ครั้ง 100.00 10,000.00 10,000.00 100.00 กองสาธารณสุขฯ 

11 
โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัข

บา 
1  ครั้ง 1  ครั้ง 100.00 20,000.00 20,000.00 100.00 กองสาธารณสุขฯ 

 



- 50 – 

 

ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕6 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ตอ) 

แนวทางการพัฒนา  :  ๑.  จัดบริการสาธารณสุขขัน้พืน้ฐานทั้งเชิงรุกและเชิงรับ  ใหครอบคลุมทั้งดานสงเสริมสุขภาพ  ปองกันโรคติดตอ  การรักษา   

          และการฟนฟูสภาพจิตใจ 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอยละ

ของโครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

12 

โครงการดูแลผูปวยปอดอุดกั้นเรือ้รังที่บาน 

- ใหบริการถังออกซิเจน เยี่ยมบานให   

   กําลังใจ 

 

25  คน 

 

 

25  คน 

 

 

100.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

 

กองสาธารณสุขฯ 

 

13 
โครงการใหบริการดวยน้ําใจ อสม. แก

ประชาชนในงานฌาปนกิจศพในชุมชน 
54  คน 54  คน 100.00 50,000.00 50,000.00 100.00 งบ สปสช. 

14 

โครงการสงเสริมสุขภาพดานกิจกรรมทาง

กายของกลุมผูสูงอายุและกลุมวัยทํางาน

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต 

27  ชุมชน 

 

27  ชุมชน 

 

100.00 

 

81,000.00 

 

81,000.00 

 

100.00 

 

งบ สปสช. 

 

15 

โครงการสงเสริมความรูและพัฒนาชีวิต

เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการและ

ผูดอยโอกาสทางสังคมและครอบครัว 

7  ชุมชน

ในตําบล 

ชอแล 

200  คน 100.00 15,000.00 1,500.00 10.00 งบ สปสช. 
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ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕6 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ตอ) 

แนวทางการพัฒนา  :  ๑.  จัดบริการสาธารณสุขขัน้พืน้ฐานทั้งเชิงรุกและเชิงรับ  ใหครอบคลุมทั้งดานสงเสริมสุขภาพ  ปองกันโรคติดตอ  การรักษา   

          และการฟนฟูสภาพจิตใจ 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอยละ

ของโครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

16 

โครงการอบรมพัฒนาหนวยควบคุมโรค

เคลื่อนที่เร็ว (SRRT) 

 ชุมชนใน

ตําบล 

ชอแล 

200  คน 100.00 15,000.00 15,000.00 100.00 งบ สปสช. 

17 

โครงการตรวจสุขภาพประจําปแก

ประชาชน  ไดแก 

-  ตรวจมะเร็งปากมดลูก  และมะเร็ง

เตานมแกหญิงวัยเจริญพันธ อายุ 

30  ป  ช้ึนไป 

- รณรงคคัดกรองภาวะเสี่ยงตอ

โรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง 

- กิจกรรมสุขภาพฟนดีในผูสูงอายุ

ตําบลอินทขิล 

400  คน 400  คน 100.00 20,000.00 20,000.00 100.00 งบ สปสช. 
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ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕6 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ตอ) 

แนวทางการพัฒนา  :  ๑.  จัดบริการสาธารณสุขขัน้พืน้ฐานทั้งเชิงรุกและเชิงรับ  ใหครอบคลุมทั้งดานสงเสริมสุขภาพ  ปองกันโรคติดตอ  การรักษา   

          และการฟนฟูสภาพจิตใจ 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอยละ

ของโครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

18 
โครงการเฝาระวังโรคซึมเศราตําบลชอแล 1  ชุมชนใน

ตําบลชอแล 

1  ชุมชนใน

ตําบลชอแล 
100.00 15,000.00 15,000.00 100.00 งบ สปสช. 

19 โครงการฟนฟูสมรรถภาพแกผูพิการ 150  ครั้ง 150  ครั้ง 100.00 30,000.00 30,000.00 100.00 งบ สปสช. 

20 
โครงการจัดหางานแกผูปวยในคลินิกโรง

เรือ้รัง 
27  ชุมชน 27  ชุมชน 100.00 25,000.00 25,000.00 100.00 งบ สปสช. 

21 

โครงการสงเสริมสุขภาวะแกประชาชนดวย

กิจกรรมทางกาย 

- จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพแกผูนํานักเรียน 

โรงเรียน 

3  แหง 

60  คน 

โรงเรียน 

3  แหง 

60  คน 

 

100.00 

 

10,000.00 

 

10,000.00 

 

100.00 

 

งบ สปสช. 

22 โครงการเพื่อนชวยเพื่อน (อผส.) 27  ชุมชน 27  ชุมชน 100.00 30,000.00 30,000.00 100.00 งบ สปสช. 

23 
โครงการสายใยรักถักทอดวย อสม.เมอืง

แกน 
27  ชุมชน 27  ชุมชน 100.00 20,000.00 20,000.00 100.00 งบ สปสช. 

24 
โครงการสายใยรักแหงครอบครัวกับการ

สงเสริมสุขภาพและพัฒนาลูกระดับปฐมวัย 
50  คน 50  คน 100.00 30,000.00 30,000.00 100.00 งบ สปสช. 
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ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕6 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ตอ) 

แนวทางการพัฒนา  :  ๑.  จัดบริการสาธารณสุขขัน้พืน้ฐานทั้งเชิงรุกและเชิงรับ  ใหครอบคลุมทั้งดานสงเสริมสุขภาพ  ปองกันโรคติดตอ  การรักษา   

          และการฟนฟูสภาพจิตใจ 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอยละ

ของโครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของ

งบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

25 
โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ

ระยะยาว 
60  คน 60  คน 100.00 15,000.00 15,000.00 100.00 งบ สปสช. 

26 
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขาย

ประชาชนแบบมีสวนรวม 
27  ชุมชน 27  ชุมชน 100.00 20,000.00 20,000.00 100.00 งบ สปสช. 

27 

โครงการสงเสริมสนับการจัดทําแผน

ชุมชน ป 56 ตําบลชอแล 

  7  ชุมชน

ในตําบล 

ชอแล 

7  ชุมชน

ในตําบล 

ชอแล 

100.00 10,000.00 10,000.00 100.00 งบ สปสช. 

28 

โครงการ อสม.หวงใยใสใจผูสูงอายุโดย

มาตรฐาน 5 อ 

  7  ชุมชน

ในตําบล 

ชอแล 

7  ชุมชน

ในตําบล 

ชอแล 

100.00 10,000.00 10,000.00 100.00 งบ สปสช. 

29 โครงการฟอนเจิงเพื่อสุขภาพ 27  ชุมชน 27  ชุมชน 100.00 45,000.00 45,000.00 100.00 งบ สปสช. 
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ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕6 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ตอ) 

แนวทางการพัฒนา  :  ๑.  จัดบริการสาธารณสุขขัน้พืน้ฐานทั้งเชิงรุกและเชิงรับ  ใหครอบคลุมทั้งดานสงเสริมสุขภาพ  ปองกันโรคติดตอ  การรักษา   

          และการฟนฟูสภาพจิตใจ 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอยละ

ของโครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของ

งบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

30 

‘โครงการปองกันและควบคุมรค

เบาหวานและความดันโลหิตสูงตําบล 

ชอแล 

27  ชุมชน 27  ชุมชน 100.00 10,000.00 10,000.00 100.00 งบ สปสช. 

31 
โครงการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูง

และ.โรคเบาหวานฯ 
27  ชุมชน 27  ชุมชน 100.00 45,000.00 45,000.00 100.00 งบ สปสช. 

รวมแนวทางท่ี  1  ยุทธศาสตรที่  1 841,000.00 841,000.00 100.00  
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ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕6 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

แนวทางการพัฒนา  :  2.  การสงเสริมใหเด็กและเยาวชน  ประชาชนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  รูจักสามัคคีในหมูคณะ  รักการออกกําลัง           

                                               กายเพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัยของตนเองใหมีความเขมแข็ง  แข็งแรงทั้งดานรางกาย  จติใจ  อารมณ  สังคม  และ               

                                               หางไกลจากยาเสพติด 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอยละ

ของโครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

1 

โครงการดานกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 

- โครงการเมืองแกนฟุตซอลลีก 

 

 

- การแขงขันกีฬาชุมชนของประชาชน 

 

 

- การแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธ 

 

 

- การแขงขันกีฬาเช่ือมความสัมพันธ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับ

อําเภอแมแตง (อปท.) 

 

เยาวชนอายุ 

13 – 16 ป 

เขตเทศบาล 

เยาวชนและ

ประชาชนใน

เขตเทศบาล 

เยาวชนและ

ประชาชนใน

เขตเทศบาล 

เยาวชนและ

ประชาชนใน

เขตเทศบาล 

 

เยาวชนอายุ 

13 – 16 ป 

เขตเทศบาล 

เยาวชนและ

ประชาชนใน

เขตเทศบาล 

เยาวชนและ

ประชาชนใน

เขตเทศบาล 

เยาวชนและ

ประชาชนใน

เขตเทศบาล 

 

100.00 

 

 

100.00 

 

 

100.00 

 

 

100.00 

 

30,000.00 

 

 

30,000.00 

 

 

100,000.00 

 

 

75,920.00 

 

30,000.00 

 

 

29,173.00 

 

 

97,081.00 

 

 

75,920.00 

 

100.00 

 

 

97.24 

 

 

97.10 

 

 

100.00 

 

กองการศึกษา 

 

 

กองการศึกษา 

 

 

กองการศึกษา 

 

 

กองการศึกษา 
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ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕6 

 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

แนวทางการพัฒนา  :  2.  การสงเสริมใหเด็กและเยาวชน  ประชาชนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  รูจักสามัคคีในหมูคณะ  รักการออกกําลัง           

                                               กายเพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัยของตนเองใหมีความเขมแข็ง  แข็งแรงทั้งดานรางกาย  จติใจ  อารมณ  สังคม  และ               

                                               หางไกลจากยาเสพติด 

 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอยละ

ของโครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

2 

 

โครงการจัดซือ้วัสดุกีฬา 

 

27  ชุมชน 27  ชุมชน 100.00 100,000.00 93,430.00 93.43 กองการศึกษา 

รวมแนวทางท่ี  2  ยุทธศาสตรที่ 1 335,920.00 325,604.00 96.93  
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ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕6 

 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

แนวทางการพัฒนา  :  3.  การสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง  รวมถึงการจัดกิจกรรม  เสริมสรางความ 

                                              เขมแข็งของครอบครัวและชุมชน  ทั้งรางกายและจิตใจ  เกือ้กูลซึ่งกันและกัน 

 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอย

ละของ

โครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

1 โครงการสงเสริมสภาเด็กและเยาวชน 

เด็กและ

เยาวชนทั้ง 

27  ชุมชน 

เด็กและ

เยาวชนทั้ง 

27  ชุมชน 

100.00 20,000.00 20,000.00 100.00 
กองสวัสดิการ

สังคม 

รวมแนวทางท่ี  3  ยุทธศาสตรที่  1 20,000.00 20,000.00 100.00  
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ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕6 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

แนวทางการพัฒนา  :  4.  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบที่เหมาะสมและเพียงพอ 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอยละ

ของโครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

1 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 2,000  คน 2,000  คน 100.00 100,000.00 100,000.00 100.00 กองการศึกษา 

2 โครงการจัดงานวันเยาวชนแหงชาติ 2,000  คน 2,000  คน 100.00 50,000.00 50,000.00 100.00 กองการศึกษา 

3 
โครงการจัดหาวารสารและหนังสอื

สําหรับประชาชน 
18  แหง 18  แหง 100.00 100,000.00 100,000.00 100.00 กองการศึกษา 

4 
โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศกึษา 

ร.ร.อนุบาล

สายสายใย

รักและศพด.

