




ค ำน ำ 
 

   

  เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  เป็นหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง   

มีหน้าที่ในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง  ให้พัฒนาเจริญก้าวหน้าตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 

  การวางแผนด าเนินงานในการพัฒนาท้องถิ่นนั้น  เป็นไปตามแนวทางซึ่งก าหนดโดย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559  และ(ฉบับที่  3)  พ.ศ.2561  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  ต้องด าเนินการวางแผนเพื่อเป็นกลไกส าคัญที่จะท าให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุ

วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายประกอบด้วยแผนพัฒนาท้องถิ่น  ที่น าไปสู่การปฏิบัติ  การจัดท าโครงการ

ต่างๆ  ในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรมให้

สัมฤทธิ์ผลในช่วงเวลาที่ก าหนด  มีการควบคุมติดตามและประเมินผล  โดยการบริหารจัดการที่ดีมีความ

โปร่งใสและพร้อมที่จะให้มกีารตรวจสอบทั้งหนว่ยงานของรัฐและประชาคม 
 

  เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565)  

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาขึ้นเพื่อน าสิ่งที่ประชาชน  ชุมชน  ต้องการหรอืให้แก้ไขได้น าไปสู่การปฏิบัติ  

เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาท้องถิ่นตามที่

ได้วางแผนพัฒนาไว้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) เทศบาลเมืองเมืองแกน

พัฒนา  ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและสนองต่อปัญหาความต้องการของ

ประชาชนต่อไป 

 

 

         เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 

         มิถุนายน  2562 
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ส่วนที่ 1  

สภำพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐำน 

 

1. ด้ำนกำยภำพ 

 1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้ำนหรือชุมชนหรอืต ำบล 
 

 ชุมชนเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่แตง หา่งจากอ าเภอ

เมือง ไปทางทิศเหนอืตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๗ ระยะทางประมาณ ๔๘ กิโลเมตร  และห่าง

จากที่วา่การอ าเภอแม่แตงเป็นระยะทางประมาณ ๘ กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางแยกจากทางหลวงแผน่ดิน

หมายเลข ๑๐๗ ตามถนนชลประทานเขื่อนแมง่ัดสมบูรณ์ชล มีเขตการปกครองครอบคลุม  ๒ ต าบล  คือ 

ต าบลชอ่แล๖หมู่บ้านและต าบลอินทขิล๑๐หมู่บ้าน ตั้งแตห่มูท่ี่  ๑ –  หมูท่ี่ ๑๑ (ยกเว้นหมูท่ี่  ๙)  จ านวน

พืน้ที่รับผดิชอบทั้งหมด  ๒๔  ตารางกิโลเมตร(๑๕,๐๐๐ ไร่) 
 

อำณำเขต 

ทิศเหนอื   ติดตอ่กับ  ท้องที่เทศบาลต าบลอินทขิล  อ าเภอแมแ่ตง 

ทิศใต้  ติดตอ่กับ  ท้องที่เทศบาลต าบลแมห่อพระ อ าเภอแม่แตง 

ทิศตะวันออก   ติดตอ่กับ  ท้องที่เทศบาลต าบลแมห่อพระ                         

                                       และองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 

ทิศตะวันตก ติดตอ่กับ  ท้องที่เทศบาลต าบลอินทขิล 
 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 

 สภาพภูมิประเทศ โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบ  ระหว่างเทือกเขาและที่ราบลุ่มแม่น้ าปิง  มีล าน้ า

ธรรมชาติ  ๒  สาย  คือ  ล าน้ าแม่ปิง  และน้ าแม่งัด  มีล าเหมืองสาธารณะที่รับน้ ามาจากฝายลูกล่างของ

ชลประทานและคลองชลประทานที่รับน้ ามาจากโครงการเขื่อนแมง่ัดสมบูรณ์ชล   
 

1.3ลักษณะภูมิอำกำศโดยรวม 

สภาพภูมิอากาศของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาค่อนข้างเย็นสบาย มีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย

ตลอดปี  ๒๔ องศาเซลเซียล 
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แผนที่แสดงเขตเทศบำลเมอืงเมืองแกนพัฒนำ 
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1.4ลักษณะของดิน 

 พืน้ที่เขตเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนามีความอุดมสมบูรณ์  เป็นลักษณะดินรว่น

เหมาะสมในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ทั้งมีความพร้อมด้านน้ าเพื่อการเกษตรอย่างสมบูรณ์  มีการ

ใช้ประโยชน์จากที่ดนิ  คือ   

- ที่พักอาศัย     จ านวน  ๓,๓๗๗   ไร่   

- พืน้ที่พาณชิยกรรม   จ านวน  ๑๖๐    ไร่   

- พืน้ที่ตั้งหนว่ยงานของรัฐ    จ านวน  ๔๐    ไร่   

- สวนสาธารณะ/ นันทนาการ  จ านวน  ๓๓    ไร่   

- พืน้ที่ตั้งสถานศกึษา    จ านวน  ๒๕    ไร่    

- ที่เหลอืเป็นพืน้ที่ว่าง    จ านวน  ๑๓๘    ไร่ 

- พืน้ที่เกษตรกรรม     จ านน  ๕,๔๔๘.๒๐   ไร่   
 

1.5ลักษณะของแหล่งน้ ำ 

 เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนามีพื้นที่ตดิต่อกับอุทยานแหง่ชาติศรีลานนาจึงมแีหล่งน้ าที่

ส าคัญคือ ล าน้ าแมป่ิงและล าน้ าที่ไหลมาจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลซึ่งอยู่ในพืน้ที่ของอุทยานแหง่ชาติศรี

ลานนา ได้แก่ ล าน้ าแม่งัด ซึ่งประชาชนได้น ามาใช้ประโยชน์ในการท าการเกษตรและเป็นแหล่งผลติไฟฟ้า

พลังน้ านอกจากนี้ยังมีคลองชลประทานไหลผ่านกลางพื้นที่ของเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนาและมีน้ า

ไหลผา่นตลอดปี 

-  จ านวนแมน่้ าที่ไหลผ่าน  จ านวน  ๒  สาย 

-  จ านวน ห้วย / หนอง / คลอง / บึง    ๕    แห่ง 

-  จ านวนคลองชลประทาน                  ๒         แห่ง 

-  จ านวนฝายต้นน้ าล าธาร (ฝายแม้ว)    ๓  แห่ง 

-  จ านวนบ่อบาดาลสาธารณะ            ๙  แห่ง 

-  จ านวนบ่อน้ าตื้น                            ๒,๒๕๐  แห่ง 

-  จ านวนแหลง่น้ าอื่น ๆ (เขื่อน)             ๑          แห่ง 
 

1.6ลักษณะของไม้และป่ำไม้ 

 ทางด้านทิศตะวันออกของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนามีพื้นที่ติดต่อกับอุทยานแห่งชาติศรีลานนาซึ่งมี

ลักษณะสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นป่าเต็งรังหรือป่าแดงลักษณะเป็นป่าโป่งมีต้นมีขึ้นกระจัดกระจายอยู่

ห่างๆ  กันไม่ที่พบส่วนใหญ่เป็นไม้เต็ง  ไม้รังและในพื้นที่ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาบางส่วน

ประมาณ  ๑๓๘  ไร่  ยังมีพื้นที่ป่าไม้หลงเหลอือยู่บ้างเล็กน้อยกระจายอยู่ทั่วไปในเขตเทศบาล 
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2.  ด้ำนกำรเมือง / กำรปกครอง 

2.1  เขตกำรปกครอง 

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลต าบลเมืองแกน

พัฒนา  เป็นเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  เมื่อวันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๕๐  ซึ่งเดิมเทศบาลเมืองเมือง

แกนพัฒนา  ได้รับการจัดตั้งโดยเปลี่ยนแปลงฐานะมาจาก  สุขาภิบาลต าบลเมืองแกนพัฒนา  ตาม

พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๒  เมื่อวันที่  ๒๕  พฤษภาคม 

พ.ศ.๒๕๔๒  
 

โครงสร้ำงและอ ำนำจหน้ำที่ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

  เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนาเป็นเทศบาลขนาดกลาง  มโีครงสร้างสว่นการบริหารของ

เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา  มีอยู่  ๑  ส านัก  ๕  กอง  ดังนี้ 
 

๑.  ส านักปลัดเทศบาล 

๒.  กองคลัง 

๓.  กองช่าง 

๔.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

๕.  กองการศึกษา 

๖.  กองสวัสดิการสังคม 
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เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนามีรูปแบบการบริหารการปกครองแบบสภาเทศบาล  และผ ู้บริหารเทศบาล   

ประกอบด้วย   
 

 คณะผู้บริหำรเทศบำล 
  

๑.  - ว่าง -  นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 

๒.  - ว่าง -  รองนายกเทศมนตรเีมืองเมืองแกนพัฒนา 

๓.  - ว่าง -  รองนายกเทศมนตรเีมืองเมืองแกนพัฒนา 

๔.  - ว่าง -  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 

 

สมำชิกสภำเทศบำล 
 

๑.  นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ ประธานสภาเทศบาลเมืองเมอืงแกนพัฒนา 

๒.  นายประชา คันธวณิช รองประธานสภาเทศบาลฯ 

๓.  นายบุญเลิศ จันทอน สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

๔.  นายประพันธ์ กระจา่งโฉม สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

๕.  นายอานนท์ พงษ์เจริญลาภ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

๖.  นายอาทิตย์ เสนแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

๗.  นายอุทัย สุทธิ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

๘.  นายสวัสดิ์ ฤาชา สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

๙.  นางพยอม มณีรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

๑๐.  นายทองอนิทร์ กันธะ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

๑๑.  นายจุมพล ศรวีิชัย สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

๑๒.  นายวิรัตน์ ผัดเจรญิ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

๑๓.  นายชูชาติ ค าฟู สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

๑๔.  นายชนิวุฒิ สุวรรณศรี สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

๑๕.  นายเกียรติศักดิ์ ช่อเจรญิ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

๑๖.  นายสุเทพ จันทิมา สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

๑๗.  นายอิ่นค า ฟองสมุทร์ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

๑๘.  นายธ ารงค์ ปันอิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 
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2.2  กำรเลือกตั้ง 

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับกำรเลอืกตั้งท้องถ่ิน 

 ๑. กำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรเีมืองเมืองแกนพัฒนำ (7  สิงหำคม  ๒๕๕4) 

๑) จ านวนผูม้ีสทิธิการเลือกตั้งในบัญชรีายชื่อผูม้ีสทิธิ์เลือกตั้ง    ๑0,921  คน 

๒)  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง        7,863  คน (๗2.00%) 

๓)  จ านวนบัตรเลือกตั้งที่เป็นคะแนนให้ผูส้มัครรับเลือกตั้ง          6,671  คน (61.08%) 

๔)  จ านวนบัตรเลือกตั้งที่ท าเครื่องหมายไม่ลงคะแนน      543  บัตร (6.91%) 

๕)  จ านวนบัตรเสีย          ๖49  บัตร (8.25%) 

 ๒. กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลเมืองเมืองแกนพัฒนำ (7  สิงหำคม  ๒๕๕4) 

 เขตเลือกตั้งที่  ๑ 

๑) จ านวนผูม้ีสทิธิการเลือกตั้งในบัญชรีายชื่อผูม้ีสทิธิ์เลือกตั้ง       ๓,๖45  คน 

๒)  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง          ๒,596  คน (๗1.22%) 

๓)  จ านวนบัตรเลือกตั้งที่เป็นคะแนนให้ผูส้มัครรับเลือกตั้ง           ๒,475  คน (68.00%) 

๔)  จ านวนบัตรเลือกตั้งที่ท าเครื่องหมายไม่ลงคะแนน         ๔5  บัตร (๑.73%) 

๕)  จ านวนบัตรเสีย             76  บัตร (2.๙3%) 
 

 เขตเลือกตั้งที่  ๒ 

๑) จ านวนผูม้ีสทิธิการเลือกตั้งในบัญชรีายชื่อผูม้ีสทิธิ์เลือกตั้ง        ๓,๔๙0  คน 

๒)  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง           ๒,566  คน (๗3.52%) 

๓)  จ านวนบัตรเลือกตั้งที่เป็นคะแนนให้ผูส้มัครรับเลือกตั้ง           ๒,469   คน (70.74%) 

๔)  จ านวนบัตรเลือกตั้งที่ท าเครื่องหมายไม่ลงคะแนน          3๐  บัตร (๑.17%) 

๕)  จ านวนบัตรเสีย              67  บัตร (2.61%) 
 

 เขตเลือกตั้งที่  ๓ 

๑) จ านวนผูม้ีสทิธิการเลือกตั้งในบัญชรีายชื่อผูม้ีสทิธิ์เลือกตั้ง       ๓,786  คน 

๒)  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง          2,701  คน (71.34%) 

๓)  จ านวนบัตรเลือกตั้งที่เป็นคะแนนให้ผูส้มัครรับเลือกตั้ง            ๒,605  คน (๖8.81%) 

๔)  จ านวนบัตรเลือกตั้งที่ท าเครื่องหมายไม่ลงคะแนน          32  บัตร (1.18%) 

๕)  จ านวนบัตรเสีย              64  บัตร (๒.37%) 
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3.  ประชำกร 

3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวนประชำกร 

 จ านวนประชากรตามสถิติทะเบียนราษฎร์  ณ  เมษายน  ๒๕62  มีประชากรทั้งหมด   

๑2,912  คน  แบ่งเป็น  ชาย  6,145  คน  และหญิง  6,767  คน  ความหนาแนน่ของประชากรต่อ

พืน้ที่  ประมาณ  ๕38  คน/ตารางกิโลเมตร  จ านวนครัวเรือน  3,595  ครัวเรือน 

- ตำรำงแสดงข้อมูลประชำกรรำยต ำบล  แยกตำมครัวเรือน 

ต ำบล 
ข้อมูลตำมสถติิทะเบียนรำษฎร์ 

ณ  เมษำยน  ๒๕62 

ช่อแล 4,406 

อินทขิล 8,506 

รวม ๑2,912 

- ตำรำงแสดงข้อมูลประชำกรแยกตำมเพศ  

อ ำเภอ/ต ำบล ชำย หญิง รวม 

ต าบลชอ่แล 2,041 ๒,๓65 ๔,406 

ต าบลอินทขิล ๔,104 ๔,402 ๘,506 

ท้องถ่ินเทศบำลเมืองเมืองแกนพัฒนำ ๖,145 ๖,767 ๑2,912 

- ตำรำงแสดงข้อมูลจ ำนวนประชำกรแยกตำมสัญชำติ 

 ชำย หญิง รวม 

สัญชาติไทย 6,079 6,717 12,796 

สัญชาติจนี 1 0 1 

สัญชาติอื่นๆ ที่ไม่ใชไ่ทย 66 50 116 

สัญชาติอื่นๆ ที่ไม่ใชไ่ทย / จีน 65 50 115 

ทุกสัญชาติ 6,145 6,767 12,912 

- ตำรำงแสดงข้อมูลจ ำนวนประชำกรแยกตำมเกณฑ์อำยุ  

 ชำย หญิง รวม 

เป็นบุคคลที่ท าบัตรประจ าตัวประชาชน 47 55 102 

เป็นบุคคลที่มสีิทธิ์เลือกตั้งอายุ  ๑๕ปี 5,337 5,932 11,269 

เป็นบุคคลที่มสีิทธิ์เลือกตั้งอายุ ๑๘ปี 5,212 5,793 11,005 

เป็นบุคคลที่มสีิทธิ์เลือกตั้งอายุ ๒๐ปี 5,116 5,707 10,823 

เป็นบุคคลที่ตอ้งขึ้นทะเบียนทหาร 44 0 44 

เป็นบุคคลที่ตอ้งเข้ารับการเกณฑ์ทหาร 70 0 70 

(ข้อมูล  ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา  ณ  เมษายน  ๒๕62) 
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3.2ช่วงอำยุและจ ำนวนประชำกร 
   

  ตำรำงแสดงข้อมูลประชำกรแยกตำมเพศ และ ช่วงชั้นอำยุ  

แยกตำมช่วงอำยุ ( ปี )  เฉพำะผู้มีสัญชำติไทย 

ช่วงอำยุ ชำย หญิง รวม 

อายุน้อยกว่า ๑ ปี 40 51 91 

อายุ  ๑  ปี 46 30 76 

อายุ  ๒  ปี 43 50 93 

อายุ  ๓  ปี 55 58 113 

อายุ  ๔  ปี 54 52 106 

อายุ  5  ปี 43 56 99 

อายุ  6  ปี 60 51 111 

อายุ  7  ปี 47 56 103 

อายุ  8  ปี 34 57 91 

อายุ  9  ปี 59 53 112 

อายุ  10  ปี 35 47 82 

อายุ  11  ปี 54 49 103 

อายุ  12  ปี 40 38 78 

อายุ  13  ปี 38 58 96 

อายุ  1๔  ปี 55 47 102 

อายุ  15  ปี 44 52 96 

อายุ  16  ปี 40 38 78 

อายุ  17  ปี 44 50 94 

อายุ  18  ปี 45 48 93 

อายุ  19  ปี 52 39 91 

อายุ  ๒0  ปี 70 49 119 

อายุ  21  ปี 75 78 153 

อายุ  22  ปี 77 80 157 

อายุ  23  ปี 84 70 154 

อายุ  2๔  ปี 70 73 143 

อายุ  25  ปี 95 70 165 

อายุ  26  ปี 85 76 161 
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อำยุ ชำย หญิง รวม 

อายุ  ๒7  ปี 124 88 212 

อายุ  28  ปี 94 101 195 

อายุ  29  ปี 94 89 183 

อายุ  30  ปี 82 73 155 

อายุ  31  ปี 84 82 166 

อายุ  32  ปี 77 94 171 

อายุ  33  ปี 86 96 182 

อายุ  3๔  ปี 89 90 179 

อายุ  35  ปี 84 86 170 

อายุ  36  ปี 106 68 174 

อายุ  ๓7  ปี 87 70 157 

อายุ  38  ปี 87 75 162 

อายุ  39  ปี 88 101 189 

อายุ  ๔0  ปี 114 103 217 

อายุ  ๔1  ปี 86 92 178 

อายุ  ๔2  ปี 71 92 163 

อายุ  ๔3  ปี 63 90 153 

อายุ  ๔4  ปี 73 92 165 

อายุ  45  ปี 82 79 161 

อายุ  46  ปี 78 78 156 

อายุ  ๔7  ปี 79 75 154 

อายุ  ๔8  ปี 72 63 135 

อายุ  ๔9  ปี 72 91 163 

อายุ  50  ปี 63 80 143 

อายุ  51  ปี 79 98 177 

อายุ  52  ปี 83 114 197 

อายุ  53  ปี 89 137 226 

อายุ  54  ปี 118 145 263 

อายุ  55  ปี 121 138 259 
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อำยุ ชำย หญิง รวม 

อายุ  56  ปี 128 158 286 

อายุ  57  ปี 109 140 249 

อายุ  58  ปี 118 154 272 

อายุ  59  ปี 141 158 299 

อายุ  60  ปี 130 167 297 

อายุ  61  ปี 134 147 281 

อายุ  62  ปี 131 178 309 

อายุ  63  ปี 123 157 280 

อายุ  64  ปี 108 150 258 

อายุ  65  ปี 112 135 247 

อายุ  66  ปี 85 116 201 

อายุ  67  ปี 88 85 173 

อายุ  68  ปี 70 91 161 

อายุ  69  ปี 70 74 144 

อายุ  70  ปี 61 73 134 

อายุ  71  ปี 43 49 92 

อายุ  72  ปี 36 61 97 

อายุ  73  ปี 28 29 57 

อายุ  74  ปี 30 19 49 

อายุ  75  ปี 29 32 61 

อายุ  76  ปี 28 49 77 

อายุ  77  ปี 21 33 54 

อายุ  78  ปี 29 42 71 

อายุ  79  ปี 24 28 52 

อายุ  80  ปี 27 31 58 

อายุ  81  ปี 25 26 51 

อายุ  82  ปี 17 29 46 

อายุ  83  ปี 19 16 35 

อายุ  84  ปี 16 17 33 

อายุ  85  ปี 10 22 32 
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อำยุ ชำย หญิง รวม 

อายุ  86  ปี 15 18 33 

อายุ  87  ปี 20 18 38 

อายุ  88  ปี 19 13 32 

อายุ  89  ปี 10 10 20 

อายุ  90  ปี 5 9 14 

อายุ  91  ปี 3 11 14 

อายุ  92  ปี 4 4 8 

อายุ  93  ปี 1 4 5 

อายุ  94  ปี 0 2 2 

อายุ  95  ปี 1 2 3 

อายุ  96  ปี 1 0 1 

อายุ  97  ปี 0 1 1 

อายุ  98  ปี 0 1 1 

อายุ  99  ปี 0 2 2 

อายุ  100  ปี 0 0 0 

มากกว่า  ๑๐๐  ปี  1 0 1 

เกิดปีไทย 0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 6,079 6,717 12,796 

 

(ที่มา : ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา) 
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จ ำนวนประชำกรแยกตำมชุมชน (ณ  เมษำยน  2562) 

ชุมชน จ ำนวนเพศชำย(คน) จ ำนวนเพศหญิง (คน) จ ำนวนรวม(คน) 

ไม่ก าหนดชุมชน 69 69 138 

ป่าจี ้ 1 214 227 441 

ป่าจี ้ 2 227 261 488 

วังแดง  1 196 191 387 

วังแดง  2 162 198 360 

หัวดง 133 161 294 

ม่วงค า  1 217 224 441 

ม่วงค า  2 176 182 358 

ท่าต้นปยุ 138 183 321 

หางดง  1 128 150 278 

หางดง  2 144 140 284 

บ้านปง  1 410 411 821 

บ้านปง  2 296 367 663 

บ้านปง  3 265 283 548 

บ้านเด่น  1 136 143 279 

บ้านเด่น  2 186 215 401 

หนองออน1 150 166 316 

หนองออน2 141 142 283 

หนองออน3 157 197 354 

สันป่าตองอินทขลิ 243 262 505 

บ้านหนองรวมใจ 324 237 561 

ช่อแล 907 1,106 2,013 

สันป่าสัก 306 333 639 

วังดิน 106 131 237 

ป่าไผ ่ 142 166 308 

รว่มใจบ้านใหม ่ 1 218 236 454 

บ้านใหม่รวมใจพัฒนา  2 155 209 364 

หนองบัว 199 177 376 

รวมท้ังหมด 6,145 6,767 12,912 

 

(ที่มา : ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา) 
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จ ำนวนประชำกรแยกรำยพื้นที่  ระดับต ำบล (ณ  เมษำยน  2562) 

ต ำบลอินทขลิ จ ำนวนเพศชำย(คน) จ ำนวนเพศหญิง (คน) จ ำนวนรวม(คน) 

หมูท่ี่  0  อนิทขิล 27 28 55 

หมูท่ี่  1  ป่าจี้ 442 491 933 

หมูท่ี่  2วังแดง 368 395 763 

หมูท่ี่  3หัวดง 133 161 294 

หมูท่ี่  4ม่วงค า 396 408 804 

หมูท่ี่  5ท่าต้นปุย 137 183 320 

หมูท่ี่  6หางดง 276 292 568 

หมูท่ี่  7บ้านปง 976 1,071 2,047 

หมูท่ี่  8บ้านเด่น 322 358 680 

หมูท่ี่  10หนองออน 457 514 971 

หมูท่ี่  11สันป่าตอง 570 501 1,071 

รวมท้ังหมด 4,104 4,402 8,506 

 

ต ำบลช่อแล จ ำนวนเพศชำย(คน) จ ำนวนเพศหญิง (คน) จ ำนวนรวม(คน) 

หมูท่ี่  1  อินทขิล 907 1,107 2,014 

หมูท่ี่  2  อินทขิล 306 333 639 

หมูท่ี่  3  อินทขิล 106 131 237 

หมูท่ี่  4  อินทขิล 143 167 310 

หมูท่ี่  5  อินทขิล 378 449 827 

หมูท่ี่  6  อินทขิล 201 178 379 

รวมท้ังหมด 2,041 2,365 4,406 

 

 (ที่มา : ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา) 
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จ ำนวนประชำกรแยกตำมเพศ 

ชำย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

6,145 6,767 12,912 

 

จ ำนวนประชำกรแยกตำมสถำนภำพผู้อยู่อำศัย 

จ านวนผูอ้าศัย 9,201  คน 

จ านวนเจ้าบ้าน 3,595  คน 

จ านวนหัวหน้าครอบครัว 12,796  คน 

 

จ ำนวนประชำกรแยกสถำนะของบุคคล 

สถำนะบุคคล ชำย หญิง รวม 

บุคคลนี้มภีูมลิ าเนาอยู่ในบ้านนี้ 6,105 6,733 12,838 

บุคคลนี้ถูกจ าหน่ายซื่อจากทะเบียบบ้านเนื่องจากตาย 3,016 2,227 5,243 

บุคคลนี้ถูกจ าหน่ายชื่อจากทะเบียนบ้านดว้ย ท.ร.97 89 103 192 

รายการนี้ถูกจ าหน่ายเนื่องจากเปลี่ยนสถานภาพด้วย ท.ร. 98 5 14 19 

บุคคลนี้ย้ายไปต่างประเทศ 0 0 0 

รายการนี้ถูกจ าหน่ายเนื่องจากมีชื่อซ้ าซ้อน 97 64 161 

บุคคลนี้ถูกจ าหน่ายตามระเบียบข้อ  110 0 1 1 

รายการนี้ถูกจ าหน่ายชื่อจากทะเบียบบ้านแลว้ 14 18 32 

บุคคลนี้อยู่ในทะเบียนบ้านกลางห้ามน าเอกสารไปอ้างอิงหรอื 

ใช้สทิธิ์ในกรณีต่างๆ 

26 28 54 

บุคคลนี้แจง้ย้ายออกจากทะเบียนบ้านหลังนีแ้ล้ว 14 6 20 

รายการนี้ถูกจ าหน่ายแล้วและได้เพิ่มช่ือโดยเลขประจ าตัว

ประชาชนใหม่ 

5 4 9 

บุคคลนี้แจง้ตายไปแล้วแต่ยังไม่ได้จ าหน่ายออกจากทะเบียนบ้าน 10 5 15 

รายการนี้ถูกจ าหน่ายกรณีสละสัญชาติไทย 0 0 0 

บุคคลนี้สละสัญชาติไทยแล้วและแจง้ตาย 0 0 0 

จ าหน่ายบุคคลห้ามเคลื่อนไหวทางการทะเบียน 0 0 0 

Caution  Sign 0 0 0 

แจ้งเกิดเพิ่มช่ือเข้าทะเบียนประวัติบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน 0 0 0 
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4.  สภำพทำงสังคม 

 4.1  ข้อมูลทำงกำรศึกษำ 
 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เทศบาลฯ) 

ล ำดับที่ โรงเรยีน จ ำนวนนักเรยีน(คน) 

๑ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทีปังกรการุณยมิตร 93 

รวม 93 
  

 จ านวนสถานศกึษาที่อยู่ที่อยู่ในสังกัดเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 

ล ำดับที่ โรงเรยีน จ ำนวนนักเรยีน(คน) 

๑. โรงเรียนอนุบาลสายสายใยรัก 

เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 
447 

รวม 447 
 

จ านวนสถานศกึษาที่อยู่ในสังกัดกระทรวงศกึษาธิการ   

ล ำดับที่ โรงเรยีน จ ำนวนนักเรยีน(คน) 

๑. โรงเรียนป่าจี้วังแดงวทิยา 206 

   ๒. โรงเรียนบ้านปง(อินทขิลวิทยาคาร) 78 

   ๓. โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล 134 

   ๔. โรงเรียนวัดหนองออน 63 

รวม 481 

 

(ที่มา :  กองการศกึษาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ณ วันที่  ณ  มิถุนายน  2562) 
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  4.2.  ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุข 

  เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา  มีชุมชน  จ านวนทั้งสิ้น  ๒๗ ชุมชน  จ านวนครัวเรือน  

3,595  หลังคาเรือน  จ านวนประชากรในเขตเทศบาล ฯ จ านวนทั้งสิน้  12,912 คน  (ที่มา : สถิตจิาก

งานทะเบียนราษฏร ์ เทศบาลเมืองเมอืงแกนพัฒนา ณ เมษายน  2562)  สภาพศูนย์กลางหน่วยงาน

ราชการและหนว่ยงานอื่นๆมีหน่วยงานราชการที่ส าคัญหลายแห่ง  อาทิ  สถานีอนามัย  การไฟฟ้าส่วน

ภูมภิาคต าบลช่อแล  โรงเรียน  และเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนามีพื้นที่ตดิต่อกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อน

แม่งัดสมบูรณ์ชล  ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยว  โบราณสถานที่ส าคัญ  เช่น  วัดวาอารามต่าง ๆ  และ

โบราณสถานแหล่งเตาอินทขิลเมอืงแกน  ซึ่งหนว่ยงานต่าง ๆ ดังกล่าวมานีล้้วนแล้วแตเ่ป็นสถานที่ส าคัญ

ในการอ านวยความสะดวกสบายแก่ประชาชน การช่วยเหลอืผูเ้จ็บป่วย  การส่งเสริมทางด้านการศกึษา  

และเป็นสถานที่ๆ ใหอ้นุชนรุ่นหลังได้ศึกษาวัฒนาธรรมล้านนาในอดีต 

  สถำนบริกำรสำธำรณสุข 

  ๑.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล    จ านวน   ๒ แห่ง 

  ๒.  ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองแกน   จ านวน   ๑ แห่ง 

  3.  ร้านขายยา     จ านวน  3 แห่ง 
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 บุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่ปฏิบัติหน้ำที่สังกัดเทศบำลเมืองเมืองแกนพัฒนำ 

               - พยาบาลวิชาชีพ       จ านวน  2 คน 

- นักบริหารงานสาธารณสุข     จ านวน  1   คน 

- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  จ านวน  2  คน                                                                                                               

- อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน   จ านวน   ๓๖๘  คน 
 

 โรคที่เกิดขึ้นเป็นประจ ำในท้องถิ่น เรยีงล ำดับจำกที่พบมำกที่สุด 

ล ำดับที่ สำเหตุกำรป่วย 

๑ โรคระบบกล้ามเนือ้และโครงรา่ง 

๒ โรคระบบทางเดินหายใจส่วนบน 

๓ โรคระบบย่อยอาหาร 

๔ โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด / โรคไม่ติดต่อ 

๕ โรคระบบผวิหนัง 

(ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ  ตุลาคม  2559)   
 

  ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมอืงแกนพัฒนาสามารถใช้บริการในด้านสังคมสงเคราะห์

และสวัสดิการเบือ้งตน้ได้จากเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนาซึ่งได้ตัง้งบประมาณไว้เพื่อบรรเทาความ

เดือดร้อนของประชาชนเป็นการเบือ้งตน้ไว้และในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลช่อแลต าบล

อินทขิลกระทรวงสาธารณสุขได้มกีารจัดท าบัตรทอง  ๓๐ บาทให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่

ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลโดยมีโรงพยาบาลแม่แตงเป็นผูร้ับผดิชอบในการใหบ้ริการ 

(ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา) 
 

  กำรก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

  เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ด าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยเอง  ซึ่งมีปริมาณขยะมูล

ฝอย  ๑๐  ตัน/วัน   มีรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย  ขนาดความจุ  ๘  ลบ.หลา  4  คัน  และขนาดความจุ  

๑๐  ลบ.หลา  ๑  คัน  มีรถสามล้อเพื่อเก็บและขนขยะมูลฝอย  จ านวน  ๑  คัน  พนักงานเก็บ  ขน และ

กวาดขยะมูลฝอย  ๒3  คน  มีที่ดินส าหรับทิ้งขยะมูลฝอย  ๖  ไร่  มีรถยนต์เก็บและขนสิ่งปฏิกูล  ขนาด

ความจุ  2,500  ลิตร จ านวน  1  คัน  อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม  ก าจัดขยะมูลฝอย  ครัวเรือน  ๑๕  

บาท/เดือน  ร้านค้า ๒๐  บาท/เดือน/ร้านตลาดสด ๘๐ บาท/เดือน/แห่งค่ายนเรศวรมหาราช  6,000  

บาท / เดือน  อุทยานศรีลา้นนา  250  บาท/ปี  ร้านสะดวดซื้อ(เซเว่นอิเลฟเว่น)  และอัตราค่าธรรมเนียม

เก็บขนสิ่งปฎิกูล  ทีล่ะ  200  บาท 

(ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา) 
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 4.5  กำรสังคมสงเครำะห์ 

- จ านวนประชากรที่พิการ  หรอืทุพพลภาพทั้งหมด     428     คน 

- จ านวนประชากรที่พิการ  หรอืทุพพลภาพที่ได้รับความช่วยเหลือ      393    คน 

- จ านวนผูสู้งอายุ(ทั้งหมด)     2,743     คน 

- จ านวนผูสู้งอายุที่ได้รับการช่วยเหลือ     2,451     คน 

- จ านวนประชากรที่ตดิเชื้อเอดส์และได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ทั้งหมด 81 คน 

- จ านวนประชากรที่ตดิเชื้อเอดส์และได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ได้รับการช่วยเหลือ

81  คน 

  

5.  ระบบบรกิำรพื้นฐำน 

 5.1  กำรคมนำคมขนส่ง 

 1.ถนน 

-  ถนนลูกรัง  ๒๓ สาย   ประมาณการความยาว     ๘      กม. 

-  ถนนลาดยาง    ๘ สาย       ประมาณการความยาว     ๒๙      กม. 

-  ถนนคอนกรีต ๑๖๗   สาย   ประมาณการความยาว     ๖๕      กม. 
 

 2.สะพำน 

-  สะพานคอนกรีต   ๒๕    แห่ง 

 

5.2  กำรไฟฟ้ำ 

ชุมชนในเขตเทศบาล   ๒๗   ชุมชน  

-  ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นร้อยละ  

80  ของพืน้ที่ 

- จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้     จ านวน   3,261   ครัวเรอืน   

- จ านวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้    จ านวน      334   ครัวเรือน 

 

5.3  กำรประปำ 

-  การประปาส่วนภูมิภาค         จ านวน  ๑  แหง่   

-  ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ าประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค จ านวน  924  ครัวเรอืน   

-  ประปาหมูบ่้าน            จ านวน  ๖  แห่ง   

-  ครัวเรือนที่ไม่มนี้ าประปาใช้         จ านวน 2,664  ครัวเรือน 
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5.4  โทรศัพท์ 

-  จ านวนบ้านที่มีโทรศัพท์   ๘๔๔      หลังคาเรือน 

-  จ านวนโทรศัพท์สาธารณะ   ๒1  แห่ง 

-  สถานที่บริการอินเตอร์(เอกชน)           ๑3  แห่ง 

 

5.5  ไปรษณีย์หรอืกำรสื่อสำรหรอืกำรขนส่ง  และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

-  จ านวนหอกระจายข่าวทั้งหมดในพืน้ที่     ๖ แหง่ดังนี้ 

  -  บ้านชอ่แล     ต าบลชอ่แล 

  -  บ้านวังดิน  ต าบลชอ่แล 

  -  บ้านหนองบัว  ต าบลชอ่แล 

  -  บ้านท่าต้นปุย    ต าบลอินทขิล 

  -  บ้านหางดง       ต าบลอินทขิล 

  -  บ้านเด่น           ต าบลอินทขิล 

-  เสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน   ๑๖    แหง่  (ครบทุกหมู่บ้าน) 

(ที่มา :  กองชา่งเทศบาลเมืองเมอืงแกนพัฒนา) 

 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 

 6.1  กำรเกษตร 

 กำรประกอบอำชีพ 

- รายได้เฉลี่ยต่อหัว  ต่อปี  60,000.-   บาท  (ข้อมูล  จปฐ.  ปี  2561) 

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนาส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพทางการ

เกษตรประมาณ  ๑,350  ครัวเรือน  เนื่องจากพื้นที่สว่นใหญ่มคีวามเหมาะสมในการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม  ทั้งมีความพร้อมด้านน้ าเพื่อการเกษตรอย่างสมบูรณ์  รองลงมาจะประกอบอาชีพ  ค้าขาย  

ธุรกิจส่วนตัว  ในบางพื้นที่  เชน่  หมู่  ๑ ,  หมู่  ๒  ต าบลชอ่แล  หมู่  ๑  และหมู่  ๑๐  ต าบลอินทขิล  

เป็นศูนย์กลางการค้าเป็นที่ตั้งของตลาด  และย่านการค้าซึ่งมีปั๊มน้ ามันขนาดเล็ก (ปั๊มหลอด) หลายแห่ง

โดยตลอดสองขา้งถนน  มีบ้านเรือนปลูกสร้างกันอยู่อย่างหนาแน่น  ส่วนการประกอบอาชีพอื่น  เช่น   

รับราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  และรับจ้างในภาครัฐและเอกชนรับมีเพียงเล็กน้อย   
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6.2  กำรบริกำร 

  สถานประกอบการด้านพาณชิยกรรม ประกอบด้วย   

- สถานีบริการน้ ามัน   จ านวน  3 แหง่   

- สถานีบริการน้ ามัน(ปั้มหลอด)   จ านวน   35   แหง่   

- ตลาดสด      จ านวน   8   แห่ง 

- สถานที่จ าหนา่ยอาหารตามพรบ.สาธารณสุข  จ านวน  58  แหง่   

- ธนาคาร      จ านวน  1   แหง่   

- ร้านค้าทั่วไป    จ านวน   350  แหง่ 

 
 

  สถำนประกอบกำรเทศพำณชิย์และสถำนประกอบกำรด้ำนบริกำร 

 ในเขตเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนามี 

- โรงฆ่าสัตว์    จ านวน   -  แหง่   

- ตลาดสด      จ านวน  8 แห่ง  

- สถานที่จ าหนา่ยอาหาร ตามพ.ร.บ.สาธารณสุข   58  แห่ง  

- ร้านอาหาร     จ านวน  35   แห่ง 

- สถานที่ผลติอาหาร    จ านวน  7   แห่ง  

- สถานที่สะสมอาหาร    จ านวน  16 แห่ง  

- แผงจ าหนา่ยอาหาร    จ านวน  ๗๐   แห่ง 

 

(ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา) 
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 6.3  กำรท่องเที่ยว 
 

ล าดับที ่ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ตั้ง 

1 เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

2 วัดเด่นสะหรศีรเีมืองแกน หมูท่ี่  8  ต าบลอินทขิล 

3 แหง่เตาอินทขิลเมอืงแกน หมูท่ี่  11  ต าบลอินทขิล  

4 พระบรมราชานุสาวรยี์พระเจา้สามฝ่ังแกน เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 

5 วัดบ้านปง หมูท่ี่  7  ต าบลอินทขิล 

6 วัดศรีภูมินทร์ (สันป่าสัก) หมูท่ี่  2  ต าบลชอ่แล 

7 วัดป่าไผ่ หมูท่ี่  4  ต าบลชอ่แล 

8 วัดอรัญญวิเวก หมูท่ี่  7  ต าบลอินทขิล 

9 วัดป่าจี้ หมูท่ี่  1  ต าบลอินทขิล 

10 วัดชอ่แลพระงาม หมูท่ี่  1  ต าบลชอ่แล 

11 วัดอินทขิล (สันป่าตอง) หมูท่ี่  11  ต าบลอินทขิล 

12 วัดม่วงค า หมูท่ี่  4  ต าบลอินทขิล 

13 วัดหนองออน หมูท่ี่  10  ต าบลอินทขิล 

14 วัดหนองบัว หมูที่  6  ต าบลชอ่แล 

15 วัดป่าจติตาราม หมูท่ี่  5  ต าบลชอ่แล 

16 วัดหางดง หมูท่ี่  6  ต าบลอินทขิล 

17 วัดวังแดง หมูท่ี่  2  ต าบลอินทขิล 

18 วัดบ้านใหม่ หมูท่ี่  5  ต าบลชอ่แล 

 

(ที่มา : งานส่งเสริมการท่องเที่ยว  ส านักปลัดเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา) 
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7.  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) 

 7.1  พื้นฐำนของหมู่บ้ำนหรอืชุมชน 

  ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพ

ทางการเกษตรประมาณ๑,350ครัวเรือน  เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมในการประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม  ทั้งมีความพร้อมด้านน้ าเพื่อการเกษตรอย่างสมบูรณ์  รองลงมาจะประกอบอาชีพ  

ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว  ในบางพื้นที่  เช่น  หมู่  ๑ ,  หมู่  ๒  ต าบลช่อแล  หมู่  ๑  และหมู่  ๑๐  ต าบล 

อินทขิล  เป็นศูนย์กลางการค้าเป็นที่ตั้งของตลาดและย่านการค้าซึ่งมีปั๊มน้ ามันขนาดเล็ก (ปั๊มหลอด) 

หลายแหง่โดยตลอดสองขา้งถนน  มีบ้านเรือนปลูกสร้างกันอยู่อย่างหนาแน่น  ส่วนการประกอบอาชีพอื่น  

เชน่  รับราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  และรับจ้างในภาครัฐและเอกชนรับมีเพียงเล็กน้อย   

 

 7.2  ด้ำนกำรเกษตร 

 พืน้ที่ทั้งหมด  จ านวน  15,000  ไร่  พืน้ที่การเกษตร  จ านวน  10,528  ไร่  พืน้ที่

การเกษตรคิดเป็นรอ้ยละ  71  ของพื้นที่ทั้งหมด  พื้นที่พาณิชยกรรม  ๑๖๐  ไร่  พืน้ที่ตั้งหนว่ยงานของ

รัฐ  ๔๐  ไร่  สวนสาธารณะ/ นันทนาการ ๓๓  ไร่  พื้นที่ตั้งสถานศกึษา  ๒๕  ไร่   และที่เหลอืเป็นพืน้ที่

ว่าง  ๑๓๘  ไร่พื้นที่ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ทั้งมีความพร้อมด้าน

น้ าเพื่อการเกษตรอย่างสมบูรณ์   

 