ทีปงกร 

ร.ร.อนุบาล

สายสายใย

รักฯและ

ศพด.ทีปงกร 

100.00 1,578,500.00 1,413,900.00 89.57 กองการศึกษา 

5 โครงการจางเหมาบริการบุคคล 10  คน 10  คน 100.00 1,088,900.00 1,088,900.00 100.00 กองการศึกษา 

6 โครงการเพิ่มโอกาสทางการศกึษา 

ร.ร.อนุบาล

สายสายใย

รักและศพด.

ทีปงกร 

ร.ร.อนุบาล

สายสายใย

รักฯและ

ศพด.ทีปงกร 

100.00 100,000.00 89,000.00 0.00 กองการศึกษา 

7 โครงการจัดงานกีฬาสวีัน Sport  Day 410  คน 410  คน 100.00 25,000.00 9,500.00 38.00 กองการศึกษา 
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ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕6 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

แนวทางการพัฒนา  :  4.  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบที่เหมาะสมและเพียงพอ 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอย

ละของ

โครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

8 โครงการจัดงานวันบัณฑิตนอย 
ร.ร.อนุบาลฯ

30  คน 

ร.ร.อนุบาลฯ

30  คน 
100.00 50,000.00 0.00 0.00 กองการศึกษา 

9 โครงการเยี่ยมบาน 296  คน 296  คน 100.00 15,000.00 3,000.00 20.00 กองการศึกษา 

10 

โครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสรมินมใหแก

เด็กนักเรียนในเขตเทศบาลเมอืงเมือง

แกนพัฒนา  

1,050  คน 1,050  คน 
100.00 

 

1,838,000.00 

 

1,495,108.00 

 

81.34 

 

กองการศึกษา 

 

11 

เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน

แกเด็กนักเรียนในเขตเทศบาล   

1. ร.ร.ปาจ้ีวังแดงวทิยา  

2. ร.ร.บานปงอินทขิลวิทยาคาร  

3. ร.ร.วัดหนองออน  

4. ร.ร.ชุมชนวัดชอแล 

225  คน 

121  คน 

71  คน 

164  คน 

225  คน 

121  คน 

71  คน 

164  คน 

 

 

100.00 

 

 

1,365,000.00 

 

 

1,346,800.00 

 

 

 

99.67 

 

 

กองการศึกษา 

 

12 
โครงการจัดซือ้วัสดุครุภัณฑประจํา

ศพด.ทีปงกรการุณยมิตร 

ศพด.ทีปงกร

การุณยมิตร 

ศพด.ทีปงกร

การุณยมิตร 
100.00 175,200.00 175,200.00 100.00 กองการศึกษา 

 



- 60 – 

ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕6 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

แนวทางการพัฒนา  :  4.  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบที่เหมาะสมและเพียงพอ 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอย

ละของ

โครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

13 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร

สถานศกึษา 

- จัดทําวารสารใหผูปกครอง ศพด.

และ โรงเรียนอนุบาลฯ 

 

- จัดทําแผนการสอนสําหรับคร ู

 

 

- จัดทําสื่อการสอนสําหรับเด็ก 

 

 

- นิเทศการสอนของครู นเิทศชั้นเรียน 

 

 

1 หลักสูตร 

 

2,900ฉบับ 

 

 

แผนทุกชัน้ 

2 ชัน้/ป/คน 

 

ครู  

ร.ร.อนุบาล 

 

 2 ครั้ง/1 

ภาคเรียน 

 

1 หลักสูตร 

 

2,900ฉบับ 

 

 

แผนทุกชัน้ 

2 ชัน้/ป/คน 

 

ครู  

ร.ร.อนุบาล  

 

2 ครั้ง/1 

ภาคเรียน 

 

100.00 

 

100.00 

 

 

100.00 

 

 

100.00 

 

 

100.00 

 

 

15,000.00 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

กองการศึกษา 
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ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕6 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

แนวทางการพัฒนา  :  4.  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบที่เหมาะสมและเพียงพอ 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอย

ละของ

โครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

13 

- จัดประชุมประจําเดอืนครู  

ร.ร.อนุบาล 

 

- จัดทําเอกสารเตรยีมรองรับการ

ประเมินภายในสถานศึกษา 

 

- รวมกิจกรรมในชุมชน งานประเพณี 

งานฌาปนกิจ 

 

 

- กิจกรรมพัฒนาบุคลากรทาง

การศกึษาอบรม ประชุม สัมมนา 

พัฒนาบุคลากร 

ครู  

ร.ร.อนุบาล 

 

ผลงานของ 

ร.ร.อนุบาล 

1 ครั้ง/ป 

กิจกรรมใน

ชุมชน

ผูปกครอง

นร. 4ครั้ง/ป 

ครูและ

บุคลากร 

ร.ร.อนุบาล  

2 ครั้ง/ป 

ครู  

ร.ร.อนุบาล  

 

ผลงานของ 

ร.ร.อนุบาล 

1 ครั้ง/ป 

กิจกรรมใน

ชุมชน

ผูปกครอง

นร. 4ครั้ง/ป 

ครูและ 

บุคลากร 

ร.ร.อนุบาล  

2 ครั้ง/ป 

100.00 

 

 

100.00 

 

 

100.00 

 

 

 

100.00 

 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

 

 

0.00 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

 

 

0.00 

 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

 

 

0.00 
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ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕6 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

แนวทางการพัฒนา  :  4.  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบที่เหมาะสมและเพียงพอ 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอย

ละของ

โครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

13 

- กิจกรรมสงเสริมสุขภาพและอนามัย

สําหรับเด็ก  จัดอบรม  ตรวจสุขภาพ

เด็กนักเรียน  260  คน 

- จัดนิทรรศการเผยแพรผลงานครู 

และนักเรียน 

 

-จัดกิจกรรมวันไหวครู 

 

 

- จัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ จัด

นิทรรศการ 

 

- จัดกิจกรรมวันลอยกระทงจัดบอรด

แสดงผลงาน 

ทุกเดือน 

 

 

1 ครั้ง/ป 

 

 

1 ครั้ง/ป 

 

 

1 ครั้ง 

 

 

1 ครั้ง 

ทุกเดือน 

 

 

1 ครั้ง/ป 

 

 

1 ครั้ง/ป 

 

 

1 ครั้ง 

 

 

1 ครั้ง 

100.00 

 

 

100.00 

 

 

100.00 

 

 

100.00 

 

 

100.00 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

0.00 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

 

0.00 
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ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕6 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แนวทางการพัฒนา  :  4.  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบที่เหมาะสมและเพียงพอ 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอยละ

ของโครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

13 

- จัดกิจกรรมวันพอแหงชาติจัด

นิทรรศการ ลงนามถวายพระพร 
 

- จัดงานปจฉิมนิเทศ มอบวุฒิบัตร 

 
 

- จัดกิจกรรมนทิานสัมพันธใหบริการ

ยืมหนังสือนทิานสําหรับผูปกครอง/

นักเรียน 

- จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน 

 

 

- จัดกิจกรรมและอบรมเชงิ

ปฏิบัติการซักซอมแผนฯ 

1 ครั้ง 

 
 

นร.อ. 3  

20 คน 
 

410 คน 

 

 

410 คน 

 

 

1 ครั้ง 

1 ครั้ง 

 
 

นร.อ. 3  

20 คน 
 

410 คน 

 

 

410 คน 

 

 

1  ครั้ง 

100.00 

 
 

100.00 

 
 

100.00 

 

 

100.00 

 

 

100.00 

 

0.00 

 
 

0.00 

 
 

0.00 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

0.00 

 
 

0.00 

 
 

0.00 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

0.00 

 
 

0.00 

 
 

0.00 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

 

14 โครงการจุดบริการอนิเตอรเน็ตตําบล 1 แหง 1 แหง 100.00 10,000.00 10,000.00 100.00 สํานักปลัด 

รวมแนวทางท่ี  4  ยุทธศาสตรที่  1 6,510,600.00 5,881,408.00 90.34                            
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ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕6 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

แนวทางการพัฒนา  :  5.  การสงเสริม  สนับสนุน  ดูแล  สงเคราะห  ผูดอยโอกาส  ขาดโอกาสทางการศึกษา  การพัฒนาอาชพีเพื่อใหสามารถ 

                                    พึ่งตนเองได 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอยละ

ของโครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

1 

โครงการจัดซือ้วัสดุการกอสรางเพื่อ

สนับสนุนผูประสบภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ  ผูยากไร  ผูดอยโอกาส   

ผูยากจน  และโครงการตาม

พระราชดําร ิฯลฯ 

ผูยากไร

ผูดอยโอกาสผู

ยากจน

ผูประสบภัย

ธรรมชาตติาม

ความความจาํ

เปนและ

เหมาะสม 

ผูยากไร

ผูดอยโอกาสผู

ยากจน

ผูประสบภัย

ธรรมชาตติาม

ความความจาํ

เปนและ

เหมาะสม 

100.00 10,000.00 10,000.00 100.00 

งบประมาณจากศูนย

พัฒนาสังคมหนวยที่ 

13 จ.เชียงใหม  
 

2 
โครงการสงเคราะหผูติดเชื้อ HIV  และ

ผูที่ไดรับผลกระทบจากผูติดเชื้อฯ 
100  คน 100  คน 100.00 600,000.00 525,500.00 87.58  

รวมแนวทางท่ี  5  ยุทธศาสตรที่  1 610,000.00 535,500.00 87.79  
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ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕6 

 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการพัฒนา  : 1.  สงเสริมการเพิ่มรายไดลดรายจายของครัวเรือน 

 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอย

ละของ

โครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

1 โครงการฝกอบรมอาชีพเสริมรายได 
100 

ครัวเรือน 

100 

ครัวเรือน 
100.00 100,000.00 99,900.00 99.90 

กองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับ

ทองถิ่น / พื้นท่ี ทม.