 7.3  ด้ำนแหล่งน้ ำเพื่อกำรเกษตร 

 ปริมาณน้ าฝน ปริมาณน้ าฝนไม่เพียงพอ 

  แหลง่น้ าธรรมชาติ 

  1.  แมน่้ าปิง  เกษตรกรใช้จ านวน  17  ฃุมชน  ปริมาณน้ าร้อยละ  67.94  ของพื้นที่

ท าการเกษตร 

 2. หว้ย  เกษตรกรใช้จ านวน  1  ชุมชน  ปริมาณน้ าร้อยละ  70  ของพื้นที่ท าการ

เกษตรกรในชุมชน 

  3.  คลองสง่น้ า  เกษตรกรใช้จ านวน  17  ชุมชน  ปริมาณน้ าร้อยละ  100  ของพื้นที่

ท าการเกษตร 

 4.  หนองน้ า / บึง  เกษตรกรใช้จ านวน  1  ชุมชน  ปริมาณน้ าร้อยละ  78.86  ของ

พืน้ที่ท าการเกษตรในชุมชน 

  5. บ่อบาดาล  เกษตรใชจ้ านวน  1  ชุมชน  ปริมาณน้ าร้อยละ  20  ของพื้นที่ท า

การเกษตรในชุมชน 

 6.  คลองปริมาณน้ าเพียงพอ  และทั่วถึงคิดเป็นรอ้ยละ  80  ของพื้นที่เกษตร 
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 แหลง่น้ าที่มนุษย์สร้างขึน้ 

  1.  อ่างเก็บน้ า  เกษตรกรใช้จ านวน  8  ชุมชน  ปริมาณน้ าร้อยละ  88.75  ของพื้นที่

ท าการเกษตร 

  2.  ฝายน้ าล้น  เกษตรกรใช้จ านวน  10  ชุมชน  ปริมาณน้ าร้อยละ  84  ของพืน้ที่ท า

การเกษตรกร 

  3.  สระน้ า  เกษตรกรใช้จ านวน  6  ชุมชน  ปริมาณน้ าร้อยละ  80  ของพืน้ที่ท า

การเกษตรในชุมชน 

  4.  คลองชลประทาน  เกษตรกรใช้จ านวน  27  ชุมชน  ปริมาณน้ าร้อยละ  80.55  

ของพื้นทีท่ าการเกษตรในชุมชน 

 

 7.4  ด้ำนแหล่งน้ ำกินน้ ำใช้ 

  เชน่  น้ ากินน้ าใช้จากแหล่งใด  ปริมาณน้ าเพียงพอหรือไม่  ในพืน้ที่หมูบ่้านใดที่ไม่มีระบบ

ประปา  ฯลฯ 

 แหล่งน้ ำอุปโภคในพื้นที่มำจำก 

 1.  บ่อบาดาลสาธารณะ  จ านวน  1  ชุมชน  ปริมาณน้ าเพียงพอคิดเป็นรอ้ยละ  60  

ของจ านวนครัวเรอืนในชุมชน  

  2.  ประปาหมู่บ้าน  (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  จ านวน  15  ชุมชน  ปริมาณน้ า

เพียงพอคิดเป็นรอ้ยละ  70  ของจ านวนครัวเรือน 

  3.  ระบบประปา  (การประปาส่วนภูมิภาค)  จ านวน  20  ชุมชน  ปริมาณน้ าเพียงพอ

คิดเป็นรอ้ยละ  44  ของจ านวนครัวเรือน 

  4.  บ่อน้ าตื้นสว่นบุคคล  จ านวน  17  ชุมชน  ปริมาณน้ าเพียงพอคิดเป็นร้อยละ  

49.41  ของจ านวนครัวเรือน 

 

  แหล่งน้ ำ 

-  จ านวนแมน่้ าที่ไหลผ่าน  จ านวน  ๒  สาย 

-  จ านวน ห้วย / หนอง / คลอง / บึง    ๕    แห่ง 

-  จ านวนคลองชลประทาน                  ๒         แห่ง 

-  จ านวนฝายต้นน้ าล าธาร (ฝายแม้ว)    ๓  แห่ง 

-  จ านวนบ่อบาดาลสาธารณะ            ๙  แห่ง 

-  จ านวนบ่อน้ าตื้น                            ๒,๒๕๐  แห่ง 

-  จ านวนแหลง่น้ าอื่น ๆ (เขื่อน)             ๑          แห่ง 
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กำรปศุสัตว์ 

   ต ำบลอินทขลิ 

 

หมู่บ้ำน 
โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร ไก ่ เป็ด สุนัข แมว สัตว์เลี้ยงอื่นๆ 

จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

ป่ำจ้ี 55 7 0 0 10 2 7 2 1,630 77 76 7 198 103 131 49 1 1 

วังแดง 18 3 0 0 1 1 20 1 795 27 0 0 71 31 12 11 0 0 

หัวดง 0 0 0 0 0 0 30 1 288 13 17 2 25 13 37 11 0 0 

ม่วงค ำ 0 0 0 0 0 0 2 1 1,568 46 17 2 162 58 26 11 22 3 

ท่ำตน้ปุย 2 1 0 0 0 0 0 0 412 28 45 3 60 42 15 11 0 0 

หำงดง 8 2 0 0 0 0 22 3 1,077 67 230 4 114 63 35 23 0 0 

บ้ำนปง 44 11 0 0 7 1 40 2 9,899 98 116 6 299 109 121 52 10 2 

บ้ำนเด่น 36 7 0 0 0 0 39 5 2,031 39 190 2 103 44 29 17 1 1 

หนองออน 10 3 0 0 0 0 0 0 1,278 54 48 2 65 41 27 19 2 1 

สันปำ่ตอง 37 6 0 0 7 1 2 1 3,070 59 0 0 71 26 32 18 0 0 

รวม 210 40 0 0 25 5 162 16 22,048 508 739 28 1,168 530 465 222 36 8 
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ต ำบลช่อแล 

 

หมู่บ้ำน 
โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร ไก ่ เป็ด สุนัข แมว สัตว์เลี้ยงอื่นๆ 

จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

จ านวน 
(ตัว) 

เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

ช่อแล 26 7 0 0 4 1 7 1 2,726 137 95 3 285 181 118 71 55 11 

สันปำ่สัก 54 2 0 0 0 0 0 0 913 31 30 1 60 39 25 17 2 1 

วังดิน 2 1 0 0 0 0 0 0 54 7 27 1 58 28 54 16 6 3 

ป่ำไผ ่ 2 1 0 0 0 0 20 1 418 15 74 1 38 26 17 9 7 1 

บ้ำนใหม ่ 77 9 0 0 26 1 0 0 1,877 60 28 4 134 80 67 14 0 0 

หนองบวั 3 1 0 0 0 0 0 0 124 10 20 4 87 43 30 21 2 1 

รวม 164 21 0 0 30 2 27 2 6,112 260 274 14 662 397 311 148 72 17 

 
 

(ที่มา : ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแมแ่ตง) 

 

 

 

 

- 25 -



- 26 – 

  

8.  ศำสนำ  ประเพณี  วัฒนธรรม 

 8.1  กำรนับถือศำสนำ 

 ข้อมูลผู้นับถือศำสนำ 

  นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙๕ของจ านวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล มีวัดจ านวน 

๑๕วัดนับถือศาสนาคริสต ์ร้อยละ๕ของจ านวนประชากรทั้งหมด มีโบสถ์คริสต์ จ านวน ๑แหง่ ส านักสงฆ์ 

๑  แหง่ 

  ข้อมูลด้ำนศำสนสถำน 

  -  วัด    16 แห่ง 

 -  โบสถ์ 1 แห่ง 

 -  สุสาน 11 แห่ง 

 -  เมรุเผาศพ 12   แห่ง 

(ที่มา : กองการศกึษาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา) 

  

 8.2  ประเพณีและงำนประจ ำปี 

วัฒนธรรม , ประเพณีท้องถิ่นที่ส าคัญ 

1. ประเพณีสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน กิจกรรมสังเขป เป็นประเพณีขึน้ปีใหม่ของ

ไทยมีการท าบุญและเยี่ยมเยือนผู้มพีระคุณโดยการรดน้ าด าหัวผู้เฒ่าผู้แก่ภายในหมู่บ้าน 

2. ประเพณีสลากภัตร์ (ก๋วยสลาก) ประมาณเดือน สงิหาคม , กันยายน กิจกรรมสังเขปเป็น

ประเพณีท าบุญให้กับคนที่ตายไปแล้วและสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมทั้งท าบุญให้กับตนเองและญาติพี่น้องซึ่งถวาย

สังฆทาน ตามจ านวนที่ต้องการ ให้พระสงฆ์วัดต่าง ๆ มารับไทยทาน โดยการจับฉลากจึงเรียกว่า

สลากภัตร ์

3. ประเพณีปอยหลวง ประมาณเดือน กุมภาพันธ์ กิจกรรมสังเขปเป็นการเฉลิมฉลองการ

จัดสร้างถาวรวัตถุของวัด เช่น ศาลาการเปรียญ , โบสถ์ , วิหารฯลฯ โดยมีการท าบุญในตอนเช้าและใน

เวลากลางคนืจะมีมหรสพ จะมีหมู่บ้านต่าง ๆร่วมท าบุญด้วย 

4. ประเพณีลอยกระทง , ยี่เป็ง ประมาณเดือน พฤศจิกายน กิจกรรมสังเขปจัดท าลอย

กระทงในเวลากลางคืน เพื่อขอขมาต่อพระแม่คงคา มีการประกวดกระทงประกวดนางนพมาศ เผาเทียน

เล่นไฟ ในวันพระจันทร์เต็มดวง และจัดท าซุ้มประตูป่าฟังเทศนม์หาชาติ 

5. ประเพณีเลี้ยงผีฝาย ประมาณเดือน มิถุนายน กิจกรรมสังเขปท าบุญเลีย้งผฝีายเพื่อ

ขอบคุณแมน่้ าให้ท าผลผลติทางการเกษตรได้ผล มกีารจุดบั้งไฟและการแข่งขันเรอืพาย 

6. เข้าโสภณกรรม ประมาณเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ กิจกรรมสังเขป พิธีอุทิศส่วนบุญ

ส่วนกุศลใหก้ับผูต้ายโดยพระสงฆ์ได้รว่มปฏิบัติพธิีกรรมทางศาสนาในบริเวณสุสานประจ าหมูบ่้าน 
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9.  ทรัพยำกรธรรมชำติ 

 9.1  น้ ำ 

 เนื่องจากเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนามีพื้นที่ติดต่อกับอุทยานแห่งชาติศรีลานนาจึงมี

แหล่งน้ าที่ส าคัญคือ ล าน้ าแม่ปิงและล าน้ าที่ไหลมาจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอุทยาน

แหง่ชาติศรีลานนา ได้แก่ ล าน้ าแม่งัด ซึ่งประชาชนได้น ามาใช้ประโยชน์ในการท าการเกษตรและเป็นแหล่ง

ผลิตไฟฟ้าพลังน้ านอกจากนี้ยังมีคลองชลประทานไหลผ่านกลางพื้นที่ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

และมีน้ าไหลผา่นตลอดปี 

 

9.2  ป่ำไม้ 

 ทางด้านทิศตะวันออกของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนามีพื้นที่ติดต่อกับอุทยานแห่งชาติศรีลานนาซึ่งมี

ลักษณะสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นป่าเต็งรังหรือป่าแดงลักษณะเป็นป่าโป่งมีต้นมีขึน้กระจัดกระจายอยู่ห่าง 

ๆ กันไม่ที่พบส่วนใหญ่เป็นไม้เต็ง ไม้รังและในพื้นที่ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาบางส่วนประมาณ 

๑๓๘ ไร่ยังมีพื้นที่ป่าไม้หลงเหลอือยู่บ้างเล็กน้อยกระจายอยู่ทั่วไปในเขตเทศบาล 
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  ส่วนที่ 2 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร ์

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



- 28 - 

 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา    มี

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่างๆ  ทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี (พ.ศ.2560 – 2579)  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  (พ.ศ.2560 – 2564)  แผนพัฒนากลุ่ม

จังหวัดภาคเหนือตอนบน  1  (พ.ศ.2561 – 2564)  แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  4  ปี  (พ.ศ.

2561 – 2564)  และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่  (พ.ศ.

2561 – 2564)  รวมตลอดถึงนโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  

กลไกประชารัฐ  หลักการบริหารราชการแผ่นดิน  Thailand  4.0  และนโยบายของนายกเทศมนตรี

เมืองเมืองแกนพัฒนา  โดยค านึงถึงแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องสัมพันธ์กันในทุกระดับ  เพื่อการ

พัฒนาประเทศไปสู่การเป็นประเทศที่มคีวามมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการ

พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ดังวิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  โดยมี

รายละเอียดของแผนพัฒนาระดับมหภาค  ดังตอ่ไปนี้ 
 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ 20  ปี  (พ.ศ.2560 - 2579) 

ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ.2560 – 2579)  เป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนา

ประเทศและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable  Development  Goals  :SDGs)  รวมทั้งการ

ปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย  4.0  ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ  

นอกจากนั้นได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่ม

อาชีพ  ระดับภาค  และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ  อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเพื่อ

ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ  รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์

ของแผนฯ  เพื่อมุ่งสู่  “ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน”  การพัฒนาประเทศใหค้นในสังคมอยู่ร่วมกัน

อย่างสงบสุขเศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้ ง

ภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว  คาดการณ์ได้ยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  โดยเร่ง

สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยง  และเสริมรากฐานประเทศด้านต่างๆ  ให้เข้มแข็งควบคู่กันไป

กับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ  มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม  รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้  และ

ความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิต  และการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โดยมีการ

ก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ  ดังนี ้
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วิสัยทัศน์:  “ ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว   

ด้วยการพัฒนา  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” 
 

ความมั่นคง  หมายถึง  การมีความมั่นคงปลอดภัยในทุกมิติ  ประเทศมีความมั่นคง

ในเอกราชและอธิปไตย  มสีถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

ของประชาชน  มีรบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไลที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใส

ตามหลักธรรมภิบาล  สังคมมีความปรองดองและสามัคคี  สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ  

ชุมชนมีความเข้มแข็ง  ครอบครัวมีความอบอุ่น  ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต  และความปลอดภัย

ในทรัพย์สิน  และฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมคีวามมั่นคงของอาหาร  พลังงานและน้ า 

ความมั่งคั่ง  คือ  ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง  เศรษฐกิจ

มีความสามารถในการแข่งขันสูง  ความสมบูรณ์ในทุนที่สามารถสร้างการพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง   

ยั่งยืน  หมายถึง  การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ  การผลิตและการบริโภค

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือ

และปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

อนาคตประเทศไทย  ปี  พ.ศ.2579  ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือขับเคลื่อนให้ก้าวไปสู่  

เศรษฐกิจและสังคมไทยที่มีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน  เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม  สังคมไทยที่เป็นธรรม  มีความเหลื่อมล้ าน้อย  ระบบการบริหารภาครัฐมีขนาด

เล็ก  มีประสิทธิภาพ  ทันสมัย  รับผดิชอบ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้และประชาชนมีส่วนรว่ม  ประเทศ

ไทยมีบทบาทในเวทีระดับภูมภิาคและระดับโลก  ระบบเศรษฐกิจมีความเป็นชาติการค้า  บนฐานการ

ขยายตัวของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต  การท่องเที่ยวตลาดคุณภาพ  การบริหารคุณภาพ  การค้า

ปลีก  และเศรษฐกิจดิจิทัลที่เข้มข้น  และคนไทยในอนาคตเป็นมนุษย์สมบูรณ์  เป็นพลเมืองที่

สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเอง  เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้  มีจิตสาธารณะและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม  เป็น

พลเมืองไทย  พลเมืองอาเซียน  และพลเมืองโลก  และเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์  น าไปสู่การพัฒนาให้

คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ  ในการที่จะพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต  สร้างรายได้ระดับสูง  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  และสร้างความสุขของคนไทย  สังคมมีความ

มั่นคง  เสมอภาคและเป็นธรรม  ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ  จึงได้ก าหนด

ยุทธศาสตรไ์ว้  6  ด้าน  ดังนี้ 
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1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  

(1) เสริมสร้างความมั่ นคงของสถาบั นหลักและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  ขจัด

คอร์รัปชั่น  สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการ

บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการและความร่วมมือระหว่ างประเทศ

มหาอ านาจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(5) การพัฒนาเสริมสรา้งศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  

รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบ

มากขึ้น 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ  ส่งเสริมการค้าการลงทุน  พัฒนาสู่ชาติ

การค้า 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ  เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน  

และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ

ยกระดับผลติภาพแรงงานและพัฒนา  SMEs  สู่สากล 

(4) การพัฒนาพื้นที่ เศรษฐกิจพิเศษและเมือง  พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดน  และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจรญิ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านการขนส่ง  ความมั่นคงและ

พลังงาน  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการวิจัย  และพัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมภิาคและเศรษฐกิจโลก  สร้างความเป็นหุน้ส่วน 
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างศักยภาพคน 

(1)  พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ 

(2) การยกระดับการศกึษาและการเรียนรูใ้ห้มคีุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 

(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

(4) การสรา้งเสริมให้คนมสีุขภาวะที่ดี 

(5) การสรา้งความอยู่ดีมสีุขของครอบครัวไทย 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และเท่าเทียมกันทาง

สังคม 

(1)  สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 

(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 

(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อตอ่การด ารงชีวติในสังคมสูงวัย 

(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม  ทุนทางวัฒนธรรมและความ

เข้มแข็งของชุมชน 

(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเ้ป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5. ยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(1)  จัดระบบอนุรักษ์ฟื้นฟู  และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

(2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง  25  ลุ่มน้ า  เน้นการปรับ

ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 

(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม 

(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชงินเิวศและเมืองที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมอิากาศ 

(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบรหิารจัดการภาครัฐ 

(1) การปรับปรุงโครงสร้างบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่

เหมาะสม 

(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

(4) การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆใหท้ันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล 

(6) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

(7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 



“มั่งคั่ง” 

 

“มั่นคง” “ยั่งยืน” 

“มั่งคั่ง” 
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เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
 

“ประเทศมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน 

เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
 

น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุ 

ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวติ 

สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้วและสร้างความสุขของคนไทย 

สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม 

ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

2 

การสร้าง

ความสามารถ

ในการแข่งขัน 
4 

การสร้างโอกาส

ความเสมอภาค

และเทา่เทยีมกัน

ทางสังคม 

 

1 

ความมั่นคง 3 

การพัฒนาและ

เสริมสร้าง

ศักยภาพคน 

6 

การปรับสมดุล

และพัฒนาระบบ

การบริหาร

จัดการภาครัฐ 

 

5 

การสร้างการ

เติบโตบนคุณภาพ

ชีวติที่เป็นมติรกับ

ส่ิงแวดล้อม 
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติกับแผนในระดับต่างๆ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์    “ ประเทศไทยมีความม่ันคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ดว้ยการพัฒนา  

                   ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” 
 

คติพจน์ประจ าชาติ      “ มั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน ” 
 

ประกอบด้วย  6  ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตรท์ี่  1  เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่งและยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่  2  เศรษฐกิจขยายตัวด้วยการค้าส่งค้าปลีกและเศรษฐกิจดิจติัลที่เข้มข้นขึ้น 

ยุทธศาสตรท์ี่  3  คนไทยมีศักยภาพและความสามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต 

ยุทธศาสตรท์ี ่ 4  สังคมไทยมีความเป็นธรรม  มีความเหลื่อมล้ าน้อย 

ยุทธศาสตรท์ี่  5  เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตรท์ี่  6  ระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพ  ทันสมัย  รับผดิชอบโปร่งใส   

     ตรวจสอบได้และประชาชนมสี่วนรว่ม 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ 20  ป ี
 

แผนงบประมาณเชงิบูรณาการ 

 

นโยบายความม่ันคงแห่งชาต ิแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ

แผนแม่บทยทุธศาสตรเ์ฉพาะ 

นโยบายรัฐบาล 

แผนบริหารราชการแผ่นดิน 

แผนปฏิบัติการกระทรวง/กรม/หน่วยปฏิบัต ิ

แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั/จังหวดั 
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ.2560–2564) 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ (สศช.)  ในวันที่  13  กันยายน  พ.ศ.2559  โดยมีกระบวนการประชุมระดมความ

คิดเห็นทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ  ฉบับที่  12  ของภาคีการพัฒนาทุกภาค

ส่วนทั้งระดับภาคทั้ง  4  ภาค  และระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus  Group)  เช่น  กลุ่ม

ภาคเอกชน  เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  อันจะน าไปสู่การก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์

การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  ที่ชัดเจน  เป็นที่

ยอมรับ  สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

การพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  11  ในระยะที่ผ่านมา  ประเทศไทย

ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงหลากหลายรูปแบบทั้งภายในและภายนอกประเทศ  อาทิ  ความไม่มี

เสถียรภาพทางการเมืองในประเทศ  การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย  ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  

กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี  การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี  การก่อการร้ายข้ามชาติ  และภัย

พิบัติทางธรรมชาติ  ประกอบกับการพัฒนาที่ผ่านมายังคงประสบปัญหาหลายๆ  ด้าน  ทั้งปัญหา

คุณภาพการศึกษา  ความเหลื่อมล้ าทางสังคม  ความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรมผลิตภาพการผลิตต่ า  

และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ดังนั้น  การพัฒนาประเทศในช่วง

แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  12  จ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง

ต่างๆ  อย่างเหมาะสมมากขึน้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนการพัฒนาที่ค านึงถึงการวางรากฐาน

ของประเทศในระยะยาวทั้งในด้านความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  และการบริหารจัดการที่ดี 

ทั้งนี้  ประเทศไทยในปัจจุบัน  อยู่ในห้วงเวลาแห่งการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความ  

“มั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน”  เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน  เป็นห้วงเวลาที่ประเทศไทยให้

ความส าคัญกับการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว  ซึ่งไม่ได้มองการพัฒนาใน

ระยะใกล้เพียงอย่างเดียว  หากแต่มองถึงอนาคตของคนไทยทุกคนในอีก  20  ปีข้างหน้า  ดังนั้น  

การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ทั้งในส่วนของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  12  และ

ต่อเนื่องไปสู่แผนพัฒนาฉบับต่อๆ  ไป  จึงไม่ใช่แผนที่มุ่งผลส าเร็จของการพัฒนาเฉพาะเพียง  5  ปี  

ของการประกาศใช้แต่เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่มุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ของ

แผนที่สอดคล้องเชื่อมโยงและรองรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกันไปตลอด  20  ปี  ตามกรอบ



ยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20 ปี  (พ.ศ.2560 - 2579)  ซึ่งประกอบด้วย  10  ยุทธศาสตร์ส าคัญ  

ได้แก่ 
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ประกอบด้วย  10  ยุทธศาสตร์ส าคัญ  ได้แก่ 

  ยุทธศาสตรท์ี่  1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

  ยุทธศาสตรท์ี่  2  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

  ยุทธศาสตรท์ี่  3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

  ยุทธศาสตรท์ี่  4  การเติบโตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

  ยุทธศาสตรท์ี่  5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ 

ความมั่นคงและยั่งยืน 

  ยุทธศาสตรท์ี่  6  การบริหารจัดการในภาครัฐ  การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ 

                                           ชอบและธรรมาภบิาลในสังคมไทย 

  ยุทธศาสตรท์ี่  7  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ 

  ยุทธศาสตรท์ี่  8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วจิัย  และนวัตกรรม 

  ยุทธศาสตรท์ี่  9  การพัฒนาภาค  เมือง  และพืน้ที่เศรษฐกิจ 

  ยุทธศาสตรท์ี่  10  ความร่วมมอืระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
 

  ส าหรับการพัฒนาประเทศไทยในระยะแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  12  จะมุ่งบรรลุ

เป้าหมายในระยะ  5  ปีที่จะส่งผลตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว  โดยมีหลักการส าคัญ

ของแผนฯ  ประกอบด้วย 

1.  ยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”อย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ  

ฉบับที่  9–10  เพื่อให้การพัฒนาในทุกมิติเป็นไปอย่างมีบูรณาการบนทางสายกลาง  มีความ

พอประมาณ  มีเหตุผล  รวมถึงมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีสอดคล้องกับภูมิสังคม  การพัฒนาทุกด้าน  มี

ดุลยภาพ  ทั้งมิติเศรษฐกิจ  สังคม  และระบบนิเวศน์  มีความสอดรับ  เกื้อกูลและพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน

และกัน  การพัฒนาในมิติหนึ่งไม่ส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อมิติอื่นๆ  สามารถ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างตอ่เนื่อง  มีคุณภาพและมีเสถียรภาพ  การกระจาย

ความมั่งคั่งอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  เป็นการเติบโตที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม  ชุมชน  วิถีชีวิต  

ค่านิยม  ประเพณี  และวัฒนธรรม  เพื่อมุ่งไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืนของประเทศอย่าง

แท้จรงิ  

2.  ค านึงถึง  “การพัฒนาที่ยั่งยืน”  โดยใช้  “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”  มุ่ง

สร้างคนไทยให้เป็นพลังส าคัญในการสร้างความมั่นคงของชาติ  เป็นกลจักรในการขับเคลื่อนการ

พัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และการบริหารจัดการ  โดยในมิติ

สังคม  พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ  มุ่งเน้นให้คน



มีศักยภาพและการเรียนรู้  มีความคิดสร้างสรรค์  มีความสามารถรอบด้านและมีโอกาสในการ

เข้าถึงคุณภาพของการศึกษาอย่างเท่าเทียม  ลดความเหลื่อมล้ าในสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต

ของคน 
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และครอบครัวให้ดีขึน้  ในมิติเศรษฐกิจ  พัฒนาคนทั้งด้านคุณภาพและปริมาณเพื่อเพิ่มศักยภาพการ

แข่งขันทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการเพื่อก้าวสู่การหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้

สูง  ในมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มุ่งสร้างคนให้ใช้และอยู่กับสิ่งแวดล้อม  อยู่

ร่วมกันอย่างเกื้อกูล  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง

เหมาะสม  สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง

ต่อเนื่อง 

 3. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี”  มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์

ประเทศไทยในแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  12  วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็น

ประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  หรือเป็นคติพจน์

ประจ าชาติวา่ “มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน” 

 4.  ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทย  2579 ”  ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์

ชาติ  20  ปี  มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน  5  ปีแรกและเป้าหมายในระดับ

ย่อยลงมา  โดยที่เป้าหมายและตัวช้ีวัดในด้านต่างๆ  มคีวามสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน 

 5. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการ

เจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมปิัญญาและนวัตกรรม”  แผนพัฒนา

ฯ ฉบับที่  12  มุ่งเน้นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึงเพื่อเพิ่ม

ขยายฐานกลุ่มประชากรช้ันกลางให้กว้างขึ้น  โดยก าหนดเป้าหมายในการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ  

โอกาสทางสังคม  และรายได้ของกลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุดร้อยละ  40  ให้สูงขึ้น  นอกจากนี้การ

เพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและพัฒนานวัตกรรมนับเป็นหัวใจส าคัญในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะต่อไป 

 6.  ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน  5  ปี  ที่ต่อ

ยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว”  จากการที่แผนพัฒนาฯ  เป็นกลไกเชื่อมต่อในล าดับ

แรกที่จะก ากับและส่งต่อแนวทางการพัฒนาและเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  ให้เกิดการ

ปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละด้านอย่างสอดคล้องกั น  แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่   12  จึงให้

ความส าคัญกับการใช้กลไกประชารัฐที่เป็นการรวมพลังขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐ  เอกชน  และ

ประชาชนและการก าหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูงและได้ก าหนด

ในระดับแผนงาน/ โครงการส าคัญที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาได้อย่างแท้จริง  รวมทั้ง

การก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่มีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกว่าในแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่

ผ่านมา  แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  12  จึงก าหนดประเด็นบูรณาการเพื่อการพัฒนาเพื่อเป็นแนวทาง



ส าคัญประกอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน  รวบรวมและก าหนดแผนงาน / โครงการส าคัญใน

ระดับปฏิบัติและก าหนดจุดเน้นในการพัฒนาเชิงพื้นที่ในระดับสาขาการผลิตและบริการและจังหวัดที่

เป็นจุดยุทธศาสตรส์ าคัญในด้านต่างๆ 
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เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 
  

  การก าหนดเป้าหมายในด้านต่างๆ  ในช่วงเวลา 5  ปี  โดยค านึงถึงการด าเนินการ

ต่อยอดต่อไปแผนพัฒนาฉบับที่   13  14  และ  15  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  และในขณะเดียวกันแผนพัฒนาฯ  ฉบับนี้จัดท าเป้าหมายและตัวชี้วัด  ใน

รายละเอียดมากกว่าในแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ผ่านมาเพื่อให้ก ากับและเชื่ อมโยงกับการก าหนด

เป้าหมายในแผนระดับรองและแผนปฏิบัติการต่างๆ  ได้ชัดเจนขึ้น  โดยการจัดสรรงบประมาณและ

แผนปฏิบัติการต่างๆ  ต้องแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงจากเป้าหมายที่เป็นผลสัมฤทธิ์  ผลลัพธ์

หลักๆ  กับผลผลิตในระดับแผนงานและโครงการได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแต่ละกลุ่มบูรณาการของ

การจัดสรรงบประมาณ  รวมถึงความเชื่อมโยงถึงตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของภาครัฐ  ทั้งนี้  แผน

พัฒนาฯ  ฉบับที่  12  ได้ตัง้เป้าหมายในมติิหลักๆ  ประกอบด้วย 

1.คนไทยที่มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์  มีวินัย  มีทัศนคติและพฤติกรรม

ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม  มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้  มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรูเ้ท่า

ทันสถานการณ์  มีความรับผดิชอบและท าประโยชน์ตอ่ส่วนรว่ม  มีสุขภาพและใจที่ดี  มคีวามเจรญิ

งอกงามทางจิตวิญญาณ  มีวิถีชีวติที่พอเพียงมคีวามเป็นไทย 

2. การลดความเหลื่อมล  าทางด้านรายได้และความยากจน  การเข้าถึงบริการ

ทางสังคมที่มคีุณภาพอย่างทั่วถึงกลุ่มที่มรีายได้ต่ าสุดร้อยละ 40มรีายได้เพิ่มขึ้นอย่างนอ้ยร้อยละ

15 

3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้  โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่

เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล  มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ  และมี

ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการ

สร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ  รวมทั้งมีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มี

มูลค่าเพิ่มสูงขึ้นและเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ  5  ต่อปี  

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศที่มรีายได้สูงภายในปี  2579  ส าหรับมิติที ่

4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มีความมั่นคงอาหาร  พลังงานและน  า  โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ใหไ้ด้ร้อยละ  

40  ของพื้นที่ประเทศ  เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ  ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาค



พลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ  7  ภายในปี  2563  เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ  มี

ปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้นและรักษา

คุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพืน้ที่วิกฤตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
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  5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยสังคมปลอดภัย  สามัคคี  สร้าง

ภาพลักษณ์ดี  และเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทยความขัดแย้งทางอุดมการณ์

และความดีในสังคมลดลง  ปัญหาอาชญากรรมลดลง  ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการก าหนดบรรทัด

ฐานระหว่างประเทศ  เป็นต้น 

  6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ  ทันสมัย  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  

กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน  บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชน

ด าเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง  เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ  ปัญหาคอร์รัปช่ันลดลง  

และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระขึ้น   

เป้าหมายทั้ง  6  กลุ่มหลักภายใต้แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  12  สะท้อนถึงปัญหาการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาตามวาระ  การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainaable  Development  Goals : SDGs)  

และเป้าหมายในระยะยาว  ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ตอ้งบรรลุภายในระยะเวลา  20  ปี 
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เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้อง

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่   12  อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้  แต่ได้ก าหนด

ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ  ฉบับที่  12  เอาไว้แล้ว 

  ดังนั้น  เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561 – 2564)  ของเทศบาลเมือง

เมืองแกนพัฒนา  มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  

เทศบาล  จึงได้น าทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ดังกล่าวมาประกอบในการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ของเทศบาล  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  มีรายละเอียดดังนี ้
 

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ.2560–

2564)  ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่อาจ

ก่อใหเ้กิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ  อาทิ  กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี  ความ

ท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ  การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุการเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง  ประกอบกับ

สภาวการณ์ด้านต่างๆ  ทั้งเศรษฐกิจ  สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมของประเทศใน

ปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน  เช่น  ปัญหาการผลิต  ความสามารถในการแข่งขัน  

คุณภาพการศึกษา  ความเหลื่อมล้ าทางสังคม  เป็นต้น  ท าใหก้ารพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  

12  จงึจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ  ดังนี้ 

  (1).  การนอ้มน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  (2).  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีสว่นร่วม 

  (3).การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ  และ 

  (4).การพัฒนาสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมคีวามสุข 
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  โดยหลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ฉบับที่  12  

ประกอบด้วย 

  1.  ยึดหลักปรัชญา  “เศรษฐกิจพอเพียง” 

  2.  ยึด  “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 

  3.  ยึด  “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ 20  ปี”มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์

ประเทศไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ฉบับที่  12   

  4.ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579”  เป็นกรอบการก าหนดเป้าหมายที่

จะบรรลุใน 5 ปีแรก  และเป้าหมายในระดับย่อยลงมา  ควบคู่กับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน และ  

  5.ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ป ี

 

  วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

ประกอบด้วย   

  1.เพื่อวางรากฐานใหค้นไทยเป็นคนมีสุขภาวะและสุขภาพที่ด ีตลอดจนเป็นคนเก่งที่

มีทักษะความรูค้วามสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต   

  2.เพื่อให้คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  ผูด้้อยโอกาสได้รับการ

พัฒนาศักยภาพ  รวมทั้งชุมชนมคีวามเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้  

  3.เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แขง่ขันได้ มีเสถียรภาพ  และมีความยั่งยืน  

  4.เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  

  5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  และมีการท างานเชิง

บูรณาการ  

  6. เพื่อให้มกีารกระจายความเจรญิไปสู่ภูมิภาค  และ   

  7. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเช่ือมโยงกับประเทศตา่ง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์

และมีประสิทธิภาพ   
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        1.3  แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
 

 แผนพัฒนาภาค (ภาคเหนือ):พัฒนาภาคเหนอืให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง 

1) พัฒนาการท่องเที่ยวใหม้ีคุณภาพและความยั่งยืน  มีธุรกิจบริการตอ่เนื่องกับการ

ท่องเที่ยวบริการสุขภาพและการศกึษาที่ได้มาตรฐาน  รวมทั้งผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่

สร้างมูลค่าเพิ่มสูง 

2) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร  และสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้แนวคิดเกษตร

ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์  ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้มคีวาม

หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

3) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คนืความอุดมสมบูรณ์สร้างความสมดุลแก่

ระบบนิเวศนเ์พื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

4) พัฒนาระบบการดูแลผูสู้งอายุรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุของภาคเหนอื

ที่เร็วกว่าระดับประเทศ  10  ปี 
 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
 

 

วิสัยทัศน์  :ศูนย์กลางการท่องเที่ยว  การค้า  การลงทุนสู่สากล  บนพืน้ฐานความโดดเด่น 

                  วัฒนธรรมล้านนา  สังคมน่าอยู่  สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
 

พันธกิจ 

1. พัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่สากล 

2. เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการเกษตร  การค้า  และการลงทุน 

3. เชื่อมโยงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมและ

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

4. ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 



5. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงสรา้งพื้นฐานและโลจสิติกส์เพื่อการท่องเที่ยว  การค้า  

การลงทุนระหว่างภูมิภาค 
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ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์  (Positioning) 

กลุ่มจังหวัด เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน 

เมืองท่องเที่ยวสู่

สากล 

ท่องเท่ียวเชงิอารย

ธรรมและ

สร้างสรรค์ 

ท่องเท่ียวเชงิอารย

ธรรมและ

สร้างสรรค์ 

ท่องเท่ียวเชงิอารย

ธรรมและ

สร้างสรรค์ 

ท่องเท่ียวเชงิอารย

ธรรมและ

สร้างสรรค์ 

Food Valley เกษตรอนิทรีย ์ 

เกษตรปลอดภัย 

(พชืผักเมืองหนาว  

ล าไย  มะม่วง  

กาแฟ  สมุนไพร / 

ไก่ประดู่หางด า  นม

พรีเมยีม) 

เกษตรอนิทรีย ์ 

เกษตรปลอดภัย 

(กระเทียม  ถั่ว

เหลอืง  งา  กาแฟ) 

เกษตรอนิทรีย ์ 

เกษตรปลอดภัย 

(ข้าว  ข้าวโพดหวาน  

สัปปะรด) 

เกษตรอนิทรีย ์ 

เกษตรปลอดภัย 

(ล าไย  มะม่วง  ข้าว  

กระเทียม) 

Green  City พื้นท่ีป่าไม้  ลุ่มน้ า

ปิง  เขตเมอืงเก่า / 

ยา่นชุมชนอนุรักษ์ 

พื้นท่ีป่าไม้  ลุ่มน้ า

สาละวิน 

พื้นท่ีป่าไม้  ลุ่มน้ าวัง  

เขตเมอืงเก่า / ย่าน

ชุมชนอนุรักษ์ 

พื้นท่ีป่าไม้  เขต

เมอืงเก่า / ย่าน

ชุมชนอนุรักษ์ 

Northern  

Landport 

สนามบินนานาชาติ  

ศูนยก์ลางการคา้

การลงทุน 

ด่านการค้าชายแดน โลจิสติกทางบกและ

ทางราง 

นคิมอุตสาหกรรม 

Health  and  

Wellness 

1. ศูนยก์ลาง

การแพทย ์ 

– ทันตกรรมของ

ภูมิภาค 

2. สปาและการนวด

สุขาภาพ 

3. การพ านักระยะ

ยาว 

1. ชุมชนท่องเท่ียว

เชงิสุขภาพ 

2. ผลิตภัณฑส์ปา 

3. น้ าพุร้อน 

1. ภูมิปัญญา

การแพทยแ์ผนไทย 

สมุนไพร 

2. ชุมชนท่องเท่ียว

เชงิสุขภาพ 

3. น้ าพุร้อน 

1. ภูมิปัญญา

การแพทยแ์ผนไทย 

2. ชุมชนท่องเท่ียว

เชงิสุขภาพ 



4. น้ าพุร้อน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. สร้างคุณค่าและความโดดเด่นดา้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 

2. ยกระดับ  เชื่อมโยง  สร้างเครือขา่ย  การค้า  การลงทุน  และการค้าชายแดนเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพในการแขง่ขัน  ทั้งในและต่างประเทศ 

3. พัฒนาเกษตรมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

4. อนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและมีสว่นร่วม  

ตอบสนองตอ่การพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การท่องเที่ยว การค้า     

การลงทุน 

การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม 

Value – added  Agricultre 

Creative  Craft 

Food  Valley 

Northern  Landport 

Health  and  Wellness 

Creative  Tourism Green  City 

การเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์  ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 

และประเด็นการพัฒนาท่ีเชื่อมโยงของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
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  แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 – 2564) 
 

แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  4  ปี  (พ.ศ.2561 - 2564) 

วิสัยทัศน ์ :  “นครแหง่ชีวติและความมั่งคั่ง”  (City  of  Life  and  Prosperity) 
(เมอืงท่ีให้ความสุขและชีวิตท่ีมีคุณค่าแกผู่้อยูอ่าศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมอืงท่ีน่าอยู่และน่าท่องเท่ียวในระดับ

โลก) 

ต าแหน่งการพัฒนา (Positioning)  : 

1. เมืองศูนย์กลางท่องเที่ยวและบริการสากล  :   

    MICE  CITY , Wellness  City 

2. เมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการ

คมนาคมขนส่ง  :Northern  Landport 

3. เมืองแห่งเกษตรปลอดภัย  :Northern  Food  

Valley 

4. เมืองศูนย์กลางการศกึษาระดับภูมิภาค 

:Education  Hub 

5. เมืองศูนย์กลางการแพทย์และบริการสุขภาพ 

: Medical  and  Health  Hub 

6. เมืองแหง่ความหลากหลายทางธรรมชาติและ

วัฒนธรรม :Diversity  of  Nature  and  Culture 

พันธกิจ  : 

1. ส่งเสริมและพัฒนาใหเ้ป็นเมืองศูนย์กลาง

ท่องเที่ยวและบริการสากล 

2. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลาง

การค้าการลงทุนและการคมนาคมขนส่ง 

3.  ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งเกษตร

ปลอดภัย 

4. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลาง

การศกึษาระดับภูมิภาค 

5. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลาง

การแพทย์และบริการสุขภาพ 

6. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งความ

หลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 

 

                            การท่องเที่ยว                             การศกึษา         ศาสนา/วัฒนธรรม 

การค้า  การลงทุน                                            ความปลอดภัย 

           การเกษตรการสาธารณสุข 

แรงงาน 

 

 

                                 ป่าไม้                                                     สิ่งแวดล้อม 

                               อากาศ                                                       น้ า 

                                   พลังงาน       ดิน 

 

เศรษฐกิจสมดุล 

 

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้มยั่งยืน 

 

สังคมนา่อยู่ 
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แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  4  ปี  (พ.ศ.2561 - 2564) ต่อ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนา 

เป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมและ

พัฒนาการ

ท่องเที่ยวและ

บริการสุขภาพ

เชื่อมโยงชุมชนและ

ท้องถิ่น 

1. สร้างมูลค่าเพิ่ม

ทางดา้นการท่องเที่ยว

และบริการสุขภาพ 

2. สร้างการเชื่อมโยง

ของธุรกิจการท่องเที่ยว

สู่ชุมชนและท้องถิ่น 

1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ

ผูป้ระกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการ

สุขภาพ 

2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน

และสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวและ

บริการสุขภาพ 

3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวในชุมชนและท้องถิ่น 

4. ส่งเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์และ

การตลาดทางการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ 

2. ส่งเสริม

การเกษตรการ

ผลติสินค้าชุมชน  

การค้า  การลงทุน

สู่สากล 

1. ยกระดับการผลิต

สินค้าและบริการให้มี

มูลค่าเพิ่มสูงขึน้ 

2. สร้างรายได้จากการ

จ าหน่ายสินค้าและ

บริการในตลาดที่

เหมาะสม 

1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร

ผูป้ระกอบการในการประกอบธุรกิจ 

2. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมในการยกระดับการผลิตและการ

ประกอบธุรกิจ 

3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน

และสิ่งอ านวยความสะดวกในการผลิตและการ

ประกอบธุรกิจ 

4. ส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการผลติและ

การประกอบธุรกิจสู่ระดับสากล 
 
 
 
 
 

การบริหารงานภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
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แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  4  ปี  (พ.ศ.2561 - 2564) ต่อ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนา 

เป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ 

3. เสริมสรา้ง

สังคมให้มคีุณภาพ

คง 

อัตลักษณ์ทาง

วัฒนธรรม 

1. พัฒนาคุณภาพชวีิต

ของคนทุกกลุ่มวัย 

2. การสรา้งความเป็น

ธรรมลดความเหลื่อมล้ า

ทางสังคม 

1. พัฒนาสูศู่นย์กลางการศึกษาของภูมิภาคด้วย

ความเป็นเลิศด้านการศกึษาและการเรียนรู้ตลอด

ชีวติ 

2. ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มศีักยภาพ

ร่วมกับเครือขา่ยด้านวัฒนธรรมทุกระดับ 

3. ส่งเสริมคุณธรรม  จิตสาธารณะ  และประชา

รัฐ 

4. เสริมสรา้งความพร้อมการเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุ

อย่างมคีุณภาพ 

5. พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสม 

6. ลดความเหลื่อมล้ าของสังคม ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 

4. ส่งเสริมและ

พัฒนาธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมให้

สมบูรณ์  โดยใช้

เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 

1. การป้องกันและฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้มและสร้างระบบ

การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งมี

ส่วนร่วมในรูปแบบของ

เครอืขา่ย 

2. การมสี่วนร่วมในการใช้

ประโยชน์และแก้ไขปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

3. การสร้างจิตส านกึ

1.ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูใหอ้ยู่ใน

สภาพสมบูรณ์  สามารถอ านวยประโยชน์ได้ทั้ง

ทางตรงและทางออ้ม 

2. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกิดมลพิษทางน้ า  

ดิน  อากาศ  ขยะและของเสียอันตรายใหม้ี

คุณภาพดีขึ้น  และพร้อมในการรับมือการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศและภัยธรรมชาติ 

3. ส่งเสริมความเข้าใจและจติส านึกของชุมชนใน

การอนุรักษ์  หวงแหน  ลดข้อขัดแย้งและใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในรูปแบบ



สาธารณะเพ่ิมพื้นท่ีสเีขียว 

4. พัฒนาเทคโนโลยแีละ

นวัตกรรมเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการจัดการ

ของเสียและพลังงาน 

เครือขา่ย 

4. พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน  และการใช้

พลังงานทดแทนใหเ้หมาะสมและยั่งยืน 
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แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  4  ปี  (พ.ศ.2561 - 2564) ต่อ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนา 

เป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ 

5. ส่งเสริมความ

มั่นคง  ความ

ปลอดภัยและความ

สงบสุขของ

ประชาชน 

1. ชุมชนเข้มแข็ง  สังคม

เมืองปลอดภัยและสงบ

สุข 

2. พืน้ที่ชายแดนมีความ

มั่นคงสงบสุข 

1. เพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงภายใน  

มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน  

เพื่อรับมือกับปัญหา  ภัยคุกคามดา้นความมั่นคง

ทุกรูปแบบ 

2. เพิ่มประสิทธิภาพและความพร้อมด้านความ

มั่นคงตามแนวชายแดน 

3. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยใช้กลไก

ประชารัฐ 

4. เพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยการมสี่วนรว่ม

ของชุมชน 

3. การพัฒนา

ระบบบริหาร

จัดการภาครัฐและ

การให้บริการ

ประชาชนตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

1. ประชาชนมคีวามพึง

พอใจ 

2. การบริหารภาครัฐให้

มีประสิทธิภาพ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

ภาครัฐ 

2. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานภาครัฐให้มี

ประสิทธิภาพ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
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1.4ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่(พ.ศ.2561-2564) 
 

วิสัยทัศน์  :  “ เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถ่ิน  บนพื นฐานของความเข้าใจในปัญหา

และ 

ศักยภาพของท้องถ่ิน  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 

1. เสริมสรา้งการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วนในการ     

    บริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองสว่น 

    ท้องถิ่นให้มีความทันสมัย  มคีุณธรรม   

    จรยิธรรมตามกฎหมายบัญญัติ 

3. ส่งเสริมบ ารุงรักษาศลิปะ  จารีตประเพณี   

    ภูมปิัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของ

ท้องถิ่น 

4. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ 

    ท้องถิ่น 

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 

    เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจ 

    ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

    สิ่งแวดล้อม 

4. การอนุรักษ์  ฟื้นฟูและสืบสาน  

ศลิปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมปิัญญา

ท้องถิ่น 

5. การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน 

6. การป้องกัน  บรรเทาสาธารณภัยและการ

รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

7. การบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี 
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ยุทธศาสตร ์ 1:  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

1. การพัฒนา

โครงสร้าง

พื้นฐานเพื่อ

รองรับการ

พัฒนา 

1.1 ระบบ

สาธารณูปโภค  

การคมนาคมขนส่ง

มปีระสิทธิภาพ

สามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของ

ประชาขนอยา่ง

ท่ัวถึง 

1. พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานดา้นการ

คมนาคมขนสง่ท่ี

จ าเป็น 

1. พัฒนาเส้นทางการคมนาคมและขนส่งทั้งทางถนน  

สะพาน  ที่เหมาะสมสามารถตอบสนองความจ าเป็นและ

ความต้องการของคนในท้องถิ่นมคีวามสอดคล้องและ

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

การสรา้งงานและกระจายรายไดอ้ย่างทั่วถงึ 

2. ปรับปรุงและพฒันาคุณภาพของถนนให้ได้มาตรฐานที่ดี  

มีความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่งสินค้าจัดให้มี

ไฟสัญญาณจราจร  ป้ายเส้นทาง  ระบบไฟฟา้ส่องสว่างที่

เหมาะสมเพียงพอ  รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพคมนาคม

ขนส่งทางน้ า 

2. พัฒนาบริหาร

จัดการโครงสร้าง

พื้นฐาน 

1. พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลโครงสรา้งพืน้ฐานด้าน

สาธารณูปโภค  ให้สามารถใชว้างแผนตัดสินใจในการ

พัฒนาได้ตามล าดบัความส าคญั  ความจ าเป็นเรง่ด่วน  

เพื่อลดความซ้ าซ้อนของโครงการ  สามารถก าหนด

แนวทางในการใชป้ระโยชน์ร่วมกันระหว่างท้องถิ่นได้อย่าง

เหมาะสมและคุ้มค่าต่อการลงทุน 

2. จัดท าผังเมือง  ข้อบงัคับการใชพ้ืน้ที่  เพื่อก าหนด

นโยบายและควบคมุการใชป้ระโยชน์ที่ดิน  อาคาร  

บ้านเรือน  โรงงานและการวางแผนพืน้ที่เพาะปลูกโดย

ไดรั้บความเห็นชอบจากประชาชนในพืน้ที่ 

3. ผลักดันให้เกิดระบบการให้บรกิารขนส่งสาธารณะและ

ขนส่งมวลชลที่เชื่อมโยงกับท้องถิ่นอืน่อย่างมีประสิทธิภาพ  

สามารถรองรับการใชง้านของประชาชนในท้องถิ่นและ 

นักท่องเที่ยวในและต่างประเทศ 

1.2 ภาค

เกษตรกรรม

สามารถสร้าง

3. พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานทาง

การเกษตรเพื่อสร้าง

1. ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภคด้านการเกษตรและ

ชลประทาน  เพื่อการเกษตรให้สามารถป้องกันและบรรเทา

ผลกระทบจากภัยแลง้ที่มีผลต่อภาคเกษตรกรรมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 



มูลค่าเพิ่มและมี

การกระจายรายได้

อย่างเหมาะสม 

มูลค่าเพิ่มให้แก่

ผลผลิตทาง

การเกษตร 

2. ปรับปรุงและพฒันาสาธารณูปโภค  เพื่อเพิ่มศักยภาพ

และสร้างความเข้มแข็งใหก้ับประชาชนในท้องถิ่น  

โดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  สรา้งมูลค่าเพิม่

และลดค่าใช้จ่ายในการกระจายสินคา้  เช่น  การจัดตั้งและ

ดูแลตลาดกลางรับซือ้  ขาย 

3. พัฒนาความร่วมมือกบัหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ในการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานทางการเกษตรอย่างมีส่วน

ร่วม  ตลอดจนติดตามประเมนิผลความก้าวหนา้อย่าง

ต่อเนื่อง 
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ยุทธศาสตร ์ 2:  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

2. การพัฒนา

เศรษฐกิจตาม

แนวทาง

ปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพยีง 

2.1 ชุมชนยดึถือ

และปฏบัิตติาม

แนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง

เกิดภูมคิุ้มกันทาง

เศรษฐกิจ 

 

1. ส่งเสริมและ

พัฒนาการเกษตร

ตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง

และสร้างภูมิคุม้กัน

ระบบเศรษฐกิจใน

ท้องถิ่น 

1. ส่งเสรมิการใชท้รัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อเป็น

ฐานการผลิตทางด้านการเกษตรอย่างคุ้มค่าและเกิด

ประโยชน์สูงสุด  โดยใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ผสมผสานกับวิถีชีวติดัง้เดมิ  บนพืน้ฐานวัฒนธรรมของ

ชุมชนเป็นส าคัญ  ตลอดจนการสนับสนุน  ต่อยอดและ

ขยายผลความส าเร็จการพัฒนาโครงการหลวง  เพื่อ

ส่งเสรมิกากรเรียนรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมการเกษตร  

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

2. การน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและ

สรา้งมูลค่าเพิ่มให้กบัภาคการเกษตรในท้องถิ่น  เช่น  การ

พัฒนาเมล็ดพันธุ์  การจัดเกบ็รักษาผลผลิตการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์และการให้บรกิารวิชาการด้านการเกษตร  เพื่อ

เสรมิสร้างความเข้มแขง็ให้เกษตรกรอย่างเป็นระบบ  

ตลอดจนรณรงค์และสง่เสรมิเกษตรอนิทรีย์และเกษตร

ปลอดภัย  เพื่อการบริโภคและการผลิตเพื่อจ าหน่ายใน

ชุมชน 

3. ส่งเสรมิให้มีการประกอบอาชีพเสริมต่อยอดจากอาชีพ

เกษตรกร  โดยการสรา้งกลุ่มอาชีพ  หรือสหกรณ์ที่มีความ

เข้มแข็ง  เพื่อสรา้งรายไดเ้สรมิและผลักดันให้เกิดการ

กระจายรายไดอ้ย่างทั่วถึง 

4. ส่งเสรมิการออมในทุกระดบัชุมชนบนพืน้ฐานของความ

เข้าใจและความพร้อมของชุมชน 

5. เสรมิสร้างค่านิยมในการบรโิภคสนิค้าชุมชนและสินค่าที่

ผลิตภายในประเทศ 
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ยุทธศาสตร ์ 2:  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

2. การพัฒนา

เศรษฐกิจตาม

แนวทาง

ปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพยีง 

2.2 ท้องถิ่นมีการ

พัฒนาด้านการ

ท่องเท่ียวและ

วสิาหกิจชุมชนให้มี

ความพร้อมแขง่ขัน

และรองรับ

ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

2. ส่งเสริมท้องถิ่น

ให้มีการพัฒนา

ศักยภาพดา้นการ

ท่องเท่ียวในชุมชน  

มคีวามพร้อมแขง่ขัน

และรองรับ

ประชาคมเศรษฐกิจ

เซียน 

1. ส่งเสรมิและพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน  ทั้งกิจกรรม

ทางการท่องเที่ยวเดิมและเพิ่มกิจกรรมใหม่  เช่น  การ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  เชิงสขุภาพ  และเชิงนิเวศ  ที่

สอดคล้องกับวิถีชวีติ  ขนบธรรมเนียมประเพณบีนพืน้ฐาน

ของการมีส่วนรว่ม  เหมาะสมกบัศักยภาพและเกิด

ประโยชน์ต่อคนในท้องถิ่น 

2. ศึกษา  รวบรวม  และเผยแพร่ข้อมูล  เพื่อสรา้งความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกดิขึน้จากการรวมกลุ่ม

ประชาคมอาเซียน  เพื่อใหส้ามารถเตรียมความพร้อมและ

รับมือกับการเปลี่ยนแปลงดา้นการทอ่งเที่ยวและวิสาหกิจ

ชุมชนได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

3. สรา้งการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน

ภาครัฐ  เอกชนและท้องถิ่นที่มีส่วนเกีย่วข้องกับการ

พัฒนาการท่องเที่ยวในการพัฒนาและประชาสัมพันธ์

เผยแพร่กิจกรรมทางการท่องเที่ยวใหเ้ป็นที่รู้จักทั้งใน

ระดับประเทศและต่างประเทศ 

3. พัฒนาศักยภาพ

ผู้ประกอบการและ

วสิาหกิจชุมชน  เพื่อ

ยกระดับมาตรฐาน

ผลิตภัณฑช์ุมชน 

1. พัฒนาความรู้ผู้ประกอบการในทอ้งถิ่น  ในด้านการ

บรหิารจัดการธุรกิจ  ประกอบด้วย  การตลาด  การผลิต / 

การบรกิาร  การบรหิารจัดการและการเงิน  โดยมุ่งเน้น

การพัฒนาบุคลากร  ทักษะแรงงาน  การศึกษาและพัฒนา

เพื่อเพิ่มมูลค่า  ยกระดบัการค้าและบรกิารให้ได้มาตรฐาน  

สามารถแข่งขนัได้ในตลาดการคา้อาเซียน 

2. เสรมิสร้างความเข้มแขง็ในชุมชนมอี านาจในการต่อรอง

การจัดหาปัจจัยการผลิต  เพื่อลดต้นทุนในการผลิต

ตลอดจนแสวงหาโอกาสทางการตลาดทั้งในและ



ต่างประเทศรว่มกันในลกัษณะกลุ่มเครือข่าย  โดยความ

ร่วมมือระหว่างภาครับและเอกชน 

3. ส่งเสรมิการน าระบบเทคโนโลยดีิจิตอลเข้ามาใชใ้นการ

บรหิารจัดการธุรกิจเพิ่มประสิทธภิาพในการผลิตการ

ออกแบบเพื่อเพิ่มคุณภาพ  สรา้งมูลค่าเพิ่มใหก้ับสินค้า / 

บรกิาร  การตลาด  และการขายที่เชือ่มโยงสู่ตลาด

ภายนอก 
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ยุทธศาสตร ์ 3:  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

3. การบริหาร

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม 

3.1 ชุมชนมี

จิตส านกึและมีสว่น

ร่วมในการปฏบัิติ

เพื่อป้องกันและ

แก้ปัญหาในดา้น

การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ  

สิ่งแวดลอ้มและการ

อนุรักษร์ะบบนเิวศ 

1. อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้มโดย

ชุมชน 

1. พัฒนานวัตกรรมดา้นการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเพิ่มพื้นท่ีสี

เขียวในชุมชน  เชน่  ปลูกป่าในพื้นท่ีต้นน้ า  

พื้นท่ีสาธารณะ  สร้างฝายตน้น้ าล าธาร  โดย

ให้ชุมชนเป็นผู้มบีทบาทหลักในการริเร่ิม

ด าเนนิการและโดยภาครฐั 

3. ก าหนดบทบัญญัติขอ้บังคับและกฎหายท่ี

เกี่ยวข้องปรับปรุงกฎระเบียบด้าน

สิ่งแวดลอ้มให้สอดคล้องกับแต่ละพื้นท่ี การ

ก าหนดขอบเขตพื้นท่ี (Zoning)  อย่างเป็น

รูปธรรม  และน ากฎระเบียบมาบังคับใช้

อย่างจรงิจัง  ตลอดจนน าเทคโนโลยมีาใชใ้น

การจัดเก็บรวบรวมขอ้มูลการครอบครอง

พื้นท่ี 

4. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนตระหนัก

ในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม  เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน

การผลิตและบริโภคท่ีสง่ผลกระทบตอ่

สิ่งแวดลอ้ม 

5. จัดกิจกรรมสง่เสริม  สนับสนุนให้



ประชาชนกลุ่มตา่งๆ มีความรู้  ความเข้าใจท่ี

ถูกต้องในการป้องกัน  แกไ้ขปัญหาและฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

*เป็นนวัตกรรมที่เกิดขึน้ในการจัดการกับปัญหา

เหล่านี้  จะด าเนินการแก้ไขในนามของส่วนรวม 

(Collective action)  ทั้งผ่านการใชก้ระบวนการเวที

ประชาคมเพื่อสรา้งความตระหนักถงึปัญหาร่วมกัน

และเพื่อระดมความคดิเห็นในการหาทางแก้ไข  ทั้ง

ใชก้ารลงมือลงแรงร่วมกันเพื่อแก้ไขปญัหา  เช่น  

การปลูกป่า  การท าแนวกันไฟป่า  การรวมกลุ่มเป็น

อาสาสมัครเพื่อลาดตระเวนและป้องกันการกระท า

การที่เป็นต้นเหตุของปัญหา  หรือใชก้ารท าสัญญา

ประชาคมในชุมชนโดยการก าหนดเปน็กฎกตกิาของ

ชุมชนหรือกฎบา้น ฯลฯ  เป็นต้น 
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ยุทธศาสตร ์ 3:  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

3. การบริหาร

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม 

3.1 ชุมชนมี

จิตส านกึและมีสว่น

ร่วมในการปฏบัิติ

เพื่อป้องกันและ

แก้ปัญหาในดา้น

การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ  

สิ่งแวดลอ้มและการ

อนุรักษร์ะบบนเิวศ 

2. ป้องกันและ

แก้ปัญหาขยะและ

มลภาวะในชุมชน 

1.พัฒนาระบบการบรหิารจัดการขยะและ

สิ่งแวดล้อม  เช่น  ปัญหาน้ าเสยี  ขยะมูลฝอย  

ปัญหาหมอกควันให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนด  โดย

สง่เสริมให้ชุมชนสามารถด าเนินการดว้ยตนเอง

มากขึน้อย่างต่อเนื่อง 

2. สง่เสริมให้มกีารบูรณาการรว่มกับหน่วยงาน

อ่ืน  ท้ังภาครัฐเอกชนในการบรหิารจัดการ

สิ่งแวดล้อม 

3. สง่เสริมการจัดต้ังกลุม่และเครือข่ายในการ

บรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมโดยชุมชน  เช่น  การแก้ไขปัญหา

หมอกควัน  ไฟป่า 

4. การใหค้วามรู้เกี่ยวกับการบรหิารจัดการขยะ

มูลฝอยในชุมชน  เพื่อลดปริมาณขยะมีการคัด

แยกท่ีเหมาะสม  มกีารก าจัดขยะอย่างถูกวิธี  

และสร้างประโยชนจ์ากขยะในชุมชน  รวมถงึการ

ดูแลรักษาแม่น้ าล าคลองไม่ให้เนา่เสยี 

5.สร้างองค์ความรู้จากการศึกษาดูงานการหา

ต้นแบบท่ีดใีนการบรหิารจัดการขยะและมลภาวะ

เพื่อน ามาเป็นแบบอย่างแนวทางปฏบัิติ  ขยาย

ผลสูชุ่มชนและท้องถิ่นอ่ืน  โดยการมีส่วนรว่ม

ของชุมชน  องค์กรภาคเอกชน  เช่น  การพัฒนา

ระบบการก าจัดขยะมูลฝอย  การแก้ไขปัญหา



หมอกควันและไฟป่า 

3. ส่งเสริมการใช้

พลังงานทดแทน

และการอนุรักษ์

พลังงาน 

1. สง่เสริม  สนับสนุนและน างานวิจัยเกี่ยวกับ

พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลอืกมาใช้

ปฏบัิติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

อย่างยั่งยืน  โดยเริ่มจากหนว่ยงานภาครัฐและ

ขยายไปยังภาคอุตสาหกรรม  เกษตรกรรม  ท่ี

อยู่อาศัย  และอ่ืนๆ 

2. ให้ความรู ้ ปลูกจติส านึก  และสร้างแรงจูงใจ

ของคนในท้องถิ่น  ดา้นการอนุรักษ์พลังงาน  

การใชพ้ลังงานทดแทน  โดยเปรยีบเทียบให้เห็น

ถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดขึน้ต่อตนเองและทอ้งถิ่น

อย่างยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร ์ 4:  การอนุรักษ์  ฟื้นฟูและสืบสาน  ศลิปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

4. การอนุรักษ์

ฟื้นฟูและสบืสาน

ศลิปวัฒนธรรม  

จารีตประเพณีและ

ภูมิปัญหาทอ้งถิ่น 

4.1 ชุมชนและ

องคก์รภาคสังคม

ในท้องถิ่น  

สามารถอนุรักษ ์ 

ฟื้นฟูและสบืสาน  

ศลิปวัฒนธรรม  

จารีตประเพณีและ

ภูมิปัญญาอันเป็น

เอกลักษณ์ของ

ท้องถิน่ของตนให้

ด ารงอยู่ได้อยา่ง

ยั่งยืน 

1. พัฒนาองค์

ความรู้ดา้น

ศลิปวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นใน

เชงิองคร์วม 

1.สรา้งแหล่งเรียนรู้เพื่อการสืบค้นภมูิปัญญา / อัต

ลักษณท์้องถิ่น  เชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน  

เช่น  การใชว้ัด  สถานศกึษา  พิพิธภณัฑ์  หรือ

สถานที่ที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน  

ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิน่ให้เยาวชนและ

ผู้ที่สนใจ  โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงและใช้งานแหล่ง

เรียนรู้เดิมที่มีอยู่ให้สามารถใชง้านไดแ้ละมคีวาม

น่าสนใจ 

2. สรา้งเครือข่ายบุคลากรหรือกลุม่บุคคลเกี่ยวกับ

การสรา้งสรรค์ผลงานทางด้านศิลปวฒันธรรมให้เป็น

แกนหลักในการศกึษา  รวบรวมภูมิปญัญาในท้องถิ่น

และสร้างการมีส่วนรว่มในการพัฒนาท้องถิ่นของตน 

3. ส่งเสรมิ สนับสนุนใหเ้กิดกิจกรรมการพัฒนาและ

สรา้งสรรค์งานศิลปะ  ภูมิปญัญาท้องถิ่นสาขาต่างๆ  

เช่น  การจัดนิทรรศการ การเสวนา  การประชุมใน

ชุมชน  เพื่อการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และสรา้งกลุ่ม

กิจกรรมศิลปะที่เกี่ยวกบัภูมิปญัญาทอ้งถิ่น 

2. อนุรักษแ์ละ

ส่งเสริม

ศลิปวัฒนธรรม

ท้องถิ่นในชุมชน 

1.ส่งเสรมิให้มกีิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  

ตามค าสอนของศาสนา 

2. ปลูกจิตส านกึการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นใน

ระดับครอบครัว  ซึ่งเป็นสถาบันรากฐานให้เด็กและ

เยาวชนในชุมชน  นอกเหนือจากสถาบันการศึกษา  



เช่น  รณรงค์การใช้ภาษา / การแต่งกายล้านนา  การ

อนุรักษ์อักษรเมือง  ดนตรีพื้นบ้าน  สง่เสรมิ

วัฒนธรรมประเพณใีนโรงเรียนฯ  รวมถึงการอนุรักษ์

ด้านสถาปัตยกรรมต่างๆ  แห่งล้านนา  มีการ

ออกแบบหรือก่อสรา้งโดยคงเอกลักษณท์างด้าน

ศิลปะ 

3. ส่งเสรมิชมุชนในการสรา้งกลุ่มสง่เสรมิวัฒนธรรม

ล้านนาและคุณธรรมจรยิธรรมในชุมชน 

4. ส่งเสรมิและจัดกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรม

ประเพณีของชนเผ่าในท้องถิ่น 

5. สรา้งการมีส่วนรว่มของคนในชมุชนในการเฝ้า

ระวังและป้องกันผลกระทบจากการเข้ามาของ

วัฒนธรรมต่างชาติทีม่ีต่อวถิีชวีิตชมุชน 

6. สนับสนุนยกย่องเชดิชูเกียรติให้แกบุ่คคลที่สรา้ง

คุณประโยชน์ในด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร ์ 4:  การอนุรักษ์  ฟื้นฟูและสืบสาน  ศลิปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น (ต่อ) 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

4. การอนุรักษ์

ฟื้นฟูและสบืสาน

ศลิปวัฒนธรรม  

จารีตประเพณีและ

ภูมิปัญหาทอ้งถิ่น 

4.1 ชุมชนและ

องคก์รภาคสังคม

ในท้องถิ่น  

สามารถอนุรักษ ์ 

ฟื้นฟูและสบืสาน  

ศลิปวัฒนธรรม  

จารีตประเพณีและ

ภูมิปัญญาอันเป็น

เอกลักษณ์ของ

ท้องถิ่นของตนให้

ด ารงอยู่ได้อยา่ง

ยั่งยืน 

3. เผยแพร่

ศลิปวัฒนธรรม

ท้องถิ่นสู่ภายนอก 

 

1. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ

ศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นใน

รูปแบบตา่งๆ  เช่น  เอกสาร  รายการ

โทรทัศน์  สื่อ online  เป็นต้น  เพื่อเผยแพร่ให้

เกิดการรับรู้ในวงกวา้ง  โดยมุ่งเนน้ความ

คุ้มคา่และมีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาและเปิดพืน้ท่ีทางวัฒนธรรมเพื่อ

เป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นศลิปวัฒนธรรม  จัด

กิจกรรมเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่นไปยังสถานท่ีต่างๆ  ภายนอก  

เชน่  การจัดกิจกรรมการเข้าร่วมงานแสดง

สินค้าเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและการ

ท่องเท่ียว  เพื่อให้เกิดการรับรู้ในวงกวา้งและ

เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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ยุทธศาสตร ์ 5:  การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

5. การพัฒนา

คุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

5.1 กลุ่มเด็ก  

เยาวชน  และผูใ้หญ่  

ได้รับการสง่เสริม

การศึกษาและการ

เรียนรู้ตลอดชวีติ 

1. ส่งเสริม

การศึกษาและการ

เรียนรู้ตลอดชวีติ 

 

1.จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ดา้นตา่งๆ  ที่เป็น

การศึกษาทัง้ในระบบและนอกระบบ  และ

การศึกษาตามอัธยาศัยท่ีมีคุณภาพ  พร้อม

ท้ังเสริมสร้างสภาพแวดลอ้มแหลง่

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและเพยีงพอ

ส าหรับประชาชน  กลุ่มอาชีพและการ

รวมกลุม่ตามอัธยาศัย 

2. ส่งเสริม  พัฒนาและยกระดบัคุณภาพ

มาตรฐานบริการทางการศกึษาและการ

ศกึษาวจิัยของสถานศกึษาในสังกัดและ

สถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ลดความเหลื่อมล้ า

ในการเข้าถึงบริการทางการศกึษาและสรา้ง

โอกาสทางการศึกษาส าหรับประชาชนทุก

ระดับ  พัฒนาความพร้อมตอ่การเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 



5.2  กลุ่มผู้สูงอายุ  

คนพกิารและผู้

ประสบปัญหาทาง

สังคมได้รับบริการ

และสวัสดกิารอย่าง

ท่ัวถึง  รวดเร็วและ

เป็นธรรมบนพืน้ฐาน

ของการพึ่งพาตนเอง 

2. ส่งเสริมสุขภาวะ

ท่ีดขีองคนในชุมชน 

1. พัฒนาระบบสวัสดกิารและบริการ

สุขภาพทางด้านสร้างเสริมสุขภาพ  ปอ้งกัน

โรค  รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพ  

ยกระดับคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพท่ี

มคีุณภาพมาตรฐาน  โดยให้ประชาชนใน

ชุมชนสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกและ

ท่ัวถึง 

2. ส่งเสริมเครอืขา่ยดา้นสาธารณสุขในการ

เฝ้าระวัง  ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาส าคัญ  

โรคอุบัตใิหมแ่ละภัยสุขภาพ  พฒันา

ศักยภาพภาคีเครอืขา่ยในการป้องกันและ

สร้างเสริมสุขภาพเชงิรุกในชุมชน 

3. สนับสนุนการศึกษา  พัฒนา  และการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมปัิญญาการแพทย์

แผนไทยและสมุนไพรให้เป็นท่ียอมรับใน

ชุมชน 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมี

ทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง  รวมถึง

การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งท้ัง

ร่างกายและจิตใจของคนในชุมชน 
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ยุทธศาสตร ์ 5:  การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน(ต่อ) 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

5. การพัฒนา

คุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

5.2กลุ่มผู้สูงอายุ  

คนพกิารและผู้

ประสบปัญหาทาง

สังคมได้รับบริการ

และสวัสดกิารอย่าง

ท่ัวถึง  รวดเร็วและ

เป็นธรรมบน

พื้นฐานของการ

พึ่งพาตนเอง (ตอ่) 

3. พัฒนาคุณภาพ

ชวีติเด็ก  เยาวชน  

สตรี  คนชราและ

ผู้ดอ้ยโอกาส 

 

1.ส ารวจรวบรวมขอ้มูลเด็ก  เยาวชน  สตรี  

คนชรา  และผู้ดอ้ยโอกาสในท้องถิ่น  เพื่อ

จัดท าแผน  ก าหนดแนวทางในการจัด

สวัสดกิารทางสังคม  ทัง้ในดา้นการศึกษา

การพัฒนาอาชีพ  และการเข้าถงึปัจจัยการ

ยังชีพ 

2. พัฒนาการให้บริการและโครงสร้าง

พื้นฐานท่ีเหมาะสมกับกลุม่ประชาชน

เป้าหมาย  เชน่  การจัดท าทะเบียนเพื่อ

อ านวยความสะดวกในการรับบริการด้าน

ตา่งๆ  การสร้างทางลาดส าหรบัผู้พิการ  การ

รักษาพยาบาล เป็นต้น 

3. ส่งเสริมการเข้าถึงสวัสดกิารสังคม  ความ

เสมอภาคและพัฒนาศักยภาพแก่กลุ่ม



ประชาชนเป้าหมาย  สนับสนุนกองทุนเพื่อ

ส่งเสริมการจัดสวัสดกิารสังคมคุ้มครองเด็ก

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีติคนพกิาร  

และผู้สูงอาย ุ

4. ส่งเสริม  และพัฒนาอาชพีให้แกก่ลุ่ม

ประชาชนเป้าหมายในชุมชน / ท้องถิ่นตาม

ศักยภาพ  รวมท้ังสนับสนุนด้านการตลาด  

เพื่อให้มงีานท า  มีรายไดส้ามารถพึ่งพา

ตนเองได้ 
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ยุทธศาสตร ์ 6:  การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 



6. การป้องกัน

บรรเทาสาธารณ

ภัยและการรักษา

ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยในชุมชน 

6.1ประชาชนมี

ส่วนร่วมในการ

รักษาความสงบ

เรียบร้อยในชุมชน

และสามารถ

ป้องกันและรับมอื

กับสาธารณภัย

ตา่งๆ  ได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

 

6.2 ชุมชนมสี่วน

ร่วมในการป้องกัน  

แก้ไข  สามารถลด

ปัญหายาเสพติด

และความไม่

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สนิใน

ชุมชน 

1. รักษาความสงบ

เรียบร้อยและความ

ปลอดภัยในชุมชน 

 

1.ส่งเสริมให้มีการสร้างเครอืขา่ยอาสาสมัคร

ชุมชน  ต ารวจบา้นกลุ่มจิตอาสา , อปพร. , 

อสม. เพื่อเฝ้าระวังและรักษาความสงบ

เรียบร้อยของชุมชน 

2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ , ใหค้วามรู้  จัด

กิจกรรมสง่เสริมการมสี่วนร่วมเพื่อป้องกันภัย

ท่ีอาจเกิดขึ้นในชุมชน 

3. พัฒนาความรว่มมือและบูรณาการ

ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี  รวมท้ังการ

รักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน  หนว่ยงาน

ท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

 

 

 

 

2. ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

1. ส่งเสริมการสร้างเครอืขา่ยอาสาสมัคร

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.)  

กลุ่มอาสาสมัครดับไฟป่า 

2. พัฒนา  ปรับปรุงระบบเพิ่มประสิทธิภาพ

งานการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษา

ความสงบปลอดภัยในชุมชนอยา่งพอเพยีง 

3. สนับสนุนและส่งเสริมการจดัการและ

ป้องกันปัญหาภัยแลง้  อุทกภัย  สาธารณภัย  

รวมถึงการเตรียมความพร้อมให้ความ

ชว่ยเหลอืแกผู่้ประสบภัยอยา่งทันท่วงที 

4. น าเทคโนโลยมีาใชใ้นการป้องกันและ

แก้ปัญหาการเฝ้าระวังการแจ้งเตอืนด้านสา

ธารณภัย 
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ยุทธศาสตร ์ 6:  การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 



6. การป้องกัน

บรรเทาสาธารณ

ภัยและการรักษา

ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยในชุมชน 

6.1ประชาชนมี

ส่วนร่วมในการ

รักษาความสงบ

เรียบร้อยในชุมชน

และสามารถ

ป้องกันและรับมอื

กับสาธารณภัย

ตา่งๆ  ได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

 

6.2 ชุมชนมสี่วน

ร่วมในการป้องกัน  

แก้ไข  สามารถลด

ปัญหายาเสพติด

และความไม่

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สนิใน

ชุมชน 

3.  ป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพ

ตดิอบายมุขและ

ปัญหาแรงงานตา่ง

ด้าว 

1.บูรณาการความร่วมมอืระหว่างองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นกับหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

พร้อมท้ังสง่เสริมการมสี่วนร่วมของคนใน

ชุมชน  ในการแกไ้ขปัญหายาเสพติด  

อบายมุขปัญหาแรงงานตา่งด้าว  อย่างมี

ระบบ  เชน่  โรงเรียน  วัด  องคก์ร

ภาคเอกชน  ผู้ประกอบการและประชาชนใน

ท้องถิ่น ฯลฯ  เพื่อก าหนดมาตรการเฝ้าระวัง  

ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึน้อยา่ง

ตอ่เนื่องและด าเนินการตามกฎหมายอยา่ง

จรงิจัง 

2. ส่งเสริม  สนับสนุน  กิจกรรมดา้นกีฬา

และนันทนาการแก่เด็กและเยาวชน  เพื่อ

ป้องกันปัญหายาเสพติด 

3. พัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานตา่งด้าว

และการให้สิทธิของคนพื้นท่ีสูงให้มีสทิธิตามท่ี

กฎหมายก าหนด  ตลอดจนเตรียมความ

พร้อมเฝ้าระวังผลกระทบและป้องกันปัญหาที่

อาจเกดิขึน้จากแรงงานตา่งด้าวท้ังในระบบ

และนอกระบบตามกฎหมาย 
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ยุทธศาสตร ์ 7:  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 



 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

7. การบริหาร

จัดการบ้านเมอืงท่ี

ด ี

7.1องคก์ร

ปกครองส่วน

ท้องถิ่นมี

กระบวนการบริหาร

จัดการภายใตห้ลกั 

ธรรมาภิบาล 

 

7.2 องคก์ร

ปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีการ

จัดบริการ

สาธารณะแก่

ประชาชนท่ีมี

ประสิทธิภาพและ

เกิดผลสัมฤทธ์ิ 

1.  พัฒนา

กระบวนการบริหาร

จัดการภายใตห้ลกั

ธรรมาภบิาล 

 

2. พัฒนา

ประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการ

ภายใตห้ลัก 

ธรรมาภบิาล 

1.เสริมสร้างจิตส านึกดา้นคุณธรรม  

จรยิธรรม  รักษาวนิัยและธรรมาภิบาลที่ยดึ

ประโยชนส์่วนรวมเป็นหลักสร้างขวัญก าลังใจ

และทัศนคติท่ีดขีองบุคลากรท้องถิ่นทุกระดับ

ในการให้บริการประชาชน 

2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มี

ความรู้ความสามารถ  ทักษะและสมรรถนะ

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในการปฏบัิตงิาน  

การบริการประชาชนอยา่งมีประสิทธิภาพ  

เชน่  ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศด้านระเบียบท่ี

เกี่ยวข้องในการปฏบัิตงิาน  การจัดอบรมใน

ด้านการบริหารจัดการธรรมาภบิาล 

3.  พัฒนากลไกการท างานที่เข้มแข็งและ

โปร่งใส  โดยอาศัยความร่วมมอืเป็นภาคีหรือ

ข้อตกลงความร่วมมอืและการบูรณาการ

ระหว่างหน่วยงานอยา่งเป็นรูปธรรมโดย

ค านึงถึงผลประโยชนส์าธารณะของ

ผู้รับบริการเป็นหลักภายใต้การตัดสนิใจท่ียึด

หลักคุณธรรมจรยิธรรมการรับผิดชอบตอ่

ส่วนรวม  การพร้อมรับการตรวจสอบจาก

ประชาชนและปฏบัิตติามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  

มกีารเปิดเผยขอ้มูลหนว่ยงานตามกฎหมาย 

4. จัดหาเคร่ืองมอืและประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยี

ท่ีเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ให้บริการ  ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมการ

ให้บริการเพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนา

ท้องถิ่นสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

5. พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ

ระบบงานและการให้บริการประชาชน  โดย

มุง่เนน้ผลสัมฤทธ์ิและความคุ้มค่าในการ

ปฏบัิตภิารกิจ  ค านึงถงึความตอ้งการของ

ประชาชน 
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ยุทธศาสตร ์ 7:  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี(ต่อ) 



 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

7. การบริหาร

จัดการบ้านเมอืงท่ี

ด ี

7.1องคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมี

กระบวนการบริหาร

จัดการภายใตห้ลกั

ธรรมาภบิาล 

 

7.2 องคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

มกีารจัดบริการ

สาธารณะแก่

ประชาชนท่ีมี

ประสิทธิภาพและ

เกิดผลสัมฤทธ์ิ 

3.  ส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของทุก

ภาคส่วนในการ

ตรวจสอบควบคุม 

 

1.ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการรับฟังความ

คิดเห็นจากชุมชน  กลุ่มองค์กร  หน่วยงาน

และผู้มีสว่นได้เสียจากการด าเนนิงานในการ

พัฒนาของท้องถิ่นและเปิดโอกาสให้มีส่วน

ร่วมในการเสนอแนะความคิดเหน็ในการ

ก าหนดบทบัญญัติ  กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  

เพื่อประสานประโยชนข์องภาคส่วนตา่งๆ  

ให้เสมอภาคและมีความสมดุล 

2. ส่งเสริมและจัดให้มีระบบการควบคุม

ภายในองค์กรภาครัฐตามที่กฎหมายก าหนด  

และการเปิดเผยขอ้มูลการด าเนนิงานเพื่อ

ความสะดวกในการตรวจสอบจากทุกภาค

ส่วน 
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2.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

2.1  วิสัยทัศน์ 

 วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

“ ร่วมใจ  ร่วมพัฒนา  ประชามีสุข ” 

เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  มีระบบ

โครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการผลิตสินค้าเกษตรกรรม ประชาชนด ารงตนบนพื้นฐานเศรษฐกิจ

พอเพียง   แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น   ประชากรมีคุณภาพทุกๆด้าน   

ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยนื 

 ภารกิจหลักในการพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

    1.  องค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชน มีสว่นร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

  2.  มีโครงสรา้งพื้นฐานด้านการเกษตรพอเพียง 

  3.  บุคคล ครัวเรือน และชุมชน มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ 

   4.  ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว ประเพณีวัฒนธรรม ให้เป็นที่รูจ้ักแพร่หลาย 

   5.  ประชาชนมีสุขภาพดี มีความรู ้ มคีวามปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 
  6.  ประชาชนร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมใหย้ั่งยืน 

 

 2.2  ยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

  1.  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

  2.  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

  3.  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  4.  ด้านการอนุรักษ์  ศลิปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  5.  ด้านการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวติ 

  6.  ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

  7.  ด้านการจัดระเบียบภายในชุมชนและการสร้างความรว่มมอืในการรักษาความ 

สงบเรียบร้อย 
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2.3  เป้าประสงค์ 

 

  1.  ประชาชนทุกคนได้รับการพัฒนาการให้บริการด้านการศึกษา สุขภาพและ

การศกึษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

  2.  ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและนิยมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้

ในการด ารงชีวติ 

  3.  พัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การคมนาคมขนส่งโดยมุ่งเน้น

โครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน เสริมสร้าง

คุณภาพชวีิตแก่ประชาชน 

  4.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้

คงอยู่อย่างยั่งยืน และน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

  5.  ประชาชนมีจิตส านึก ตระหนัก และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทาง 

โบราณสถานและการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

  6.  ประชาชนมีความรัก  ความสามัคคีต่อกัน  สามารถรับมือกับสาธารณภัยต่างๆ  

และสามารถกลับไปใช้ชีวติตามปกติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  มีความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

7.  น าหลักการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภบิาลและการมีสว่นร่วมของ 

ประชาชนมาใช้ในการบริหารงาน 
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2.4  ตัวชี วัด 

 

1.  จ านวนโครงการ / กิจกรรมที่นักเรียน  นักศกึษา  ประชาชนได้รับบริการด้าน 

                การศกึษาและการพัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างรวดเร็ว  ทั่วถึง  ทันสมัย 

                สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

  2.  จ านวนโครงการ / กิจกรรมของการจัดกิจกรรมและการให้บริการด้าน 

                          เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวใหแ้ก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

  3.  จ านวนโครงการ / กิจกรรมดา้นการสร้าง  พัฒนา  ปรับปรุงซ่อมแซม 

                          โครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การคมนาคมและ 

                          การขนส่งที่ได้มาตรฐาน 

4.  จ านวนโครงการ / กิจกรรมดา้นการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการ 

                ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสบผลส าเร็จจ านวนโครงการ /  

5.  กิจกรรมที่ด าเนินการด้านการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม   

               จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  และกลุ่มเป้าหมายได้รับความพึงพอใจ 

  6.  จ านวนโครงการ / กิจกรรมที่ด าเนินการด้านการป้องกัน  บรรเทาสาธารณภัย 

                          และการจัดระเบียบชุมชนสังคม 

  7.  จ านวนโครงการ / กิจกรรมที่ประชาชน  องค์กรอื่นมีสว่นร่วมในการบริหาร   

                          ติดตาม  ตรวจสอบ  การปฏิบัติงาน  ตลอดจนการให้บริการสาธารณะ 
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2.5  ค่าเป้าหมาย 

 

  1.  นักเรียน  นักศกึษา  ประชาชนที่ได้รับบริการด้านการศกึษาและการพัฒนา 

                          คุณภาพชวีิตอย่างรวดเร็ว  ทั่วถึง  ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง 

                          สังคม  จ านวนไม่นอ้ยกว่า  54  โครงการ / กิจกรรม / ปี     

2.  มีการจัดกิจกรรมและการให้บริการด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวใหแ้ก่ 

      ประชาชน  กลุ่มเป้าหมาย  จ านวนไม่น้อยกว่า  11  โครงการ / กิจกรรม / ปี 

  3.  มีการสร้าง  พัฒนา  ปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพืน้ฐาน  ระบบ 

                          สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การคมนาคมและการขนส่งที่ได้มาตรฐาน   

                          จ านวนไม่นอ้ยกว่า  103  โครงการ / กิจกรรม / ปี 

  4.  พื้นที่ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

                          สิ่งแวดล้อมประสบผลส าเร็จ  จ านวนไม่น้อยกว่า  18 โครงการ/กิจกรรม/ปี 

  5.  มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  

                          และภูมิปัญญาท้องถิ่น  และกลุ่มเป้าหมายได้รับความพึงพอใจ   

                          จ านวนไม่น้อยกว่า  10  โครงการ / กิจกรรม / ปี   

  6.  มีโครงการ / กิจกรรมที่ด าเนนิการด้านการป้องกัน  บรรเทาสาธารณภัยและ 

                          การจัดระเบียบชุมชนสังคม  จ านวนไม่น้อยกว่า  11  โครงการ/กิจกรรม/ปี 

  7.  ประชาชน  องค์กรอื่นมีส่วนรว่มในการบริหาร  ติดตาม  ตรวจสอบการ 

                          ปฏิบัติงาน  ตลอดจนการให้บริการสาธารณะ  จ านวนไม่น้อยกว่า  45   

                          โครงการ / กิจกรรม / ปี  
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2.6  กลยุทธ์ 

 

ยุทธศาสตร์ : ด้านการบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

-  พันธกิจ : องค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชน มีสว่นร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

-  เป้าประสงค์ : น าหลักการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการมีสว่นร่วมของ 

    ประชาชนมาใช้ในการบริหารงาน 

-  ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ : เชงิคุณภาพ 

-  กลยุทธ์หรอืแนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์หรอืแนวทางการพัฒนา ตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 

1.  เปิดโอกาสและช่องทางให้ภาคประชาชน

แสดงความเห็นและมีสว่นร่วมในการ

ตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรมของ อปท. 