เมืองแกนพัฒนา 

50,000.00 

2 
โครงการศูนยเรียนรูสายใยรักแหง

ครอบครัวชุมชน 

1,800 

ครัวเรือน 

1,800 

ครัวเรือน 
100.00 150,000.00 129,855.00 7.30 

กองสวัสดิการ

สังคม 

รวมแนวทางท่ี  1  ยุทธศาสตรที่  2 250,000.00 229,755.00 91.90  
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ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕6 

 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

แนวทางการพัฒนา  : 2.  สงเสริมและสรางการเรยีนรูการดํารงชีวิตอยางมเีหตุผลและเอื้อเฟอซึ่งกันและกัน 

 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอย

ละของ

โครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

1 
โครงการจางนักเรียนทํางานชวงปด

ภาคเรียนฤดูรอน 

นักเรียน

นักศึกษาใน

เขตเทศบาล 

นักเรียน

นักศึกษาใน

เขตเทศบาล 

100.00 100,000.00 100,000.00 100.00 
กองสวัสดิการ

สังคม 

รวมแนวทางท่ี  2  ยุทธศาสตรที่  2 100,000.00 100,000.00 100.00  
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ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕6 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการพัฒนา  : 3.  การพัฒนาทักษะในการประกอบอาชพี  สงเสริม  และสนับสนุนกลุมอาชพี  การพัฒนาสินคา / บริการ  การสงเสริม 

                                   การตลาด  และสงเสริม  สนับสนุนชองทางในการสรางโอกาสทางการตลาด 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอย

ละของ

โครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

1 
โครงการฝกอบรมสงเสริมมัคคุเทศก

ทองถิ่น 

เด็กและ

เยาวชนใน

เขตเทศบาล 

50  คน 

เด็กและ

เยาวชนใน

เขตเทศบาล 

50  คน 

100.00 20,000.00 19,900.00 100.00 
กองสวัสดิการ

สังคม 

2 

โครงการเมอืงแกนแพทยแผนไทย 

- สงเสริมหมอพื้นบาน 

- จัดบริการดานการนวดไทย การ

ประคบสมุนไพร 

- จัดกิจกรรมนวดประคบ อบสมุนไพร

แกผูสูงอายุ 

- จัดกิจกรรมสาธิตดานการแพทย

แผนไทย  การนวดตอกเสน การกดจุด 

 

30 คน 

1,300 คน 

 

100 คน 

 

30 คน 

1,300 คน 

 

100 คน 

 

100.00 

100.00 

 

100.00 

 

50,000.00 

60,000.00 

 

45,000.00 

 

50,000.00 

60,000.00 

 

45,000.00 

 

100.00 

100.00 

 

100.00 

 

งบ สปสช. 

กองสาธารณสุข 

 

งบ สปสช. 

รวมแนวทางท่ี  3  ยุทธศาสตรที่  2 175,000.00 174,900.00 99.94  
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ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕6 

 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

แนวทางการพัฒนา  : 1.  พัฒนาปรับปรุงโครงสรางพืน้ฐานดานการเกษตรใหครอบคลุมและมีประสิทธิภาพเพิ่มขดีความสามารถในการแขงขันทาง 

                                   การเกษตร  เพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิต  ลดคาใชจายในการผลิตและเพิ่มชองทางการกระจายสินคา 

 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอย

ละของ

โครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

1 

โครงการกอสรางปรับปรุงถนนเขาสู

พืน้ที่การเกษตรและถนนลูกรังภายใน

เขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

พืน้ที่ไมนอย

กวา 

20,000

ตร.ม. 

พืน้ที่ไมนอย

กวา 

20,000 

ตร.ม. 

100.00 300,000.00 204,000.00 68.00 กองชาง 

รวมแนวทางท่ี  1  ยุทธศาสตรที่  3 300,000.00 204,000.00 68.00  
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ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕6 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

แนวทางการพัฒนา  : 2.  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานสาธารณูปโภค  และดานสาธารณูปการ  การคมนาคมขนสง  พัฒนา  ปรับปรุง  แหลงน้ํา  

ระบบประปา  สะพาน  ทางเทา  และทอระบายน้ําใหครอบคลุมและมีประสทิธิภาพ 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอย

ละของ

โครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

1 
โครงการจัดซือ้วัสดุกอสรางเพื่อ

ซอมแซมสิ่งกอสรางในเขตเทศบาล 

100 %

สิ่งกอสราง

ไดรับการ

ซอมแซมใชได

ตามปกต ิ

100 %

สิ่งกอสราง

ไดรับการ

ซอมแซมใชได

ตามปกต ิ

100.00 1,400,000.00 900,000.00 64.28 กองชาง 

2 
โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน

ภายในเขตเทศบาล 
20 ครั้ง 20 ครั้ง 100.00 500,000.00 500,000.00 100.00 กองชาง 

3 
โครงการติดตั้งกิ่งโคมไฟฟาสาธารณะ

ภายในเขตเทศบาล 
100 % 100 % 100.00 300,000.00 300,000.00 100.00 กองชาง 

รวมแนวทางท่ี  2  ยุทธศาสตรที่  3 2,200,000.00 1,700,000.00 77.27  
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ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕6 

 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

แนวทางการพัฒนา  : 3.  สงเสริมสนับสนุนการจัดวางระบบผังเมอืงเพื่อความยั่งยืน 

 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอย

ละของ

โครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

1 โครงการจัดวางระบบผังเมืองรวม 2  ครัง้ 2  ครัง้ 100.00 0.00 0.00 0.00 กองชาง 

รวมแนวทางท่ี  3  ยุทธศาสตรที่  3 0.00 0.00 0.00  
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ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕6 

 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

แนวทางการพัฒนา  : 1.  เพิ่มประสิทธิภาพในการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอยละ

ของโครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

1 

 

โครงการฝงกลบบอขยะ 

 

27 ชุมชน 27 ชุมชน 100.00 80,000.00 80,000.00 100.00 กองสาธารณสุข 

2 

 

โครงการอากาศสดใส  ไรหมอกควัน 

 

27 ชุมชน 27 ชุมชน 100.00 100,000.00 100,000.00 100.00 กองสาธารณสุข 

รวมแนวทางท่ี  1  ยุทธศาสตรที่  4 180,000.00 180,000.00 100.00  
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4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

แนวทางการพัฒนา  : 4.  การสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอมและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ลดปริมาณการใชสารเคมีในการดํารงชีวติและ 

                                    ประกอบอาชพี     

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอย

ละของ

โครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

1 โครงการเกษตรปลอดสารพิษ 
เกษตรกร 

150 คน 

เกษตรกร 

150 คน 
100.00 150,000.00 29,535.00 19.69 

กองสวัสดิการ

สังคม 

2 

โครงการฝกอบรมสงเสริมสนับสนุนให

ความรูทักษะการทําปุยหมัก ปุย  

ชวีภาพ ปุยอินทรียเคมีอัดเม็ด 

เกษตรกร 

150 คน 

เกษตรกร 

150 คน 
100.00 100,000.00 99,900.00 99.90 

กองสวัสดิการ

สังคม 

รวมแนวทางท่ี  4  ยุทธศาสตรที่  4 250,000.00 129,435.00 51.77  
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5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษศลิปวัฒนธรรมจารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถิ่น 

แนวทางการพัฒนา  : 1.  สงเสริมสนับสนุนการทองเที่ยว  พัฒนาแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทองถิ่น  วิถีชวีิตของคนในชุมชน 

                                        

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอย

ละของ

โครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

1 
โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชงิ

เกษตรโดยชุมชนเพื่อการเรียนรู 
1  ครั้ง 1  ครั้ง 100.00 4,200,000.00 2,400,100.00 57.16 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

2 
โครงการจัดงานมหกรรมไมดอกไม

ประดับ  ครั้งที่  36 
2  แหง 2  แหง 100.00 10,000.00 5,000.00 50.00 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

3 
โครงการจัดงานกาชาดและงานฤดู

หนาวจังหวัดเชยีงใหม 
2  แหง 2  แหง 100.00 15,000.00 5,000.00 33.33 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

รวมแนวทางท่ี  1  ยุทธศาสตรที่  5 4,225,000.00 2,410,100.00 57.04  
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5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษศลิปวัฒนธรรมจารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถิ่น 

แนวทางการพัฒนา  : 2.  การสงเสริม  การอนุรักษ  สืบสานวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น     

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอย

ละของ

โครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

1 โครงการจัดงานวันขึน้ปใหม 1  ครั้ง 1  ครั้ง 100.00 10,000.00 10,000.00 100.00 กองการศึกษา 

2 
โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทาง

ศาสนา 
1  ครั้ง 1  ครั้ง 100.00 50,000.00 50,000.00 100.00 กองการศึกษา 

3 โครงการจัดงานเลี้ยงผีฝาย 1  ครั้ง 1  ครั้ง 100.00 80,000.00 80,000.00 100.00 กองการศึกษา 

4 โครงการจัดงานวันลอยกระทง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 100.00 100,000.00 100,000.00 100.00 กองการศึกษา 

5 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต 1  ครั้ง 1  ครั้ง 100.00 100,000.00 100,000.00 100.00 กองการศึกษา 

รวมแนวทางท่ี  2  ยุทธศาสตรที่  5 340,000.00 340,000.00 100.00  

 

 

 

 
 



- 75 – 

 

ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕6 

 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษศลิปวัฒนธรรมจารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถิ่น 

แนวทางการพัฒนา  : 3.  สงเสริม  สนับสนุน  กิจกรรมทางศาสนา  ใหเกิดคุณธรรม  จรยิธรรมของคนในชุมชน 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอย

ละของ

โครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

1 
โครงการจัดงานบวชสามเณรภาคฤดู

รอน 
1  แหง 1  แหง 100.00 15,000.00 15,000.00 100.00 กองการศึกษา 

2 
โครงการสบืสานพิธีกรรมการจัดงาน

ศพ 
27  ชุมชน 27  ชุมชน 100.00 50,000.00 50,000.00 100.00 กองการศึกษา 

3 โครงการพระธรรมทูตสัญจร 5,000 คน 5,000 คน 100.00 0.00 0.00 0.00 กองการศึกษา 

4 

โครงการสงเสริมความรูและพัฒนา

คุณภาพชวีิตเยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผู

พิการ และผูดอยโอกาสทางสังคมและ

ครอบครัว 

7  ชุมชนใน

ตําบลชอแล 

7  ชุมชนใน

ตําบลชอแล 
100.00 15,000.00 15,000.00 100.00 กองการศึกษา 

รวมแนวทางท่ี  3  ยุทธศาสตรที่  5 80,000.00 80,000.00 100.00  
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6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบในชุมชน  และการสรางความรวมมือในการรักษาความเรียบรอย 

แนวทางการพัฒนา  : 1.  สงเสริม  สนับสนุน  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอย

ละของ

โครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

1 
โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือน 
3  แหง 3  แหง 100.00 10,000.00 10,000.00 100.00 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

2 
โครงการชวยเหลือผูประสบภัย 

(จัดซือ้วัสดุ) 

ผูประสบ 

สาธารณภัย 

100 % 

ผูประสบ 

สาธารณภัย 

100 % 

100.00 500,000.00 480,000.00 96.00 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

3 

โครงการซอมแซม วัสดุครุภัณฑ  เพื่อ

ใชในการปฏิบัติงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

100 % 100 % 100.00 100,000.00 17,800.00 17.80 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

4 
โครงการจัดซือ้วัสดุอุปกรณเพื่อใชใน

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
วัสดุ 7 ชนดิ วัสดุ 7 ชนดิ 100.00 560,000.00 301,112.00 53.77 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

รวมแนวทางท่ี  1  ยุทธศาสตรที่  6 1,170,000.00 808,912.00 69.14  
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6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบในชุมชน  และการสรางความรวมมือในการรักษาความเรียบรอย 

แนวทางการพัฒนา  : 2.  สงเสริม  การจัดบริการเพื่อความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสินของประชาชน 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอย

ละของ

โครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

1 

โครงการ อปพร.รวมใจปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย อุบัติภัยและ

ความสงบเรียบรอย 

4  แหง 4  แหง 100.00 250,000.00 250,000.00 100.00 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

2 
โครงการปองกันและแกไขปญหา

อุบัติเหตุทางถนน 
2  ครั้ง 2  ครั้ง 100.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

3 
โครงการจัดสายตรวจประจําตําบล 

รวมกับประชาชนในเขตเทศบาลฯ 
100 % 100 % 100.00 0.00 0.00 0.00 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

4 
โครงการขับขี่ปลอดภัยเปดไฟ  

ใสหมวกกันนอ็ก 
300  คน 300  คน 100.00 50,000.00 50,000.00 100.00 งบ สปสช. 