เชงิคุณภาพ 

1. ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการต่าง ๆ ในกิจกรรมของ

เทศบาล 

2. ร้อยละของแผนชุมชน ที่บรรจุในแผนพัฒนา

เทศบาล 

3. รอ้ยละของชุมชนมีแผนชุมชนใช้ 

2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการท างานร่วมกับ

ภาคีการพัฒนาอื่นจากภายนอกองค์กร 

เชงิคุณภาพ 

1.  ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บูรณาการ

ร่วมกับหนว่ยงานอื่น ๆ ในทุกด้าน 

3. การพัฒนาประสิทธิภาพสร้างจิตส านึกของ

บุคลากรในการบริการประชาชน ยึดหลัก

คุณธรรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อสว่นรวม

และพร้อมรับการตรวจสอบจากประชาชน 

เชงิคุณภาพ 

1.  ร้อยละของการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติ

ราชการ และนเิทศองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

 

 -  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

  ส านักปลัดเทศบาล 

 -  ความเชื่อมโยง 

  ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
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ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 

-  พันธกิจ  :  มีโครงสรา้งพื้นฐานด้านการเกษตรพอเพียง 

-  เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การคมนาคมขนส่งโดยมุ่งเนน้ 

   โครงสรา้งพื้นฐานทางการเกษตร เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการ 

   ของประชาชน เสริมสรา้งคุณภาพชวีิตแก่ประชาชน 

-  ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ : เชงิปริมาณ / เชงิคุณภาพ 

-  กลยุทธ์หรอืแนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์หรอืแนวทางการพัฒนา ตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 

1. การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานดา้นการเกษตร

ให้ครอบคลุมและมปีระสิทธิภาพเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแขง่ขันทางการเกษตร เพ่ิมประสิทธิภาพ

ทางการผลิต ลดค่าใชจ้า่ยในการผลิตและเพิ่มช่องทาง

การกระจายสนิคา้ 

เชงิปริมาณ 

1.จ านวนการเพิ่มขึ้นของการเข้าสูพ่ื้นท่ีทาง

การเกษตร 

2.จ านวนระบบชลประทานท่ีเข้าสู่พื้นท่ีทาง

การเกษตร 

3. จ านวนแหลง่น้ าของเกษตรกรเพิ่มขึ้น 

เชงิคุณภาพ 

1.ร้อยละท่ีลดลงของค่าใชจ้่ายในการขนส่งสินค้า

ทางการเกษตร 

2.ร้อยละท่ีลดลงของระยะเวลาในการขนส่งสินค้า

ทางการเกษตร 

2.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและด้าน

สาธารณูปการ การคมนาคมขนส่ง พัฒนาปรับปรุง

แหลง่น้ า ระบบประปา สะพาน ทางเท้า และท่อระบาย

น้ าให้ครอบคลุมและมปีระสิทธิภาพ 

เชงิปริมาณ 

1.จ านวนท่ีเพิ่มขึ้นของถนน(กี่เส้น/ยาว) 

2.จ านวนท่ีเพิ่มขึ้นของครัวเรือนท่ีมีไฟฟา้ใช ้

3.จ านวนท่ีเพิ่มขึ้นของจ านวนครัวเรือนท่ีมีน้ าอุปโภค

ปริโภคท่ีสะอาด 

3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดวางระบบผังเมืองเพื่อความ

ยั่งยืน 

เชงิคุณภาพ 

1.ร้อยละท่ีลดลงของอุบัตเิหตุการขนส่งและจารจร 

2.ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีไฟฟา้ใช้ 

3.ร้อยละของน้ าที่มกีารระบายน้ าสามารถไมใ่ห้ท่วม

ขังถนนได ้

4.คุณภาพน้ าอุปโภคปริโภคเป็นไปตามมาตรฐาน 

-  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  กองช่าง 

 -  ความเชื่อมโยง 

  ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
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ยุทธศาสตร์  :  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

-  พันธกิจ  :  บุคคลครัวเรือนและชุมชนมคีวามเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ 

-  เป้าประสงค์ : ประชาชนมคีวามรู ้ความเข้าใจและน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   ไปใช้ในการด ารงชีวติ 

-  ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ : เชงิปริมาณ / เชงิคุณภาพ 

-  กลยุทธ์หรอืแนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์หรอืแนวทางการพัฒนา ตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 

1.  ส่งเสริมการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายของครัวเรือน เชงิปริมาณ 

1.รายได้ของประชาชนเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ขอ้มูลพื้นฐาน 

เชงิคุณภาพ 

1.ร้อยละท่ีลดลงของค่าใชจ้่ายของครัวเรือน 

2.  ส่งเสริมและสร้างการเรียนรู้การด ารงชีวิตอย่างมี

เหตุมีผลและเอ้ือเฟื้อซึ่งกันและกัน 

เชงิปริมาณ 

1.จ านวนกิจกรรมท่ีสง่เสริมและสร้างการเรียนรู้ในการ

ด าเนนิชีวิต 

เชงิคุณภาพ 

1.ร้อยละของการลดลงของปัญหาสังคมในพ้นท่ี 

3. การพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ  ส่งเสริม

และสนับสนุนกลุ่มอาชีพ  การพัฒนาสินค้า / 

บริการ  การส่งเสริมการตลาด  และส่งเสริม

สนับสนุนชอ่งทางในการสร้างโอกาสทางการตลาด 

เชงิปริมาณ 

1.จ านวนอาชีพท่ีจัดให้มกีารฝึกอบรมแก่ประชาชน 

2.จ านวนกิจกรรมท่ีสง่เสริมอาชีพ 

เชงิคุณภาพ 

ร้อยละของคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏบัิติ

ราชการและนิเทศองค์กรปกครองด้านท้องถิ่นประจ าปี

ท่ีเพิ่มขึ้น 

 

-  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

  กองสวัสดิการสังคม 

 -  ความเชื่อมโยง 

  ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ด้านสังคม 
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ยุทธศาสตร์ : ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

-  พันธกิจ   : ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรมใหเ้ป็นที่รู้จักแพร่หลาย 

-  เป้าประสงค์  : ประชาชนมีจติส านึก ตระหนัก และมีสว่นร่วมในการส่งเสริมการ 

                                ท่องเที่ยว ทางโบราณสถานและการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน             

                                ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

-  ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ : เชงิปริมาณ / เชงิคุณภาพ 

-  กลยุทธ์หรอืแนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์หรอืแนวทางการพัฒนา ตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 

1.  ส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ และ

วัฒนธรรม 

เชงิปริมาณ 

1.จ านวนกิจกรรมท่ีจัดให้มเีพื่อส่งเสริมแหลง่ท่องเท่ียว

ทางประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 

เชงิคุณภาพ 

1.ร้อยละของนักท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวในเขตพื้นท่ี

เพิ่มขึ้น 

2.  ส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี 

และภูมปัิญญาทอ้งถิ่น 

เชงิปริมาณ 

1.จ านวนกิจกรรมท่ีจัดให้เพื่อสง่เสริมการอนุรักษแ์ละ

สบืสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

เชงิคุณภาพ 

1.ร้อยละของวัฒนธรรมประเพณีและภูมปัิญญา

ท้องถิ่นให้คงด ารงอยู่ 

3. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมทางศาสนา ให้เกิด

คุณธรรม จริยธรรมของประชาชนในชุมชน 

เชงิปริมาณ 

1.จ านวนกิจกรรมท่ีจัดเพิ่มขึ้น 

เชงิคุณภาพ 

1.ร้อยละของประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา 

 

-  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

  กองการศกึษา 

 -  ความเชื่อมโยง 

  ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ด้านสังคม 



- 70 – 
 

ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาส่งเสรมิคุณภาพชวีิต 

-  พันธกิจ   : ประชาชนมสีุขภาพดี มีความรู ้ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

-  เป้าประสงค์  : ประชาชนทุกคนได้รับการพัฒนาการให้บริการด้านการศกึษา สุขภาพ 

                                และการศกึษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

-  ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ : เชงิปริมาณ / เชงิคุณภาพ 

-  กลยุทธ์หรอืแนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธห์รือแนวทางการพัฒนา ตัวชี วัดระดับกลยทุธ ์

1.  จัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานท้ังเชิงรุกและเชิงรับได้

ครอบคลุมท้ังด้านส่งเสริมคุณภาพ ป้องกันและควบคุม

โรคตดิต่อ การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ 

เชิงปรมิาณ 

1.จ านวนกิจกรรมท่ีด าเนินการเพิ่มขึ้น 

เชิงคุณภาพ 

1.รอ้ยละของจ านวนท่ีลดลงของจ านวนผู้ใช้บรกิาร

ด าเนินการรักษาสุขภาพ 

2.  การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ประชาชนรู้จักใช้เวลา

ว่างให้เกิดประโยชน์ รู้รักสามัคคีในหมู่คณะ รักการออก

ก าลังกายเพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัยของตนเองให้มี

ความเข้มแข็ง ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ อารมณ์ สังคม 

และห่างไกลยาเสพติด 

เชิงปรมิาณ 

1.จ านวนลานกีฬาและที่ด าเนินการเพิ่มขึ้น 

2.จ านวนลานกฬีา/สนามกีฬาท่ีครบทุกชุมชน 

เชิงคุณภาพ 

1.รอ้ยละของจ านวนประชากรท่ีออกก าลังกายเพิ่มขึ้น 

3. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีทักษะในการ

ดู แลสุ ขภาพของตน เอง รวมถึ งการจัดกิ จกรรม 

เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และชุมชน ท้ัง

รา่งกายและจติใจ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

เชิงปรมิาณ 

1.จ านวนกิจกรรมท่ีด าเนินการเพิ่มขึ้น 

 

4.  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการศึกษา

ท้ังในระบบและนอกระบบที่เหมาะสมและเพียงพอ 

เชิงปรมิาณ 

1.จ านวนกิจกรรมท่ีเพิ่มขึน้ในการจัดการการศึกษา 

เชิงคุณภาพ 

รอ้ยละของการไมรู่ห้นังสือลดลง 

5.  การส่งเสริมสนับสนุน ดูแล สงเคราะห์ ผู้ด้อยโอกาส 

ขาดโอกาสทางการศึกษา การพัฒนาอาชีพเพื่อให้

สามารถพึ่งพาตนเองได ้

เชิงปรมิาณ 

1.จ านวนกิจกรรมท่ีเพิ่มขึน้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของ

กลุม่พิการผู้ด้อยโอกาส 

เชิงคุณภาพ 

รอ้ยละของการด าเนินการตามมาตรฐานการปฏบัิติราชการ

และนเิทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 

-  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,กองการศกึษา, กองสวัสดิการสังคม 

 -  ความเชื่อมโยง 

  ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ด้านสังคม 
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ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-  พันธกิจ   : ประชาชนรว่มดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหย้ั่งยืน 

-  เป้าประสงค์  : ประชาชนมสี่วนรว่มในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละ 

     สิ่งแวดล้อมใหค้งอยู่อย่างยั่งยืน และน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ใหเ้กิด 

     ประโยชน์สูงสุด 

-  ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ : เชงิปริมาณ / เชงิคุณภาพ 

-  กลยุทธ์หรอืแนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธห์รือแนวทางการพัฒนา ตัวชี วัดระดับกลยทุธ ์

1.  เพิ่มประสิทธิภาพในการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏกิูล 

เชงิปริมาณ 

1.จ านวนครัง้ในการก าจัดขยะมลูฝอยท่ีถูกหลักสุขาภิบาล 

เชงิคุณภาพ 

1.ร้อยละของขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูลลดลง 

2.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ

ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เชงิปริมาณ 

1.จ านวนกิจกรรมท่ีเพิ่มขึ้นในการเพิ่มความรู้กับประชาชน 

2.จ านวนกิจกรรมท่ีด าเนนิการเพิ่มขึ้นในการรักษา

สิ่งแวดลอ้ม 

เชงิคุณภาพ 

1.ร้อยละปริมาณในขยะในครัวเรือนลดลง 

2. ร้อยละของพื้นท่ีสเีขียวเพิ่มขึ้น 

3. ลดปริมาณและควบคุมมลพษิทางน้ าและทางอากาศ เชงิปริมาณ 

1.จ านวนขยะดา้นมลพิษทางน้ าและทางอากาศลดลง 

เชงิคุณภาพ 

1.ร้อยละของประชาชนมกีารบ าบัดน้ าเสียของครัวเรือน

ก่อนปล่อยในท่ีสาธารณะ 

2.ร้อยละของปริมาณการเผาขยะและสิ่งปฏกิูลลดลง 

4.  การสง่เสริมการอนุรักษส์ิ่งแวดลอ้มและใช้

ทรัพยากรธรรม ชาตอิย่างย่ังยืน ลดปริมาณการใช้

สารเคมีในการด ารงชีวิตและประกอบอาชพี 

เชงิปริมาณ 

จ านวนครัวเรือนท่ีบริโภคผักปลอดสารเพิ่มขึ้น 

เชงิคุณภาพ 

1.ร้อยละของปริมาณสารพษิในเลอืดของกลุ่มตัวอยา่ง

ลดลง 

-  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

 -  ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตรจ์ังหวัด:ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ : ด้านการจัดระเบียบภายในชุมชนและการสร้างความร่วมมือในการรักษา 

    ความสงบเรียบร้อย 

-  พันธกิจ  : ประชาชนมสีุขภาพดี มีความรู ้มีความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

-  เป้าประสงค์ : ประชาชนมีความรัก  ความสามัคคีต่อกัน  สามารถรับมือกับสาธารณภัย 

                      ต่างๆ  และสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีความ 

                      ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

-  ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ : เชงิปริมาณ / เชงิคุณภาพ 

-  กลยุทธ์หรอืแนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์หรอืแนวทางการพัฒนา ตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 

1.  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย 

เชงิปริมาณ 

1.จ านวนกิจกรรมท่ีเพิ่มขึ้นในการสง่เสริมความรู้

เกี่ยวกับสาธารณะและการป้องกันแก่ประชาชน 

2.จ านวนกิจกรรมเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าท่ีป้องกันและ

บรรเทาสาธารณะภัยเพิ่มขึ้น 

เชงิคุณภาพ 

ร้อยละของประชาชนท่ีได้รับการดูแลเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

2.  ส่งเสริมการจัดบริการเพื่อความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สนิของประชาชน 

เชงิคุณภาพ 

1.ร้อยละของประชาชนท่ีได้รับการดูแลเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

3. การส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด 

เชงิปริมาณ 

1.จ านวนกิจกรรมท่ีเพิ่มขึ้นในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด 

เชงิคุณภาพ 

1.ร้อยละของจ านวนผู้ตดิยาเสพติดลดลง 

 

-  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

  ส านักปลัดเทศบาล 

 -  ความเชื่อมโยง 

  ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ดา้นความมั่นคง 
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2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning) ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
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3.ส่งเสริมแหลง่

ท่องเท่ียว ประเพณี

วัฒนธรรมให้เป็นท่ี

รู้จักแพร่หลาย 

 

5. ประชาชนมสีุขภาพดี 

มคีวามรู้มีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สนิ 

6. ประชาชนร่วมดูแล

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้มให้

ยั่งยืน 

 

 

1. องคก์รภาครัฐ 

เอกชนมสี่วนร่วมใน

การพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

2.มโีครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการเกษตร

พอเพยีง 

 

4.บุคคลครัวเรือนและ

ชุมชนมคีวามเข้มแข็ง 

พึ่งพาตนเองได ้

 

จุดยืนทาง

ยุทธศาสตร์ 

Positioning 
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จุดยืนทางยุทธศาสตร์ กรอบแนวคิด แนวทางการพัฒนา 

1. องค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชน มีส่วน

ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

1. น าหลักการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วม

ของประชาชนมาใช้ในการบริหารงาน 

1. เปิดโอกาสและช่องทางให้ภาคประชาชนแสดง

ความเห็นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการด าเนิน

กจิกรรมของ อปท. 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการท างานร่วมกับภาคีการ

พัฒนาอื่นจากภายนอกองคก์ร 

3. การพัฒนาประสิทธิภาพสร้างจิตส านึกของบุคลกร

ในการบริการประชาชนยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 

รับผิดชอบต่อส่วนรวมและพร้อมรองรับการตรวจสอบ

จากประชาชน 

2. มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร

พอเพียง 

2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนส่ง 

โดยมุ่งเน้นโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร เพื่อสามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของประชาชน เสริมสรา้งคุณภาพชวีิตแก่ประชาชน 

1. พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร

ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพเพิ่มความสามารถ

ในการแข่งขันทางการเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตลดค่าใช้จ่ายในการผลิตและเพิ่ ม ช่องทาง

กระจายสินค้า 

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปโภคการคมนาคมขนส่งพัฒนาปรับปรุง

แหล่งน้ าระบบประปา สะพานทางเข้าและท่อระบาย

น้ าให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 

3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดวางระบบผังเมืองเพื่อ

ความยั่งยืน 
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จุดยืนทางยุทธศาสตร์ กรอบแนวคิด แนวทางการพัฒนา 

  4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปโภคการคมนาคมขนส่งพัฒนาปรับปรุง

แหล่งน้ าระบบประปา สะพานทางเข้าและท่อระบาย

น้ าให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 

5. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดวางระบบผังเมืองเพื่อ

ความยั่งยืน 

3. บุคคล ครัวเรือน และชุมชน มีความ

เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ 

3. ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจ และน้อมน าหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปในการด ารงชีวติ 

1. ส่งเสริมการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายของครัวเรอืน 

2. ส่งเสริมและสร้างการเรียนรู้การด ารงชีวิตอย่างมี

เหตุมผีลและเอื้อเฟื้อซึง้กันละกัน 

3. การพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพส่งเสริม

และสนับสนุนอาชีพการพัฒนาสินค้า/บริการการ

ส่งเสริมตลาดและการส่งเสริมสนับสนุนช่องทางใน

การสรา้งโอกาสทางการตลาด 

4. สง่เสริมแหล่งท่องเที่ยว ประเพณีวัฒนา

ธรรมใหเ้ป็นที่รู้จักแพร่หลาย 

4. ประชาชนมีจิตส านึก ตระหนัก และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวทางโบราณสถานและการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน

ศลิปวัฒธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

1. สง่เสริมแหล่งการท่องเที่ยวประวัติศาสตรแ์ละ

วัฒนธรรม 

2. ส่งเสริมการอนุรักษ์สบืสานวัฒนธรรมประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. สง่เสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาให้เกิด

คุณธรรมจริยธรรมของคนในชุมชน 
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จุดยืนทางยุทธศาสตร์ กรอบแนวคิด แนวทางการพัฒนา 

5. ประชาชนมีสุขภาพดี มีความรู้ มีความ

ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

5. ประชาชนทุกคนได้รับการพัฒนา การใช้บริการด้านการศึกษา 

สุขภาพ และการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินอย่าง

ทั่วถึง และเท่าเทียม 

1.จัดบริการสาธารณสุขขั้นพืน้ฐานทั้งเชิงรุกและเชงิ

รับใหค้รอบคลุมทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันและ

ควบคุมโรคติดตอ่การรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ 

2.การสง่เสริมให้เด็กและเยาวชนประชาชนรูจ้ักให้

เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์รู้รักสามัคคีในหมู่คณะรัก

การออกก าลังกายเพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัยเพื่อ

ความเข้มแข็งแข็งแรงทั้งดา้นรา่งกายจิตใจ อารมณ์ 

สังคมและหา่งไกลจายาเสพติด 

3.การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมทีักษะใน

การดูแลสุขภาพของตนเองรวมถึงการจัดกิจกรรม

เสริมสรา้งความเข็มแข็งของครอบครัวและชุมชนทั้ง

ร่ายกายและจติใจเกือ้กูลซึ่งกันและกัน 

4.พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ

การศกึษาทั้งในระบบและนอกระบบที่เหมาะและ

เพียงพอ 
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จุดยืนทางยุทธศาสตร์ กรอบแนวคิด แนวทางการพัฒนา 

  5.การส่งเสริมสนับสนุนดูแลสงเคราะหผ์ู้ด้อยโอกาส

ทางการศึกษาการพัฒนาชีพเพื่อสามารถพึ่งพา

ตนเองได้ 

  6.สง่เสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

7.ส่งเสริมการจัดบริการเพื่อความปลอดภัยในชีวติ

และทรัพย์สินของประชาชน 

8.การส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด 

6. ประชาชนร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมใหย้ั่งยืน 

6. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

1.เพิ่มประสิทธิภาพในการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 

2.ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนในการจัด

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

3.ลดปริมาณและควบคุมมลพิษทางน้ าทางอากาศ 

4.การส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้

ทรัพยากรธรรมชาตอิย่างยั่งยืนลดปริมาณการใช้

สารเคมีในการด ารงชีวติและประกอบอาชีพ 
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ยุทธศาสตรก์าร

พัฒนา 

เทศบาลเมือง

เมืองแกน

พัฒนา 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนา อปท.

จังหวดัเชียงใหม ่

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาจังหวัด

เชียงใหม ่

ยุทธศาสตร์

กลุ่มจังหวดั

ภาคเหนือ

ตอนบน 1 

แผนพัฒนา 

ฉบับที่  12 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ 

20 ป ี

1. ด้านการ

บริหารจัดการ

บ้านเมอืงท่ีดี 

7. การบริหาร

จัดการบ้านเมอืงท่ี

ด ี

6. พัฒนาระบบ

บริหารจัดการ

ภาครัฐและการ

ให้บริการ

ประชาชนตาม

หลักธรรมาภิ

บาล 

- 2. การสร้างความ

เป็นธรรมและลด

ความเหลื่อมล้ าใน

สังคม 

6. การบริหาร

จัดการในภาครัฐ

การป้องกันการ

ทุจรติประพฤติมิ

ชอบและธรรมา 

ภบิาลในสังคมไทย 

4. ด้านการสร้าง

โอกาสความ

เสมอภาคและ

เท่าเทียมกันทาง

สังคม 

6. ด้านการปรับ

สมดุลและพัฒนา

ระบบบริหาร

จัดการภาครัฐ 

2. ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

1. การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อรองรับการ

พัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม 

2. ส่งเสริม

การเกษตรการ

ผลิตสินค้าชุมชน  

การค้า  การ

ลงทุนสูส่ากล 

2. ยกระดับ

เชื่อมโยงสร้าง

เครอืขา่ยการค้า  

การลงทุนและ

การค้าชายแดน

เพื่อเพิ่มศักยภาพ

ในการแขง่ขันท้ัง

ในและ

ตา่งประเทศ

พัฒนาเกษตร 

3. มูลค่าเพิ่มสู่

ตลาดท้ังในและ

ตา่งประเทศ 

7. การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน

และระบบ 

โลจิสติกส ์

8. การพัฒนา

วทิยาศาสตร์

เทคโนโลย ี วจิัย

และนวัตกรรม 

9. การพัฒนาภาค

เมอืง  และพืน้ท่ี

เศรษฐกิจ 

2. ด้านการสร้าง

ความสามารถใน

การแขง่ขัน 
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ยุทธศาสตรก์าร

พัฒนา 

เทศบาลเมือง

เมืองแกน

พัฒนา 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนา อปท.

จังหวดั

เชียงใหม ่

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

จังหวดั

เชียงใหม ่

ยุทธศาสตร์กลุ่ม

จังหวดัภาคเหนือ

ตอนบน 1 

แผนพัฒนา 

ฉบับที่  12 

ยุทธศาสตร์

ชาติ  20 ป ี

3. ด้านการ

พัฒนาเศรษฐกิจ

ตามแนวทาง

ปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพยีง 

2. การพัฒนา

เศรษฐกิจตาม

แนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพยีง 

1.ส่งเสริมและ

พัฒนาการ

ท่องเท่ียวและ

บริการสุขภาพ

เชื่อมโยงชุมชน

และท้องถิ่น 

2. ส่งเสริม

การเกษตรการ

ผลิตสินค้า

ชุมชน  การค้า  

การลงทุนสู่

สากล 

1. สร้างคุณค่าและ

ความโดดเด่นดา้น

อุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียวและบริการ 

2. ยกระดับเชื่อมโยง

สร้างเครอืข่ายการค้า  

การลงทุนและการคา้

ชายแดนเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพในการ

แข่งขันท้ังในและ

ต่างประเทศพัฒนา

เกษตร 

3. มูลค่าเพิ่มสู่ตลาด

ท้ังในและตา่งประเทศ 

1. การเสริมสร้างและ

พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย์ 

3. การสร้างความ

เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

และแข่งขันไดอ้ย่าง

ยั่งยืน 

7. การพัฒนา

โครงสรา้งพืน้ฐานและ

ระบบโลจิสติกส์ 

8. การพัฒนา

วิทยาศาสตร ์

เทคโนโลยี วิจัยและ

นวัตกรรม 

9. การพัฒนาภาคเมือง

และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 

2. ด้านการ

สร้าง

ความสามารถ

ในการแขง่ขัน 

3. ด้านการ

เสริมสร้าง

ศักยภาพคน 

4. การอนุรักษ์

ศลิปวัฒนธรรม  

ประเพณี และภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่น 

4. การอนุรักษ์

ฟื้นฟูและสบืสาน

ศลิปวัฒนธรรม  

จารีตประเพณี

และภูมปัิญญา

ท้องถิ่น 

1. ส่งเสริมและ

พัฒนาการ

ท่องเท่ียวและ

บริการสุขภาพ

เชื่อมโยงชุมชน

และท้องถิ่น 

3. เสริมสร้าง

สังคมให้มี

คุณภาพ  

คงอัตลักษณ์

ทางวัฒนธรรม 

1. สร้างคุณค่าและ

ความโดดเด่นด้าน

อุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียวและบริการ 

1. การเสริมสร้างและ

พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย ์

10. ความร่วมมอื

ระหว่างประเทศเพื่อ

การพัฒนา 

3. ด้านการ

เสริมสร้าง

ศักยภาพคน 
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ยุทธศาสตรก์าร

พัฒนา 

เทศบาลเมือง

เมืองแกนพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนา อปท.

จังหวดัเชียงใหม ่

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาจังหวัด

เชียงใหม ่

ยุทธศาสตร์กลุ่ม

จังหวดัภาคเหนือ

ตอนบน 1 

แผนพัฒนา 

ฉบับที่  12 

ยุทธศาสตร์

ชาติ  20 ป ี

5. ด้านการพัฒนา

ส่งเสริมคุณภาพ

ชวีติ 

5. การพัฒนา

คุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

1. ส่งเสริมและ

พัฒนาการ

ท่องเท่ียวและ

บริการสุขภาพ

เชื่อมโยงชุมชน

และท้องถิ่น 

3. เสริมสร้าง

สังคมให้มี

คุณภาพ  

คงอัตลักษณท์าง

วัฒนธรรม 

1. สร้างคุณค่าและ

ความโดดเด่นดา้น

อุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียวและบริการ 

1. การเสริมสร้าง

และพัฒนา

ศักยภาพทุน

มนุษย์ 

2. การสร้างความ

เป็นธรรมและลด

ความเหลื่อมล้ าใน

สังคม 

10. ความรว่มมือ

ระหว่างประเทศ

เพื่อการพัฒนา 

3. ด้านการ

เสริมสร้าง

ศักยภาพคน 

4. ด้านการ

สร้างโอกาส

ความเสมอ

ภาคและเท่า

เทียมกันทาง

สังคม 

6. ด้านการบริหาร

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม 

3. การบริหาร

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม 

4. ส่งเสริมและ

พัฒนา

ทรัพยากรธรรมช

าติและ

สิ่งแวดลอ้มให้

สมบูรณ์โดยใช้

เทคโนโลยแีละ

นวัตกรรม 

4. อนุรักษ ์ ฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชา

ตแิละสิ่งแวดลอ้ม

อย่างบูรณาการ

และมีส่วนร่วม

ตอบสนองตอ่การ

พัฒนาและใช้

ประโยชนอ์ย่าง

ยั่งยืนและเป็น

ธรรม 

4. การเตบิโตท่ี

เป็นมติรกับ

สิ่งแวดลอ้มเพื่อ

การพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 

9. การพัฒนา

ภาคเมอืง และ

พื้นท่ีเศรษฐกิจ 

2. ด้านการ

สร้าง

ความสามารถ

ในการแขง่ขัน 

5. การสร้าง

การเตบิโตบน

คุณภาพชีวิตท่ี

เป็นมติรกับ

สิ่งแวดลอ้ม 
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ยุทธศาสตรก์าร

พัฒนา 

เทศบาลเมือง

เมืองแกน

พัฒนา 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนา อปท.

จังหวดัเชียงใหม ่

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาจังหวัด

เชียงใหม ่

ยุทธศาสตร์กลุ่ม

จังหวดัภาคเหนือ

ตอนบน 1 

แผนพัฒนา 

ฉบับที่  12 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ 

20 ป ี

7. ด้านการจัด

ระเบียบภายใน

ชุมชนและการ

สร้างความ

ร่วมมอืในการ

รักษาความสงบ

เรียบร้อย 

 

 

 

 

6. การป้องกัน

บรรเทาสาธารณ

ภัยและการรักษา

ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยในชุมชน 

5. เสริมสร้าง

ความมั่นคง  

ปลอดภัยและ

ความสงบสุขของ

ประชาชน 

- 5. การเสริมสร้าง

ความม่ันคง

แห่งชาติเพื่อการ

พัฒนาประเทศสู่

ความม่ังคั่งและ

ยั่งยืน 

1. ด้านความ

มั่นคง 
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3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 

  3.1  การวเิคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  -  สรุปผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส 

      การพัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน  ด้วยเทคนิค SWOT  Analtsis(จุดแข็ง จุดอ่อน  

                        โอกาสและอุปสรรค) 
 

จุดแข็ง(Strength) จุดอ่อน(Weakness) 

1 องคก์รมีการแบ่งสว่นราชการภายในและก าหนด

หนา้ที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างอย่าง

ชัดเจนและเป็นธรรม 

1 ส่วนราชการภายในองค์กรยังไมส่ามารถจัดท าและ

เชื่อมโยงระบบข้อมูลเพื่อใชใ้นการตัดสนิใจเกี่ยวกับ

การพัฒนาท้องถิ่น 

2 มกีารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร

กิจกรรมตา่งๆ  ท่ีได้ด าเนินการโดยผ่านทาง

เว็บไซต์ขององคก์รอยา่งสม่ าเสมอ 

2 การปฏบัิตงิานของแตล่ะส่วนราชการเนน้การ

ด าเนนิงานตามภารกิจของตนเองไม่ได้เนน้หรือให้

ความส าคัญในการบูรณาการกบัหนว่ยงานอื่น 

3 มแีผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปีขององค์กรท่ีสอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม ่

3 การใช้จ่ายงบประมาณขององคก์รบางโครงการไม่

สามารถแสดงให้เห็นถงึความคุม้ค่าและประโยชน์

หลากหลายท่ีประชาชนจะได้รับ 

4 มกีารพัฒนาบุคลากรอย่างตอ่เนื่อง  การจัดการ

ฝึกอบรมและสง่เสริมให้เข้ารับการฝึกอบรม  

การศึกษาดูงาน 

4 ความสามารถในการจัดเก็บรายได้เองขององค์กร

เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐและ

งบประมาณรายจา่ยท่ีบรรจุไวใ้นแผนพัฒนามจี านวน

นอ้ยมาก 

5 มคีวามเป็นอิสระในการบริหารงบประมาณของ

ตนเองภายใต้กรอบอ านาจหนา้ท่ี 

5 ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน  ท าให้การท างานตาม

ภารกิจหนา้ที่เพิ่มมากขึน้   

6 องคก์รมีทรัพยากร  เครื่องมือ  อุปกรณแ์ละสิ่ง

อ านวยความสะดวกในการท างานเพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพเหมาะสมก้บการด าเนนิงานตาม

ภารกิจที่รับผิดชอบ 

6 กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ  มกีารปรับปรุงแก้ไข

ตลอดเวลา  ท าให้ศึกษาไมทั่น  ขาดความชัดเจนใน

การด าเนนิงาน 

7 เป็นเทศบาลขนาดกลาง  มพีื้นท่ีในความ

รับผิดชอบ  24  ตารางกิโลเมตร  มคีวามพร้อม

ด้านบริการ  และมีขีดความสามารถในการ

ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 

7 การพัฒนาท่ีผ่านมาเนน้ทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน

มากเกินไปท าใหก้ารพัฒนาด้านอื่นๆ มีการพัฒนาได้

ไมเ่ต็มท่ี 

8 ชุมชน  มวีัฒนธรรม  ประเพณี  วถิีชีวิตและภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่นท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตนเองมีวัด  

โบราณสถานทางศาสนา  และศลิปวัฒนธรรม 

9 มแีหลง่ผลิตสินค้าเกษตรกรรมท่ีมีคุณภาพ 

10 มสีภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมจะเป็นเมอืงน่าอยู่  

นา่อาศัยและนา่ทอ่งเท่ียว 
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โอกาส(Opportunity) อุปสรรค(Threat) 

1 เมอืงแกนมคีวามอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร 

ธรรมชาติและแหล่งต้นน้ าล าธาร 

1 ขาดการวางผังเมอืงท่ีดเีพื่อรองรับการพัฒนาใน

อนาคต 

2 เมอืงแกนมกีารบริการทางการแพทยท่ี์มี

ศักยภาพสามารถรองรับการเข้ามาใชบ้ริการใน

การรักษาพยาบาลเบือ้งต้นได้ 

2 ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการ

ขนาดใหญ ่

 

3 มศีูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กต้นแบบในโครงการสายใย

รักแห่งครอบครัว 

3 ขาดการบริการด้านการขนสง่มวลชน 

 

4 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2542  ก าหนดให้องคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ีในการจัดระบบบริการ

สาธารณะเพ่ือประโยชนข์องประชาชนในท้องถิ่น

โดยท่ีหน่วยงานราชการสว่นกลาง  และส่วน

ภูมิภาค  ส่งเสริม  และ  สนับสนุนการถ่ายโอน

ภารกิจให้แกเ่ทศบาล 

4 ไมม่ตีลาดกลาง  หรอืศูนย์รวมในการจ าหนา่ยสนิคา้

ด้านการเกษตรกรรม 

 

5 รัฐบาลให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาดา้น

ความมั่นคง  สิ่งแวดลอ้ม   

ยาเสพติด  ความสงบเรียบร้อยในสังคม  การ

ป้องกันสาธารณะภัยและสร้างความรัก ความ

สามัคคีและความสมานฉันท์ภายในชาติ 

5 มอีัตราการใชส้ารเคมีในภาคการเกษตรสูง 

 

6 รัฐบาลส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจพอเพยีง 6 ตน้ทุนทางการผลิตของเกษตรกรมีราคาสูง  เชน่  

ราคาเมล็ดพันธ์ุ  ปุย๋  ยาก าจัดศัตรูพชื  เป็นต้น 7 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  ส่งเสริมการพัฒนา

คณุภาพคนไทยท่ีเนน้การมีสว่นร่วมในการ

บริหารจัดการท้องถิ่น 

8 รัฐบาลมนีโยบายน าประเทศไทยไปสู่การเป็น

ประชาคมอาเซียนในปี 2558  อย่างสมบูรณ์

โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งท้ัง

ทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  

การเมอืงและความมั่นคง 
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  3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
     

  จากการส ารวจและวิเคราะหส์ภาพทางกายภาพของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  และ

บริเวณพืน้ที่ต่อเนื่อง  สามารถสรุปสภาพปัญหาของชุมชนได้  ดังนี้ 
 

พื นที่ 

สภาพเศรษฐกิจ / 

ลักษณะเด่น/ศักยภาพ 

การพัฒนา 

สภาพปัญหา/ข้อจ ากัด 

การพัฒนา 

แนวทางการ

ด าเนินการ 

พืน้ที่ 

24  ตารางกิโลเมตร 

ประชากร 

๑๓,105  คน  แบ่งเป็น  

ชาย  6,256คน  และ

หญิง  6,849  คน   

เขตการปกครอง 

2  ต าบล  27  ชุมชน 

พืน้ที่ 

พืน้ที่ราบระหว่างเทือกเขา

และที่ราบลุ่มแม่น้ าปิง  มี

ล าน้ าธรรมชาติ  ๒  สาย  

คือ  ล าน้ าแม่ปิง  และ

น้ าแม่งัด  มีล าเหมอืง

สาธารณะที่รับน้ ามา

จากฝายลูกล่างของ

ชลประทานและคลอง

ชลประทานที่รับน้ ามา

จากโครงการเขื่อนแม่งัด

สมบูรณ์ชล 

 

- รายได้เฉลี่ยต่อคน  

30,000  บาท / ปี 

- พืน้ที่การเกษตร  

จ านวน  ๕,๔๔๘.๒๐ไร่  

- พืชหลัก  ได้แก่  ข้าว

นาปี กระเทียม มันฝรั่ง  

ถั่วเหลอืง ข้าวโพด 

- สถาบันการเงิน 1 

แห่ง 

ลักษณะเด่น 

- มีสถานที่ท่องเที่ยว

ทางประวัติศาสตร์  

โบราณสถาน  

โบราณวัตถุ  ที่งดงาม 

เชน่ แหล่งเตาอินทขิล

เมืองแกน  วัดต่างๆ  

อนุสาวรยี์พระเจ้าสาม

ฝัง่แกน  เสาหลักเมอืง

แกน 

ศักยภาพการพัฒนา 

- มีศักยภาพด้านการ

พัฒนาการเกษตร 

- มีศักยภาพด้านการ

พัฒนาการท่องเที่ยว 

สภาพปัญหา 

- ปัญหาการจ าหน่าย

สินค้าการเกษตร 

- ปัญหาการให้สารเคมี

ทางการเกษตรของ

เกษตรกร  ส่งผลใหม้ี

ต้นทุนในการผลิตสูง 

-  ปัญหาแรงงานต่าง

ด้าว 

- ปัญหาการเช่าที่ดนิท า

กิน 

ข้อจ ากัดการพัฒนา 

- ขาดการมสี่วนรว่มใน

การแก้ไขปัญหาในพืน้ที่  

ด้านการพัฒนาอาชีพ  

- ขาดแคลน

งบประมาณในการ

ส่งเสริมอาชีพให้แก่

ประชาชนในพื้นที่อย่าง

ต่อเนื่อง 

- ส่งเสริมอาชีพเพื่อ

สร้างรายได้ให้กับ

ประชาชนในพื้นที่  และ

พัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

เพื่อสร้างความเข้มแข็ง

และยั่งยืน 

- ส่งเสริมแหล่ง

ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

และวัฒนธรรมเชื่อมโยง

ภาคเกษตรกรรม 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

โครงสร้างความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา พ.ศ.2561–2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ  
ฉบับท่ี  12 

ยุทธศาสตร์ 
6. ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ 
5. ด้านการสร้างการเติมโตบน

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ 
4. ด้านการสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน

ทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ 
3. การพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ 
2. ด้านการสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ 
1. ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ 1 ยุทธศาสตร์ 7 ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์ 10 ยุทธศาสตร์ 9 ยุทธศาสตร์ 8 

ยุทธศาสตร ์
กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริมการฟื้นฟูและอนุรักษแ์บบ

องค์รวมเพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศที่
สวยงามมีเสน่ห ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยกระดับการพัฒนาการค้าการลงทุน  มุง่เน้นอุตสาหกรรมสุขภาพ  อุตสาหกรรมการจัด

ประชุมและนิทรรศการ (MICE)   อุตสาหกรรมบริการการศึกษา  และอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูป  เพื่อรองรับการท่องเท่ียวและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้โดดเด่นและ

มีคุณค่า  มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 
หัตถสร้างสรรค์  ศิลปวัฒนธรรมการท่องเท่ียว 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

และการให้บรกิารประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลโปร่งใสและ

เป็นธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การสร้างความมั่นคงปลอดภัย 

และความสงบสุขของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ  พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม  เพื่อเป็นฐาน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม  ความรู้ 
ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนา

ศักยภาพคนให้พร้อมรับกบัการ
เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร ์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

อปท.จ.เชียงใหม่ 
พ.ศ.2559-

2563 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การป้องกันบรรเทา 
สาธารณภยัและการ

รักษาความเป็นระเบยีบ
เรียบร้อยในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การอนุรักษฟ์ื้นฟูและสืบ

สานศิลปวัฒนธรรม  
จารีตประเพณีและ 

ภูมิปัญญา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาเศรษฐกิจ

ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานที่เหมาะสม 
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ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

อปท.จ.เชียงใหม่ 
พ.ศ.2561-

2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การป้องกันบรรเทา 
สาธารณภยัและการ

รักษาความเป็นระเบยีบ
เรียบร้อยในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การอนุรักษฟ์ื้นฟูและสืบ

สานศิลปวัฒนธรรม  
จารีตประเพณีและ 

ภูมิปัญญา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาเศรษฐกิจ

ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานทางการเกษตร
เพื่อรองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาของ
เทศบาลเมือง

เมืองแกนพัฒนา 
พ.ศ.2561 -

2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การจัดระเบียบภายใน
ชุมชนและการสร้าง
ความร่วมมือในการ

รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การอนุรักษฟ์ื้นฟูและสืบ

สานศิลปวัฒนธรรม  
จารีตประเพณีและ 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานที่เหมาะสม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาเศรษฐกิจ

ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชน 
 

เป้าประสงค์ที่ 7 
น าหลักการบรหิาร

จัดการภายใต้หลัก

ธรรมาภิบาลและ

การมีส่วนรว่มของ 

ประชาชนมาใชใ้น

การบรหิารงาน 
 
  

เป้าประสงค์ที่ 6 
ประชาชนมีความรัก  
ความสามัคคีต่อกัน  
สามารถรับมือกับ 
สาธารณภัยต่างๆ  

และสามารถกลับไปใช้
ชีวิตตามปกติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
 

เป้าประสงค์ที่ 5 
ประชาชนมีจิตส านึก 

ตระหนัก และมีส่วน

ร่วมในการส่งเสรมิ

การท่องเที่ยวทาง 

โบราณสถานและการ

อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบ

สานศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณ ีและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

เป้าประสงค์ที่ 4 
ประชาชนมีส่วนรว่มใน

การอนุรักษ์ฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ให้คง

อยู่อย่างย่ังยืน และน า

ทรัพยากรธรรมชาติ

มาใชใ้ห้เกิดประโยชน์

สูงสุด 

 

เป้าประสงค์ที่ 3 
พัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค

สาธารณูปการ การ

คมนาคมขนสง่โดย

มุ่งเน้นโครงสรา้ง

พืน้ฐานทางการเกษตร 

เพื่อสามารถ

ตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน

เสรมิสร้างคุณภาพ

ชีวติแก่ประชาชน 
 

เป้าประสงค์ที่ 2 
ประชาชนมีความรู้ 

ความเข้าใจและนิยม

น าหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไป

ใชใ้นการด ารงชีวติ 

เป้าประสงค์ที่ 1 
ประชาชนทุกคนได้รับ

การพัฒนาการ

ให้บรกิารด้าน

การศึกษา สุขภาพ 

และการศึกษาความ

ปลอดภัยในชวีิต และ

ทรัพย์สนิอย่างทั่วถึง

และเท่าเทียม 
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เป้าประสงค์ที่ 7 
น าหลักการบรหิาร

จัดการภายใต้หลัก

ธรรมาภิบาลและ

การมีส่วนรว่มของ 

ประชาชนมาใชใ้น

การบรหิารงาน 
  

เป้าประสงค์ที่ 6 
ประชาชนมีความรัก  
ความสามัคคีต่อกัน  
สามารถรับมือกับ 
สาธารณภัยต่างๆ  

และสามารถกลับไปใช้
ชีวิตตามปกติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
 

เป้าประสงค์ที่ 5 
ประชาชนมีจิตส านึก 

ตระหนักและมีส่วนร่วมใน

การส่งเสรมิการท่องเที่ยว

ทางโบราณสถานและ 

การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ 

สืบสานศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณ ีและ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

เป้าประสงค์ที่ 4 
ประชาชนมีส่วนรว่มใน

การอนุรักษ์ฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ให้คง

อยู่อย่างย่ังยืน และน า

ทรัพยากรธรรมชาติ

มาใชใ้ห้เกิดประโยชน์

สูงสุด 

 
 

เป้าประสงค์ที่ 3 
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค

สาธารณูปการ การ

คมนาคมขนส่งโดยมุ่งเน้น

โครงสร้างพื้นฐานทาง

การเกษตร เพื่อสามารถ

ตอบสนองความต้องการ

ของประชาชน เสริมสร้าง

คุณภาพชวีติแกป่ระชาชน 

   

 

เป้าประสงค์ที่ 2 
ประชาชนมีความรู้ 

ความเข้าใจและนิยม

น าหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไป

ใชใ้นการด ารงชีวติ 

 

เป้าประสงค์ที่ 1 
ประชาชนทุกคนได้รับ

การพัฒนาการ

ให้บรกิารด้าน

การศึกษา สุขภาพ 

และการศึกษาความ

ปลอดภัยในชวีิต และ

ทรัพย์สินอย่างทั่วถึง

และเท่าเทียม 

 

แผนงาน แผนงาน
บริหาร
ทั่วไป 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงานศาสนา  
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
งบกลาง 

แผนงาน
การ

พาณิชย ์

แผนงาน
สาธารณสุข 
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แผนผังยุทธศาสตร์  (strategic  map) 

 

วิสัยทัศน์ 

(Vision) 

ยุทธศาสตร์ 

(Strategy) 
 

เป้าประสงค์ 

(Goal) 

 

ค่าเป้าหมาย 

ร่วมใจ  ร่วมพัฒนา  ประชามีสุข 
( Joint development of public health cooperation ) 

(เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม มีระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีเอื้อตอ่การผลิตสินค้าเกษตรกรรม ประชาชน

ด ารงอยู่บนพืน้ฐานเศรษฐกิจพอเพยีงแหล่งท่องเท่ียวทางประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น ประชาชนมคีุณภาพ ทรัพยากรธรรมชาติย่ังยนื) 

ด้านการพัฒนา

ส่งเสริมคุณภาพ

ชวีติ 

 

ด้านการอนุรักษ์

ศลิปวัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมปัิญญา

ท้องถิ่น 

 

ด้านการบริหาร

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม 
 

ด้านการพัฒนา

โครงสร้าง

พื้นฐาน 
 

ด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจตาม

แนวทางปรัชญาได้ 

เศรษฐกิจพอเพยีง 
 

ด้านการบริหาร

จัดการ

บ้านเมอืงท่ีดี 

 

 

ประชาชนทุกคนได้รับ

การพัฒนา การ

ให้บรกิารด้านการศึกษา 

สุขภาพ และการรักษา

ความปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพย์สินอย่างทั่วถงึ

และเท่าเทียม 

 

 

น าหลักการบรหิาร

จัดการภายใต้หลัก 

ธรรมภิบาลและการ

มีส่วนรว่มของ

ประชาชนมาใชใ้น

การบรหิารงาน 

ประชาชนมีจิตส านึกตระหนัก

และมีส่วนร่วมในการส่งเสรมิ

การท่องเที่ยวทางโบราญ

สถานและการอนุรักษ์ฟื้นฟู

และสืบสานศิลปวัฒนธรรม 

จารีต ประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การอนุรักษ์ ฟื้นฟู 

ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่าง

ย่ังยืน และน า

ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ การคมนาคม

ขนส่ง โดยมุ่งเน้นโครงสรา้ง

พืน้ฐานทางการเกษตร เพื่อ

สามารถตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน

เสรมิสร้างคุณภาพชีวติแก่

ประชาชน 

มีความรู้ ความ

เข้าใจและน้อม

น าหลักปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียงไปใช้ใน

การด ารงชีวติ 

 

70 

โครงการ 

 

251 

โครงการ 

 

95 

โครงการ 

 

342 

โครงการ 

 

75 

โครงการ 

 

45 

โครงการ 

 

1,163 

โครงการ 

 

ด้านการจัดระเบียบ

ภายในชุมชนและการ

สร้างความร่วมมอืในการ

รักษาความสงบเรียบร้อย 

ประชาชนมีความรัก  ความ

สามัคคีตอ่กัน  สามารถ

รับมือกับสาธารณภัยตา่งๆ  

และสามารถกลับไปใช้ชีวติ

ตามปกติได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  มคีวาม

ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สิน 
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ส่วนที่ 3 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การน าแผนพฒันาท้องถ่ินสี่ปี 

ไปสู่การปฏิบัติ 
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรบัผดิชอบ หน่วยงานสนบัสนนุ 

1 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต - ด้านบริหารท่ัวไป 

- ด้านบริการชุมชนและ 

สังคม 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

- แผนงานการศึกษา 

- แผนงานสาธารณสุข 

-แผนงานสังคมสงเคราะห ์

กองสาธารณสุข ส านักปลัดเทศบาล / กองคลัง 

กองการศึกษา / กองสวัสดิการ

กองช่าง 

2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง 

- ด้านการเศรษฐกิจ - แผนงานการเกษตร กองสวัสดิการสังคม กองช่าง 

 

3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน - ด้านการเศรษฐกิจ - แผนงานอุตสาหกรรม 

และการโยธา 

กองช่าง ส านักปลัดเทศบาล / กองคลัง 

กองการศึกษา / กองสวัสดิการ 

4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

- ด้านบริการชุมชนและ 

สังคม 

- แผนงานเคหะและชุมชน กองสาธารณสุข ส านักปลัดเทศบาล / กองคลัง 

กองการศึกษา / กองสวัสดิการ 

กองช่าง 

5 การอนุรักษฟ์ื้นฟูและสบืสานศลิปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิน่ 

- ด้านบริการชุมชนและ 

สังคม 

- แผนงานการศาสนา   

วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

กองการศึกษา ส านักปลัดเทศบาล / กองช่าง 

กองคลัง/ กองสวัสดิการ 

6 การจัดระเบียบภายในชุมชนและการสร้าง

ความร่วมมอืในการรักษาความสงบเรียบร้อย 

-  ด้านบริหารงานท่ัวไป - แผนงานการรักษาความสงบ 

ภายใน 

ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง 

7 การบริหารจัดการบ้านเมอืงท่ีด ี - ด้านบริหารท่ัวไป 

- ด้านบริการชุมชนและ 

สังคม 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

- แผนงานการศึกษา 

- แผนงานสาธารณสุข 

- แผนงานเคหะและชุมชน 

- แผนงานสร้างความ 

เข้มแข็งของชุมชน 

ทุกส่วนราชการในสังกัด 

เทศบาลเมอืงเมอืงแกน

พัฒนา 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

(แบบ ผ.01) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

(แบบ ผ.02) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

(แบบ ผ.02/1) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

บัญชีครุภัณฑ ์

(แบบ ผ.03) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ยุทธศาสตร ์

การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
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2.  บัญชโีครงการพฒันาท้องถิ่น

จ ำนวน

โครงกำร

งบประมำณ 

(บำท)

จ ำนวน

โครงกำร

งบประมำณ 

(บำท)

จ ำนวน

โครงกำร

งบประมำณ 

(บำท)

จ ำนวน

โครงกำร

งบประมำณ 

(บำท)

จ ำนวน

โครงกำร

งบประมำณ 

(บำท)

จ ำนวน

โครงกำร

1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 5

1.2 แผนงานการศกึษา 13 11,126,000 13 11,126,000 13 11,126,000 13 11,126,000 13 11,126,000 65

1.3 แผนงานสาธารณสขุ 105 3,559,000 110 4,019,000 116 4,559,000 116 4,559,000 116 4,559,000 563

1.4 แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 7 150,000 10 150,000 10 230,000 10 230,000 10 230,000 47

1.5  แผนงานเคหะและชุมชน - - - - 2 3,850,000 2 3,850,000 2 3,850,000 6

1.6 แผนงานสร้างความ          

เขม้แข็งของชุมชน
14 29,625,000 19 33,205,000 20 36,945,000 22 40,445,000 22 40,445,000 97

1.7 แผนงานศาสนา        

วัฒนธรรมและนนัทนาการ
9 1,700,000 9 1,730,000 9 1,750,000 9 1,770,000 9 1,770,000 45

149 46,170,000 162 50,240,000 171 58,470,000 173 61,990,000 173 61,990,000 828

บัญชสีรุปโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 

ป ี 2561 ป ี 2562 ป ี 2563

ยุทธศำสตร์

รวม  5  ปีป ี 2564

เทศบำลเมืองเมืองแกนพัฒนำ

ป ี 2565

กำรพฒันำส่งเสรมิคุณภำพชวิีต1

รวม
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จ ำนวน

โครงกำร

งบประมำณ 

(บำท)

จ ำนวน

โครงกำร

งบประมำณ 

(บำท)

จ ำนวน

โครงกำร

งบประมำณ 

(บำท)

จ ำนวน

โครงกำร

งบประมำณ 

(บำท)

จ ำนวน

โครงกำร

งบประมำณ 

(บำท)

จ ำนวน

โครงกำร

2.1  แผนงานสร้างความ

เขม้แข็งของชุมชน
- - 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 4

2.2 แผนงานการเกษตร 9 310,000 9 310,000 9 310,000 9 310,000 9 310,000 45

9 310,000 10 410,000 10 410,000 10 410,000 10 410,000 49

3

3.1 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 56 78,116,000 57 72,885,600 57 91,412,600 77 101,341,000 80 88,169,000 327

56 78,116,000 57 72,885,600 57 91,412,600 77 101,341,000 80 88,169,000 327

4

4.1แผนงานสาธารณสุข 5 135,000 5 135,000 6 145,000 6 145,000 6 145,000 28

4.2 แผนงานเคหะและชมุชน 10 3,610,000 12 10,610,000 10 3,610,000 10 3,610,000 10 3,610,000 52

4.3 แผนงานการเกษตร 3 97,000 3 97,000 3 97,000 3 97,000 3 97,000 15

ยุทธศำสตร์
ป ี 2561 ป ี 2562 ป ี 2563

รวม

รวม

กำรพฒันำเศรษฐกิจตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพยีง

ป ี 2564 รวม  5  ปีป ี 2565

2

กำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำน

กำรบรหิำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม



18 3,842,000 20 10,842,000 19 3,852,000 19 3,852,000 19 3,852,000 95
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จ ำนวน

โครงกำร

งบประมำณ 

(บำท)

จ ำนวน

โครงกำร

งบประมำณ 

(บำท)

จ ำนวน

โครงกำร

งบประมำณ 

(บำท)

จ ำนวน

โครงกำร

งบประมำณ 

(บำท)

จ ำนวน

โครงกำร

งบประมำณ 

(บำท)

จ ำนวน

โครงกำร

5

5.1 แผนงานศาสนา           

 วัฒนธรรมและ             

นันทนาการ
14 3,410,000 14 3,410,000 14 3,410,000 14 3,410,000 14 3,410,000 70

14 3,410,000 14 3,410,000 14 3,410,000 14 3,410,000 14 3,410,000 70

6

6.1 แผนงานการรักษา        

 ความสงบภายใน
12 1,385,000 13 1,685,000 17 4,945,000 15 2,680,000 15 2,680,000 72

6.2 แผนงานสาธารณสุข 3 155,000 3 155,000 3 155,000 3 155,000 3 155,000 15

15 1,540,000 16 1,840,000 20 5,100,000 18 2,835,000 18 2,835,000 87

กำรอนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญำท้องถิ่น

ป ี 2565

รวม

ยุทธศำสตร์
ป ี 2561 ป ี 2562 ป ี 2563 ป ี 2564 รวม  5  ปี

กำรจัดระเบยีบภำยในชุมชนและกำรสร้ำงควำมร่วมมือในกำรรักษำควำมสงบเรยีบร้อย

รวม

รวม
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จ ำนวน

โครงกำร

งบประมำณ 

(บำท)

จ ำนวน

โครงกำร

งบประมำณ 

(บำท)

จ ำนวน

โครงกำร

งบประมำณ 

(บำท)

จ ำนวน

โครงกำร

งบประมำณ 

(บำท)

จ ำนวน

โครงกำร

งบประมำณ 

(บำท)

จ ำนวน

โครงกำร

7.1 แผนงานบริหารทัว่ไป 30 3,953,000 30 5,433,000 36 5,653,000 36 5,653,000 36 5,653,000 168

7.2 แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน
- - - - 1 10,000 1 10,000 1 10,000 3

7.3 แผนงานการศกึษา 3 4,453,000 3 4,453,000 3 4,453,000 3 4,453,000 3 4,453,000 15

7.4 แผนงานสาธารณสุข 2 5,200,000 2 5,200,000 2 5,200,000 2 5,200,000 2 5,200,000 10

7.5 แผนงานเคหะและชุมชน 7 4,615,000 7 4,615,000 7 4,615,000 7 4,615,000 7 4,615,000 35

7.6 แผนงานสร้างความ

เขม้แข็งของชุมชน
4 1,141,000 4 1,141,000 4 1,191,000 4 1,191,000 4 1,191,000 20

46 19,362,000 46 20,842,000 53 21,122,000 53 21,122,000 53 21,122,000 251

307 152,750,000 325 160,469,600 344 183,776,600 364 194,960,000 367 181,788,000 1707รวม

7

รวม

รวม  5  ปี
ยุทธศำสตร์

ป ี 2561 ป ี 2562 ป ี 2563 ป ี 2564 ป ี 2565

กำรบรหิำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี
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แบบ ผ.01

งบประมำณ (บำท)

50,000

55,630,000

21,255,000

990,000

11,550,000

180,665,000

8,720,000

278,860,000

บัญชสีรุปโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 

รวม  5  ปี

เทศบำลเมืองเมืองแกนพัฒนำ

กำรพฒันำส่งเสรมิคุณภำพชวิีต



แบบ ผ.01

งบประมำณ (บำท)

400,000

1,550,000

1,950,000

431,924,200

431,924,200

705,000

25,050,000

485,000

กำรพฒันำเศรษฐกิจตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพยีง

รวม  5  ปี

กำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำน

กำรบรหิำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม



26,240,000

แบบ ผ.01

งบประมำณ (บำท)

17,050,000

17,050,000

13,375,000

775,000

14,150,000

กำรอนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญำท้องถิ่น

รวม  5  ปี

กำรจัดระเบยีบภำยในชุมชนและกำรสร้ำงควำมร่วมมือในกำรรักษำควำมสงบเรยีบร้อย



แบบ ผ.01

งบประมำณ (บำท)

26,345,000

30,000

22,265,000

26,000,000

23,075,000

5,855,000

103,570,000

873,744,200

รวม  5  ปี

กำรบรหิำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี
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2.  บัญชโีครงการพฒันาท้องถิ่น

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาการศึกษา  สาธารณสุขและคุณภาพชวิีต                                            

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.1  แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
1 โครงการจุดบริการ

อนิเตอร์เน็ตต าบล

จัดจุดบริการ

อนิเตอร์เน็ตเพื่อ

สง่เสริมใหป้ระชาชน  

นักเรียน  นักศกึษา

ผู้สนใจสบืคน้ขอ้มูล  

ศกึษาหาความรู้ผ่าน

ทางระบบอนิเตอร์เน็ต

1  จุด 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ  80   

 มปีระชาชน 

นักเรียน

นักศกึษามาใช้

บริการ

อนิเตอร์เน็ต

เพื่อศกึษาหา

ความรู้

ประชาชน นกัเรียน

นกัศกึษา ผู้สนใจ

ไดรั้บขอ้มลูขา่วสาร

ที่ทนัสมยั และ

สะดวก งา่ยตอ่การ

คน้ควา้  ศกึษา

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 

(เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา)

ก.  ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม  ความรู้  ภูมิปัญญา  จติสาธารณะและพฒันาศักยภาพคนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ
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1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.2  แผนงานการศึกษา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
1 โครงการรณรงค์

ป้องกันและควบคุม

โรคตดิตอ่ใน

สถานศกึษา

1. เพือ่สง่เสริมใหพ้อ่แม่

ผู้ปกครองร่วมมอืในการ

ปอ้งกนัและควบคมุโรคมอื

เทา้ปากอย่างเขม้แข็งและ

ตอ่เนื่อง

2. เพือ่ลดอัตราการปว่ย

และตายของผู้ปว่ยโรคมอื

เทา้ลดลง

พอ่แม ่ผู้ปกครอง

 ของเดก็นกัเรียน

ศนูย์พัฒนาเดก็

ปฐมวัยทปีงักร

การุณยมติรและ

บคุลากรที่

เกี่ยวขอ้ง  

จ านวน  300  

คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ  80      

   1. พอ่แม่

ผู้ปกครองร่วมมอื

ในการปอ้งกนั

และควบคมุโรค

มอืเทา้ปากอย่าง

เขม้แข็งและ

ตอ่เนื่อง

2. อัตราการ

ปว่ยและตายของ

ผู้ปว่ยโรคมอืเทา้

ปากลดลง

1. พอ่แมผู้่ปกครอง

ร่วมมอืในการ

ปอ้งกนัและควบคมุ

โรคมอืเทา้ปากอย่าง

เขม้แข็งและตอ่เนื่อง

2. อัตราการปว่ย

และตายของผู้ปว่ย

โรคมอืเทา้ปากลดลง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ
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1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.2  แผนงานการศึกษา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



2 โครงการสง่เสริม การ

เรียนรู้ และพัฒนา

ศักยภาพของเด็กและ

เยาวชน คนเมอืงแกน

1. เพื่อสนับสนุนให้

เด็กและเยาวชนได้

แสดงออกทาง

ศักยภาพตามถนัดเพื่อ

สังคม

2. เพื่อสง่เสริมการ

เรียนรู้ ทักษะ สามารถ

เป็นพลเมอืงที่ดขีอง

ชุมชน

3. เพื่อปลูกฝังความมี

จติสาธารณะใหแ้กเ่ด็ก

และเยาวชน

1. จัดตัง้ศูนย์

เยาวชนคนเมอืงแกน

2. จัดงานและ

กจิกรรมวันเด็ก

แหง่ชาตใินวันเสาร์ที่

 ๒ ของเดอืนมกราคม

3. จัดกจิกรรมเนื่อง

ในวันเยาวชน

แหง่ชาต ิ ในเดอืน

กันยายน 

4. การจัดการ

อบรมสัมมนาเพื่อ

พัฒนาศักยภาพเด็ก

และเยาวชน

300,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 70 

ของเด็กที่เขา้

ร่วมกจิกรรม 

สามารถบรรลุ

เป้าหมายที่

ก าหนด

เดก็และเยาวชน

ตระหนกัถงึบทบาท

ของตนเองที่มตีอ่

ชุมชนและสามารถ

สร้างเครือขา่ยที่

เขม้แข็งเปน็กลไก

การมสีว่นร่วมใน

การพัฒนาสงัคม

ตามศกัยภาพที่มี
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1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.2  แผนงานการศึกษา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



3 โครงการพัฒนาแหลง่

เรียนรู้ชุมชนสูก่ารเป็น

พลเมอืงอาเซยีน

1. เพื่อใหชุ้มชนเป็น

แหลง่เรียนรู้ตาม

อัธยาศัยตาม

วัฒนธรรมอาเซยีน 

2. เพื่อพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้

ตามอัธยาศัยและการ

เรียนรู้ตลอดชวีติแก่

เด็ก เยาวชน และ

ประชาชน ใหเ้ป็นสังคม

แหง่การเรียนรู้

ครอบคลุมทุกชุมชน

1. จัดบริการ

อนิเตอร์เน็ตใหแ้ก่

ประชาชน

ครอบคลุมพื้นที่ 27

 ชุมชน

2. พัฒนาที่อา่น

หนังสอืพมิพ ์จ านวน

 18 แหง่ ใหเ้ป็น

แหลง่เรียนรู้ดา้น

อาเซยีนส าหรับชุมชน

3. จัดหาหนังสอื

วารสาร เอกสาร

หนังสอืพมิพแ์ละสื่อ

ใหก้ับที่อา่นหนังสอื

ประจ าชุมชน ๑๘ 

แหง่

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ  80  

ของการเปิด

ใหบ้ริการ 

แหลง่เรียนรู้ 

บริการ

อนิเตอร์เน็ตใน

พื้นที่ชุมชน 

และบริการที่

อา่นวารสาร 

หนังสอืพมิพ์

ในชุมชน

1. ประชาชนมี

ความรู้  และ

รับทราบขา่วสาร

ความเคลื่อนไหว

ตา่ง ๆ ของสงัคมได้

ทนัการณ์

2. ประชาชนมี

ความรู้และตระหนกั

ในความเปน็

พลเมอืงอาเซยีน

3. ชุมชนมแีหลง่

เรียนรู้ที่เหมาะสม 

ทนัสมยั
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1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.2  แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
4 โครงการสนับสนุน

คา่ใชจ้า่ยการบริหาร

สถานศกึษา

1. เพื่อสนับสนุน

งบประมาณ ส าหรับ

การบริหาร

สถานศกึษาตาม

แผนปฏบิัตกิาร

สถานศกึษาประจ าปี

งบประมาณ ใหแ้ก่

สถานศกึษาในสังกัด

เทศบาลเมอืงเมอืง

แกนพัฒนา

เบกิผลกัสง่

งบประมาณที่กรม

สง่เสริมการ

ปกครองทอ้งถิ่น

จดัสรรใหแ้ก่

สถานศกึษา และ

งบประมาณที่

เทศบาลฯ ตัง้ให้

เปน็คา่ใชจ้า่ยตาม

แผนพัฒนา

การศกึษาของ

สถานศกึษาใน

สงักดัเทศบาลเมอืง

เมอืงแกนพัฒนา

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ร้อยละ  100   

สถานศกึษา

สามารถบริหาร

งบประมาณและ

พัสดเุปน็ไปตาม

ระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทย

ว่าดว้ยการน า

รายไดส้ถานศกึษา

ไปจดัสรรเปน็

คา่ใชจ้า่ยในการ

บริหารสถานศกึษา

 พ.ศ. 2551

สถานศกึษาใน

สังกัด บริหาร 

จัดการดา้นการ

เรียนการสอน 

และการพัฒนา

คุณภาพ

การศกึษาได้

อย่างมี

ประสทิธิภาพ
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1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.2  แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
5 โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรทาง

การศกึษาและ

คณะกรรมการ

สถานศกึษาสังกัด

เทศบาลเมอืงเมอืง

แกนพัฒนา

1. เพื่อพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรทาง

การศกึษาละ

คณะกรรมการ

สถานศกึษา

2. เพื่อสง่เสริม

ประสทิธิภาพการ

ปฏบิัตงิานดา้นการจัด

การศกึษา

1. จัดประชุมสัมมนา

เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพ

ในการประกันคุณภาพ

การศึกษา การบริหาร

แผนและงบประมาณ

ทางการศึกษา จ านวน 

 1 คร้ัง 

2. ศึกษาดูงานเพือ่หา

แนวทางการพัฒนา

ประสทิธิภาพในการ

จัดการศึกษาจาก

หนว่ยงานอื่น อย่าง

นอ้ย  1 คร้ัง 

3. จัดกจิกรรมนเิทศ

การศึกษาภายใน และ

 ภายนอก ภาคเรียนละ

  1 คร้ัง

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ  80  

ของผู้เขา้ร่วม

กจิกรรมที่

สามารถ

บรรลุผลการ

จัดกจิกรรม

๑.บคุลากรทาง

การศกึษาและ

คณะกรรมการ

สถานศกึษามี

ศกัยภาพในการ

พัฒนาการศกึษา 2.

 สถานศกึษาไดรั้บ

การพัฒนา

สอดคลอ้งกบั

มาตรฐานที่เกี่ยวขอ้ง
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1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.2  แผนงานการศึกษา

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
6 โครงการสง่เสริมการ

สร้างโภชนาการที่ดแีก่

เด็กและเยาวชนใน

สถานศกึษา

เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชน

ในสถานศกึษาไดรั้บ

ประทานอาหาร

กลางวัน และอาหาร

เสริม(นม) อย่าง

ครบถว้นตามนโยบาย

ของรัฐบาล

1. จัดสรร

งบประมาณส าหรับ

อุดหนุนเป็นคา่อาหาร

กลางวนั ส าหรับ

สถานศึกษาสังกัด สพฐ.

2.  จัดสรร

งบประมาณคา่อาหาร

กลางวนัส าหรับ

สถานศึกษาในสังกัด

3. จัดหาอาหารเสริม 

(นม) ใหแ้ก ่เด็กและ

เยาวชนในสถานศึกษา

ทุกสังกัด ตามอัตรา

และจ านวนตามทีก่รม

สง่เสริมการปกครอง

ทอ้งถิน่ก าหนด

5,600,000 5,600,000 5,600,000 5,600,000 5,600,000 ร้อยละ  100 

 ของเด็กและ

เยาวชนใน

สถานศกึษาที่

ไดรั้บอาหาร

กลางวันและ

อาหารเสริม

(นม) มสีุขภาพ

ร่างกาย

แข็งแรง ตาม

หลัก

โภชนาการที่ดี

เด็กและเยาวชน

ในสถานศกึษา

ไดรั้บอาหาร

กลางวันและ

อาหารเสริม(นม)

 มสีุขภาพ

ร่างกายแข็งแรง 

ตามหลัก

โภชนาการที่ดี
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1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



1.2  แผนงานการศึกษา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
7 โครงการสง่เสริม

ศักยภาพการจัด

การศกึษาโรงเรียน

อนุบาลสานสายใยรักฯ

เพื่อขยายขอบเขตการ

ใหบ้ริการการศกึษาขัน้

พื้นฐานในระดับ

มัธยมศกึษา

1. ขยายการเปดิ

ชัน้เรียนในระดบั

มธัยมศกึษา 

ระดบัชัน้ละ  2 

หอ้งเรียน

2.แนะแนวและ

ประชาสมัพันธ์

การเปดิชัน้เรียน

ใหป้ระชาชนทราบ

3. จัดเตรียม

หอ้งเรียนและ

บคุลากรให้

พร้อมส าหรับ

การจัดการศกึษา

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ของ

จ านวน

หอ้งเรียน ที่

เปิดสอนไดใ้น

แตล่ะปี เพิ่ม

มากขึ้น

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก

สามารถจัด

การศกึษาขัน้

พื้นฐานไดอ้ย่าง

ตอ่เนือ่งและมี

คุณภาพมากขึ้น
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- 102 -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ

งบประมาณ



1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.2  แผนงานการศึกษา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
8 โครงการพัฒนา

ประสิทธภิาพในการ

จัดท าเอกสารตาม

ระเบยีบกฎหมาย ทีเ่กีย่ว

 ขอ้งแกผู้่บริหาร  ครู

และบคุลากรทางการ

ศึกษา

เพื่อใหผู้้เขา้รับการ

ฝึกอบรมมคีวามรู้ความ

เขา้ใจในรูปแบบ

หนังสอืราชการ  เพิ่ม

ทักษะวธิีปฏบิัตติาม

ระเบียบงานสารบรรณ

ผู้บริหาร  ครู

และบุคลากร

ทางการศกึษา

เทศบาลเมอืง

เมอืงแกน

พัฒนา

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ร้อยละ  80 ผู้เขา้

รับการฝึกอบรมมี

ความรู้ความเขา้ใจ

ในรูปแบบหนงัสอื

ราชการ  เพิ่ม

ทกัษะวิธปีฏบิตัิ

ตามระเบยีบงาน

สารบรรณ

ผู้เขา้รับการ

ฝึกอบรมมคีวามรู้

ความเขา้ใจใน

รูปแบบหนงัสอื

ราชการ  มทีกัษะ

วธิปีฏบิตัติาม

ระเบยีบงานสาร

บรรณเพิม่มากขึ้น

9 โครงการสง่เสริม

มาตรการการเรียนรู้

การสร้างความ

ปลอดภัยในสถานศกึษา

เพื่อใหม้รูีปแบบแนว

ทางการรักษาความ

ปลอดภัยของโรงเรียน

ดา้นอุบัตเิหตุ  อุบัตภิัย

และสาธารณภัย

ผู้บริหาร  ครู 

นกัเรียนและ

บคุลากร

ทางการศกึษา

เทศบาลเมอืง

เมอืงแกนพัฒนา

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  80  ผู้เขา้

รับการฝึกอบรมมี

ความรู้รักษาความ

ปลอดภัยของ

โรงเรียนดา้น

อุบัตเิหตุ  อุบัตภิัย

และสาธารณภัย

ผู้เขา้รับการ

ฝึกอบรมมคีวามรู้

รักษาความ

ปลอดภยัของ

โรงเรียนดา้น

อุบตัเิหต ุ อุบตัภิยั

และสาธารณภยั

- 102 -

- 103 -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.2  แผนงานการศึกษา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
10 โครงการสัมมนาเพื่อ

ประเมนิผลการจัด

การศกึษาประจ าปี

เพื่อจัดสัมมนาหา

แนวทางในการพัฒนา

สถานศกึษาให้

สอดคลอ้งกับความ

ตอ้งการและบริบทของ

ชุมชน

ประชาชนทั่วไป 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  80  

ประชาชน

ทราบผลงาน

การจัดการ

ศกึษาของ

เทศบาล

ประชาชนทราบ

ผลงานการจัด

การศกึษาของ

เทศบาล

11 โครงการอบรมเทคนคิ

การจัดท าหลักสูตร

และการใชส้ือ่ส าหรับ

พัฒนาประสทิธิภาพ

การสอน

เพื่อใหส้ถานศกึษา

สามารถจัดท า

หลักสูตรไดส้อดคลอ้ง

กับมาตรฐาน

การศกึษาและ

เหมาะสมกับบริบท

ของท้องถิน่

ครูและ

บุคลากร

ทางการศกึษา 

โรงเรียน

อนุบาลสาน

สายใยรักฯ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  80     

ครูและบคุลากร

ทางการศกึษา 

โรงเรียนอนบุาล

สานสายใยรักฯ 

ไดรั้บการอบรมฯ

ครูและบคุลากร

ทางการศกึษา 

โรงเรียนอนบุาล

สานสายใยรักฯ 

ไดรั้บการอบรมฯ  

และมคีวามรู้

ความสามารถเพิม่ขึ้น

- 103 -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



- 104 -

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.2  แผนงานการศึกษา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

12 โครงการจัดการเรียนรู้

โดยใชส้มองเป็นฐาน  

Brain  Based Learning 

(BBL)

เพื่อขยายผลและ

พัฒนาโรงเรียนตน้แบบ

 Brain  Based Learning 

(BBL)

จัดสร้างสนาม

เด็กเล่น  และ

การเขา้ร่วม

โครงการร่วม

กจิกรรม

แลกเปลีย่น

เรียนรู้

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ  80  

เด็กนักเรียน

ไดรั้บการ

พัฒนา

การศกึษา

อย่างมี

ประสทิธิภาพ

เด็กนักเรียน

ไดรั้บการพัฒนา

การศกึษาอย่าง

มปีระสทิธิภาพ

13 โครงการจัดตัง้โรงเรียน

เทศบาลเมอืงเมอืง

แกนพัฒนา

เพื่อส ารวจความ

คดิเห็นและความ

ตอ้งการของประชาชน

จ านวน  1  คร้ัง 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ร้อยละ  80  

ประชาชนได้

แสดงความ

คดิเหน็และแสดง

ความตอ้งการ

ตอ่การจัดตั้ง

โรงเรียนเทศบาล

ประชาชนไดแ้สดง

ความคดิเหน็และ

แสดงความตอ้งการ

ตอ่การจัดตั้ง

โรงเรียนเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ
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- 105 -

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
1 โครงการจัดการ

สุขาภบิาลอาหาร

1. เพือ่อบรมพัฒนา

ศกัยภาพใหค้วามรู้แก่

ผู้ประกอบการดา้นอาหาร

 แผงลอยจ าหนา่ยอาหาร

2. เฝ้าระวังดา้น

สขุาภบิาลอาหาร

ผู้ประกอบการ

ดา้นอาหาร

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ  80

ผู้ประกอบการ

ดา้นอาหาร  มี

ความรู้ในการ

ประกอบอาหร

ตามหลกั

สขุาภบิาล

ผู้ประกอบการดา้น

อาหาร  แผงลอย

จ าหนา่ยอาหาร  ผ่าน

การอบรมตามหลักสูตร

มกีารตรวจแนะน า

สถานที่ประกอบการ

ดา้นอาหารอย่าง

สม่ าเสมอ

2 โครงการจัดการ

คุณภาพน้ าบริโภค

1. เพื่ออบรมพัฒนา

ศักยภาพผู้ดูแลระบบ

ประปา

2. เฝ้าระวังคุณภาพ

น้ าบริโภค

ผู้ดูแลระบบ

ประปา

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ  100  

ของผู้ดูแลระบบ

ประปาไดรั้บการ

อบรมความรู้ดา้น

อนามัยสิ่งแวดลอ้ม

น้ าบริโภคและมกีาร

ตรวจสอบคุณภาพน้ า

1. ผู้ดูแลระบบ

น้ าประปาไดรั้บการ

อบรมและมคีวามรู้

อนามัยสิ่งแวดลอ้มและ

การจัดการคุณภาพน้ า

บริโภค

2.  มผีลการตรวจสอบ

คุณภาพน้ าประปาที่

เชื่อถอืได้

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ
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1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
3 โครงการสัตวป์ลอดโรค

 คนปลอดภัยจากโรค

พษิสุนัขบ้า

1. เพื่อรณรงคใ์หฉ้ดี

วัคซนีปอ้งกันโรคพษิ

สุนัขบา้แกสุ่นัขและแมว

2. เพื่อควบคุม

ประชากรสัตวเ์ลี้ยงให้

เหมาะสมกับความ

ต้องการของประชาชน

3. เพื่อประชาสัมพันธ์

ความรู้เร่ืองโรคพษิสุนัข

บา้แกป่ระชาชนในชมุชน

สุนัขในพื้นที่

เทศบาลเมอืง

เมอืงแกน

พัฒนา

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ  80  

ของประชากร

สนุขัและแมว

ไดรั้บการฉดี

วัคซนีปอ้งกนั

โรคพษิสนุขับา้

และยาคมุก าเนดิ

ร้อยละ  80  

ของครัวเรือนมี

ความ รู้ความ

เขา้ใจเกี่ยวกบั 

โรคพษิสนุขับา้

1. สุนัขและแมว

ไดรั้บการฉดี

วัคซนีป้องกัน

โรคพษิสุนัขบ้า

และยาคุมก าเนดิ

2.  ประชาชนมี

ความรู้ความ

เขา้ใจเร่ืองการ

ป้องกันโรคพษิ

สุนัขบ้า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



- 106 -

- 107 -

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



4 โครงการปรับเปลีย่น

พฤตกิรรมสุขภาพเพื่อ

ป้องกันภาวะไตวาย

เร้ือรังในผู้ป่วย

เบาหวานและความดัน

โลหติสูง

เพื่อใหผู้้ปว่ยโรคความ

ดันโลหติสูงและ

เบาหวานทีม่คีวาม

ผิดปกติของการท างาน

ของไต ระดับที ่2 และ 3

  ได้มคีวามรู้และ

ปรับเปลีย่นพฤติกรรม

ในการดูแลตนเอง

ผู้ปว่ยโรคความ

ดันโลหติสูงและ

เบาหวานใน

ชมุชนในเขต

เทศบาลเมอืง

เมอืงแกนพัฒนา

  ทีม่คีวาม

ผิดปกติของ

การท างานของ

ไต  ระดับที ่2 

และ 3

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ  50  

ของผู้ป่วยโรค

ความดันโลหติ

สูงและ

เบาหวานไม่

เกดิภาวะไต

วายเร้ือรัง

1. ผู้ปว่ยสามารถ

ประเมนิคา่การ

ท างานของไตได้

ดว้ยตนเอง   2. 