5 
โครงการพัฒนาระบบการแพทย

ฉุกเฉิน 
10  คน 10  คน 100.00 0.00 0.00 0.00 กองสาธารณสุข 

รวมแนวทางท่ี  2  ยุทธศาสตรที่  6 320,000.00 320,000.00 100.00  
 

 



- 78 – 

 

ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕6 

 

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบในชุมชน  และการสรางความรวมมือในการรักษาความเรียบรอย 

แนวทางการพัฒนา  : 3.  การสงเสริม  สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอย

ละของ

โครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

1 

โครงการเยาวชนเมอืงแกนสุขภาพ

แข็งแรง  อนาคตสดใสหางไกลยาเสพ

ติด 

5  ครั้ง 5  ครั้ง 100.00 30,000.00 30,000.00 100.00 งบ สปสช. 

รวมแนวทางท่ี  3  ยุทธศาสตรที่  6 30,000.00 30,000.00 100.00  
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7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา  : 1.  เปดโอกาสและชองทางใหภาคประชาชนแสดงความเห็นและมีสวนรวมในการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมของ อปท. 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอย

ละของ

โครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

1 

โครงการจัดทําปรับปรุง ทบทวน

แผนพัฒนาเทศบาล 

- จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา

เทศบาลฯ 

- รวมรวมและจัดทําแผนเทศบาล 

แผนยุทธศาสตร แผนสามป และแผน

ดําเนินงาน 

- ประกาศใชและประชาสัมพันธใน

สวนที่เกี่ยวของ 

 

 

3  ครั้ง 

 

3 ฉบับ 

 

 

3  ครั้ง 

 

 

 

3  ครั้ง 

 

3 ฉบับ 

 

 

3  ครั้ง 

 

 

 

100.00 

 

100.00 

 

 

100.00 

 

15,000.00 

 

15,000.00 

 

100.00 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 
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7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา  : 1.  เปดโอกาสและชองทางใหภาคประชาชนแสดงความเห็นและมีสวนรวมในการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมของ อปท. 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอย

ละของ

โครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

2 

โครงการติดตามและประเมินผลการ

พัฒนาเทศบาลเมืองเมอืงแกนพัฒนา 

- จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา 

- แตงตัง้ จนท.ดําเนนิการสํารวจความ

พึงพอใจของประชาชน 

- รวบรวมและจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินงาน ประจําป  2555 และ

รายงานความพึงพอใจของประชาชน 

- ประกาศใชและประชาสัมพันธใน

สวนที่เกี่ยวของ 

 

 

1  ครั้ง 

 

1  ครั้ง 

 

1  ครั้ง 

 

 

1  ครั้ง 

 

 

1  ครั้ง 

 

1  ครั้ง 

 

1  ครั้ง 

 

 

1  ครั้ง 

 

 

100.00 

 

100.00 

 

100.00 

 

 

100.00 

5,000.00 

 

 

 

 

 

0.00 

 

 

 

 

 

0.00 

 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

3 
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบ

ประชาชน 
3  ครั้ง 3  ครั้ง 100.00 20,000.00 0.00 0.00 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 
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ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕6 
 

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา  : 1.  เปดโอกาสและชองทางใหภาคประชาชนแสดงความเห็นและมีสวนรวมในการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมของ อปท. 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอย

ละของ

โครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

4 
โครงการเผยแพรประชาสัมพันธ

กิจกรรมเทศบาลฯ   
4  ประเภท 4  ประเภท 100.00 20,000.00 20,000.00 100.00 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

5 

โครงการประชาสัมพันธกิจกรรมและ

ผลการดําเนนิงานของเทศบาลทาง

วิทยุชุมชน 

ทุกวัน 

08.00-

17.00 น. 

ทุกวัน 

08.00-

17.00 น. 

100.00 0.00 0.00 0.00 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

6 โครงการสงเสริมการจัดทําแผนชุมชน 1  ครั้ง 1  ครั้ง 100.00 39,000.00 39,000.00 100.00 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

7 
โครงการเสรมิสรางความรูเกี่ยวกับ

ประชาธิปไตยและการมีสวนรวมฯ 
1  ครั้ง 1  ครั้ง 100.00 540,000.00 540,000.00 100.00 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

รวมแนวทางท่ี  1  ยุทธศาสตรที่  7 639,000.00 614,000.00 96.09  
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ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕6 
 

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา  : 2.  สงเสริมและสนับสนุนการทํางานกับภาคกีารพัฒนาอื่นจากภายนอกองคกร 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอย

ละของ

โครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

1 
โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 

5  ธันวามหาราชฯ(วันพอแหงชาต)ิ 
1  ครั้ง 1  ครั้ง 100.00 70,000.00 42,200.00 60.29 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

2 

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติวัน

คลายวันประสูติพระเจาหลานเธอ

พระองคเจาทีปงกรรัศมีโชติ 

1  ครั้ง 1  ครั้ง 100.00 30,000.00 25.705.00 85.68 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

3 
โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 

12  สิงหามหาราชนิี (วันแมแหชาต)ิ 
1  ครั้ง 1  ครั้ง 100.00 50,000.00 16,970.00 33.94 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

4 

โครงการเฉลิมพระเกียรติวันคลายวัน

ประสูติพระเจาวรวงศเธอพระองคเจา

ศรรีัศมิ์ฯ 

1  ครั้ง 1  ครั้ง 100.00 30,000.00 6,450.00 16.33 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

5 
โครงการศูนยประสานงานของ อปท. 

จังหวัดเชียงใหม 
1  ครั้ง 1  ครั้ง 100.00 20,000.00 20,000.00 16.33 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 
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ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕6 
 

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา  : 2.  สงเสริมและสนับสนุนการทํางานกับภาคกีารพัฒนาอื่นจากภายนอกองคกร 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอย

ละของ

โครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

6 
โครงการสงเสริมการบริหารจัดการ

หอพระศตวรรษมุณีศรแีมแตง 
1  ครั้ง 1  ครั้ง 100.00 3,000.00 3,000.00 100.00 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

7 
โครงการสรงน้ําพระศตวรรษมุณีศรี

แมแตง 
1  ครั้ง 1  ครั้ง 100.00 2,000.00 2,000.00 100.00 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

8 
โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานวัน

สําคัญตางๆ  ของอําเภอแมแตง 
1  ครั้ง 1  ครั้ง 100.00 5,000.00 5,000.00 100.00 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

9  
โครงการสงเสริมประเพณีวัฒนธรรม

ทองถิ่น(ประเพณีปใหมเมอืง) 
1  ครั้ง 1  ครั้ง 100.00 5,000.00 5,000.00 100.00 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

รวมแนวทางท่ี  2  ยุทธศาสตรที่  7 215,000.00 126,325.00 58.76  
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ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕6 

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา  : 3.  การพัฒนาประสทิธิภาพการทํางาน  สรางจิตสํานกึของบุคลากรในการใหบริการประชาชน  ยืดหลักคุณธรรม  จรยิธรรม    

                                    รับผิดชอบตอสวนรวมและพรอมรองรับการตรวจสอบจากประชาชน 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอยละ

ของโครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

1 โครงการดําเนินการควบคุมภายใน 1  ครั้ง 1  ครั้ง 100.00 0.00 0.00 0.00 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

2 
โครงการฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ

บุคลากร 
1  ครั้ง 1  ครั้ง 100.00 100,000.00 70,000.00 70.00 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

3 

โครงการจัดสงบุคลากรเขารับการ

ฝกอบรมเพิ่มความรูเพื่อประสทิธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน 

1 ป 1  ป 100.00 300,000.00 300,000.00 100.00 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

4 
โครงการซอมแซมวัสดุครุภัณฑที่ใช

ปฏิบัติงานสํานักปลัดเทศบาลฯ 
1 ป 1  ป 100.00 150,000.00 150,000.00 100.00 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

5 

โครงการจัดซือ้ครุภัณฑเพื่อใชในการ

ปฏิบัติงานสํานักปลัดเทศบาล 

-  จัดซือ้คอมพิวเตอร 

- จัดซื้อเครื่องพิมพฉีดหมึก 

 

 

2  เครื่อง 

1  ตัว 

 

 

2  เครื่อง 

1  ตัว 

 

 

100.00 

100.00 

 

 

30,000.00 

30,000.00 

 

 

30,000.00 

30,000.00 

 

 

100.00 

100.00 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 
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ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕6 

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา  : 3.  การพัฒนาประสทิธิภาพการทํางาน  สรางจิตสํานกึของบุคลากรในการใหบริการประชาชน  ยืดหลักคุณธรรม  จรยิธรรม   

                                    รับผิดชอบตอสวนรวมและพรอมรองรับการตรวจสอบจากประชาชน 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอยละ

ของโครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

6 
โครงการจัดซือ้วัสดุอุปกรณเพื่อใชใน

การดําเนนิงานสํานักปลัดเทศบาล 
ปละ 4 ครั้ง ปละ 4 ครั้ง 100.00 5,795,000.00 570,004.00 9.83 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

7 
โครงการจัดทําเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป 
1  ครั้ง 1  ครั้ง 100.00 10,000.00 10,000.00 100.00 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

8 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ใหบริการประชาชนดานสถานที่

ใหบริการ 

1  แหง 1  แหง 100.00 55,000.00 55.000.00 100.00 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

9 
โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ www.muangkaen.go.th 
1  ครั้ง 1  ครั้ง 100.00 20,000.00 20,000.00 100.00 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

10 โครงการจัดงานวันเทศบาล 1  ครั้ง 1  ครั้ง 100.00 10,000.00 0.00 0.00 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

11 โครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย 1  ครั้ง 1  ครั้ง 100.00 5,000.00 0.00 0.00 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 
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ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕6 

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา  : 3.  การพัฒนาประสทิธิภาพการทํางาน  สรางจิตสํานกึของบุคลากรในการใหบริการประชาชน  ยืดหลักคุณธรรม  จรยิธรรม           

                                    รับผิดชอบตอสวนรวมและพรอมรองรับการตรวจสอบจากประชาชน 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คดิเปนรอยละ

ของโครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

12 

โครงการรวมประกวด ประเมิน 

สงเสริม สนับสนุนการเผยแพร 

ประชาสัมพันธผลงานดานการบริหาร

จัดการเทศบาล 

3  ครั้ง 3  ครั้ง 100.00 10,000.00 0.00 22.30 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

13 

โครงการใหบริการประชาชนชวงเวลา

พักเที่ยง  

(12.00-13.00 น.) 

6 

สวนราชการ 
0 0.00 0.00 0.00 0.00 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

14 โครงการกิจกรรม 5 ส 
6 

สวนราชการ 
0 0.00 0.00 0.00 0.00 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

15 โครงการชําระหนีเ้งินกู 
ธ.กรุงไทย 

กสท. 

ธ.กรุงไทย 

กสท. 
100.00 1,816,661.00 1,816,661.00 100.00 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

16 
โครงการบํารุงรักษาหรือซอมแซม

ครุภัณฑตางๆ และทรัพยสิน 
ปละ 4 ครั้ง ปละ 4 ครั้ง 100.00 415,000.00 415,000.00 9.83 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 
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ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕6 

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา  : 3.  การพัฒนาประสทิธิภาพการทํางาน  สรางจิตสํานกึของบุคลากรในการใหบริการประชาชน  ยืดหลักคุณธรรม  จรยิธรรม   

                                    รับผิดชอบตอสวนรวมและพรอมรองรับการตรวจสอบจากประชาชน 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอยละ

ของโครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

17 
โครงการจัดซือ้ครุภัณฑเพื่อใชในการ

ปฏิบัติงาน 

คอมพิวเตอร 

1 เครื่อง 

คอมพิวเตอร 

1 เครื่อง 
100.00 98,500.00 98,500.00 100.00 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

18 
โครงการจัดซือ้วัสดุเพื่อใชในการ

ปฏิบัติงาน 
ปละ 4 ครั้ง ปละ 4 ครั้ง 100.00 995,000.00 995,000.00 100.00 

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

19 

โครงการจัดซือ้วัสดุเพื่อใชในการ

ปฏิบัติงาน 

- วัสดุสํานักงาน 

- วัสดุคอมพิวเตอร 

- วัสดุงานบานงานครัว 

- วัสดุยานพาหนะและขนสง 

- วัสดุเชือ้เพลิงและหลอลื่น 

6 ประเภท 6 ประเภท 100.00 

 

 

 

155,000.00 

 

 

 

 

155,000.00 

 

 

 

 

100.00 

 

กองคลัง 

20 
โครงการซอมแซม วัสดุครุภัณฑ เพื่อ

ใชในการปฏิบัติงานกองคลัง 
100 % 100 % 100.00 30,000.00 30,000.00 100.00 กองคลัง 
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ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕6 

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา  : 3.  การพัฒนาประสทิธิภาพการทํางาน  สรางจิตสํานกึของบุคลากรในการใหบริการประชาชน  ยืดหลักคุณธรรม  จรยิธรรม   

                                    รับผิดชอบตอสวนรวมและพรอมรองรับการตรวจสอบจากประชาชน 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอยละ

ของโครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

21 

โครงการจัดสงบุคลากรเขารับการ

ฝกอบรมเพิ่มความรู เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทํางาน 

พนักงาน

ลูกจาง 20 

คน 

พนักงาน

ลูกจาง 20 

คน 

100.00 50,000.00 50,000.00 100.00 กองคลัง 

22 โครงการปรับปรุงหองทํางาน 12 ครั้ง 12 ครั้ง 100.00 100,000.00 100,000.00 100.00 กองคลัง 

23 
โครงการจัดซือ้ครุภัณฑเพื่อใชในการ

ปฏิบัติงานกองคลัง 

คอมพิวเตอร 

1 เครื่อง 

คอมพิวเตอร 

1 เครื่อง 
100.00 50,000.00 50,000.00 100.00 กองคลัง 

24 
โครงการจางเหมาปรับปรุงโปรแกรม

เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได 
1 ครั้ง 1 ครั้ง 100.00 50,000.00 50,000.00 100.00 กองคลัง 

25 
โครงการบํารุงรักษาหรือซอมแซม

ครุภัณฑตางๆ และทรัพยสิน 
100 % 100 % 100.00 10,000.00 19,080.00 9.83 

กองสวัสดิการ

สังคม 

26 
โครงการจัดซือ้วัสดุเพื่อใชในการ

ปฏิบัติงาน 
ปละ 6 ครั้ง ปละ 6 ครั้ง 100.00 109,514.00 109,514.00 100.00 

กองสวัสดิการ

สังคม 
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ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕6 

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา  : 3.  การพัฒนาประสทิธิภาพการทํางาน  สรางจิตสํานกึของบุคลากรในการใหบริการประชาชน  ยืดหลักคุณธรรม  จรยิธรรม  

รับผิดชอบตอสวนรวมและพรอมรองรับการตรวจสอบจากประชาชน 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอยละ

ของโครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

27 

โครงการจางเหมาแรงงานรายวันเพื่อ

การใหบริการดานสังคมสงเคราะห

เบีย้ยังชีพและงานอื่นๆ ภายใน

เทศบาลฯ เพื่อชวยปฏิบัติงานาภายใน

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

6 คน 6 คน 100.00 525,600.00 477,809.00 90.91 
กองสวัสดิการ

สังคม 

28 
โครงการจัดซือ้ครุภัณฑเพื่อใชในการ

ปฏิบัติงาน 
ปละ 2 ครั้ง ปละ 2 ครั้ง 100.00 30,000.00 19,300.00 100.00 

กองสวัสดิการ

สังคม 

29 โครงการสงเสริมการจัดทําแผนชุมชน ปละ 2 ครั้ง ปละ 2 ครั้ง 100.00 39,000.00 6,180.00 15.85 
กองสวัสดิการ

สังคม 

30 
โครงการบํารุงรักษาหรือซอมแซม

ครุภัณฑตางๆ และทรัพยสิน 
100 % 100 % 100.00 330,000.00 330,000.00 100.00 กองชาง 

31 
โครงการจัดซือ้วัสดุเพื่อใชในการ

ปฏิบัติงาน 
ปละ 6 ครั้ง ปละ 6 ครั้ง 100.00 1,110,000.00 1,110,000.00 100.00 กองชาง 
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ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕6 

 

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา  : 3.  การพัฒนาประสทิธิภาพการทํางาน  สรางจิตสํานกึของบุคลากรในการใหบริการประชาชน  ยืดหลักคุณธรรม  จรยิธรรม  

รับผิดชอบตอสวนรวมและพรอมรองรับการตรวจสอบจากประชาชน 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอยละ

ของโครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

32 
โครงการจัดซือ้ ครุภัณฑ เพื่อใชใน

การปฏิบัติงานกองชาง 

คอมพิวเตอร 

1 เครื่อง 

คอมพิวเตอร 

1 เครื่อง 
100.00 59,120.00 28,120.00 47.56 กองชาง 

33 
โครงการจางเหมาบุคคลภายนอก

ดําเนินการตางๆ  ภายในเทศบาล 

ปละ 12 

ครั้ง 

ปละ 12 

ครั้ง 
100.00 1,501,000.00 1,234,699.00 82.26 กองชาง 

34 

โครงการจัดสงบุคลากรเขารับการ

ฝกอบรมเพิ่มประสทิธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

ปละ 1 ครั้ง ปละ 1 ครั้ง 100.00 30,000.00 24,584.00 81.95 กองการศกึษา 

35 

 

โครงการจัดซือ้วัสดุเพื่อใชในการ

ปฏิบัติงาน 
ปละ 6 ครั้ง ปละ 6 ครั้ง 100.00 747,500.00 218,241.00 29.20 กองการศกึษา 

รวมแนวทางท่ี  3  ยุทธศาสตรที่  7 14,766,895.00 8,572,692.00 58.05  
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สรุปผลการปฏิบัติงานและการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕6 

----------------------------- 

๑.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชวีิต  จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามป  

จํานวน  102  โครงการ  เปนเงิน  8,268,400.-  บาท ไดรับอนุมัติงบประมาณดําเนินการ 

จํานวน  74  โครงการ เปนเงิน  8,125,400.- บาท  ดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน  50  

โครงการ  เปนเงิน  7,793,812.00  บาท 

๒.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามป  66  โครงการ  เปนเงิน  14,991,000.-  บาท  ไดรับ

อนุมัติงบประมาณดําเนินการ  จํานวน  13  โครงการ  เปนเงิน  5,959,000.-  บาท  ดําเนินการ

แลวเสร็จ จํานวน  9  โครงการ  เปนเงิน  634,655.-  บาท 

๓.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  จํานวนโครงการตามแผนพัฒนา

สามป  158  โครงการ  เปนเงิน  54,295,000.-  บาท  ไดรับอนุมัติงบประมาณดําเนินการ  

จํานวน  7  โครงการ  เปนเงิน  3,000,000.-  บาท ดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน  5  โครงการ  

เปนเงิน   2,004,000.-  บาท 

๔.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความ

สงบเรียบรอย  จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามป  35  โครงการ เปนเงิน  3,730,000.-  

บาท  ไดรับอนุมัติงบประมาณดําเนินการ จํานวน  10  โครงการ  เปนเงิน  1,310,000.-  บาท 

ดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน  10  โครงการ  เปนเงิน  379,800.-  บาท 

๕.  ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการอนุรักษ ฟนฟูและสิบสาน ศิลปวัฒนธรรม 

จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น  จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามป  48  โครงการ 

เปนเงิน  5,250,000.-  บาท  ไดรับอนุมัติงบประมาณดําเนินการ  จํานวน  13  โครงการ  เปน

เงิน 4,554,000.-  บาท ดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน  12  โครงการ  เปนเงิน  2,745,100.-  

บาท 

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศอยางยั่งยืน  จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามป  34  โครงการ 

เปนเงิน 5,465,000.-  บาท  ไดรับอนุมัติงบประมาณดําเนินการ จํานวน  4  โครงการ  เปนเงิน 

1,530,000.-  บาท  ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน  4 โครงการ  เปนเงิน  1,148,192.00  บาท 

๗.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี  จํานวนโครงการ

ตามแผนพัฒนาสามป  118  โครงการ  เปนเงิน  45,766,000.-  บาท ไดรับอนุมัติงบประมาณ

ดําเนินการ  จํานวน  58  โครงการ  เปนเงิน  14,117,490.-  บาท ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 

53  โครงการ  เปนเงิน  10,162,760.00  บาท 
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สรุปความพึงพอใจตอผลการดําเนนิงาน 

ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

ประจําป  2556 

สวนที่  1  ขอมูลทั่วไป 
 

ขอมูล สรุปผล 

1.  เพศ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย 

2.  อาย ุ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมอีายุอยูในชวง  30 -  50 ป 

3.  การศกึษา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมกีารศกึษาในระดับประถมศึกษา 

4.  อาชพี ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมอีาชพีรับจางท่ัวไป 

5. รายได ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมรีายไดต่ํากวา 10,000.- บาท ตอเดือน 

6.  ระยะเวลาในการอาศัยอยู 

     ในเขตเทศบาล ฯ 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอาศัยอยูในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนามากวา  

10 ป 
 

สวนที่ 2  ความพงึพอใจตอผลการดําเนินงานประจําป  2556 
 

ความพึงพอใจตอผลการดาํเนินงานของเทศบาล สรุปผล 

1.  ความพึงพอใจตอการบรหิารจัดการของเทศบาล  ปานกลาง 

2.  ความพึงพอใจตอการดําเนินงานของเทศบาล ฯ  ดานโครงสรางพืน้ฐาน   ปานกลาง 

3.  ความพึงพอใจตอการดําเนินงานของเทศบาล ฯ  ดานเศรษฐกิจ ปานกลาง 

4.  ความพึงพอใจตอการดําเนินงานของเทศบาลฯ ดานการสงเสรมิและพัฒนาคุณภาพชวีิต ปานกลาง 