ผู้ปว่ยโรคความดนั

โลหติสงูและ

เบาหวานมคีวามรู้

ในการดแูลตนเอง

และสามารถปรับ

พฤตกิรรมสขุภาพ

เพือ่ปอ้งกนัภาวะไต

วายเร้ือรังได้

- 107 -

- 108 -

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
5 โครงการรณรงค์

ป้องกันและควบคุมโรค

ไขเ้ลอืดออก

๑.  เพื่อท าลายแหลง่

เพาะพันธ์ยุงลายใน

ชุมชน

2. เพื่อใหค้วามรู้และ

สร้างความตระหนักแก่

 ประชาชนดา้นการมี

สว่นร่วมในการดูแล

สิง่แวดลอ้มภายในและ

นอกบ้านรวมทัง้การ

ป้องกันมใิหยุ้งกัด

รณรงค ์ ปีละ 

 ๒ คร้ัง ๒๗  

ชุมชน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ  80  

๑.  แหลง่

เพาะพันธ์

ยุงลายถูก

ท าลาย 

๒. ประชาชน

สามารถ

ป้องกันและ

ร่วมก าจัด

ยุงลายได้

๑.  แหลง่เพาะ

พันธ์ยุงลายถูก

ท าลาย 

๒. ประชาชน

สามารถป้องกัน

และร่วมก าจัด

ยุงลายได้

- 108 -

- 109 -

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

6 โครงการใหบ้ริการ

รถพยาบาลและ

พาหนะน าสง่ผู้ป่วยไป

สถานพยาบาล

เพื่อใหบ้ริการ

รถพยาบาลในการ

น าสง่นักเรียน และ

ผู้ป่วย ไป

สถานพยาบาลกรณี

เกดิเหตุฉุกเฉนิ 

นกัเรียนศนูย์

พัฒนาเดก็ และ

โรงเรียนอนบุาล

สานสายใยรัก 

และประชาชนใน

เขต ทกุคนที่

ไดรั้บอุบตัเิหตุ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ  80  

ประชาชน

ไดรั้บการ

ชว่ยเหลอืและ

บริการที่ดี

ประชาชนไดรั้บ

การชว่ยเหลอื

และบริการที่ดี

- 109 -

- 100 -

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
7 โครงการอบรมฝึก

ทักษะป้องกันการ

จมน้ าในเด็กอายุต่ ากวา่

  15  ปี

เพื่อใหเ้ด็กนักเรียน

และผู้ปกครองมี

ความรู้ความเขา้ใจและ

มทีักษะในการป้องกัน

การจมน้ า

นกัเรียนและ

ผู้ปกครอง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ  80  

ของเดก็นกัเรียน

และผู้ปกครองที่

เขา้ร่วมโครงการ

มคีวามรู้และ

เขา้ใจในการ

ปอ้งกนัการจมน้ า

ได้

เด็กนักเรียนและ

ผู้ปกครองมี

ความรู้และทักษะ

ในการป้องกัน

การจมน้ า

- 100 -

- 101 -

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
8 โครงการดูแลผู้ป่วย

ปอดอุดกัน้เร้ือรังที่บ้าน

เพื่อใหส้ามารถดูแล

ผู้ป่วยปอดอุดกัน้

เร้ือรังอย่างตอ่เนือ่งลด

ภาวะแทรกซอ้น

จัดซื้อถัง

ออกซเิจน  

จ านวน  ๖  ชุด

54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 ร้อยละ  80  

ลดจ านวนผู้ปว่ย

ที่ตอ้งนอนรักษา

ที่โรงพยาบาล 

โดยมอีอกซเิจน

ใชท้ี่บา้นอย่าง

เพยีงพอ และ

ผู้ปว่ยไดรั้บการ

ดแูลใกลช้ดิ ได้

ก าลงัใจจากคน

ในครอบครัว

ลดจ านวนผู้ป่วย

ที่ตอ้งนอนรักษา

ที่โรงพยาบาล 

โดยมอีอกซเิจน

ใชท้ี่บ้านอย่าง

เพยีงพอ และ

ผู้ป่วยไดรั้บการ

ดูแลใกลช้ดิ ได้

ก าลังใจจากคน

ในครอบครัว

- 101 -

- 102 -

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
9 โครงการอบรมให้

ความรู้เร่ืองโรคและ

การปฏบิัตติัวแกผู้่ป่วย

และผู้มภีาวะเสีย่ง

๑.  เพื่อใหค้วามรู้เร่ือง

โรคและการปฏบิัตติัว

แกผู้่ป่วย

๒.เพื่อใหป้ระชาชน

สามารถประเมนิความ

เสีย่งตอ่โรคและ

เปลีย่นแปลง

พฤตกิรรมสุขภาพ 

หลกีเลีย่งปัจจัยที่ท าให้

เกดิโรค

ผู้ป่วย  25  

กลุม่ๆ ละ 50 

 คน

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ร้อยละ  80  

ผู้ป่วย มคีวามรู้

เร่ืองโรคไม่

ตดิตอ่เร้ือรัง

และสามารถ

ปรับเปลีย่น

พฤตกิรรม  ท า

ใหม้สีุขภาพดขีึ้น

ผู้ป่วย มคีวามรู้

เร่ืองโรคและ

สามารถปฏบิัตติัว

ไดถู้กตอ้ง

- 102 -

- 103 -

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
10 โครงการรณรงคเ์ฝ้า

ระวังป้องกันโรคความ

ดันโลหติสูงในชุมชน

เพื่อใหบ้ริการวัดความ

ดันโลหติแกป่ระชาชน

เพื่อเฝ้าระวัง  คัดกรอง

และใหค้ าแนะน าใน

การปฏบิัตตินอย่าง

ถูกตอ้งเหมาะสม

5,000  

ครัวเรือน

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 ร้อยละ  80  

ประชาชนมี

ความรู้ในการ

ปฏบิัตตินเพื่อ

การป้องกัน

โรคความดัน

โลหติสูงได้

ถูกตอ้ง

ประชาชนมี

ความรู้ในการ

ปฏบิัตตินเพื่อ

การป้องกันโรค

ความดันโลหติสูง

ไดถู้กตอ้งเพิ่มขึ้น

- 103 -

- 104 -

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
11 โครงการปรับเปลีย่น

พฤตกิรรมผู้ป่วยโรค

ไมต่ดิตอ่เร้ือรังในชุมชน

เพื่อใหผู้้ป่วยไมต่ดิตอ่

เร้ือรังน าความรู้ที่ไดรั้บ

ไปปฏบิัตติัวไดอ้ย่าง

ถูกตอ้งน าไปใชอ้ย่าง

ถูกตอ้งน าไปสูก่าร

ปรับเปลีย่นพฤตกิรรม

อย่างถาวร

ผู้ป่วยโรคไม่

ตดิตอ่เร้ือรัง

ที่มารับบริการ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ  100

 1. ของ

ผู้เขา้ร่วม

โครงการมี

ความรู้เพิ่มขึ้น

 2. ผู้เขา้ร่วม

โครงการมี

พฤตกิรรมที่

สอดคลอ้งกับ

การปฏบิัตติัว

ตามโรคนัน้ ๆ

ผลการรักษาของ

ผู้เขา้ร่วม

โครงการเป็นไป

ในทางที่ดขีึ้น

- 104 -

- 105 -

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



1.3  แผนงานสาธารณสุข

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
12 โครงการเย่ียมบ้าน

ผู้ป่วยเร้ือรังผู้พกิาร

และผู้ป่วยตดิเตยีง

เพื่อใหค้วามรู้และ

ค าแนะน าในการ

ปฏบิัตติัวแกผู้่ป่วย

เร้ือรังผู้พกิารและ

ผู้ป่วยตดิเตยีง

ผู้ป่วยเร้ือรังผู้

พกิารและ

ผู้ป่วยตดิเตยีง

ในพื้นที่

เทศบาลเมอืง

เมอืงแกน

พัฒนา

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ  100 

ผู้ป่วยเร้ือรังผู้

พกิารและ

ผู้ป่วยตดิเตยีง

ไดรั้บการ

เย่ียมบ้าน

เดอืนละ  1  

คร้ัง 

ผู้ป่วยเร้ือรังผู้

พกิารและผู้ป่วย

ตดิเตยีงรวมทัง้

ผู้ดูแล  มคีวามรู้

และน าไปปฏบิัตไิด้

- 105 -

- 106 -

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



1.3  แผนงานสาธารณสุข

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
13 โครงการสง่เสริมและ

พัฒนาศักยภาพผู้ป่วย

ตดิเตยีงและผู้พกิาร

1. เพื่อลด

ภาวะแทรกซอ้นลด

อัตราการเขา้รับการ

รักษาในโรงพยาบาล 

2. ผู้ป่วยและผู้พกิารมี

พัฒนาการทางดา้น

ร่างกายและอารมณ์ที่

ดขีึ้น

เกดิศูนย์

พัฒนาและ

ฟื้นฟูคุณภาพ

ชวีติผู้สูงอายุ

และผู้พกิารใน

ชุมชน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ  100     

1. ผู้ปว่ยตดิเตยีง

และผู้พกิารที่เขา้

ร่วมโครงการมี

พัฒนาการ

ทางดา้นร่างกายที่

ดขีึ้น    2. ผู้ปว่ย

ตดิเตยีงและผู้

พกิารที่เขา้ร่วม

โครงการมี

พัฒนาการ

ทางดา้นอารมณ์ที่

ดขีึ้น

เกดิศูนย์พัฒนา

และฟื้นฟู

คุณภาพชวีติ

ผู้สูงอายุและผู้

พกิารในชุมชน

เพื่อใหบ้ริการ

กายภาพบ าบัด

และ

กจิกรรมบ าบัด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
14 โครงการพัฒนางาน

ระบบการแพทย์ฉุกเฉนิ

1.เพือ่ใหป้ระชาชนผู้

เจ็บปว่ยฉกุเฉนิหรือ

อุบตัเิหตไุดรั้บบริการ

ความชว่ยเหลอืดว้ยความ

รวดเร็ว  มปีระสทิธภิาพมี

ความปลอดภยั            

2.เพือ่พัฒนาศกัยภาพ

ของผู้ปฏบิตังิานในการ

ใหบ้ริการระบบการแพทย์

ฉกุเฉนิมอีงคค์วามรู้ มี

ทกัษะในการปฏบิตังิาน

เพิม่ขึ้น

ผู้เจ็บป่วย

ฉุกเฉนิหรือ

อุบัตเิหตุใน

ชุมชน 

เจา้หนา้ที่

ผู้ปฏบิัตงิานใน

ระบบ

การแพทย์

ฉุกเฉนิ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1.ประชาชนชนที่

ไดรั้บการบริการ

ดา้นการแพทย์

ฉกุเฉนิมคีวาม

พงึพอใจมากกวา่

ร้อยละ 80       

      2.เจ้าหนา้ที่

ผู้ปฏบิตังิานมี

ความรู้  มทีกัษะ

เพิม่ขึ้น

ประชาชนในพื้นที่

ไดรั้บบริการดา้น

การแพทย์ฉกุเฉนิ

อย่างทั่วถงึรวดเร็ว

และมปีระสทิธภิาพ

ผู้ปฏบิตังิานทคีวามรู้

 ความเขา้ใจ ทกัษะ

และความมั่นใจใน

การปฏบิตังิาน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
15 โครงการอบรมการ

ปฐมพยาบาลเบื้องตน้

และการชว่ยฟื้นคนืชพี

ขัน้พื้นฐานแกแ่กนน า

สุขภาพ

เพื่อพัฒนาทักษะ

ความรู้ของแกนน า

สุขภาพในการ

ด าเนนิงานดา้น

การแพทย์ฉุกเฉนิ

อสม. นักเรียน 

 สมาชกิสภา

เทศบาล  ผู้น า

ชุมชน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  80  

ของผู้เขา้รับ

การอบรม

สามารถท า

การชว่ยฟื้นคนื

ชพีขัน้พื้นฐานได้

ประชาชนในเขต

เทศบาลไดรั้บ

การชว่ยฟื้นคนื

ชพีขัน้พื้นฐาน

กอ่นที่เจา้หนา้ที่

กูช้พีเขา้ใหก้าร

ชว่ยเหลอื
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



- 109 -

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
16 โครงการขยาย

เครือขา่ยการร าวง

ย้อนยุคเพื่อสุขภาพ

เพื่อเสริมสร้างความ

แข็งแรงของ  ร่างกาย

จติใจ  ลดความเสีย่ง

ตอ่การเจ็บป่วยดว้ย

โรคไมต่ดิตอ่ตา่ง ๆ

กลุม่ผู้สูงอายุ

และกลุม่วัย

ท างานมี

กจิกรรมทาง

กาย รวม ๒๗

 กลุม่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  80  

ประชาชนมี

สุขภาพ

ร่างกายที่

แข็งแรง และมี

สุขภาพ จติดี

ประชาชนมี

สุขภาพร่างกายที่

แข็งแรง และมี

สุขภาพ จติดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ
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1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



17 โครงการเงนิสมทบ

กองทุนระบบ

หลักประกันสุขภาพ

เพื่อสมทบกองทุน

ระบบหลักประกัน

บริหารงบประมาณ

ตามกรอบของ สปสช.

 คอื ใชส้ร้างเสริม

สุขภาพ  ป้องกันโรคที่

มผีลตอ่กลุม่เป้าหมาย

โดยตรง/ครบถว้น 5 

กจิกรรมหลัก และเพื่อ

พัฒนาระบบรายงาน

กจิกรรมอย่างมี

ประสทิธิภาพ

สมทบกองทุน

ระบบ

หลักประกัน

สุขภาพ

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ  100 

การด าเนนิงาน

ของกองทนุ

ครอบคลมุ

กลุ่มเปา้หมายทัง้

 ๔ ประเภท และ

ระบบการ

รายงานกจิกรรม

ของกองทนุ

เปน็ไปอย่างมี

ประสทิธภิาพ

การด าเนนิงาน

ของกองทุน

ครอบคลุม

กลุม่เป้าหมายทัง้

 ๔ ประเภท และ

ระบบการ

รายงานกจิกรรม

ของกองทุน

เป็นไปอย่างมี

ประสทิธิภาพ
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1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
18 โครงการผู้สูงอายุ

สุขภาพด ี ชวีเีป็นสุข สู่

ยุค Thailand 4.0

เพื่อสง่เสริมสุขภาพจติ

ลดภาวะซมึเศร้าใน

ผู้สูงอายุ

ประชาชนทั่วไป

 200  คน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ  100 

ผู้เขา้ร่วม

โครงการ  มี

สุขภาพจติดขีึ้น

1.  มสีถานที่ให้

ผู้สูงอายุได้

พบปะพูดคุย

แลกเปลีย่น

ทัศนคต ิ         

2.  ผู้สูงอายุมี

สุขภาพจติที่ดไีม่

มภีาวะซมึเศร้า

- 111 -
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1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
19 โครงการชวีติปลอดภัย 

 ลดการใชโ้ฟมและ

ถุงพลาสตกิ

เพื่อใหค้วามรู้แก่

ประชาชนไดเ้ห็นถงึ

อันตรายของภาชนะโฟม

ประชาชนทั่วไป

 100  คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ  70  

ประชาชนที่เขา้

ร่วมมกีาร

ปรับเปลีย่น

พฤตกิรรมการ

บริโภค

ประชาชนลดการ

ใชโ้ฟมและ

ถุงพลาสตกิ
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1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
20 โครงการรณรงค์

ป้องกันยาเสพตดิ

เพื่อใหค้วามรู้แก่

ประชาชนเร่ืองยาเสพ

ตดิ

27  ชุมชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ  70  

ประชาชนที่เขา้

ร่วมมคีวามรู้

เร่ืองยาเสพตดิ

ลดปัญหา

เกีย่วกับยาเสพตดิ

- 113 -
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1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



1.3  แผนงานสาธารณสุข

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
21 โครงการจา้งเหมา

ผู้ชว่ยปฏบิัตงิานดา้น

การพยาบาล

เพื่อใหม้ผู้ีชว่ย

ปฏบิัตงิานดา้นการ

พยาบาล

2  คน 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 ร้อยละ  100 

มผู้ีปฏบิัตงิาน

ดา้นการ

พยาบาล  

จ านวน  2  คน

การปฏบิัตงิาน

ของงาน

ศูนย์บริการสาง

ธารณสุขขมี

ประสทิธิภาพ

มากขึ้น

- 114 -
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
22 โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรผู้

ปฏบิัตกิารฉุกเฉนิ

เบื้องตน้และพยาบาล

ในการปฏบิัตงิานดา้น

การแพทย์ฉุกเฉนิ

1. เพื่อพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรผู้

ปฏบิัตกิารฉุกเฉนิ

เบื้องตน้และพยาบาล 

2. เพื่อสง่เสริม

ประสทิธิภาพ

ปฏบิัตงิานดา้น

การแพทย์ฉุกเฉนิ

1. จดัอบรม

ทบทวนความรู้

เร่ืองการ

ปฏบิตังิาน

การแพทย์ฉกุเฉนิ

ทกุ 3 เดอืน 

จ านวน  4 คร้ัง/ป ี 

 2. ศกึษาดงูาน

เพื่อหาแนวทาง

พัฒนา

ประสทิธภิาพใน

การด าเนนิงาน

ดา้นการแพทย์

ฉกุเฉนิ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ  80  

ของผู้เขา้ร่วม

กจิกรรมที่

สามารถ

บรรลุผลการ

จัดกจิกรรม

1. บคุลากร

ผู้ปฏบิตังิานดา้น

การแพทย์ฉกุเฉนิ

สามารถใหก้าร

ชว่ยเหลอืผู้ปว่ยได้

อย่างถกูตอ้ง  ถกูวิธี

และมปีระสทิธภิาพใน

การปฏบิตังิาน     2.

 บคุลากรผู้ปฏบิตังิาน

ดา้นการแพทย์

ฉกุเฉนิมศีกัยภาพใน

การปฏบิตังิานมากขึ้น
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
23 โครงการฟื้นฟู

สมรรถภาพผู้พกิาร , 

ผู้สูงอายุ

เพื่อใหบ้ริการในดา้น

การเย่ียมบ้าน การท า

กายภาพ  บ าบัด  การ

ฝึกสอนญาตใินการ

ดูแล การอาชวีะบ าบัด

และใหบ้ริการฟื้นฟู

สมรรถภาพและป้องกัน

 ภาวะแทรกซอ้น แกผู้่

พกิาร ผู้สูงอายุ

ผู้พกิาร  

ผู้สูงอายุ  ใน

เขตเทศบาล

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ  80  

คนพกิาร 

ผู้สูงอายุได้รับ

บริการด้านการ

เย่ียมบา้น  การ

ท ากาย ภาพ

บ าบดั  การ

ฝึกสอนญาติใน

การดูแล  การ

อาชวีะบ าบดั

คนพกิาร 

ผู้สูงอายุไดรั้บ

บริการดา้นการ

เย่ียมบ้าน  การ

ท ากาย ภาพ

บ าบัด  การ

ฝึกสอนญาตใิน

การดูแล  การ

อาชวีะบ าบัด

- 116 -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



- 117 -

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
24 โครงการสง่เสริม

สุขภาพผู้ตดิเชื้อ HIV

เพื่อใหผู้้ตดิเชื้อ HIV

สามารถปฏบิัตติัวใน

การดูแลตนเองไดอ้ย่าง

เหมาะสม

ผู้ตดิเชื้อ HIV

ในชุมชน

 - 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 80 

ของผู้ตดิเชื้อ 

HIV ในชุมชนมี

สุขภาพดขีึ้น

ผู้ตดิเชื้อ HIVมี

ความรู้ ความ

เขา้ใจสามารถ

ดูแลตนเองได้

อย่างเหมาะสม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



- 117 -

- 118 -

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
25 โครงการสุขภาพหนึง่

เดยีว

1.เพื่อมฐีานขอ้มูล

ระบบเฝ้าระวังโรค      

     2.เพื่อมชีอ่ง

ทางการแลกเปลีย่น

ขอ้มูลผ่านศูนย์ one 

health        3.เพื่อ

ตรวจจับโรคระบาด/

เหตุการณ์ที่ผิดปกตใิน

ชุมชนไดร้วดเร็ว

อสม./ผู้น าชม

ชนในพื้นที่ 

จ านวน 30 คน

 - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 

ของผู้เขา้รับ

การอบรมสาม

รถใชง้าน

ฐานขอ้มูล

ระบบเฝ้าระวัง

โรคได้

ผู้เขา้รับการอบรม

สามารถใชง้านระบบ

เฝ้าระวังโรค

ตรวจจับโรคระบาด/

เหตกุารณ์ที่ผิดปกติ

ในชุมชนและ

สามารถแกป้ญัหา

โรคระบาดผ่านการ

มสีว่นร่วมของคนใน

ชุมชนได้

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



- 118 -

- 119 -

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



26 โครงการอาหาร

ปลอดภัย

1.เพื่อสร้างเสริมความรู้

ตระหนกัและพฤตกิรมมที่

ถกูตอ้งดา้นอาหารปลอดภยั

ใหก้บัผู้ประกอบการ

สามารถน าความรู้ไปใชใ้น

การปฏบิตังิานและ

ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมในการ

ปรุง-ประกอบอาหารได้

ถกูตอ้ง      2.เพื่อเปน็การ

เฝ้าระวังและตรวจสอบ

คณุภาพความปลอดภยัของ

อาหารและสถานที่จ าหนา่ย

อาหาร         3.เพื่อให้

ประชาชนไดบ้ริโภคอาหารที่

สะอาดปลอดภยั

ผู้ประกอบการ

จ านวน  50  คน

 - 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ 80 

ผู้ประกอบการมี

ความรู้ความ

เขา้ใจในเร่ือง

สขุาภบิาลอาหาร

เพิม่ขึ้น

สถานประกอบ

กจิการดา้นอาหาร

ไดรั้บความรู้ในเร่ือง

สขุาภบิาลอาหารและ

สามารถน ามาพัฒนา

ปรับรปรุงสถานที่

จ าหนา่ยอาหารของ

ตนเองใหไ้ดม้าตรฐาน

ท าใหป้ระชาชนไดรั้บ

ความปลอดภยัในการ

บริโภคอาหารมาก

ย่ิงขึ้น

- 119 -

- 120 -

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
27 โครงการพระราชด าริ

ดา้นสาธารณสุข

เพื่ออุหนุนงบประมาณ

ใหแ้กค่ณะกรรมการ

ชุมชนทัง้ 27 ชุมชน

ด าเนนิงานตามแนวทาง

โครงการพระราชด าริ

ดา้นสาธารณสุข

คณะกรรมการ

ชุมชนทัง้ 27 

ชุมชน

540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

ความรู้ที่จะ

ปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรมเพือ่

ปอ้งกนัโรคและมี

ความรู้สามารถ

รักษาพยาบาล

เบื้องตน้  ท าให้

คณุภาพชวีติดขีึ้น

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

- 120 - 

- 121 -

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

28 โครงการป้องกันและ

ควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดนีในสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารี

1. เพือ่สร้างความ

ตระหนกัในปญัหาการ

ขาดสารไอโอดนีของ

ประชาชนในพื้นที่            

  2. เพือ่สง่เสริมให้

ประชาชนในพื้นที่

รับประทานเกลอืไอโอดนี

แกนน าตรวจ

สารไอโอดนี  

30  คน

6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

ความรู้เร่ืองสาร

ไอโอดนีและใช้

เกลอืที่มสีาร

ไอโอดนีมากขึ้น

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

- 121 -

- 122 -

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

29 โครงการอบรมหมอ

หมูบ่้านในพระราช

ประสงค์

เพื่อใหป้ระชาชนใน

พื้นที่  มคีวามรู้และ

สามารถท าการ

รักษาพยาบาลเบี้องตน้

ได้

ประชาชนใน

ชุมชน  จ านวน 

 30  คน

7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

ความรู้

ความสามารถ

รักษาพยาบาล

เบื้องตน้ได้

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

- 122 -

- 123 -

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



1.3  แผนงานสาธารณสุข

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
30 โครงการควบคุม

หนอนพยาธิ  ใน

โครงการตาม

พระราชด าริ  สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารี

1. เพื่อใหม้กีารตรวจ

และบ าบดัโรค

หนอนพยาธ ิ             

 2. เพื่อใหป้ระชาชนมี

พฤติกรรมการบริโภคที่

ปลอดภัยไมเ่สีย่งต่อโรค

หนอนพยาธ ิ ซึง่จะท า

ใหอั้ตราความซุกของ

โรคหนอนพยาธลิดลง

อย่างย่ังยืน

ประชาชนใน

ชุมชน  จ านวน 

 100  คน

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนผู้มี

ความเสืย่ง

ไดรั้บการ

ตรวจหาไข่

หนอนพยาธิใน

อุจจาระและ

เกดิการ

ปรับเปลีย่น

พฤตกิรรมการ

บริโภค

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

- 123 - 

- 124 -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

31 โครงการป้องกันและ

ควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดนีในสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารี

1. เพื่อสร้างความ

ตระหนักในปญัหาการ

ขาดสารไอโอดีนของ

ประชาชนในพื้นที ่       

 2. เพื่อส่งเสริมให้

ประชาชนในพื้นที่

รับประทานเกลือไอโอดีน

แกนน าตรวจ

สารไอโอดนี  

30  คน

6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

ความรู้เร่ืองสาร

ไอโอดีนและใช้

เกลือทีม่สีาร

ไอโอดีนมากขึ้น

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

32 โครงการอบรมหมอ

หมูบ่้านในพระราช

ประสงค์

เพื่อใหป้ระชาชนใน

พื้นที่  มคีวามรู้และ

สามารถท าการ

รักษาพยาบาลเบี้องตน้

ได้

ประชาชนใน

ชุมชน  จ านวน 

 30  คน

7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

ความรู้

ความสามารถ

รักษาพยาบาล

เบื้องต้นได้

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

- 124 -

- 125 -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

33 โครงการควบคุม

หนอนพยาธิ  ใน

โครงการตาม

พระราชด าริ  สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารี

1. เพื่อใหม้กีารตรวจ

และบ าบดัโรค

หนอนพยาธ ิ              

 2. เพื่อใหป้ระชาชนมี

พฤติกรรมการบริโภคที่

ปลอดภัยไมเ่สีย่งต่อโรค

หนอนพยาธ ิ ซึง่จะท า

ใหอั้ตราความซุกของ

โรคหนอนพยาธลิดลง

อย่างย่ังยืน

ประชาชนใน

ชุมชน  จ านวน 

 100  คน

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนผู้มี

ความเสืย่ง

ไดรั้บการ

ตรวจหาไข่

หนอนพยาธิใน

อุจจาระและ

เกดิการ

ปรับเปลีย่น

พฤตกิรรมการ

บริโภค

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

- 125 - 

- 126 -

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

34 โครงการป้องกันและ

ควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดนีในสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารี

1. เพือ่สร้างความ

ตระหนกัในปญัหาการ

ขาดสารไอโอดนีของ

ประชาชนในพื้นที่            

 2. เพือ่สง่เสริมให้

ประชาชนในพื้นที่

รับประทานเกลอืไอโอดนี

แกนน าตรวจ

สารไอโอดนี  

30  คน

6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

ความรู้เร่ืองสาร

ไอโอดนีและใช้

เกลอืที่มสีาร

ไอโอดนีมากขึ้น

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

35 โครงการอบรมหมอ

หมูบ่้านในพระราช

ประสงค์

เพื่อใหป้ระชาชนใน

พื้นที่  มคีวามรู้และ

สามารถท าการ

รักษาพยาบาลเบี้องตน้

ได้

ประชาชนใน

ชุมชน  จ านวน 

 30  คน

7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

ความรู้

ความสามารถ

รักษาพยาบาล

เบื้องตน้ได้

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

- 126 -

- 127 -

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

36 โครงการควบคุม

หนอนพยาธิ  ใน

โครงการตาม

พระราชด าริ  สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารี

1. เพื่อใหม้กีารตรวจ

และบ าบดัโรค

หนอนพยาธ ิ             

 2. เพื่อใหป้ระชาชนมี

พฤติกรรมการบริโภคที่

ปลอดภัยไมเ่สีย่งต่อโรค

หนอนพยาธ ิ ซึง่จะท า

ใหอั้ตราความซุกของ

โรคหนอนพยาธลิดลง

อย่างย่ังยืน

ประชาชนใน

ชุมชน  จ านวน 

 100  คน

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนผู้มี

ความเสืย่ง

ไดรั้บการ

ตรวจหาไข่

หนอนพยาธิใน

อุจจาระและ

เกดิการ

ปรับเปลีย่น

พฤตกิรรมการ

บริโภค

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

- 127 - 

- 128 -

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

37 โครงการป้องกันและ

ควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดนีในสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารี

1. เพือ่สร้างความ

ตระหนกัในปญัหาการ

ขาดสารไอโอดนีของ

ประชาชนในพื้นที่          

2. เพือ่สง่เสริมให้

ประชาชนในพื้นที่

รับประทานเกลอืไอโอดนี

แกนน าตรวจ

สารไอโอดนี  

30  คน

6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

ความรู้เร่ืองสาร

ไอโอดนีและใช้

เกลอืที่มสีาร

ไอโอดนีมากขึ้น

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

38 โครงการอบรมหมอ

หมูบ่้านในพระราช

ประสงค์

เพื่อใหป้ระชาชนใน

พื้นที่  มคีวามรู้และ

สามารถท าการ

รักษาพยาบาลเบี้องตน้

ได้

ประชาชนใน

ชุมชน  จ านวน 

 30  คน

7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

ความรู้

ความสามารถ

รักษาพยาบาล

เบื้องตน้ได้

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

- 129 -

- 130 -

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

39 โครงการควบคุม

หนอนพยาธิ  ใน

โครงการตาม

พระราชด าริ  สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารี

1. เพื่อใหม้กีารตรวจ

และบ าบดัโรค

หนอนพยาธ ิ            

2. เพื่อใหป้ระชาชนมี

พฤติกรรมการบริโภคที่

ปลอดภัยไมเ่สีย่งต่อโรค

หนอนพยาธ ิ ซึง่จะท า

ใหอั้ตราความซุกของ

โรคหนอนพยาธลิดลง

อย่างย่ังยืน

ประชาชนใน

ชุมชน  จ านวน 

 100  คน

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนผู้มี

ความเสืย่ง

ไดรั้บการ

ตรวจหาไข่

หนอนพยาธิใน

อุจจาระและ

เกดิการ

ปรับเปลีย่น

พฤตกิรรมการ

บริโภค

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

- 130 - 

- 131 -

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
40 โครงการป้องกันและ

ควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดนีในสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารี

1. เพื่อสร้างความ

ตระหนักในปญัหาการ

ขาดสารไอโอดีนของ

ประชาชนในพื้นที ่       

2. เพื่อส่งเสริมให้

ประชาชนในพื้นที่

รับประทานเกลือไอโอดีน

แกนน าตรวจ

สารไอโอดนี  

30  คน

6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

ความรู้เร่ืองสาร

ไอโอดนีและใช้

เกลอืที่มสีาร

ไอโอดนีมากขึ้น

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

41 โครงการอบรมหมอ

หมูบ่้านในพระราช

ประสงค์

เพื่อใหป้ระชาชนใน

พื้นที่  มคีวามรู้และ

สามารถท าการ

รักษาพยาบาลเบี้องตน้

ได้

ประชาชนใน

ชุมชน  จ านวน 

 30  คน

7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

ความรู้

ความสามารถ

รักษาพยาบาล

เบื้องตน้ได้

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

- 131 -

- 132 -

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

42 โครงการควบคุม

หนอนพยาธิ  ใน

โครงการตาม

พระราชด าริ  สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารี

1. เพื่อใหม้กีารตรวจ

และบ าบดัโรค

หนอนพยาธ ิ             

 2. เพื่อใหป้ระชาชนมี

พฤติกรรมการบริโภคที่

ปลอดภัยไมเ่สีย่งต่อโรค

หนอนพยาธ ิ ซึง่จะท า

ใหอั้ตราความซุกของ

โรคหนอนพยาธลิดลง

อย่างย่ังยืน

ประชาชนใน

ชุมชน  จ านวน 

 100  คน

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนผู้มี

ความเสืย่ง

ไดรั้บการ

ตรวจหาไข่

หนอนพยาธิใน

อุจจาระและ

เกดิการ

ปรับเปลีย่น

พฤตกิรรมการ

บริโภค

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

- 132 - 

- 133 -

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
43 โครงการป้องกันและ

ควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดนีในสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารี

1. เพือ่สร้างความ

ตระหนกัในปญัหาการ

ขาดสารไอโอดนีของ

ประชาชนในพื้นที่          

2. เพือ่สง่เสริมให้

ประชาชนในพื้นที่

รับประทานเกลอืไอโอดนี

แกนน าตรวจ

สารไอโอดนี  

30  คน

6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

ความรู้เร่ืองสาร

ไอโอดีนและใช้

เกลือทีม่สีาร

ไอโอดีนมากขึ้น

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

44 โครงการอบรมหมอ

หมูบ่้านในพระราช

ประสงค์

เพื่อใหป้ระชาชนใน

พื้นที่  มคีวามรู้และ

สามารถท าการ

รักษาพยาบาลเบี้องตน้

ได้

ประชาชนใน

ชุมชน  จ านวน 

 30  คน

7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

ความรู้

ความสามารถ

รักษาพยาบาล

เบื้องตน้ได้

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

- 133 -

- 134 -

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
45 โครงการควบคุม

หนอนพยาธิ  ใน

โครงการตาม

พระราชด าริ  สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารี

1. เพื่อใหม้กีารตรวจ

และบ าบดัโรค

หนอนพยาธ ิ             

 2. เพื่อใหป้ระชาชนมี

พฤติกรรมการบริโภคที่

ปลอดภัยไมเ่สีย่งต่อโรค

หนอนพยาธ ิ ซึง่จะท า

ใหอั้ตราความซุกของ

โรคหนอนพยาธลิดลง

อย่างย่ังยืน

ประชาชนใน

ชุมชน  จ านวน 

 100  คน

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนผู้มี

ความเสืย่ง

ไดรั้บการ

ตรวจหาไข่

หนอนพยาธิใน

อุจจาระและ

เกดิการ

ปรับเปลีย่น

พฤตกิรรมการ

บริโภค

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

- 134 - 

- 135 -

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
46 โครงการป้องกันและ

ควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดนีในสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารี

1. เพือ่สร้างความ

ตระหนกัในปญัหาการ

ขาดสารไอโอดนีของ

ประชาชนในพื้นที่          

2. เพือ่สง่เสริมให้

ประชาชนในพื้นที่

รับประทานเกลอืไอโอดนี

แกนน าตรวจ

สารไอโอดนี  

30  คน

6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

ความรู้เร่ืองสาร

ไอโอดีนและใช้

เกลือทีม่สีาร

ไอโอดีนมากขึ้น

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

47 โครงการอบรมหมอ

หมูบ่้านในพระราช

ประสงค์

เพื่อใหป้ระชาชนใน

พื้นที่  มคีวามรู้และ

สามารถท าการ

รักษาพยาบาลเบี้องตน้

ได้

ประชาชนใน

ชุมชน  จ านวน 

 30  คน

7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

ความรู้

ความสามารถ

รักษาพยาบาล

เบื้องต้นได้

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

- 135 -

- 136 -

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
48 โครงการควบคุม

หนอนพยาธิ  ใน

โครงการตาม

พระราชด าริ  สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารี

1. เพื่อใหม้กีารตรวจ

และบ าบดัโรค

หนอนพยาธ ิ             

 2. เพื่อใหป้ระชาชนมี

พฤติกรรมการบริโภคที่

ปลอดภัยไมเ่สีย่งต่อโรค

หนอนพยาธ ิ ซึง่จะท า

ใหอั้ตราความซุกของ

โรคหนอนพยาธลิดลง

อย่างย่ังยืน

ประชาชนใน

ชุมชน  จ านวน 

 100  คน

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนผู้มี

ความเสืย่ง

ไดรั้บการ

ตรวจหาไข่

หนอนพยาธิใน

อุจจาระและ

เกดิการ

ปรับเปลีย่น

พฤตกิรรมการ

บริโภค

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

- 136 - 

- 137 -

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



1.3  แผนงานสาธารณสุข

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
49 โครงการป้องกันและ

ควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดนีในสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารี

1. เพือ่สร้างความ

ตระหนกัในปญัหาการ

ขาดสารไอโอดนีของ

ประชาชนในพื้นที่          

2. เพือ่สง่เสริมให้

ประชาชนในพื้นที่

รับประทานเกลอืไอโอดนี

แกนน าตรวจ

สารไอโอดนี  

30  คน

6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

ความรู้เร่ืองสาร

ไอโอดีนและใช้

เกลือทีม่สีาร

ไอโอดีนมากขึ้น

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

50 โครงการอบรมหมอ

หมูบ่้านในพระราช

ประสงค์

เพื่อใหป้ระชาชนใน

พื้นที่  มคีวามรู้และ

สามารถท าการ

รักษาพยาบาลเบี้องตน้

ได้

ประชาชนใน

ชุมชน  จ านวน 

 30  คน

7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

ความรู้

ความสามารถ

รักษาพยาบาล

เบื้องต้นได้

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

- 137 -

- 138 -

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



1.3  แผนงานสาธารณสุข

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
51 โครงการควบคุม

หนอนพยาธิ  ใน

โครงการตาม

พระราชด าริ  สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารี

1. เพื่อใหม้กีารตรวจ

และบ าบดัโรค

หนอนพยาธ ิ             

 2. เพื่อใหป้ระชาชนมี

พฤติกรรมการบริโภคที่

ปลอดภัยไมเ่สีย่งต่อโรค

หนอนพยาธ ิ ซึง่จะท า

ใหอั้ตราความซุกของ

โรคหนอนพยาธลิดลง

อย่างย่ังยืน

ประชาชนใน

ชุมชน  จ านวน 

 100  คน

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนผู้มี

ความเสืย่ง

ไดรั้บการ

ตรวจหาไข่

หนอนพยาธิใน

อุจจาระและ

เกดิการ

ปรับเปลีย่น

พฤตกิรรมการ

บริโภค

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

- 138 - 

- 139 -

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



1.3  แผนงานสาธารณสุข

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
52 โครงการป้องกันและ

ควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดนีในสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารี

1. เพือ่สร้างความ

ตระหนกัในปญัหาการ

ขาดสารไอโอดนีของ

ประชาชนในพื้นที่          

2. เพือ่สง่เสริมให้

ประชาชนในพื้นที่

รับประทานเกลอืไอโอดนี

แกนน าตรวจ

สารไอโอดนี  

30  คน

6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

ความรู้เร่ืองสาร

ไอโอดีนและใช้

เกลือทีม่สีาร

ไอโอดีนมากขึ้น

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

53 โครงการอบรมหมอ

หมูบ่้านในพระราช

ประสงค์

เพื่อใหป้ระชาชนใน

พื้นที่  มคีวามรู้และ

สามารถท าการ

รักษาพยาบาลเบี้องตน้

ได้

ประชาชนใน

ชุมชน  จ านวน 

 30  คน

7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

ความรู้

ความสามารถ

รักษาพยาบาล

เบื้องต้นได้

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

- 139 -

- 140 -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
54 โครงการควบคุม

หนอนพยาธิ  ใน

โครงการตาม

พระราชด าริ  สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารี

1. เพื่อใหม้กีารตรวจ

และบ าบดัโรค

หนอนพยาธ ิ            

2. เพื่อใหป้ระชาชนมี

พฤติกรรมการบริโภคที่

ปลอดภัยไมเ่สีย่งต่อโรค

หนอนพยาธ ิ ซึง่จะท า

ใหอั้ตราความซุกของ

โรคหนอนพยาธลิดลง

อย่างย่ังยืน

ประชาชนใน

ชุมชน  จ านวน 

 100  คน

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนผู้มี

ความเสืย่ง

ไดรั้บการ

ตรวจหาไข่

หนอนพยาธิใน

อุจจาระและ

เกดิการ

ปรับเปลีย่น

พฤตกิรรมการ

บริโภค

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

- 140 - 

- 141 -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
55 โครงการป้องกันและ

ควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดนีในสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารี

1. เพื่อสร้างความ

ตระหนักในปญัหาการ

ขาดสารไอโอดีนของ

ประชาชนในพื้นที ่2. 

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน

ในพื้นทีรั่บประทานเกลือ

ไอโอดีน

แกนน าตรวจ

สารไอโอดนี  

30  คน

6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

ความรู้เร่ืองสาร

ไอโอดีนและใช้

เกลือทีม่สีาร

ไอโอดีนมากขึ้น

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

56 โครงการอบรมหมอ

หมูบ่้านในพระราช

ประสงค์

เพื่อใหป้ระชาชนใน

พื้นที่  มคีวามรู้และ

สามารถท าการ

รักษาพยาบาลเบี้องตน้

ได้

ประชาชนใน

ชุมชน  จ านวน 

 30  คน

7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

ความรู้

ความสามารถ

รักษาพยาบาล

เบื้องต้นได้

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

- 141 -

- 142 -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
57 โครงการควบคุม

หนอนพยาธิ  ใน

โครงการตาม

พระราชด าริ  สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารี

1. เพื่อใหม้กีารตรวจ

และบ าบดัโรค

หนอนพยาธ ิ             

 2. เพื่อใหป้ระชาชนมี

พฤติกรรมการบริโภคที่

ปลอดภัยไมเ่สีย่งต่อโรค

หนอนพยาธ ิ ซึง่จะท า

ใหอั้ตราความซุกของ

โรคหนอนพยาธลิดลง

อย่างย่ังยืน

ประชาชนใน

ชุมชน  จ านวน 

 100  คน

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนผู้มี

ความเสืย่ง

ไดรั้บการ

ตรวจหาไข่

หนอนพยาธิใน

อุจจาระและ

เกดิการ

ปรับเปลีย่น

พฤตกิรรมการ

บริโภค

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

- 142 - 

- 143 -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
58 โครงการป้องกันและ

ควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดนีในสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารี

1. เพือ่สร้างความ

ตระหนกัในปญัหาการ

ขาดสารไอโอดนีของ

ประชาชนในพื้นที่          

2. เพือ่สง่เสริมให้

ประชาชนในพื้นที่

รับประทานเกลอืไอโอดนี

แกนน าตรวจ

สารไอโอดนี  

30  คน

6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

ความรู้เร่ืองสาร

ไอโอดีนและใช้

เกลือทีม่สีาร

ไอโอดีนมากขึ้น

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

59 โครงการอบรมหมอ

หมูบ่้านในพระราช

ประสงค์

เพื่อใหป้ระชาชนใน

พื้นที่  มคีวามรู้และ

สามารถท าการ

รักษาพยาบาลเบี้องตน้

ได้

ประชาชนใน

ชุมชน  จ านวน 

 30  คน

7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

ความรู้

ความสามารถ

รักษาพยาบาล

เบื้องต้นได้

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

- 143 -

- 144 -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
60 โครงการควบคุม

หนอนพยาธิ  ใน

โครงการตาม

พระราชด าริ  สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารี

1. เพื่อใหม้กีารตรวจ

และบ าบดัโรค

หนอนพยาธ ิ             

 2. เพื่อใหป้ระชาชนมี

พฤติกรรมการบริโภคที่

ปลอดภัยไมเ่สีย่งต่อโรค

หนอนพยาธ ิ ซึง่จะท า

ใหอั้ตราความซุกของ

โรคหนอนพยาธลิดลง

อย่างย่ังยืน

ประชาชนใน

ชุมชน  จ านวน 

 100  คน

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนผู้มี

ความเสืย่ง

ไดรั้บการ

ตรวจหาไข่

หนอนพยาธิใน

อุจจาระและ

เกดิการ

ปรับเปลีย่น

พฤตกิรรมการ

บริโภค

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

- 144 - 

- 145 -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
61 โครงการป้องกันและ

ควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดนีในสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารี

1. เพื่อสร้างความ

ตระหนักในปญัหาการ

ขาดสารไอโอดีนของ

ประชาชนในพื้นที ่2. 