5.  ความพึงพอใจตอการดําเนินงานของเทศบาล ฯ ดานการจดัระเบยีบชุมชน ฯ ปานกลาง 

6.  ความพึงพอใจตอการดําเนินงานของเทศบาล ฯ ดานการบรหิารจัดการและอนุรักษ 

       ทรัพยากร ฯ 
ปานกลาง 

7.  ความพึงพอใจตอการดําเนินงานของเทศบาล ฯ ดานการสงเสรมิศลิปวัฒนธรรม ฯ ปานกลาง 

8.  ความพึงพอใจตอการดําเนินงานของเทศบาล ฯ ดานการบรกิารของเทศบาลเมืองเมือง 

      แกนพัฒนา 
ปานกลาง 

9.  ความพึงพอใจในการพัฒนาตามยุทธศาสตรมากที่สุด ดานศิลปวัฒนธรรมฯ 

 

 

 

 

 
******************************* 
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สวนท่ี  ๔ 

ยุทธศาสตรและแนวทางการ

พัฒนาในชวงสามป 

 (๒๕๕8 – ๒๕60) 



 

สวนที่  ๔ 

วสิัยทัศน  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

---------------------------- 

๔.๑.  วสิัยทัศนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารราชการแบบมีสวนรวม  มีระบบ

โครงสรางพื้นฐานที่เอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรกรรม ประชาชนดํารงตนบนพื้นฐานเศรษฐกิจ

พอเพียง   แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทองถิ่น   ประชากรมีคุณภาพทุก ๆดาน   

ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน  
 

๔.๒  ภารกิจหลักในการพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

          ๔.๒.๑  องคกรภาครัฐ เอกชน ชุมชน มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น 

          ๔.๒.๒  มีโครงสรางพืน้ฐานดานการเกษตรพอเพียง 

          ๔.๒.๓  บุคคล ครัวเรือน และชุมชน มคีวามเขมแข็ง พึ่งพาตนเองได 

          ๔.๒.๔  สงเสริมแหลงทองเที่ยว ประเพณีวัฒนธรรม ใหเปนทีรู่จักแพรหลาย 

         ๔.๒.๕  ประชาชนมีสุขภาพดี มคีวามรู  มีความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน 
           4.๒.๖  ประชาชนรวมดูแลทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมใหยั่งยนื 

 

๔.๓. จุดมุงหมายการพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

๔.๓.๑  นําหลักการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล และการมีสวนรวมของ 

          ประชาชนมาใชในการบริหารงาน 

๔.๓.๒  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนสง โดยมุงเนน  

          โครงสรางพืน้ฐานทางการเกษตร เพื่อสามารถตอบสนองความตองการของ  

          ประชาชน เสริมสรางคุณภาพชวีิตแกประชาชน 

๔.๓.๓  ประชาชนมคีวามรู ความเขาใจ และนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช 

          ในการดํารงชวีิต 

๔.๓.๔  ประชาชนมจีิตสํานึก  ตระหนัก และมีสวนรวมในการสงเสริมการทองเที่ยว 

          ทางโบราณสถานและการอนุรักษ  ฟนฟู และสืบสาน ศลิปวัฒนธรรม  จารีต 

          ประเพณี  และภูมิปญญาทองถิ่น 

๔.๓.๕  ประชาชนทุกคนไดรับการพัฒนา การใหบริการดานการศกึษา  สุขภาพ  และการ 

                     รักษาความปลอดภัยในชวีิต  และทรัพยสินอยางทั่วถึง และเทาเทียม 

๔.๓.๖  ประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใหคง  

                    อยูอยางยั่งยืน และนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
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๔.๔.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
ยุทธศาสตร 1. ดานการพัฒนา

สงเสริมคณุภาพชีวิต 

2. ดานการพัฒนา

เศรษฐกิจตาม

แนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ดานการ

พัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน 

4. ดานการบรหิาร

จัดการทรพัยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

5. ดานการ

อนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณี และภูมิ

ปญญาทองถิน่ 

6. ดานการจดัระเบียบ

ภายในชุมชนและการ

สรางความรวมมือใน

การรักษา  ความสงบ 

เรียบรอย 

7. ดานการบรหิาร

จัดการบานเมืองทีด่ ี

วัตถุประสงค 

 

๑. เพ่ือสงเสรมิสุขภาพ 

อนามัยของประชาชน 

 

๒.เพ่ือสงเสรมิ 

สนับสนุนดาน

การศกึษาของ

ประชาชน กาวไกลสู

อาเซียน 

๓. เพ่ือสงเสรมิและ

พัฒนาอาชีพของ

ประชาชน 

๑.เพ่ือใหประชาชน

พึ่งพาตนเองไดโดย

ยดึหลักความ

พอเพียง 

 

 

๑.เพ่ือพัฒนาระบบ

โครงสรางพื้นฐาน

ใหเพียงพอและเอือ้

ตอการประกอบ

อาชพี 

 

๒. เพ่ือพัฒนา

โครงสรางพืน้ฐาน

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ ให

มีประสทิธิภาพ 

และครบถวน 

๑.เพ่ือใหเกิดความ

สมดุลตอระบบนิเวศ 

 

๒. เพ่ือกอใหเกิด

ระบบวงจรชีวติและ

หวงโซอาหารท่ี

สมบูรณ 

 

๓. สามารถมีนํ้า

อุปโภค บริโภคได

เพียงพอตอการ

ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม 

๑.เพ่ือสงเสรมิการ

ทองเที่ยวใหเปนที่

รูจักและจดจาํของ

นักทองเที่ยว 

 

๒.เพ่ือสงเสรมิและ

กระตุนเศรษฐกิจ

ในชุมชน 

 

๓.เพ่ืออนุรักษไวซึ่ง

วิถีชีวติความ

เปนอยู 

ศลิปวัฒนธรรม

ดั้งเดิมของคนเมือง

แกน 

๑. เพ่ือสงเสรมิ 

สนับสนุนความปลอดภัย

ในชวีิตและทรัพยสินของ

ประชาชน 

๒. เพ่ือเสรมิสราง

ประสิทธภิาพในการ

รักษาความสงบ

ปลอดภัยใหแกชุมชน 

๓. เพ่ือปองกัน แกไข

ปญหาอาชญากรรม 

อบายมุขและสิ่งเสพตดิ 

4.  เพ่ือสรางความ

ปรองดองสมานฉันทของ

ประชาชนในชุมชน 

๑.เพ่ือสงเสรมิให

องคกรภาครัฐ เอกชน 

ชุมชน ประชาชน มี

สวนรวมในการ

วางแผน  ดําเนนิงาน 

ประเมนิผล  และไดรับ

ประโยชน 

 

๒.เพ่ือสงเสรมิ

ศักยภาพของชุมชนให

เขมแข็ง 
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เปาหมาย ๑.การใหบริการดาน

สุขภาพอนามัย ท้ังเชงิ

รับและเชิงรุก สําหรับ

ประชาชน 

๒. การใหบริการ

การศกึษา ทั้งในระบบ 

นอกระบบ และ

การศกึษาตาม

อัธยาศัย 

๓. การสงเสรมิอาชีพ

ของประชาชน 

๔. การพัฒนาเด็ก 

เยาวชน ผูสูงอายุ  

๕. การสงเคราะห

ผูดอยโอกาส พลาด

โอกาสทางสังคม 

 

๑.ระดับบุคคล  

๒.ระดับครัวเรอืน 

๓.ระดับชุมชน 

 

๔.ระดับองคกร 

๑.การจัดทํา

โครงสรางพืน้ฐาน

การเกษตร ถนน  

ลําเหมืองใสไก ให

ครอบคลุมทัง้ ๒๗ 

ชุมชน 

๒.การจัดทําตลาด

กลางสินคาเกษตร 

จํานวน ๑ แหง 

๓.การพัฒนา 

ปรับปรุง 

โครงสรางพืน้ฐาน

อื่น ๆ  ครอบคลุม

ทัง้ ๒๗  ชุมชน 

๑.ปญหาอุทกภัย   

วาตภัยและภัย

ธรรมชาต ิลดลง 

๒.ระบบวงชวีิตและ

หวงโซอาหารในพื้นท่ี

เปนไปดวยความ

สมดุลและอุดม

สมบูรณ 

๓.สามารถผลิต

ผลิตผลทางการ

เกษตรไดทันตอ

ความตองการของ

ตลาดได 

 ๑.แหลงทองเท่ียว

ในเขตเทศบาล 

๒.สินคาOTOPใน

เขตเทศบาล 

๓.สินคาแปรรูป

ทางเกษตรกรรม

ของกลุมวิสาหกจิ

ตาง ๆ 

๔. ประเพณ ี

วัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

๑. การสงเสรมิให

ประชาชนใชเวลาวางให

เกดิประโยชน หางไกล

ยาเสพตดิ 

๒. การสงเสรมิ 

สนับสนุน ดแูล เครือขาย

ความรวมมอืในการ

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

๑.องคกรภาครัฐ

เอกชน ประชาชน 

ชุมชน ในเขตเทศบาล

และหนวยงาน

ภายนอก รวมกิจกรรม

ของเทศบาล รอยละ 

๕๐ 

๒.การสงเสรมิ 

สนับสนุนการจัดทํา

แผนชุมชน รอยละ ๘๕  
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แนวทางการ

พัฒนา 

๑.จัดบริการ

สาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน

ทัง้เชิงรุกและเชิงรับให

ครอบคลุมทัง้ดาน

สงเสรมิสุขภาพ 

ปองกันและควบคุม

โรคติดตอการรักษา

และการฟนฟูสุขภาพ 

๒.การสงเสรมิใหเด็ก

และเยาวชน ประชาชน

รูจักใหเวลาวางใหเกิด

ประโยชน รูรักสามัคคี

ในหมูคณะ รักการ

ออกกําลังกายเพื่อ

พัฒนาสุขภาพอนามัย

ของตนเองใหมีความ

เขมแข็ง แข็งแรงท้ัง

ดานรางกาย จิตใจ 

อารมณ  สังคม และ

หางไกลจากยาเสพตดิ 

๑.สงเสรมิการเพิ่ม

รายไดลดรายจายของ

ครัวเรอืน 
 

๒.สงเสรมิและสราง

การเรยีนรูการ

ดํารงชีวติอยางมีเหตุมี

ผลและเอื้อเฟอซึ่งกัน

และกัน 
 

๓.การพัฒนาทักษะใน

การประกอบอาชพี 

สงเสรมิและสนับสนนุ

กลุมอาชีพ การพัฒนา

สินคา / บริการ การ

สงเสรมิการ ตลาด 

และสงเสรมิ สนับสนุน

ชองทางในการสราง

โอกาสทางการตลาด 

๑. พัฒนาปรับปรุง

โครงสรางพืน้ฐานดาน

การเกษตรให

ครอบคลุมและมี

ประสิทธภิาพเพิ่มขีด

ความสามารถในการ

แขงขันทางการเกษตร 

เพ่ิมประสทิธิภาพ

ทางการผลิต ลด

คาใชจายในการผลิต

และเพ่ิมชองทางการ

กระจายสินคา 
 

๒.  พัฒนาโครงสราง

พื้นฐานสาธารณูปโภค

และดาน

สาธารณูปการ  การ

คมนาคมขนสง พัฒนา

ปรับปรุงแหลงนํ้า 

ระบบประปา สะพาน  

ทางเขาและทอระบาย

น้ําใหครอบคลุมและมี

ประสิทธภิาพ 

๑.เพ่ิมประสทิธิภาพใน

การกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล 
 

๒. สงเสรมิการมสีวน

รวมของประชาชนใน

การจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาต ิและ

สิ่งแวดลอม 
 

๓. ลดปรมิาณและ

ควบคุมมลพิษทางน้ํา

และทางอากาศ 
 

๔. การสงเสรมิการ

อนุรักษส่ิงแวดลอม

และใช

ทรัพยากรธรรมชาติ

อยางยั่งยืน ลด

ปริมาณการใชสารเคมี

ในการดํารงชวีิตและ

ประกอบอาชีพ 

๑.สงเสรมิแหลง

ทองเที่ยวทาง

ประวัติศาสตรและ

วัฒนธรรม 
 

๒.สงเสรมิการอนุรักษ

สืบสานวัฒนธรรม 

ประเพณแีละภูมปิญญา

ทองถิ่น 

๓. สงเสรมิ  สนับสนุน 

กิจกรรมทางศาสนา ให

เกดิคุณธรรม จริยธรรม

ของคนในชุมชน 

๑.สงเสรมิสนับสนุน 

การปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
 

๒.สงเสรมิการ

จัดบริการเพื่อความ

ปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพยสินของประชาชน 
 

๓. การสงเสรมิ 

สนับสนุนการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพ

ติด 

๑.เปดโอกาสและ

ชองทางใหภาค

ประชาชนแสดง

ความเห็นและมีสวน

รวมในการตัดสนิใจใน

การดําเนินกจิกรรม

ของ อปท. 
 