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน

ในพื้นทีรั่บประทานเกลือ

ไอโอดีน

แกนน าตรวจ

สารไอโอดนี  

30  คน

6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

ความรู้เร่ืองสาร

ไอโอดีนและใช้

เกลือทีม่สีาร

ไอโอดีนมากขึ้น

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

62 โครงการอบรมหมอ

หมูบ่้านในพระราช

ประสงค์

เพื่อใหป้ระชาชนใน

พื้นที่  มคีวามรู้และ

สามารถท าการ

รักษาพยาบาลเบี้องตน้

ได้

ประชาชนใน

ชุมชน  จ านวน 

 30  คน

7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

ความรู้

ความสามารถ

รักษาพยาบาล

เบื้องต้นได้

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

- 145 -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



- 146 -

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
63 โครงการควบคุม

หนอนพยาธิ  ใน

โครงการตาม

พระราชด าริ  สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารี

1. เพื่อใหม้กีารตรวจ

และบ าบดัโรค

หนอนพยาธ ิ           2.

 เพื่อใหป้ระชาชนมี

พฤติกรรมการบริโภคที่

ปลอดภัยไมเ่สีย่งต่อโรค

หนอนพยาธ ิ ซึง่จะท า

ใหอั้ตราความซุกของ

โรคหนอนพยาธลิดลง

อย่างย่ังยืน

ประชาชนใน

ชุมชน  จ านวน 

 100  คน

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนผู้มี

ความเสืย่ง

ไดรั้บการ

ตรวจหาไข่

หนอนพยาธิใน

อุจจาระและ

เกดิการ

ปรับเปลีย่น

พฤตกิรรมการ

บริโภค

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



- 146 - 

- 147 -

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
64 โครงการป้องกันและ

ควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดนีในสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารี

1. เพื่อสร้างความ

ตระหนักในปญัหาการ

ขาดสารไอโอดีนของ

ประชาชนในพื้นที ่       

2. เพื่อส่งเสริมให้

ประชาชนในพื้นที่

รับประทานเกลือไอโอดีน

แกนน าตรวจ

สารไอโอดนี  

30  คน

6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

ความรู้เร่ืองสาร

ไอโอดีนและใช้

เกลือทีม่สีาร

ไอโอดีนมากขึ้น

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

65 โครงการอบรมหมอ

หมูบ่้านในพระราช

ประสงค์

เพื่อใหป้ระชาชนใน

พื้นที่  มคีวามรู้และ

สามารถท าการ

รักษาพยาบาลเบี้องตน้

ได้

ประชาชนใน

ชุมชน  จ านวน 

 30  คน

7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

ความรู้

ความสามารถ

รักษาพยาบาล

เบื้องต้นได้

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



- 147 -

- 148 -

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
66 โครงการควบคุม

หนอนพยาธิ  ใน

โครงการตาม

พระราชด าริ  สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารี

1. เพื่อใหม้กีารตรวจ

และบ าบดัโรค

หนอนพยาธ ิ              

 2. เพื่อใหป้ระชาชนมี

พฤติกรรมการบริโภคที่

ปลอดภัยไมเ่สีย่งต่อโรค

หนอนพยาธ ิ ซึง่จะท า

ใหอั้ตราความซุกของ

โรคหนอนพยาธลิดลง

อย่างย่ังยืน

ประชาชนใน

ชุมชน  จ านวน 

 100  คน

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนผู้มี

ความเสืย่ง

ไดรั้บการ

ตรวจหาไข่

หนอนพยาธิใน

อุจจาระและ

เกดิการ

ปรับเปลีย่น

พฤตกิรรมการ

บริโภค

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



- 148 - 

- 149 -

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
67 โครงการป้องกันและ

ควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดนีในสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารี

1. เพื่อสร้างความ

ตระหนักในปญัหาการ

ขาดสารไอโอดีนของ

ประชาชนในพื้นที ่       

 2. เพื่อส่งเสริมให้

ประชาชนในพื้นที่

รับประทานเกลือไอโอดีน

แกนน าตรวจ

สารไอโอดนี  

30  คน

6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

ความรู้เร่ืองสาร

ไอโอดีนและใช้

เกลือทีม่สีาร

ไอโอดีนมากขึ้น

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



68 โครงการอบรมหมอ

หมูบ่้านในพระราช

ประสงค์

เพื่อใหป้ระชาชนใน

พื้นที่  มคีวามรู้และ

สามารถท าการ

รักษาพยาบาลเบี้องตน้

ได้

ประชาชนใน

ชุมชน  จ านวน 

 30  คน

7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

ความรู้

ความสามารถ

รักษาพยาบาล

เบื้องต้นได้

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

- 149 -

- 150 -

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



69 โครงการควบคุม

หนอนพยาธิ  ใน

โครงการตาม

พระราชด าริ  สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารี

1. เพื่อใหม้กีารตรวจ

และบ าบดัโรค

หนอนพยาธ ิ              

 2. เพื่อใหป้ระชาชนมี

พฤติกรรมการบริโภคที่

ปลอดภัยไมเ่สีย่งต่อโรค

หนอนพยาธ ิ ซึง่จะท า

ใหอั้ตราความซุกของ

โรคหนอนพยาธลิดลง

อย่างย่ังยืน

ประชาชนใน

ชุมชน  จ านวน 

 100  คน

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนผู้มี

ความเสืย่ง

ไดรั้บการ

ตรวจหาไข่

หนอนพยาธิใน

อุจจาระและ

เกดิการ

ปรับเปลีย่น

พฤตกิรรมการ

บริโภค

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

- 150 - 

- 151 -

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
70 โครงการป้องกันและ

ควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดนีในสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารี

1. เพื่อสร้างความ

ตระหนักในปญัหาการ

ขาดสารไอโอดีนของ

ประชาชนในพื้นที ่       

2. เพื่อส่งเสริมให้

ประชาชนในพื้นที่

รับประทานเกลือไอโอดีน

แกนน าตรวจ

สารไอโอดนี  

30  คน

6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

ความรู้เร่ืองสาร

ไอโอดีนและใช้

เกลือทีม่สีาร

ไอโอดีนมากขึ้น

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

71 โครงการอบรมหมอ

หมูบ่้านในพระราช

ประสงค์

เพื่อใหป้ระชาชนใน

พื้นที่  มคีวามรู้และ

สามารถท าการ

รักษาพยาบาลเบี้องตน้

ได้

ประชาชนใน

ชุมชน  จ านวน 

 30  คน

7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

ความรู้

ความสามารถ

รักษาพยาบาล

เบื้องต้นได้

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

- 151 -

- 152 -

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
72 โครงการควบคุม

หนอนพยาธิ  ใน

โครงการตาม

พระราชด าริ  สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารี

1. เพื่อใหม้กีารตรวจ

และบ าบดัโรค

หนอนพยาธ ิ              

 2. เพื่อใหป้ระชาชนมี

พฤติกรรมการบริโภคที่

ปลอดภัยไมเ่สีย่งต่อโรค

หนอนพยาธ ิ ซึง่จะท า

ใหอั้ตราความซุกของ

โรคหนอนพยาธลิดลง

อย่างย่ังยืน

ประชาชนใน

ชุมชน  จ านวน 

 100  คน

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนผู้มี

ความเสืย่ง

ไดรั้บการ

ตรวจหาไข่

หนอนพยาธิใน

อุจจาระและ

เกดิการ

ปรับเปลีย่น

พฤตกิรรมการ

บริโภค

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

- 152 - 

- 153 -

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



1.3  แผนงานสาธารณสุข

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
73 โครงการป้องกันและ

ควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดนีในสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารี

1. เพื่อสร้างความ

ตระหนักในปญัหาการ

ขาดสารไอโอดีนของ

ประชาชนในพื้นที ่       

2. เพื่อส่งเสริมให้

ประชาชนในพื้นที่

รับประทานเกลือไอโอดีน

แกนน าตรวจ

สารไอโอดนี  

30  คน

6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

ความรู้เร่ืองสาร

ไอโอดีนและใช้

เกลือทีม่สีาร

ไอโอดีนมากขึ้น

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

74 โครงการอบรมหมอ

หมูบ่้านในพระราช

ประสงค์

เพื่อใหป้ระชาชนใน

พื้นที่  มคีวามรู้และ

สามารถท าการ

รักษาพยาบาลเบี้องตน้

ได้

ประชาชนใน

ชุมชน  จ านวน 

 30  คน

7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

ความรู้

ความสามารถ

รักษาพยาบาล

เบื้องต้นได้

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

- 153 -

- 154 -

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



1.3  แผนงานสาธารณสุข

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
75 โครงการควบคุม

หนอนพยาธิ  ใน

โครงการตาม

พระราชด าริ  สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารี

1. เพื่อใหม้กีารตรวจ

และบ าบดัโรค

หนอนพยาธ ิ             

 2. เพื่อใหป้ระชาชนมี

พฤติกรรมการบริโภคที่

ปลอดภัยไมเ่สีย่งต่อโรค

หนอนพยาธ ิ ซึง่จะท า

ใหอั้ตราความซุกของ

โรคหนอนพยาธลิดลง

อย่างย่ังยืน

ประชาชนใน

ชุมชน  จ านวน 

 100  คน

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนผู้มี

ความเสืย่ง

ไดรั้บการ

ตรวจหาไข่

หนอนพยาธิใน

อุจจาระและ

เกดิการ

ปรับเปลีย่น

พฤตกิรรมการ

บริโภค

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

- 154 - 

- 155 -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
76 โครงการป้องกันและ

ควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดนีในสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารี

1. เพื่อสร้างความ

ตระหนักในปญัหาการ

ขาดสารไอโอดีนของ

ประชาชนในพื้นที ่       

2. เพื่อส่งเสริมให้

ประชาชนในพื้นที่

รับประทานเกลือไอโอดีน

แกนน าตรวจ

สารไอโอดนี  

30  คน

6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

ความรู้เร่ืองสาร

ไอโอดีนและใช้

เกลือทีม่สีาร

ไอโอดีนมากขึ้น

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

77 โครงการอบรมหมอ

หมูบ่้านในพระราช

ประสงค์

เพื่อใหป้ระชาชนใน

พื้นที่  มคีวามรู้และ

สามารถท าการ

รักษาพยาบาลเบี้องตน้

ได้

ประชาชนใน

ชุมชน  จ านวน 

 30  คน

7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

ความรู้

ความสามารถ

รักษาพยาบาล

เบื้องต้นได้

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

- 155 -

- 156 -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
78 โครงการควบคุม

หนอนพยาธิ  ใน

โครงการตาม

พระราชด าริ  สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารี

1. เพื่อใหม้กีารตรวจ

และบ าบดัโรค

หนอนพยาธ ิ              

 2. เพื่อใหป้ระชาชนมี

พฤติกรรมการบริโภคที่

ปลอดภัยไมเ่สีย่งต่อโรค

หนอนพยาธ ิ ซึง่จะท า

ใหอั้ตราความซุกของ

โรคหนอนพยาธลิดลง

อย่างย่ังยืน

ประชาชนใน

ชุมชน  จ านวน 

 100  คน

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนผู้มี

ความเสืย่ง

ไดรั้บการ

ตรวจหาไข่

หนอนพยาธิใน

อุจจาระและ

เกดิการ

ปรับเปลีย่น

พฤตกิรรมการ

บริโภค

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

- 156 - 

- 157 -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
79 โครงการป้องกันและ

ควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดนีในสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารี

1. เพื่อสร้างความ

ตระหนักในปญัหาการ

ขาดสารไอโอดีนของ

ประชาชนในพื้นที ่       

2. เพื่อส่งเสริมให้

ประชาชนในพื้นที่

รับประทานเกลือไอโอดีน

แกนน าตรวจ

สารไอโอดนี  

30  คน

6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

ความรู้เร่ืองสาร

ไอโอดีนและใช้

เกลือทีม่สีาร

ไอโอดีนมากขึ้น

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

80 โครงการอบรมหมอ

หมูบ่้านในพระราช

ประสงค์

เพื่อใหป้ระชาชนใน

พื้นที่  มคีวามรู้และ

สามารถท าการ

รักษาพยาบาลเบี้องตน้

ได้

ประชาชนใน

ชุมชน  จ านวน 

 30  คน

7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

ความรู้

ความสามารถ

รักษาพยาบาล

เบื้องต้นได้

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

- 157 -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



- 158 -

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
81 โครงการควบคุม

หนอนพยาธิ  ใน

โครงการตาม

พระราชด าริ  สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารี

1. เพื่อใหม้กีารตรวจ

และบ าบดัโรค

หนอนพยาธ ิ              

 2. เพื่อใหป้ระชาชนมี

พฤติกรรมการบริโภคที่

ปลอดภัยไมเ่สีย่งต่อโรค

หนอนพยาธ ิ ซึง่จะท า

ใหอั้ตราความซุกของ

โรคหนอนพยาธลิดลง

อย่างย่ังยืน

ประชาชนใน

ชุมชน  จ านวน 

 100  คน

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนผู้มี

ความเสืย่ง

ไดรั้บการ

ตรวจหาไข่

หนอนพยาธิใน

อุจจาระและ

เกดิการ

ปรับเปลีย่น

พฤตกิรรมการ

บริโภค

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



- 158 - 

- 159 -

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
82 โครงการป้องกันและ

ควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดนีในสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารี

1. เพื่อสร้างความ

ตระหนักในปญัหาการ

ขาดสารไอโอดีนของ

ประชาชนในพื้นที ่       

2. เพื่อส่งเสริมให้

ประชาชนในพื้นที่

รับประทานเกลือไอโอดีน

แกนน าตรวจ

สารไอโอดนี  

30  คน

6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

ความรู้เร่ืองสาร

ไอโอดีนและใช้

เกลือทีม่สีาร

ไอโอดีนมากขึ้น

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

83 โครงการอบรมหมอ

หมูบ่้านในพระราช

ประสงค์

เพื่อใหป้ระชาชนใน

พื้นที่  มคีวามรู้และ

สามารถท าการ

รักษาพยาบาลเบี้องตน้

ได้

ประชาชนใน

ชุมชน  จ านวน 

 30  คน

7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

ความรู้

ความสามารถ

รักษาพยาบาล

เบื้องต้นได้

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



- 159 -

- 160 -

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
84 โครงการควบคุม

หนอนพยาธิ  ใน

โครงการตาม

พระราชด าริ  สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารี

1. เพื่อใหม้กีารตรวจ

และบ าบดัโรค

หนอนพยาธ ิ              

 2. เพื่อใหป้ระชาชนมี

พฤติกรรมการบริโภคที่

ปลอดภัยไมเ่สีย่งต่อโรค

หนอนพยาธ ิ ซึง่จะท า

ใหอั้ตราความซุกของ

โรคหนอนพยาธลิดลง

อย่างย่ังยืน

ประชาชนใน

ชุมชน  จ านวน 

 100  คน

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนผู้มี

ความเสืย่ง

ไดรั้บการ

ตรวจหาไข่

หนอนพยาธิใน

อุจจาระและ

เกดิการ

ปรับเปลีย่น

พฤตกิรรมการ

บริโภค

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



- 160 - 

- 161 -

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
85 โครงการป้องกันและ

ควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดนีในสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารี

1. เพื่อสร้างความ

ตระหนักในปญัหาการ

ขาดสารไอโอดีนของ

ประชาชนในพื้นที ่       

2. เพื่อส่งเสริมให้

ประชาชนในพื้นที่

รับประทานเกลือไอโอดีน

แกนน าตรวจ

สารไอโอดนี  

30  คน

6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

ความรู้เร่ืองสาร

ไอโอดีนและใช้

เกลือทีม่สีาร

ไอโอดีนมากขึ้น

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

86 โครงการอบรมหมอ

หมูบ่้านในพระราช

ประสงค์

เพื่อใหป้ระชาชนใน

พื้นที่  มคีวามรู้และ

สามารถท าการ

รักษาพยาบาลเบี้องตน้

ได้

ประชาชนใน

ชุมชน  จ านวน 

 30  คน

7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

ความรู้

ความสามารถ

รักษาพยาบาล

เบื้องต้นได้

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



- 161 -

- 162 -

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
87 โครงการควบคุม

หนอนพยาธิ  ใน

โครงการตาม

พระราชด าริ  สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารี

1. เพื่อใหม้กีารตรวจ

และบ าบดัโรค

หนอนพยาธ ิ             

 2. เพื่อใหป้ระชาชนมี

พฤติกรรมการบริโภคที่

ปลอดภัยไมเ่สีย่งต่อโรค

หนอนพยาธ ิ ซึง่จะท า

ใหอั้ตราความซุกของ

โรคหนอนพยาธลิดลง

อย่างย่ังยืน

ประชาชนใน

ชุมชน  จ านวน 

 100  คน

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนผู้มี

ความเสืย่ง

ไดรั้บการ

ตรวจหาไข่

หนอนพยาธิใน

อุจจาระและ

เกดิการ

ปรับเปลีย่น

พฤตกิรรมการ

บริโภค

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



- 162 - 

- 163 -

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
88 โครงการป้องกันและ

ควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดนีในสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารี

1. เพื่อสร้างความ

ตระหนักในปญัหาการ

ขาดสารไอโอดีนของ

ประชาชนในพื้นที ่       

2. เพื่อส่งเสริมให้

ประชาชนในพื้นที่

รับประทานเกลือไอโอดีน

แกนน าตรวจ

สารไอโอดนี  

30  คน

6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

ความรู้เร่ืองสาร

ไอโอดีนและใช้

เกลือทีม่สีาร

ไอโอดีนมากขึ้น

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



89 โครงการอบรมหมอ

หมูบ่้านในพระราช

ประสงค์

เพื่อใหป้ระชาชนใน

พื้นที่  มคีวามรู้และ

สามารถท าการ

รักษาพยาบาลเบี้องตน้

ได้

ประชาชนใน

ชุมชน  จ านวน 

 30  คน

7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

ความรู้

ความสามารถ

รักษาพยาบาล

เบื้องต้นได้

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

- 163 -

- 164 -

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



90 โครงการควบคุม

หนอนพยาธิ  ใน

โครงการตาม

พระราชด าริ  สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารี

1. เพื่อใหม้กีารตรวจ

และบ าบดัโรค

หนอนพยาธ ิ              

 2. เพื่อใหป้ระชาชนมี

พฤติกรรมการบริโภคที่

ปลอดภัยไมเ่สีย่งต่อโรค

หนอนพยาธ ิ ซึง่จะท า

ใหอั้ตราความซุกของ

โรคหนอนพยาธลิดลง

อย่างย่ังยืน

ประชาชนใน

ชุมชน  จ านวน 

 100  คน

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนผู้มี

ความเสืย่ง

ไดรั้บการ

ตรวจหาไข่

หนอนพยาธิใน

อุจจาระและ

เกดิการ

ปรับเปลีย่น

พฤตกิรรมการ

บริโภค

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

- 164 - 

- 165 -

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



91 โครงการป้องกันและ

ควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดนีในสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารี

1. เพื่อสร้างความ

ตระหนักในปญัหาการ

ขาดสารไอโอดีนของ

ประชาชนในพื้นที ่       

2. เพื่อส่งเสริมให้

ประชาชนในพื้นที่

รับประทานเกลือไอโอดีน

แกนน าตรวจ

สารไอโอดนี  

30  คน

6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

ความรู้เร่ืองสาร

ไอโอดีนและใช้

เกลือทีม่สีาร

ไอโอดีนมากขึ้น

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

92 โครงการอบรมหมอ

หมูบ่้านในพระราช

ประสงค์

เพื่อใหป้ระชาชนใน

พื้นที่  มคีวามรู้และ

สามารถท าการ

รักษาพยาบาลเบี้องตน้

ได้

ประชาชนใน

ชุมชน  จ านวน 

 30  คน

7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

ความรู้

ความสามารถ

รักษาพยาบาล

เบื้องต้นได้

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

- 165 -

- 166 -

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
93 โครงการควบคุม

หนอนพยาธิ  ใน

โครงการตาม

พระราชด าริ  สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารี

1. เพื่อใหม้กีารตรวจ

และบ าบดัโรค

หนอนพยาธ ิ              

 2. เพื่อใหป้ระชาชนมี

พฤติกรรมการบริโภคที่

ปลอดภัยไมเ่สีย่งต่อโรค

หนอนพยาธ ิ ซึง่จะท า

ใหอั้ตราความซุกของ

โรคหนอนพยาธลิดลง

อย่างย่ังยืน

ประชาชนใน

ชุมชน  จ านวน 

 100  คน

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนผู้มี

ความเสืย่ง

ไดรั้บการ

ตรวจหาไข่

หนอนพยาธิใน

อุจจาระและ

เกดิการ

ปรับเปลีย่น

พฤตกิรรมการ

บริโภค

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

- 166 - 

- 167 -

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
94 โครงการป้องกันและ

ควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดนีในสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารี

1. เพื่อสร้างความ

ตระหนักในปญัหาการ

ขาดสารไอโอดีนของ

ประชาชนในพื้นที ่       

 2. เพื่อส่งเสริมให้

ประชาชนในพื้นที่

รับประทานเกลือไอโอดีน

แกนน าตรวจ

สารไอโอดนี  

30  คน

6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

ความรู้เร่ืองสาร

ไอโอดีนและใช้

เกลือทีม่สีาร

ไอโอดีนมากขึ้น

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

95 โครงการอบรมหมอ

หมูบ่้านในพระราช

ประสงค์

เพื่อใหป้ระชาชนใน

พื้นที่  มคีวามรู้และ

สามารถท าการ

รักษาพยาบาลเบี้องตน้

ได้

ประชาชนใน

ชุมชน  จ านวน 

 30  คน

7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

ความรู้

ความสามารถ

รักษาพยาบาล

เบื้องต้นได้

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

- 167 -

- 168 -

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
96 โครงการควบคุม

หนอนพยาธิ  ใน

โครงการตาม

พระราชด าริ  สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารี

1. เพื่อใหม้กีารตรวจ

และบ าบดัโรค

หนอนพยาธ ิ              

  2. เพื่อใหป้ระชาชนมี

พฤติกรรมการบริโภคที่

ปลอดภัยไมเ่สีย่งต่อโรค

หนอนพยาธ ิ ซึง่จะท า

ใหอั้ตราความซุกของ

โรคหนอนพยาธลิดลง

อย่างย่ังยืน

ประชาชนใน

ชุมชน  จ านวน 

 100  คน

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนผู้มี

ความเสืย่ง

ไดรั้บการ

ตรวจหาไข่

หนอนพยาธิใน

อุจจาระและ

เกดิการ

ปรับเปลีย่น

พฤตกิรรมการ

บริโภค

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

- 168 - 

- 169 -

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
97 โครงการป้องกันและ

ควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดนีในสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารี

1. เพื่อสร้างความ

ตระหนักในปญัหาการ

ขาดสารไอโอดีนของ

ประชาชนในพื้นที ่       

2. เพื่อส่งเสริมให้

ประชาชนในพื้นที่

รับประทานเกลือไอโอดีน

แกนน าตรวจ

สารไอโอดนี  

30  คน

6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

ความรู้เร่ืองสาร

ไอโอดีนและใช้

เกลือทีม่สีาร

ไอโอดีนมากขึ้น

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

98 โครงการอบรมหมอ

หมูบ่้านในพระราช

ประสงค์

เพื่อใหป้ระชาชนใน

พื้นที่  มคีวามรู้และ

สามารถท าการ

รักษาพยาบาลเบี้องตน้

ได้

ประชาชนใน

ชุมชน  จ านวน 

 30  คน

7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

ความรู้

ความสามารถ

รักษาพยาบาล

เบื้องต้นได้

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

- 169 -

- 170 -

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
99 โครงการควบคุม

หนอนพยาธิ  ใน

โครงการตาม

พระราชด าริ  สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารี

1. เพื่อใหม้กีารตรวจ

และบ าบดัโรค

หนอนพยาธ ิ             

 2. เพื่อใหป้ระชาชนมี

พฤติกรรมการบริโภคที่

ปลอดภัยไมเ่สีย่งต่อโรค

หนอนพยาธ ิ ซึง่จะท า

ใหอั้ตราความซุกของ

โรคหนอนพยาธลิดลง

อย่างย่ังยืน

ประชาชนใน

ชุมชน  จ านวน 

 100  คน

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนผู้มี

ความเสืย่ง

ไดรั้บการ

ตรวจหาไข่

หนอนพยาธิใน

อุจจาระและ

เกดิการ

ปรับเปลีย่น

พฤตกิรรมการ

บริโภค

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น
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- 171 - 

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
100 โครงการป้องกันและ

ควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดนีในสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารี

1. เพื่อสร้างความ

ตระหนักในปญัหาการ

ขาดสารไอโอดีนของ

ประชาชนในพื้นที ่       

2. เพื่อส่งเสริมให้

ประชาชนในพื้นที่

รับประทานเกลือไอโอดีน

แกนน าตรวจ

สารไอโอดนี  

30  คน

6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

ความรู้เร่ืองสาร

ไอโอดีนและใช้

เกลือทีม่สีาร

ไอโอดีนมากขึ้น

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

101 โครงการอบรมหมอ

หมูบ่้านในพระราช

ประสงค์

เพื่อใหป้ระชาชนใน

พื้นที่  มคีวามรู้และ

สามารถท าการ

รักษาพยาบาลเบี้องตน้

ได้

ประชาชนใน

ชุมชน  จ านวน 

 30  คน

7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

ความรู้

ความสามารถ

รักษาพยาบาล

เบื้องต้นได้

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น
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1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
102 โครงการควบคุม

หนอนพยาธิ  ใน

โครงการตาม

พระราชด าริ  สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารี

1. เพื่อใหม้กีารตรวจ

และบ าบดัโรค

หนอนพยาธ ิ              

 2. เพื่อใหป้ระชาชนมี

พฤติกรรมการบริโภคที่

ปลอดภัยไมเ่สีย่งต่อโรค

หนอนพยาธ ิ ซึง่จะท า

ใหอั้ตราความซุกของ

โรคหนอนพยาธลิดลง

อย่างย่ังยืน

ประชาชนใน

ชุมชน  จ านวน 

 100  คน

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนผู้มี

ความเสืย่ง

ไดรั้บการ

ตรวจหาไข่

หนอนพยาธิใน

อุจจาระและ

เกดิการ

ปรับเปลีย่น

พฤตกิรรมการ

บริโภค

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น
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- 173 -

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
103 โครงการป้องกันและ

ควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดนีในสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารี

1. เพื่อสร้างความ

ตระหนักในปญัหาการ

ขาดสารไอโอดีนของ

ประชาชนในพื้นที ่       

2. เพื่อส่งเสริมให้

ประชาชนในพื้นที่

รับประทานเกลือไอโอดีน

แกนน าตรวจ

สารไอโอดนี  

30  คน

6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

ความรู้เร่ืองสาร

ไอโอดีนและใช้

เกลือทีม่สีาร

ไอโอดีนมากขึ้น

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

104 โครงการอบรมหมอ

หมูบ่้านในพระราช

ประสงค์

เพื่อใหป้ระชาชนใน

พื้นที่  มคีวามรู้และ

สามารถท าการ

รักษาพยาบาลเบี้องตน้

ได้

ประชาชนใน

ชุมชน  จ านวน 

 30  คน

7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

ความรู้

ความสามารถ

รักษาพยาบาล

เบื้องต้นได้

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

- 173 -

- 174 -

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



1.3  แผนงานสาธารณสุข

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
105 โครงการควบคุม

หนอนพยาธิ  ใน

โครงการตาม

พระราชด าริ  สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารี

1. เพื่อใหม้กีารตรวจ

และบ าบดัโรค

หนอนพยาธ ิ             

 2. เพื่อใหป้ระชาชนมี

พฤติกรรมการบริโภคที่

ปลอดภัยไมเ่สีย่งต่อโรค

หนอนพยาธ ิ ซึง่จะท า

ใหอั้ตราความซุกของ

โรคหนอนพยาธลิดลง

อย่างย่ังยืน

ประชาชนใน

ชุมชน  จ านวน 

 100  คน

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนผู้มี

ความเสืย่ง

ไดรั้บการ

ตรวจหาไข่

หนอนพยาธิใน

อุจจาระและ

เกดิการ

ปรับเปลีย่น

พฤตกิรรมการ

บริโภค

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

- 174 - 

- 175 -

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



1.3  แผนงานสาธารณสุข

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
106 โครงการป้องกันและ

ควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดนีในสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารี

1. เพื่อสร้างความ

ตระหนักในปญัหาการ

ขาดสารไอโอดีนของ

ประชาชนในพื้นที ่       

2. เพื่อส่งเสริมให้

ประชาชนในพื้นที่

รับประทานเกลือไอโอดีน

แกนน าตรวจ

สารไอโอดนี  

30  คน

6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

ความรู้เร่ืองสาร

ไอโอดีนและใช้

เกลือทีม่สีาร

ไอโอดีนมากขึ้น

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

107 โครงการอบรมหมอ

หมูบ่้านในพระราช

ประสงค์

เพื่อใหป้ระชาชนใน

พื้นที่  มคีวามรู้และ

สามารถท าการ

รักษาพยาบาลเบี้องตน้

ได้

ประชาชนใน

ชุมชน  จ านวน 

 30  คน

7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

ความรู้

ความสามารถ

รักษาพยาบาล

เบื้องต้นได้

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

- 175 -

- 176 -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
108 โครงการควบคุม

หนอนพยาธิ  ใน

โครงการตาม

พระราชด าริ  สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารี

1. เพื่อใหม้กีารตรวจ

และบ าบดัโรค

หนอนพยาธ ิ             

 2. เพื่อใหป้ระชาชนมี

พฤติกรรมการบริโภคที่

ปลอดภัยไมเ่สีย่งต่อโรค

หนอนพยาธ ิ ซึง่จะท า

ใหอั้ตราความซุกของ

โรคหนอนพยาธลิดลง

อย่างย่ังยืน

ประชาชนใน

ชุมชน  จ านวน 

 100  คน

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนผู้มี

ความเสืย่ง

ไดรั้บการ

ตรวจหาไข่

หนอนพยาธิใน

อุจจาระและ

เกดิการ

ปรับเปลีย่น

พฤตกิรรมการ

บริโภค

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดขีึ้น

- 176 - 

- 177 -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
109 โครงการพระราชด าริ

ดา้นสาธารณสุข

ควบคุมหนอนพยาธิใน

โครงการตาม

พระราชด าริ  สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารี

1. เพือ่ใหม้กีารตรวจและ

บ าบดัโรคหนอนพยาธแิก่

นกัเรียนที่เรียนในพื้นที่

เทศบาลเมอืงเมอืงแกน

พัฒนา                       

2. เพือ่ใหผู้้เขา้รับการ

อบรมมพีฤตกิรรมการ

บริโภคที่ปลอดภยัไมเ่สี่ยง

ตอ่โรคหนอนพยาธ ิซึ่งจะ

ท าใหอั้ตราความซกุของ

โรคหนอนพยาธลิดลง

อย่างย่ังยืน

นกัเรียนที่เรียนใน

โรงเรียนพื้นที่

เทศบาลเมอืง

เมอืงแกนพัฒนา 

 และประชาชน

ในพื้นที่เทศบาล

เมอืงเมอืงแกน

พัฒนา  27  

ชุมชน  รวม  

2,500  คน

172,200 172,200 172,200 172,200 172,200 ร้อยละ 80 

กลุม่เป้าหมาย

ไดรั้บการ

ตรวจหา

หนอนพยาธิใน

อุจจาระและ

ไดรั้บความรู้

ในการปฏบิัตติัว

1. ประชาชนผู้มี

ความเสี่ยงไดรั้บ

การตรวจหาไข่

หนอนพยาธใิน

อุจจาระ   2.

ประชาชนเกดิความ

ตระหนกัถงึ

อันตรายของ

หนอนพยาธแิละ

เกดิการปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรม

- 177 - 

- 178 -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
110 โครงการพระราชด าริ

ดา้นสาธารณสุขหมอ

หมูบ่้านในพระราช

ประสงค์

เพื่อใหป้ระชาชนใน

พื้นที่  มคีวามรู้และ

สามารถท าการ

รักษาพยาบาลเบื้องตน้

ประชาชนใน

พื้นที่  27  

ชุมชนจ านวน 

 330  คน

70,100 70,100 70,100 70,100 70,100 ร้อยละ 80 

กลุม่เป้าหมาย

ไดรั้บความรู้

และสามารถ

ฝึกปฏบิัตไิด้

ถูกตอ้ง

1. ประชาชนมี

ความรู้สามารถ

รักษาพยาบาล

เบื้องตน้ได ้    2.

 มหีมอหมูบ่้านใน

ชุมชน

- 178 - 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
111 โครงการพระราชด าริ

ดา้นสาธารณสุข       

สบืสานพระราช

ปณิธานสมเด็จย่าตา้น

ภัยมะเร็งเตา้นม

เพื่อใหป้ระชาชนใน

ชุมชนไดรั้บถา่ยทอด

ความรู้และการตรวจ

เตา้นมดว้ยตนเอง

อย่างถูกตอ้ง

ประชาชนใน

พื้นที่เทศบาล

เมอืงเมอืง

แกนพัฒนา

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 

กลุม่เป้าหมาย

ไดรั้บความรู้

เพิ่มมากขึ้น  

สามารถตรวจ

เตา้นมเบื้องตน้

ไดอ้ย่างถูกตอ้ง

ผู้เขา้ร่วม

โครงการ

สามารถน า

ความรู้ไป

เผยแพร่และ

สามารถตรวจ

เตา้นมเบื้องตน้

ใหผู้้อื่นได้
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
112 โครงการพระราชด าริ

ดา้นสาธารณสุข

ป้องกันและควบคุม

โรคขาดสารไอโอดนี ใน

  สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ  สยาม

บรมราชกุมารี

1. เพื่อสร้างความ

ตระหนักในปัญหาการ

ขาดสารไอโอดนีของ

ประชาชนในพื้นที่      

2. เพื่อสง่เสริมให้

ประชาชนในพื้นที่

รับประทานเกลอื

ไอโอดนี

ประชาชนใน

พื้นที่  27  

ชุมชน  จ านวน 

 2,000  คน

297,700 297,700 297,700 297,700 297,700 ร้อยละ 80 

กลุม่เป้าหมาย

ไดรั้บความรู้

เพิ่มมากขึ้น

สามารถป้องกัน

และควบคุมโรค

พษิสุนัขบ้าใน

พื้นที่ได้

- 180 - 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



- 181 -

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
113 โครงการพระราชด าริ

ดา้นสาธารณสุข        

สัตวป์ลอดโรค       

คนปลอดภัยจากโรค

พษิสุนัขบ้า

เพื่อใหป้ระชาชนมี

ความรู้และตระหนัก

ถงึพษิภัยของโรคพษิ

สุนัขบ้า

ประชาชนใน

พื้นที่เทศบาล

เมอืงเมอืง

แกนพัฒนา

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 

กลุม่เป้าหมาย

ไดรั้บความรู้

เพิ่มมากขึ้น  

ประเมนิจาก

การสอบถาม

1. ประชาชนมี

ความรู้เร่ืองสาร

ไอโอดนีมากขึ้น     

2. ประชาชนใช้

เกลอืที่มสีาร

ไอโอดนีมากขึ้น

- 181 -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



- 182 -

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
114 โครงการพระราชด าริ

ด้านสาธารณสุข         

สัตวป์ลอดโรค          

คนปลอดภัยจากโรคพษิ

สุนัขบา้  ตามพระ

ราชปณธานสมเด็จพระ

เจา้น้องนางเธอเจา้ฟา้

จุฬาภรณวลัยลักษณ์  

อัครราชกุมารี

1. ปอ้งกนัการเกดิโรคพษิ

สนุขับา้น                     

2. เพือ่สร้างอาสาสมคัร

ปศสุตัว ์                   3. 

เพือ่ใหส้นุขัและแมวใน

พื้นที่ไดรั้บการฉดีวัคซนี

ปอ้งกนัโรคพษิสนุขับา้

สนุขัและแมวใน

พื้นที่เทศบาล

เมอืงเมอืงแกน

พัฒนา

- - 50,000 50,000 50,000 1. สนุขัและแมว

ในพื้นที่เทศบาล

ไดรั้บการฉดี

วัคซนีปอ้งกนั

โรคพษิสนุขับา้ไม่

ต่ ากวา่ร้อยละ  

80             2.

 อาสา สมคัร 

ปศสุตัวไ์ดรั้บการ

อบรมฟืน้ฟู

ความรู้เร่ืองโรค

พษิสนุขับา้

ประชาชนในพื้นที่ไม่

เปน็โรคพษิสนุขับา้

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ
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1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
115 โครงการพระราชด าริ

ดา้นสาธารณสุข  

รณรงคแ์ละแกไ้ข

ปัญหายาเสพตดิใน

ทูลกระหมอ่มหญงิ

อุบลรัตนราชกัญญา

สริิวัฒนาพรรณวดี

เพื่อสร้างความ

ตระหนักถงึพษิภัยของ

ยาเสพตดิในกลุม่เด็ก

และเยาวชน

เด็กและ

เยาวชนแกนน า

ในชุมชนและ

โรงเรียนในพื้นที่

- - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 

ของผู้เขา้ร่วม

โครงการมี

ความตระหนัก

และมคีวามรู้

ถงึพษิภัยของ

ยาเสพตดิ

ผู้เขา้ร่วม

โครงการไมต่ดิยา

เสพตดิและ

สามารถเป็นแกน

น าเพื่อป้องกันยา

เสพตดิในชุมชนได้

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ
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1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.3  แผนงานสาธารณสุข

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
116 โครงการพระราชด าริ

ดา้นสาธารณสุข     

ตรวจสุขภาพเคลือ่นที่  

ในสมเด็จพระเจา้นอ้ง

นางเธอเจา้ฟา้จุฬา

ภรณวลัยลักษณ์  อัคร

ราชกุมารี

1. ตรวจสุขภาพ

ประชาชนกลุม่เสีย่ง    

 2. สง่ตอ่ผู้ป่วยเพื่อ

เขา้รับการรักษาใน

สถานพยาบาล

ประชาชนกลุม่

เสีย่งในพื้นที่

เทศบาลเมอืง

เมอืงแกน

พัฒนา

- - 190,000 190,000 190,000 ร้อยละ 90 

ของผู้ที่ตรวจ

พบโรคไดรั้บ

การสง่ตอ่เพื่อ

รับการรักษา

ในสถาน 

พยาบาล

ผู้เขา้ร่วม

โครงการ

ตระหนักถงึการ

ดูแลสุขภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ
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1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



1 โครงการฟื้นฟูคุณภาพ

ชวีติและการปรับ

สภาพจติใจผู้พกิาร

เพื่อใหค้วามรู้เกีย่วกับ

สทิธิประโยชน ์ 

สวัสดกิาร  และสิง่ที่

คนพกิารควรไดรั้บการ

ชว่ยเหลอืจากภาครัฐ  

และใหค้นพกิารมเีวที

ในการแสดง

ความสามารถของ

ตนเอง

ผู้พกิารในเขต

เทศบาล

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ  80  

คนพกิารไดรั้บ

ความรู้  ขอ้มลู

ขา่วสารเกี่ยวกบั

สทิธปิระโยชน ์ 

สวัสดกิาร  และสิ่ง

ที่คนพกิารควร

ไดรั้บการ

ชว่ยเหลอืจาก

หนว่ยงานของ

ภาครัฐ  และได้

แสดง

ความสามารถที่

ตนเองมี

คนพกิารมคีวามรู้  

ขอ้มลูขา่วสาร

เกี่ยวกบัสทิธิ

ประโยชน ์ 

สวัสดกิาร  และสิ่ง

ที่คนพกิารควร

ไดรั้บการชว่ยเหลอื

จากหนว่ยงานของ

ภาครัฐ  และได้

แสดง

ความสามารถที่

ตนเองมี

- 185 -
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1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

2 โครงการฟื้นฟูคุณภาพ

ชวีติและการปรับ

สภาพจติใจผู้สูงอายุ

เพื่อสง่เสริมศักยภาพผู้

สูงใหม้คีวามรู้และ

ปรับตัวใหส้อดคลอ้ง

กับการเปลีย่นแปลง

ทางสังคมในปัจจุบัน

และสนับสนุนการมี

สว่นร่วมของผู้สูงอายุ

ดา้นเศรษฐกจิ  สังคม 

 และสุขภาพ

ผู้สูงอายุในเขต

เทศบาล

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ  80  

ผู้สูงอายุได้รับ

การเสริมสร้าง

ศักยภาพใหม้ี

ความรู้และ

ปรับตัวให้

สอดคล้องกับ

การ

เปลีย่นแปลง 

ทางสังคมใน

ปจัจุบนั

ผู้สูงอายุมี

ศักยภาพมี

ความรู้และ

ปรับตัวให้

สอดคลอ้งกับการ

เปลีย่นแปลงทาง

สังคมในปัจจุบัน
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1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
3 โครงการคัดกรอง เพื่อ

จดทะเบียนคนพกิาร

1.เพื่อใหผู้้พกิารได้

เขา้ถงึสทิธิ และมี

ชอ่งทางในการใชส้ทิธิ

ตามกฎหมาย

2.เพื่อใหผู้้พกิารมี

คุณภาพชวีติที่ด ี     

3.จัดท าสือ่

ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ

ประชาชนทั่วไป

 ในเขต

เทศบาลฯ  ที่มี

ขอ้สงสัยใน

ความบกพร่อง

ของร่างกาย

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ  80 

มผู้ีสนใจเขา้ร่วม

โครงการอย่าง

นอ้ย 100 คน

มผู้ีสนใจเขา้ร่วม

โครงการอย่างนอ้ย

 100 คน
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1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

4 โครงการจัดหากาย

อุปกรณ์ให ้ ผู้พกิารใน

เขตเทศบาลเมอืงเมอืง

แกนพัฒนา

1.เพื่อใหผู้้พกิารมี

เคร่ืองชว่ยความพกิาร

ที่เหมาะสมกับสภาพ

ความพกิาร

2.เพื่อสง่เสริมใหผู้้

พกิารไดรั้บการฟื้นฟู

สมรรถภาพทางดา้น

ร่างกาย

ผู้พกิารตาม

กฎหมาย ใน

เขตเทศบาล

เมอืงเมอืง

แกนพัฒนา

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ  80 

มผู้ีพกิารที่

ตอ้งการกาย

อุปกรณ์ ที่

เหมาะสม 

อย่างนอ้ยร้อย

ละ ๓๐ ของ

จ านวนคน

พกิารที่มี

ความตอ้งการ

มผู้ีพกิารที่

ตอ้งการกาย

อุปกรณ์ ไดรั้บ

กายอุปกรณ์ที่

เหมาะสม อย่าง

นอ้ยร้อยละ ๓๐ 

ของจ านวนคน

พกิารที่มคีวาม

ตอ้งการ
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1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
5 โครงการซอ่มแซมบ้าน

ผู้สูงอายุ

ผู้พกิาร และ

ผู้ดอ้ยโอกาส ใหอ้ยู่ใน

สภาพที่ปลอดภัย

เพื่อสง่เสริมและ

พัฒนาคุณภาพชวีติ

ผู้สูงอายุ คนพกิารและ

ผู้ดอ้ยโอกาสใหม้ทีี่อยู่

อาศัยที่ปลอดภัย

ไดเ้ขา้ถงึสทิธิอย่าง

ทั่วถงึ 

1. บ้าน

ผู้สูงอายุ 

จ านวน 1 หลัง

2. บ้านคน

พกิาร จ านวน

 1 หลัง

3.บ้าน

ผู้ดอ้ยโอกาส

จ านวน 1 หลัง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ  70 

1.มหีนว่ยงานเขา้

ร่วมบรูณาการ

ด าเนนิงาน อย่าง

นอ้ย 3 หนว่ยงาน

2.กลุ่มเปา้หมาย

ไดรั้บการ

ซอ่มแซมบา้น  

อย่างนอ้ย 

จ านวน 1 หลงั

กลุม่เป้าหมาย

ไดรั้บการ

ซอ่มแซมบ้าน  

อย่างนอ้ย จ านวน

 1 หลัง
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1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
6 โครงการครอบครัวสุข

ภาวะสร้างสุขคนเมอืง

แกน

1. สร้างความสัมพันธท์ี่ดขีอง

คนในครอบครัว          2. 