๒. สงเสรมิและ

สนับสนุนการทํางาน

รวมกับภาคีการพัฒนา

อื่นจากภายนอก

องคกร 
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แนว

ทางการ

พัฒนา (ตอ) 

๓. การสงเสรมิและ

สนับสนุนใหประชาชนมี

ทักษะในการดูแลสุขภาพ

ของตนเอง รวมถึงการจัด

กิจกรรม  เสริมสราง

ความ   เขมแข็งของ

ครอบครัว และชุมชน   ทั้ง

รางกายและจิตใจ เกื้อกูล

ซึ่งกันและกัน 

๔. พัฒนาคุณภาพการจดัการ

เรียนการสอนและการศึกษา

ทัง้ในระบบและนอกระบบที่

เหมาะสมและเพียงพอ 

๕. การสงเสรมิสนับสนุน ดูแล 

สงเคราะห ผูดอยโอกาส ขาด

โอกาส ทางการศกึษา การ

พัฒนาอาชีพเพ่ือใหสามารถ

พึ่งพาตนเองได 

 

 ๓.สงเสรมิสนับสนุน

การจัดวางระบบผัง

เมืองเพ่ือความยั่งยืน 

 
 

 

 
๓. การพัฒนา

ประสิทธภิาพสราง

จิตสํานึกของบุคลากรใน

การบรกิารประชาชน ยดึ

หลักคุณธรรม จริยธรรม 

รับผิดชอบตอสวนรวม

และพรอมรองรับการ

ตรวจสอบจากประชาชน 
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4.5  แนวทางการพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕58 – ๒๕60) 
 

ยุทธศาสตร ดานการพฒันาสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

ดานการพฒันา

เศรษฐกิจตาม

แนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

ดานการพฒันา

โครงสรางพื้นฐาน 

ดานการบรหิาร

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

ดานการอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณี

ทองถิ่น 

ดานการจัดระเบียบ

ภายในชุมชนและ

การสรางความ

รวมมอืในการรักษา  

ความสงบ เรียบรอย 

ดานการบรหิาร

จัดการบานเมือง 

ที่ด ี

แนวทางการพัฒนา ๑.จัดบริการสาธารณสุข

ขั้นพืน้ฐานทัง้เชิงรุกและ

เชิงรับใหครอบคลุมท้ัง

ดานสงเสรมิสุขภาพ 

ปองกันและควบคุม

โรคติดตอการรักษาและ

การฟนฟูสุขภาพ 

 

 

 

 

๑.สงเสรมิการเพิ่ม

รายไดลดรายจาย

ของครัวเรอืน 
 

๒.สงเสรมิและสราง

การเรยีนรูการ

ดํารงชีวติอยางมีเหตุ

มีผลและเอ้ือ เฟอซึ่ง

กันและกัน 

 

 

๑. พัฒนาปรับปรุง

โครงสรางพืน้ฐานดาน

การเกษตรให

ครอบคลุมและมี

ประสิทธภิาพเพิ่มขีด

ความสามารถในการ

แขงขันทางการเกษตร 

เพ่ิมประสทิธิภาพ

ทางการผลิต ลด

คาใชจายในการผลิต

และเพ่ิมชองทางการ

กระจายสินคา 

 

 

๑.เพ่ิมประสทิธิภาพ

ในการกําจัดขยะมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 

๒. สงเสรมิการมสีวน

รวมของประชาชนใน

การจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาต ิและ

สิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

๑.สงเสรมิแหลง

ทองเที่ยวทาง

ประวัติศาสตร

และวัฒนธรรม 
 

๒.สงเสรมิการ

อนุรักษสืบสาน

วัฒนธรรม 

ประเพณแีละภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

 

๑.สงเสรมิสนับสนุน 

การปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
 

๒.สงเสรมิการ

จัดบริการเพื่อความ

ปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพยสินของ

ประชาชน 
 

๓. การสงเสรมิ 

สนับสนุนการปองกัน

และแกไขปญหายา

เสพตดิ 

๑.เปดโอกาสและ

ชองทางใหภาค

ประชาชนแสดง

ความเห็นและมีสวน

รวมในการตัดสนิใจใน

การดําเนินกจิกรรม

ของ อปท. 
 

๒. สงเสรมิและ

สนับสนุนการทํางาน

รวมกับภาคีการพัฒนา

อื่นจากภายนอก

องคกร 
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แนวทางการ

พัฒนา (ตอ) 

๒.การสงเสรมิใหเด็กและ

เยาวชน ประชาชนรูจักใหเวลา

วางใหเกิดประโยชน รูรัก

สามัคคีในหมูคณะ รักการ

ออกกําลังกายเพื่อพัฒนา

สุขภาพอนามัยของตนเองใหมี

ความเขมแข็ง แข็งแรงท้ังดาน

รางกาย จิตใจ อารมณ  

สังคม และหางไกลจากยาเสพ

ติด 

๓. การสงเสรมิและ

สนับสนุนใหประชาชนมี

ทักษะในการดูแลสุขภาพ

ของตนเอง รวมถึงการจัด

กิจกรรม  เสริมสราง

ความ   เขมแข็งของ

ครอบครัว และชุมชน   ทั้ง

รางกายและจิตใจ เกื้อกูล

ซึ่งกันและกัน 
 

๓.สงเสรมิสนับสนุนการ

จัดวางระบบผังเมืองเพ่ือ

ความยั่งยืน 

๓.การพัฒนาทักษะใน

การประกอบอาชพี 

สงเสรมิและสนับสนุน

กลุมอาชีพ การพัฒนา

สินคา / บริการ การ

สงเสรมิการ ตลาด และ

สงเสรมิ สนับสนุน

ชองทางในการสราง

โอกาสทางการตลาด 

๒.  พัฒนาโครงสราง

พื้นฐานสาธารณูปโภค

และดาน

สาธารณูปการ  การ

คมนาคมขนสง พัฒนา

ปรับปรุงแหลงนํ้า 

ระบบประปา สะพาน  

ทางเขาและทอระบาย

น้ําใหครอบคลุมและมี

ประสิทธภิาพ 

 

๓. ลดปรมิาณและ

ควบคุมมลพิษทางน้ํา

และทางอากาศ 
 

๔. การสงเสรมิการ

อนุรักษส่ิงแวดลอม

และใช

ทรัพยากรธรรมชาติ

อยางยั่งยืน ลด

ปริมาณการใชสารเคมี

ในการดํารงชวีิตและ

ประกอบอาชีพ 

๓. สงเสรมิ  

สนับสนุน กิจกรรม

ทางศาสนา ใหเกิด

คุณธรรม 

จริยธรรมของคน

ในชุมชน 

 ๓. การพัฒนา

ประสิทธภิาพสราง

จิตสํานกึของ

บุคลากรในการ

บริการประชาชน ยดึ

หลักคุณธรรม 

จริยธรรม 

รับผิดชอบตอ

สวนรวมและพรอม

รองรับการ

ตรวจสอบจาก

ประชาชน 
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แนว

ทางการ

พัฒนา (ตอ) 

๔. พัฒนาคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนและ

การศกึษาท้ังในระบบและ

นอกระบบที่เหมาะสมและ

เพียงพอ 

๕. การสงเสรมิสนับสนุน 

ดูแล สงเคราะห 

ผูดอยโอกาส ขาดโอกาส 

ทางการศึกษา การพัฒนา

อาชพีเพื่อใหสามารถ

พึ่งพาตนเองได 
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วัตถุประสงคการพัฒนาในแตละแนวทางการพัฒนา 

 

ยุทธศาสตร ดานการพฒันา

สงเสริมคณุภาพชีวิต 

ดานการพฒันา

เศรษฐกิจตาม

แนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

ดานการพฒันา

โครงสรางพื้นฐาน 

ดานการบรหิาร

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

ดานการอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณทีองถิน่ 

ดานการจัดระเบียบ

ภายในชุมชนและการ

สรางความรวมมือใน

การรักษา  ความสงบ 

เรียบรอย 

ดานการบรหิาร

จัดการบานเมืองทีด่ ี

วัตถุประสงค 

 

๑. เพ่ือสงเสรมิสุขภาพ 

อนามัยของประชาชน 

 

๒.เพ่ือสงเสรมิ 

สนับสนุนดานการศึกษา

ของประชาชนกาวไกลสู

อาเซียน  

๓. เพ่ือสงเสรมิและ

พัฒนาอาชีพของ

ประชาชน 

๑.เพ่ือใหประชาชน

พึง่พาตนเองไดโดย

ยดึหลักความ

พอเพียง 
 

 

๑.เพ่ือพัฒนาระบบ

โครงสรางพืน้ฐานให

เพียงพอและเอือ้ตอ

การประกอบอาชพี 

 

๒. เพ่ือพัฒนา

โครงสรางพืน้ฐาน

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ ใหมี

ประสิทธภิาพ และ

ครบถวน 

๑.เพ่ือใหเกิดความ

สมดุลตอระบบนิเวศ 
 

๒. เพ่ือกอใหเกิด

ระบบวงจรชีวติและ

หวงโซอาหารท่ี

สมบูรณ 
 

๓. สามารถมีนํ้า

อุปโภค บริโภคได

เพียงพอตอการ

ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม 

๑.เพ่ือสงเสรมิการ

ทองเที่ยวใหเปนที่

รูจักและจดจาํของ

นักทองเที่ยว 
 

๒.เพ่ือสงเสรมิและ

กระตุนเศรษฐกิจใน

ชุมชน 
 

๓.เพ่ืออนุรักษไวซึ่ง

วิถีชีวติความเปนอยู 

ศลิปวัฒนธรรม

ดัง้เดิมของคนเมือง

แกน 

๑. เพ่ือสงเสรมิ 

สนับสนุนความปลอดภัย

ในชีวติและทรัพยสินของ

ประชาชน 

๒. เพ่ือเสรมิสราง

ประสิทธภิาพในการ

รักษาความสงบ

ปลอดภัยใหแกชุมชน 

๓. เพ่ือปองกัน แกไข

ปญหาอาชญากรรม 

อบายมุขและสิ่งเสพตดิ 

๑.เพ่ือสงเสรมิให

องคกรภาครัฐ เอกชน 

ชุมชน ประชาชน มี

สวนรวมในการ

วางแผน  ดําเนนิงาน 

ประเมนิผล  และไดรับ

ประโยชน 
 

๒.เพ่ือสงเสรมิ

ศักยภาพของชุมชนให

เขมแข็ง 
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เปาหมาย ๑.การใหบริการดาน

สุขภาพอนามัย ท้ังเชงิรับ

และเชิงรุก สําหรับ

ประชาชน 

๒. การใหบริการ

การศกึษา ทั้งในระบบ 

นอกระบบ และ

การศกึษาตามอัธยาศัย 

๓. การสงเสรมิอาชีพ

ของประชาชน 

๔. การพัฒนาเด็ก 

เยาวชน ผูสูงอายุ  

๕. การสงเคราะห

ผูดอยโอกาส พลาด

โอกาสทางสังคม 

 

๑.ระดับบุคคล  

๒.ระดับครัวเรอืน 

๓.ระดับชุมชน 

 

๔.ระดับองคกร 

๑.การจัดทํา

โครงสรางพืน้ฐาน

การเกษตร ถนน  ลํา

เหมืองไสไก ให

ครอบคลุมทัง้ ๒๗ 

ชุมชน 

๒.การจัดทําตลาด

กลางสินคาเกษตร 

จํานวน ๑ แหง 

๓.การพัฒนา 

ปรับปรุง โครงสราง

พื้นฐานอื่น ๆ  

ครอบคลุมทัง้ ๒๗  

ชุมชน 

๑.ปญหาอุทกภัย   

วาตภัย และ 

ภัยธรรมชาตลิดลง 

๒.ระบบวงชวีิตและ

หวงโซอาหารใน

พื้นท่ีเปนไปดวย

ความสมดุลและ

อุดมสมบูรณ 

๓.สามารถผลิต

ผลิตผลทางการ

เกษตรไดทันตอ

ความตองการของ

ตลาดได 

๑.แหลงทองเท่ียวใน

เขตเทศบาล 

๒.สินคา OTOP ในเขต

เทศบาล 

๓.สินคาแปรรูปทาง

เกษตรกรรมของกลุม

วิสาหกิจตาง ๆ 

๔. ประเพณ ี

วัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

๑. การสงเสรมิให

ประชาชนใชเวลา

วางใหเกิด

ประโยชน หางไกล

ยาเสพตดิ 

๒. การสงเสรมิ 

สนับสนุน ดูแล 

เครือขายความ

รวมมอืในการ

ปองกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัย 

 ๑.องคกรภาครัฐ

เอกชน ประชาชน 

ชุมชน ในเขตเทศบาล

และหนวยงาน

ภายนอก รวมกิจกรรม

ของเทศบาล รอยละ 

๕๐ 

๒.การสงเสรมิ 

สนับสนุนการจัดทํา

แผนชุมชน รอยละ ๘๕  
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แนวทางการ

พัฒนา 

๑.จัดบริการ

สาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน

ทัง้เชิงรุกและเชิงรับให

ครอบคลุมทัง้ดาน

สงเสรมิสุขภาพ 

ปองกันและควบคุม

โรคติดตอการรักษา

และการฟนฟูสุขภาพ 

๒.การสงเสรมิใหเด็ก

และเยาวชน ประชาชน

รูจักใหเวลาวางใหเกิด

ประโยชน รูรักสามัคคี

ในหมูคณะ รักการ

ออกกําลังกายเพื่อ

พัฒนาสุขภาพอนามัย

ของตนเองใหมคีวาม

เขมแข็ง แข็งแรงท้ัง

ดานรางกาย จิตใจ 

อารมณ  สังคม และ

หางไกลจากยาเสพตดิ 

๑.สงเสรมิการเพิ่ม

รายไดลดรายจายของ

ครัวเรอืน 
 

๒.สงเสรมิและสราง

การเรยีนรูการ

ดํารงชีวติอยางมีเหตุมี

ผลและเอื้อเฟอซึ่งกัน

และกัน 
 

๓.การพัฒนาทักษะใน

การประกอบอาชพี 

สงเสรมิและสนับสนุน

กลุมอาชีพ การพัฒนา

สินคา / บริการ การ

สงเสรมิการ ตลาด 

และสงเสรมิ สนับสนุน

ชองทางในการสราง

โอกาสทางการตลาด 

๑. พัฒนาปรับปรุง

โครงสรางพืน้ฐานดาน

การเกษตรใหครอบคลุม

และมีประสทิธิภาพเพิ่ม

ขีดความสามารถในการ

แขงขันทางการเกษตร 

เพ่ิมประสทิธิภาพ

ทางการผลิต ลด

คาใชจายในการผลิตและ

เพ่ิมชองทางการกระจาย

สินคา 
 

๒.  พัฒนาโครงสราง

พื้นฐานสาธารณูปโภค

และดานสาธารณูปการ  

การคมนาคมขนสง 

พัฒนาปรับปรุงแหลงนํ้า 

ระบบประปา สะพาน  

ทางเขาและทอระบายนํ้า

ใหครอบคลุมและมี

ประสิทธภิาพ 

๑.เพ่ิมประสทิธิภาพใน

การกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล 
 

๒. สงเสรมิการมสีวน

รวมของประชาชนในการ

จัดการทรัพยากร 

ธรรมชาต ิและ

สิ่งแวดลอม 
 

๓. ลดปรมิาณและ

ควบคุมมลพิษทางน้ํา

และทางอากาศ 
 

๔. การสงเสรมิการ

อนุรักษส่ิงแวดลอมและ

ใชทรัพยากรธรรมชาติ

อยางยั่งยืน ลดปรมิาณ

การใชสารเคมใีนการ

ดํารงชีวติและประกอบ

อาชพี 

๑.สงเสรมิแหลง

ทองเที่ยวทาง

ประวัติศาสตรและ

วัฒนธรรม 
 

๒.สงเสรมิการ

อนุรักษสืบสาน

วัฒนธรรม ประเพณี

และภูมปิญญา

ทองถิ่น 

๓. สงเสรมิ  

สนับสนุน กิจกรรม

ทางศาสนา ใหเกิด

คุณธรรม จริยธรรม

ของคนในชุมชน 

๑.สงเสรมิสนับสนุน 

การปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
 

๒.สงเสรมิการ

จัดบริการเพื่อความ

ปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพยสินของ

ประชาชน 
 

๓. การสงเสรมิ 

สนับสนุนการปองกัน

และแกไขปญหายา

เสพตดิ 

๑.เปดโอกาสและ

ชองทางใหภาค

ประชาชนแสดง

ความเห็นและมีสวนรวม

ในการตัดสินใจในการ

ดําเนินกจิกรรมของ 

อปท. 
 

๒. สงเสรมิและ

สนับสนุนการทํางาน

รวมกับภาคีการพัฒนา

อื่นจากภายนอกองคกร 
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แนว

ทางการ

พัฒนา (ตอ) 

๓. การสงเสรมิและ

สนับสนุนใหประชาชนมี

ทักษะในการดูแลสุขภาพ

ของตนเอง รวมถงึการจัด

กิจกรรม  เสริมสรางความ   

เขมแข็งของครอบครัว และ

ชุมชน   ทัง้รางกายและ

จิตใจ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

๔. พัฒนาคุณภาพการ

จัดการเรยีนการสอนและ

การศกึษาท้ังในระบบและ

นอกระบบที่เหมาะสมและ

เพียงพอ 

๕. การสงเสรมิสนับสนุน 

ดูแล สงเคราะห 

ผูดอยโอกาส ขาดโอกาส 

ทางการศึกษา การพัฒนา

อาชพีเพื่อใหสามารถพึ่งพา

ตนเองได 

 ๓.สงเสรมิสนับสนุนการ

จัดวางระบบผังเมืองเพ่ือ

ความยั่งยืน 

 
 

 

 
๓. การพัฒนา

ประสิทธภิาพสราง

จิตสํานกึของบุคลากร

ในการบรกิาร

ประชาชน ยึดหลัก

คุณธรรม จริยธรรม 

รับผิดชอบตอสวนรวม

และพรอมรองรับการ

ตรวจสอบจาก

ประชาชน 
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แผนที่ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  (Strategy  Map)  

 
วิสัยทัศน 

(Vision) 

ภารกจิหลัก 

(Mission) 

จุดมุงหมาย 

(Goal) 

ยุทธศาสตร 

(Strategy) 

 เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มกีารบรหิารราชการแบบมีสวนรวม  มีระบบโครงสรางพืน้ฐานท่ีเอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรกรรม  ประชาชนดํารง

ตนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง  แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทองถิ่น ประชากรมีคุณภาพทุกๆ ดานทรัพยากรธรรมชาตยิั่งยืน 

องคก์รภาครัฐ เอกชน ชุมชน

มีส่วนร่วมในการพฒันา

ทอ้งถิ�น 

ประชาชนมีสุขภาพดี มี

ความรู้มีความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพยสิ์น 

ส่งเสริมแหล่งท่องเที�ยว

ประเพณีวฒันธรรมให้เป็น

ที�รู้จกัแพร่หลาย 

บุคคล ครัวเรือน และ

ชุมชน มีความเขม้แขง็

พึ�งพาตนเองได ้

มีโครงสร้างพื�นฐานดา้น

การเกษตรพอเพียง 

ประชาชนร่วมดูแล

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ�งแวดลอ้มให้ย ั�งยนื 

นาํหลกัการบริหารจดัการ

ภายใตห้ลกัธรรมภิบาล

และการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนมาใชใ้นการ

บริหารงาน 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ ์ฟื� นฟ ู

ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ�งแวดลอ้มให้คงอยูอ่ยา่งย ั�งยนื 

และนาํทรัพยากรธรรมชาติมา

ใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ประชาชนทุกคนไดรั้บการ

พฒันา การให้บริการดา้น

การศึกษา สุขภาพ และการ

รักษาความปลอดภยัในชีวิต  

แลทรัพยสิ์นอยา่งทั�วถึงและ 

เท่าเทียม 

ประชาชนมีจิตสาํนึกตระหนกั

และมีส่วนร่วมในการส่งเสริม

การท่องเที�ยวทางโบราญสถาน

และการอนุรักษฟื์� นฟแูละสืบสาน

ศิลปวฒันธรรม จารีต ประเพณี

และภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 

ประชาชนมีความรู้ 

ความเขา้ใจและนอ้ม

นาํหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไป

ใชใ้นการดาํรงชีวิต 

พฒันาระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ การคมนาคมขนส่ง 

โดยมุ่งเนน้โครงสร้างพื�นฐานทาง

การเกษตร เพื�อสามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของประชาชน 

ดา้นการพฒันาส่งเสริม

คุณภาพชีวิต 
ดา้นการจดัระเบียบภายในชุมชน

และการสร้างความร่วมมือในการ

รักษาความสงบเรียบร้อย 

ดา้นการอนุรักษ์

ศิลปวฒันธรรม ประเพณี

และภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 

ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ

ตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

ดา้นการบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ�งแวดลอ้ม 

ดา้นการพฒันา

โครงสร้างพื�นฐาน 

ดา้นการบริหาร

จดัการบา้นเมืองที�ดี 



 
 
 

 