สร้างความตระหนักถงึความ

รุนแรงในครอบครัวและลด

ความรุนแรงในครอบครัว        

 3.สร้างกจิกรรมครอบครัว

(หอ้งเรียนพอ่แม่) ในการ

สง่เสริมพัฒนาการลูก

ประชาชนจ านวน  

50  ครอบครัว

ประกอบดว้ย

ครอบครัวปกตผู้ิ

พกิารครอบครัวเลี้ยง

เดี่ยว

- - 50,000 50,000 50,000 ไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ  

70  จากผู้เขา้ร่วม

กจิกรรมสร้าง

ความสัมพันธข์องคน

ในครอบครัวและลด

ความรุนแรงใน

ครอบครัว

1. ครอบครัวคนเมอืง

แกนมสีุขภาวะทัง้กาย

และใจ ลดความรุนแรง

ในครอบครัว      2.

สง่เสริมสนับสนุนการ

สร้างโอกาสในสังคม

การพัฒนาคุณภาพชวีติ

7 โครงการศลิปะ บ าบัด

สุนทรียสนทนา

1. เพื่อประยุกตใ์ชศ้ลิปะในการ

บ าบัดความเครียดและสื่อสาร

มุมบวก               2. เพื่อ

สร้างวธิคีดิเชงิบวกโดยการ

สุนทรียสนทนา

1.ครอบครัวผู้พกิาร 

              2.

ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว 

              3. 

ครอบครัวที่อยู่ใน

สภาวะยากล าบาก

- - 30,000 30,000 30,000 1. ไมน่อ้ยกวา่ร้อย

ละ  80  ของ

ผู้เขา้ร่วมกจิกกรม

และมมีุมมองเชงิบวก

  2.สง่เสริมฟื้นฟู

สมรรถภาพคนพกิาร

1.เกดิการสื่อสาร

ทางบวกในการสร้าง

สัมพันธภาพที่ดขีองคน

ในครอบครัวเพื่อน

ร่วมงานและสังคม   2. 

เพื่อยกระดับคุณภาพ

ชวีติคนพกิาร
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1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.5  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
1 โครงการปรับปรุง

อุปกรณ์เสริมใบมดีดัน

ดนิรถไถฟาร์ม

แทรกเตอร์

1. เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

ของเคร่ืองจักรที่มอียู่      

2. เพือ่ใชท้ดเทนอุปกรณ์

เดมิที่ไมส่ามารถเขา้

ปฎบิตังิานในบางพื้นที่ได ้  

                       3.  

เพือ่บ ารุงรักษาทาง

อุปกรณ์เสริม

ใบมดีรถไถ

ฟาร์ม

แทรกเตอร์

- - 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ  80  

เทศบาลมี

อุปกรณ์เสริม

ใบมดีรถไถฟาร์ม

แทรกเตอร์ใช้

บริการสาธารณะ

เทศบาลมี

อุปกรณ์เสริมใบมดี

รถไถฟาร์ม

แทรกเตอร์ใช้

บริการสาธารณะ

อย่างเพยีงพอ

2 โครงการจัดหาเคร่ือง

จักร์เพื่อการ

บ ารุงรักษาทางน้ าและ

บริการสาธารณะ

เพือ่การบ ารุงรักษาทางน้ า

และบริการสาธารณะ

รถขุด

ตนีตะขาบ  1 

 คัน

- - 3,700,000 3,700,000 3,700,000 ร้อยละ  80  

เทศบาลไดใ้ห้

การบริการ

สาธารณะได้

อย่างมี

ประสทิธภิาพ

เทศบาลไดใ้หก้าร

บริการสาธารณะได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ
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1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



1.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
1 โครงการจา้งนักเรียน 

นักศกึษาท างานชว่ง

ปิดภาคเรียนฤดูร้อน

เพื่อใหน้ักเรียน/

นักศกึษาที่ยากจน  

ท างานชว่งปิดภาคเรียน

ไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้ป็น

ประโยชนต์อ่ตนเอง

และครอบครัว เป็น

การชว่ยเหลอื

ผู้ปกครองในการหา

รายไดใ้นชว่งปิดภาค

เรียน

1.นักเรียน/

นักศกึษา ม ี

อายุ 15 ปี ขึ้น

ไป และมี

ภูมลิ าเนาอยู่ใน

เขตเทศบาล

เมอืงเมอืง

แกนพัฒนา 

จ านวน 300 

คน

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ  80  

1.นกัเรียน/

นกัศกึษา มี

รายไดเ้พือ่ที่จะ

น าไปใชจ้่ายใน

การเปดิภาคเรียน

 เปน็การแบง่เบา

ภาระของ

ผู้ปกครอง

และมี

ประสบการณ์

เพือ่น าไป

ประยุกตใ์ชใ้น

อนาคต

1.นกัเรียน/นกัศกึษา

 มรีายไดเ้พือ่ที่จะ

น าไปใชจ้่ายในการ

เปดิภาคเรียน เปน็

การแบง่เบาภาระ

ของผู้ปกครอง

2.เปน็การเรียนรู้

งานและมี

ประสบการณ์เพือ่

น าไปประยุกตใ์ชใ้น

อนาคต
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

2 โครงการฝึกอบรม

สง่เสริมมัคคุเทศก์

ท้องถิน่

เพื่อผลติมัคคุเทศกท์ า

หนา้ที่น าเที่ยวเผยแพร่

 ปชส.แหลง่ท่องเที่ยว 

วัฒนธรรมประเพณี

ท้องถิน่ของชุมชน 

สร้างงาน สร้างรายได้

จากการท่องเที่ยวและ

พัฒนาเป็นอาชพีใน

อนาคต

1.เด็กและ

เยาวชนใน

สถานศกึษาใน

เขตเทศบาลฯ 

40 คน

2.เด็กและ

เยาวชนทั่วไป

เขตเทศบาล 

20 คน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ  80  

เดก็และเยาวชน

ท าหนา้ที่เปน็

มคัคเุทศก์

ใหบ้ริการน า

เที่ยวชมแหลง่

ทอ่งเที่ยว

เดก็และเยาวชน

ไดแ้สดง

ศกัยภาพและ

พัฒนาตนเอง

1. เดก็และเยาวชน

 ท าหนา้ที่เปน็

มคัคเุทศกใ์หบ้ริการ

น าเที่ยวชมแหลง่

ทอ่งเที่ยว

2. เดก็และเยาวชน

ไดแ้สดงศกัยภาพ

และพัฒนาตนเอง

เขา้มาเปน็มคัคเุทศก์

ในงานหนาวนี้ที่

เมอืงแกน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

3 โครงการฝึกอบรมการ

เสริมสร้างการพัฒนา

ศักยภาพของสตรีใน

ชุมชน

เพื่อใหผู้้เขา้อบรมได้

ด าเนินกจิกรรมร่วมคดิ 

ร่วมท า เกดิสัมพันธภาพ

ทีด่ีระหวา่งทมีงาน  

เรียนรู้วธิกีาร 

กระบวนการใหม ่ๆ เพื่อ

น ามาประยุกต์ใชใ้นการ 

ปฏบิตัิงานอย่าง

สร้างสรรคแ์ละเกดิผลดี

ต่อองคก์รและสังคม

145  คน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ  70          

 ผู้เขา้อบรมได้

ด าเนนิกจิกรรมร่วม

คดิร่วมท าเกดิ

สัมพันธภาพที่ดี

ระหวา่งทมีงาน 

เรียนรู้วธิกีาร 

กระบวนการใหม่ๆ

เพื่อน ามาประยุกต ์

ใชใ้นการปฏบิัต ิงาน

อย่างสร้างสรรคแ์ละ

เกดิผลดตีอ่องคก์ร/

สังคม

ผู้เขา้อบรมไดด้ าเนนิ

กจิกรรมร่วมคดิ ร่วมท า

 เกดิสัมพันธภาพที่ดี

ระหวา่งทมีงาน  ผู้เขา้

อบรมไดเ้รียนรู้วธิกีาร 

กระบวน การใหม่ๆ  

เพื่อน ามาประยุกตใ์ชใ้น

การ ปฏบิัตงิานอย่าง

สร้างสรรค ์และเกดิผล

ดตีอ่องคก์รและสังคม
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
4 โครงการสง่เสริม

สุขภาพอนามัยใสใ่จ

ผู้สูงอายุ

เพื่อเป็นการดูแล

ชว่ยเหลอืและพัฒนา

ความเป็นอยู่ใน

ชวีติประจ าวัน  มชีวีติ

ที่มัน่คงปลอดภัยและมี

ความสุขตามอัตภาพ

ของผู้สูงอายุ ใหไ้ดรั้บ

สวัสดกิารที่เหมาะสม

กับสุขภาพอนามัย

1. ผู้สูงอายุที่

มฐีานะยากจน 

เป็น

ผู้ดอ้ยโอกาส

2.เป็นผู้ป่วย

เร้ือรัง ที่มี

ความจ าเป็น 

ตอ้งใชโ้ถสว้ม

ที่ถูกสุขอนามัย

125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 1.ร้อยละ 60 

ของจ านวน

ผู้สงูอายุที่มี

ความจ าเปน็ใน

การปรับเปลี่ยน

โถสว้ม 

2.ร้อยละ 70 

ของผู้สงูอายุที่

ไดรั้บการ

ปรับเปลี่ยนโถ

สว้มมคีวามพงึ

พอใจ อยู่ใน

ระดบัมากขึ้นไป

ผู้สูงอายุได้รับการ

ดูแลชว่ยเหลือ

และพัฒนาความ

เปน็อยู่ใน

ชวีติประจ าวัน  มี

ชวีติทีม่ัน่คง

ปลอดภัยและมี

ความสุขตาม

อัตภาพเหมาะสม

กับสุขภาพอนามัย

ของผู้สูงอายุ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

5 โครงการสง่เสริมการ

ประกอบอาชพีเสริมใน

วัยชรา

เพื่อสง่เสริมการจัด

กจิกรรมแหลง่เรียนรู้

ใหผู้้สูงอายุ ไดม้กีาร

รวมกลุม่ท ากจิกรรม

ตามสมัครใจร่วมกับ

อาสาสมัครชุมชน ผู้น า

ชุมชน เป็นการเพิ่ม

โอกาสดา้นอาชพีใหแ้ก่

ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุและ

อาสาสมัคร

ชุมชนในพื้นที่

เขตเทศบาล

เมอืงเมอืง

แกนพัฒนา 

จ านวน 80 คน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ  60 

ผู้สูงอายุ ได้มี

การรวมกลุม่ท า

กจิกรรมตาม

สมัครใจร่วมกับ

อาสาสมัคร

ชมุชน ผู้น า

ชมุชน เปน็การ

เพิ่มโอกาสด้าน

อาชพีใหแ้ก่

ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ ไดม้ี

การรวมกลุม่ท า

กจิกรรมตาม

สมัครใจร่วมกับ

อาสาสมัคร

ชุมชนผู้น าชุมชน 

แหลง่เรียนรู้เพิ่ม

โอกาสดา้นอาชพี

ใหแ้กผู้่สูงอายุ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
6 โครงการจัดซื้อวัสดุ

การเกษตรเพื่อ

สนับสนุนกลุม่

เกษตรกร ผู้ยากไร้ 

ผู้ดอ้ยโอกาส    ผู้

ยากจน ผู้ประสบภัย

พบิัตทิางธรรมชาตแิละ

 โครงการตาม

พระราชด าริ ฯลฯ

เพื่อจัดซื้อวัสดุ

การเกษตรเพื่อ

ชว่ยเหลอืและ

สนับสนุนกลุม่

เกษตรกร ผู้ยากไร้ 

ผู้ดอ้ยโอกาส ผู้ยากจน

 ผู้ประสบภัยพบิัตทิาง

ธรรมชาตแิละ 

โครงการตาม

พระราชด าริ 

ผู้ยากไร้ ดอ้ย

โอกาส ผู้

ยากจน กลุม่

เกษตรกร

ผู้ประสบภัย

ธรรมชาต ิ

ตามความ

จ าเป็นและ

เหมาะสม

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  60 

ผู้ยากจน ผู้ด้อย

 โอกาส ผู้

ยากจน 

ผู้ประสบภัย

ธรรมชาติ 

สมาชกิ

โครงการตาม

พระราชด าริ

ได้รับการ

ชว่ยเหลือและ

บรรเทาความ

เดือดร้อน

ผู้ยากจน ผู้ดอ้ย 

โอกาส ผู้ยากจน

 ผู้ประสบภัย

ธรรมชาต ิ

สมาชกิโครงการ

ตามพระราชด าริ

ไดรั้บการ

ชว่ยเหลอืและ

บรรเทาความ

เดอืดร้อน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ
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1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
7 โครงการสง่เสริม

สวัสดกิารชุมชน

เพื่อสนับสนุน

งบประมาณใหแ้ก่

องคก์รสวัสดกิารชุมชน

เมอืงแกนในการจัก

สวัสดกิารใหแ้ก่

ประชาชนนอกระบบ  

ไดแ้ก ่เกดิ แก ่เจ็บ ตาย

 ประชาชนไดรั้บ

สวัสดกิารถว้นหนา้

โดยการจัดสวัสดกิาร

ดว้ยตนเอง

ประชาชนทัว้ไป

ในพื้นที่

เทศบาลเมอืง

เมอืงแกน

พัฒนา  ที่มี

อายุตัง้แตแ่รก

เกนิเป็นตน้ไป

 - 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 100 

1.ประชาชน

นอกระบบมี

สวัสดกิาร

ใหแ้กต่นเอง

และครอบครัว 

 2.ประชาชน

ไดรั้บ

สวัสดกิารถว้น

หนา้

ประชาชนมี

คุณภาพชวีติดขีึ้น

จากการไดรั้บ

สวัสดกิาร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ
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1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
8 โครงการเสริมสร้าง

สวัสดกิารทางสังคม

ใหแ้กผู้่พกิารและ

ทุพพลภาพ

เพื่อรองรับการจัด

สวัสดกิารเบี้ยความ

พกิารใหแ้กค่นพกิารที่

มสีทิธิตามหลักเกณฑ์

ที่ก าหนดไดแ้สดง

ความจ านงโดยการขอ

ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับ

เงนิเบี้ยความพกิารไว้

กับองคก์รปกครอง

สว่นท้องถิน่

คนพกิารที่ได้

แสดงความ

จ านงโดยการ

ขึ้นทะเบียน

เพื่อขอรับเงนิ

เบี้ยยังชพีคน

พกิารไวก้ับ

เทศบาลเมอืง

เมอืงแกน

พัฒนา

5,000,000 5,500,000 6,000,000 6,500,000 6,500,000 ร้อยละ 100 

1.ประชาชน

นอกระบบมี

สวัสดกิาร

ใหแ้กต่นเอง

และครอบครัว

 2.ประชาชน

ไดรั้บ

สวัสดกิารถว้น

หนา้

ประชาชนมี

คุณภาพชวีติดขีึ้น

จากการไดรั้บ

สวัสดกิาร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ
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1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
9 โครงการสนับสนุนการ

จัดสวัสดกิารทาง

สังคมแกผู้่ดว้ยโอกาส

ทางสังคม

การวนิจิฉยัแลว้ และมี

ความเปน็อยู่ยากจนหรือ

ถกูทอดทิ้งขาดผู้อุปการะ

ดแูล ไมส่ามารถประกอบ

อาชพีเลี้ยงตยเองได้

ผู้ปว่ยเอดสท์ี่ได้

แสดงความจ านง

รับเงนิเบี้ยยังชพี

ปว่ยเอดสไ์วก้บั

เทศบาลเมอืง

เมอืงแกนพัฒนา

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 100 ผู้ป่วย

เอดสท์ี่ได้

แสดงความ

จ านงขอรับเงนิ

เบี้ยยังชดีผู้ป่วย

เอดสไ์ดรั้บ

การสนับสนุน

จัดสวัสดกิาร

ทางสังคม

ผู้ป่วยเอดสท์ี่

แสดงความจ านง

ขอรับเบี้ยยังชี

ผู้ป่วยเอดสไ์ดรั้บ

การสนับสนุน

การจัด

สวัสดกิารทาง

สังคมมคีุณภาพ

ชัวติที่ดขีึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ
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1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



10 โครงการสร้าง

หลักประกันดา้นราย

ไดแ้กผู้่สูงอายุ

เพือ่รองรับการจัดสวัสดี

การใหแ้กผู้่สงูอายุที่มอีายุ

 60 ปบีริบรูณ์ขึ้นไป ที่มี

คณุสมบตัคิรบถว้นตาม

ระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวา่

ดว้ยหลกัเกณฑก์าร

จ่ายเงนิเบี้ยยังชพีผู้สงูอายุ

ขององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิ่น พ.ศ.2552 และ

ไดข้ึ้นทะเบยีนขอรับเงนิ

เบี้ยยังชพีไวก้บัเทศบาล

เมอืงเมอืงแกนพัฒนา

สูงอายุที่ได้

แสดงความ

จ านงโดยการ

ขอขึ้นทะเบียน

เพื่อขอรับเงนิ

เบี้ยยังชพี

ผู้สูงอายุไวก้ับ

เทศบาลเมอืง

เมอืงแกน

พัฒนา

24,000,000 27,000,000 30,000,000 33,000,000 33,000,000 ร้อยละ 100 ของ

ผู้สงูอายุที่ขึ้นท

พเบยีน ฯ ไดรั้บ

การจดัสวัสดกิาร

รายไดแ้กผู้่สงูอายุ

ตามระเบยีบ 

กระทรวงหาดไทย

ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์

การจา่ยเงนิเบี้ยยัง

ชพีผู้สงูอายุของ

องคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถื่น พ.ศ.

2552

ผู้สูงอายุที่ขึ้น

ทะเบียนฯ ไดรั้บ

การจัด

สวัสดกิารดา้น

รายไดผู้้สูงอายุมี

คุณภาพชวีติที่ดี

ขึ้น

- 201 - 
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1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
11 โครงการคา่ย

ครอบครัวสัมพันธ์

1. สร้างกจิกรรมให้

ครอบครัวไดม้เีวลาอยู่

ร่วมกนั                       

 2. เพือ่ลดชอ่งวา่ง

ระหวา่งวัยภายใน

ครอบครัว         3. เพือ่

สร้างความอบอุ่นใน

ครอบครัว

กลุม่ครอบครัว

ในเขตเทศบาล

จ านวน  27  

ชุมชนๆ ละ 1 

 ครอบครัวละ 

 3  คน  

จ านวน  90  

คน

- - 95,000 95,000 95,000 1. ไมน่อ้ยกวา่

ร้อยละ  70  

จากผู้เขา้ร่วม

กจิกรรมเกดิ

ความรักความ

เขา้ใจใน

ครอบครัว

1. สามารถสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดี

ระหวา่งสมาชกิ

ในครอบครัว     

 2. สร้าง

ภูมคิุม้กันตา้นยา

เสพตดิแกเ่ด็ก

และเยาวชน

- 202 - 
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1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
12 โครงการอบรมป้องกัน

ความรุนแรงใน

ครอบครัว

1. เพือ่ลดปญัหาความ

รุนแรงในครอบครัว         

     2. เพือ่ใหชุ้มชนเฝ้า

ระวัง ปอ้งกนั ปญัหาความ

รุนแรงในครอบครัว

ครอบครัวที่

ตดิสุรา

- - 20,000 20,000 20,000 ไมน่อ้ยกวา่

ร้อยละ  70  

ของผู้เขา้ร่วม

กจิกรรมเกดิ

ความตระหนัก

ถงึผลกระทบที่

จะเกดิใน

ครอบครัว

1. สนับสนุนเพื่อ

สง่เสริมความรัก

ความอบอุน่ใน

ครอบครัว 2. 

ลดความรุนแรง

ในครอบครัว
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1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



1.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
13 โครงการคา่ย Walk 

rally  family for fun

1. เพือ่สร้างความเขม้แข็ง

ในครอบครัว                

2. เพือ่สร้างความสมัพันธ์

ในครอบครัว

กลุม่คน  3 วัย - - 95,000 95,000 95,000 ไมน่อ้ยกวา่

ร้อยละ  80  

ของผู้เขา้ร่วม

กจิกรรมเกดิ

ความสัมพันธ์

ในครอบครัว

1. เกดิ

ความสัมพันธ์

ระหวา่ง

ครอบครัว     2.

 สนับสนุนเพื่อ

สร้างความรัก

และความอบอุน่

ในครอบครัว
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
14 โครงการเพิ่ม

ประสทิธิภาพ

คณะกรรมการชุมชน

เพือ่ใหชุ้มชนมผู้ีน าที่มี

ความรู้  ความสามารถใน

การบริหารจัดการชุมชน  

ร่วมแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์การพัฒนา

ชุมชนที่เขม้แข็ง

ผู้น าชุมชน

คณะกรรมการ

ชุมชน  

สมาชกิสภาฯ  

ในเขตเทศบาล 

 จ านวน  27 

 ชุมชน

- - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ  90  

ของผู้เขา้ร่วมมี

ความรู้  

ความสามารถ

ในการบริหาร

จัดการชมุชน  

ร่วมแลกเปลีย่น

ประสบการณ์

การพัฒนาใหม้ี

ภาวะผู้น าใน

ชมุชน

1. ผู้เขา้ร่วมมี

ความรู้

ความสามารถใน

การบริหารจัดการ

ชมุชน    2. 

ผู้เขา้ร่วมมภีาวะ

ผู้น าคุณธรรม

จริยธรรมและ

เสียสละเพื่อส่วน

ร่วม

- 205 - 

- 206 -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.7  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
1 โครงการสง่เสริม

กจิกรรมกฬีาและ

นันทนาการเพื่อพัฒนา

สุขภาพของประชาชน

เพือ่จัดกจิกรรมสง่เสริมให้

ประชาชนไดเ้ลน่กฬีาและ

นนัทนาการเพือ่สขุภาพที่ดี

  สร้างความสามคัคมีวีนิยั

ในชุมชนและหา่งไกลยา

เสพตดิ

1.เมอืงแกนฟุต

ซอลลกี        2.

การแขง่ขันกฬีา

ชุมชนสมัพันธ์

เมอืงแกนคพั      

   3.สง่นกักฬีา

เขา้ร่วมการ

แขง่ขัน 4.การ

แขง่ขันจักรยาน

เสอืภเูขาเฉลมิ

พระเกยีรติ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ  80  

ของประชาชนที่

เขา้มาร่วม

กจิกรรมมี

สุขภาพ

ร่างกาย

แข็งแรงมากขึ้น

  มคีวาม

สามัคคแีละ

หา่งไกลยา

เสพตดิ

1. เยาวชนและ

ประชาชนทั่วไปมี

สุขภาพร่างกาย   

 สมบูรณ์        

2.สร้างคนใน

ชุมชนมคีวาม

สามัคค ี         

3. ชุมชน

หา่งไกลยาเสพตดิ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ
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1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.7  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
2 โครงการจัดสง่นักกฬีา

เขา้ร่วมการแขง่ขัน

กฬีานักเรียนองคก์ร

ปกครองสว่นท้องถิน่

เพื่อจัดสง่นักกฬีาเขา้

ร่วมการแขง่ขันกฬีา

นักเรียนองคก์ร

ปกครองสว่นท้องถิน่

และเขา้แขง่ขันตอ่ใน

ระดับประเทศ  และ

สง่เสริมคุณภาพชวีติ

ดว้ยการออกก าลังกาย

ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็น

ประโยชน ์ ลดปัญหา

ทางสังคม

สง่นักเรียน ที่

เป็นนักกฬีา

เขา้ร่วมการ

แขง่ขันตาม

ประเภทการ

แขง่ขัน

150,000 180,000 200,000 220,000 220,000 ร้อยละ 50 

ของชนดิกฬีาที่

สง่เขา้ร่วมการ

แขง่ขัน

สามารถผ่าน

เขา้รอบสอง

ของการแขง่ขัน

1.นักเรียนมี

ทักษะและ

ประสบการณ์ใน

การร่วมการ

แขง่ขันหฬีา

นักเรียนองคก์ร

ปกครองสว่น

ท้องถิน่            

 2.นักเรียนได้

ออกก าลังกายใช้

เวลาวา่งใหเ้ป็น

ประโยชน์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ
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1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.7  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



3 โครงการจัดการ

แขง่ขันกฬีาเมอืง

แกนคัพ  เพื่อสุขภาพ

เพื่อจัดการแขง่ขันกฬีา

สร้างความสัมพันธ์  

ความสามัคคภีายใน

ชุมชน

เด็ก  เยาวชน  

และประชาชน

ทั่วไปในเขต

เทศบาลเมอืง

เมอืงแกน

พัฒนา

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ  80 เดก็ 

 เยาวชน  และ

ประชาชนทั่วไปใน

เขตเทศบาลเมอืง

เมอืงแกนพัฒนา 

 ไดใ้ชเ้วลาวา่งให้

เกดิประโยชน์

หา่งไกลยาเสพ

ตดิและ มี

ประสบการณ์

ตรงจาการ

แขง่ขันกฬีา  

เด็ก  เยาวชน  

และประชาชน

ทัว่ไปในเขต

เทศบาลเมอืง

เมอืงแกนพัฒนา  

ได้ใชเ้วลาวา่งให้

เกดิประโยชน์

หา่งไกลยาเสพติด

และ มี

ประสบการณ์ตรง

จาการแขง่ขนักฬีา
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1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.7  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

4 โครงการจัดการ

แขง่ขันกฬีาเมอืง

แกนคัพ  ตา้นยาเสพตดิ

เพื่อจัดการแขง่ขันกฬีา

สร้างความสัมพันธ์  

ความสามัคคภีายใน

ชุมชน

เด็ก  เยาวชน  

และประชาชน

ทั่วไปในเขต

เทศบาลเมอืง

เมอืงแกน

พัฒนา

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ  80 เดก็ 

 เยาวชน  และ

ประชาชนทั่วไปใน

เขตเทศบาลเมอืง

เมอืงแกนพัฒนา 

 ไดใ้ชเ้วลาวา่งให้

เกดิประโยชน์

หา่งไกลยาเสพ

ตดิและ มี

ประสบการณ์

ตรงจาการ

แขง่ขันกฬีา  

เดก็  เยาวชน  และ

ประชาชนทั่วไปใน

เขตเทศบาลเมอืง

เมอืงแกนพัฒนา  ได้

ใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิ

ประโยชนห์า่งไกลยา

เสพตดิและ มี

ประสบการณ์ตรง

จาการแขง่ขันกฬีา
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1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.7  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

5 โครงการจัดการแขง่ขัน

วอลเลย์บอลชายหาด

เพื่อจัดการแขง่ขันกฬีา

วอลเลย์บอลชายหาด

สร้างความสัมพันธ์ 

สามัคคใีหก้ับ

ประชาชนทั่วไป

เด็ก  เยาวชน  

และประชาชน

ทั่วไป

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ  80 เดก็ 

 เยาวชน  และ

ประชาชนทั่วไดใ้ช้

เวลาวา่งใหเ้กดิ

ประโยชน์

หา่งไกลยาเสพ

ตดิและ มี

ประสบการณ์

ตรงจาการ

แขง่ขันกฬีา  

เด็ก  เยาวชน  

และประชาชน

ทั่วไปไดใ้ชเ้วลา

วา่งใหเ้กดิ

ประโยชน์

หา่งไกลยาเสพ

ตดิและ มี

ประสบการณ์

ตรงจาการ

แขง่ขันกฬีา
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1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.7  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



6 โครงการเมอืงแกน

สดใส ร่วมใจใช้

จักรยานเพื่อสุขภาวะ

1.  เพือ่รณรงคส์ร้างชุมชน

เมอืงจักรยาน  โดยเนน้

การใชจ้ักรยานใน

ชวีติประจ าวันและมี

จ านวนผู้ใชจ้ักรยานเพือ่

การเดนิทางใน

ชวีติประจ าวันเพิม่ขึ้น   2. 

 เพือ่สร้างกระบวนการมี

สว่นร่วมในการจัด

สภาพแวดลอ้มใหเ้อื้อตอ่

การใชจ้ักรยานเพือ่การ

เดนิทางในชวีติประจ าวัน

ของชุมชน

ประชาชนใน

ชุมชน  ทุก

ภาคสว่น

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  30  

ของประชาชนที่

เขา้มาร่วม

กจิกรรมมี

สุขภาพ

ร่างกาย

แข็งแรงมากขึ้น

  มคีวาม

สามัคคแีละ

หา่งไกลยา

เสพตดิ

1. ประชาชนในเขต

เทศบาลเมอืงเมอืง

แกนพัฒนาตระหนกั

และหนัมาสร้างสขุ

ภาวะโดยใชจ้กัรยาน

มากขึ้นจนน าไปสู่

ความย่ังยืน         2. 

 ประชาชนในเขต

เทศบาลฯ  มสีขุภาวะ

ทัง้ในเชงิสขุภาพ  

เศรษฐกจิและสงัคมที่

ดจีากการใชจ้กัรยาน

ในชวีิตประจ าวัน
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1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.7  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

7 โครงการจัดหาวัสดุ

อุปกรณ์กฬีาและ

นันทนาการส าหรับ

ชุมชน

1.เพื่ออ านวยความ

สะดวกแกชุ่มชนในการ

เลน่กฬีาและนันทนาก

รอย่างปลอดภัย   2.

สง่เสริมใหเ้ด็ก เยาวชน

 ประชาชนไดใ้ฃ้เวลา

วา่งในการเลน่กฬีา

และนันทนาการ

จัดหาวัสดุ 

อุปกรณ์กฬีา

และอุปกรณ์

อื่นๆ ใหแ้ก่

ชุมชน 27  

ชุมชน

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ  80  

ของประชาชน

ที่ใชบ้ริการ

วัสดุอุปกรณ์

กฬีาและ

อุปกรณ์

นันทนาการ

อื่นๆ มคีวาม

พงึพอใจ

1.ประชาชนที

ทักษะทางการ

กฬีา 2.เด็ก 

เยาวชน 

ประชาชนใชเ้วลา

วา่งใหเ้กดิ

ประโยชน์
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1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.7  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

8 โครงการจัดซื้อ

อุปกรณ์ออกก าลังกาย

เพื่อสง่เสริมให้

ประชาชนไดม้สีุขภาพ

ร่างกายที่แข็งแรง  

พลานามัยสมบูรณ์

จ านวน 1  ชุด 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ  80   

สง่เสริมให้

ประชาชนไดม้ี

สุขภาพ

ร่างกายที่

แข็งแรง  

พลานามัย

สมบูรณ์

สง่เสริมให้

ประชาชนไดม้ี

สุขภาพร่างกายที่

แข็งแรง  

พลานามัย

สมบูรณ์
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1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวิีต

1.7  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
9 โครงการจัดหาลานกฬีา เพื่อจัดหาลานกฬีา

ส าหรับการเลน่กฬีา

และนันทนาการใน

ชุมชนเขตเทศบาล

ลานกฬีาและ

นันทนาการ 

จ านวน  27  

แหง่

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ  80  

การจัดหาร

ลานกฬีามี

ความพงึพอใจ

1. เด็ก เยาวชน 

ประชาชนใชเ้วลา

วา่งใหเ้กดิ

ประโยชน ์2. 

ชุมชนมลีานกฬีา

ใชใ้นการออก

ก าลังกาย

- 214 -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



แบบ  ผ.02

ส านกั

ปลดัเทศบาล

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 

(เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา)

ก.  ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม  ความรู้  ภูมิปัญญา  จติสาธารณะและพฒันาศักยภาพคนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

กอง

การศกึษา

ร่วมกับศูนย์

พัฒนาเด็ก

ปฐมวัยทีปัง

กรการุณยมติร

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กองการศกึษา

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กองการศกึษา

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กองการศกึษา

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กองการศกึษา

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กองการศกึษา

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กองการศกึษา

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กองการศกึษา

กองการศกึษา

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

กองการศกึษา

กองการศกึษา

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

กองการศกึษา

กองการศกึษา

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

กอง

สาธารณสุข

และ

สิง่แวดลอ้ม

กอง

สาธารณสุข

และ

สิง่แวดลอ้ม  

และ  กอง

ทุนสปสช.

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

กอง

สาธารณสขุ

และสิ่งแวดลอ้ม

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กอง

สาธารณสุข

และ

สิง่แวดลอ้ม

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กอง

สาธารณสุข

และ

สิง่แวดลอ้ม 

ร่วมกับ  

กองทุน 

สปสช.

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กอง

สาธารณสุข

และ

สิง่แวดลอ้ม 

ร่วมกับ  กอง

การศกึษา

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กอง

สาธารณสุข

และ

สิง่แวดลอ้ม

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กอง

สาธารณสุข

และ

สิง่แวดลอ้ม

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กอง

สาธารณสุข

และ

สิง่แวดลอ้ม 

ร่วมกับ  

กองทุน 

สปสช.

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กอง

สาธารณสุข

และ

สิง่แวดลอ้ม 

ร่วมกับ  

กองทุน 

สปสช.

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กอง

สาธารณสุข

และ

สิง่แวดลอ้ม

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กอง

สาธารณสุข

และ

สิง่แวดลอ้ม

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กอง

สาธารณสุข

และ

สิง่แวดลอ้ม

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กอง

สาธารณสุข

และ

สิง่แวดลอ้ม

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

กอง

สาธารณสุข

และ

สิง่แวดลอ้ม 

ร่วมกับ  

กองทุน 

สปสช.  และ

แผนชุมชนท่า

ตน้ปุย่

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

กอง

สาธารณสุข

และ

สิง่แวดลอ้ม 

ร่วมกับ  

กองทุน 

สปสช.

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กอง

สาธารณสุข

และ

สิง่แวดลอ้ม

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กอง

สาธารณสุข

และ

สิง่แวดลอ้ม

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กอง

สาธารณสุข

และ

สิง่แวดลอ้ม

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กอง

สาธารณสุข

และ

สิง่แวดลอ้ม

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กอง

สาธารณสุข

และ

สิง่แวดลอ้ม

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กอง

สาธารณสุข

และ

สิง่แวดลอ้ม

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

กอง

สาธารณสุข

และ

สิง่แวดลอ้ม

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

กอง

สาธารณสุข

และ

สิง่แวดลอ้ม

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

กอง

สาธารณสุข

และ

สิง่แวดลอ้ม

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กอง

สาธารณสขุ

และสิ่งแวดลอ้ม

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กอง

สาธารณสขุ

และสิ่งแวดลอ้ม

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



คณะกรรมการ

ชุมชนหางดง  1

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



คณะกรรมการ

ชุมชนหางดง  1

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



คณะกรรมการ

ชุมชนหางดง  1

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



คณะกรรมการ

ชุมชนหางดง  2

คณะกรรมการ

ชุมชนหางดง  2

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



คณะกรรมการ

ชุมชนหางดง  2

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



คณะกรรมการ

ชุมชนบา้นปง  1

คณะกรรมการ

ชุมชนบา้นปง  1

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



คณะกรรมการ

ชุมชนบา้นปง  1

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



คณะกรรมการ

ชุมชนบา้นปง  2

คณะกรรมการ

ชุมชนบา้นปง  2

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



คณะกรรมการ

ชุมชนบา้นปง  2

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



คณะกรรมการ

ชุมชนบา้นปง  3

คณะกรรมการ

ชุมชนบา้นปง  3

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



คณะกรรมการ

ชุมชนบา้นปง  3

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



คณะกรรมการ

ชุมชนบา้นเดน่ 

 1

คณะกรรมการ

ชุมชนบา้นเดน่ 

 1

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



คณะกรรมการ

ชุมชนบา้นเดน่ 

 1

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



คณะกรรมการ

ชุมชนบา้นเดน่ 

 2

คณะกรรมการ

ชุมชนบา้นเดน่ 

 2

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



คณะกรรมการ

ชุมชนบา้นเดน่ 

 2

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



คณะกรรมการ

ชุมชนบา้น

หนองรวมใจ

คณะกรรมการ

ชุมชนบา้น

หนองรวมใจ

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



คณะกรรมการ

ชุมชนบา้น

หนองรวมใจ

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



คณะกรรมการ  

  ชุมชน       

สนัปา่ตองอนิ

ทขลิ

คณะกรรมการ  

  ชุมชน       

สนัปา่ตองอนิ

ทขลิ

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



คณะกรรมการ  

  ชุมชน       

สนัปา่ตองอนิ

ทขลิ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

คณะกรรมการ

ชุมชนปา่จี้  1

คณะกรรมการ

ชุมชนปา่จี้  1

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

คณะกรรมการ

ชุมชนปา่จี้  1

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

คณะกรรมการ

ชุมชนปา่จี้  2

คณะกรรมการ

ชุมชนปา่จี้  2

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

คณะกรรมการ

ชุมชนปา่จี้  2

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

คณะกรรมการ

ชุมชนวังแดง  1

คณะกรรมการ

ชุมชนวังแดง  1

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

คณะกรรมการ

ชุมชนวังแดง  1

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

คณะกรรมการ

ชุมชนวังแดง  2

คณะกรรมการ

ชุมชนวังแดง  2

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

คณะกรรมการ

ชุมชนวังแดง  2

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

คณะกรรมการ

ชุมชนหวัดง

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



คณะกรรมการ

ชุมชนหวัดง

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



คณะกรรมการ

ชุมชนหวัดง

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



คณะกรรมการ

ชุมชนมว่งค า  1

คณะกรรมการ

ชุมชนมว่งค า  1

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



คณะกรรมการ

ชุมชนมว่งค า  1

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



คณะกรรมการ

ชุมชนมว่งค า  2

คณะกรรมการ

ชุมชนมว่งค า  2

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



คณะกรรมการ

ชุมชนมว่งค า  2

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



คณะกรรมการ

ชุมชนทา่ตน้ปยุ

คณะกรรมการ

ชุมชนทา่ตน้ปยุ

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



คณะกรรมการ

ชุมชนทา่ตน้ปยุ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

คณะกรรมการ  

 ชุมชน     

หนองออน  1

คณะกรรมการ  

 ชุมชน     

หนองออน  1

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

คณะกรรมการ  

 ชุมชน     

หนองออน  1

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

คณะกรรมการ  

 ชุมชน     

หนองออน  2

คณะกรรมการ  

 ชุมชน     

หนองออน  2

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

คณะกรรมการ  

 ชุมชน     

หนองออน  2

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

คณะกรรมการ  

 ชุมชน     

หนองออน  3

คณะกรรมการ  

 ชุมชน     

หนองออน  3

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

คณะกรรมการ  

 ชุมชน     

หนองออน  3

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

คณะกรรมการ

ชุมชนชอ่แล

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



คณะกรรมการ

ชุมชนชอ่แล

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



คณะกรรมการ

ชุมชนชอ่แล

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



คณะกรรมการ

ชุมชนสนัปา่สกั

คณะกรรมการ

ชุมชนสนัปา่สกั

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



คณะกรรมการ

ชุมชนสนัปา่สกั

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



คณะกรรมการ

ชุมชนวังดนิ

คณะกรรมการ

ชุมชนวังดนิ

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



คณะกรรมการ

ชุมชนวังดนิ

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



คณะกรรมการ

ชุมชนปา่ไผ่

คณะกรรมการ

ชุมชนปา่ไผ่

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



คณะกรรมการ

ชุมชนปา่ไผ่

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



คณะกรรมการ

ชุมชนร่วมใจ

บา้นใหม ่1

คณะกรรมการ

ชุมชนร่วมใจ

บา้นใหม ่2

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



คณะกรรมการ

ชุมชนร่วมใจ

บา้นใหม ่2

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



คณะกรรมการ

ชุมชนบา้นใหม่

รวมใจพัฒนา  2

คณะกรรมการ

ชุมชนบา้นใหม่

รวมใจพัฒนา  2

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



คณะกรรมการ

ชุมชนบา้นใหม่

รวมใจพัฒนา  2

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



คณะกรรมการ

ชุมชนหนองบวั

คณะกรรมการ

ชุมชนหนองบวั

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



คณะกรรมการ

ชุมชนหนองบวั

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กอง

สาธารณสขุ

และสิ่งแวดลอ้ม

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กอง

สาธารณสขุ

และสิ่งแวดลอ้ม

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กอง

สาธารณสขุ

และสิ่งแวดลอ้ม

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

กอง

สาธารณสขุ

และสิ่งแวดลอ้ม

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

กอง

สาธารณสขุ

และสิ่งแวดลอ้ม

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

กอง

สาธารณสขุ

และสิ่งแวดลอ้ม

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

กอง

สาธารณสขุ

และสิ่งแวดลอ้ม

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

กอง

สาธารณสขุ

และสิ่งแวดลอ้ม

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กอง

สวัสดกิาร

สังคม

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กอง

สวัสดกิาร

สังคม

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กอง

สวัสดกิาร

สังคม

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กอง

สวัสดกิาร

สังคม

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กอง

สวัสดกิาร

สังคม

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กอง

สวัสดกิาร

สังคม

กอง

สวัสดกิาร

สังคม

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กองชา่ง

กองชา่ง

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กอง

สวัสดกิาร

สังคม

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กอง

สวัสดกิาร

สังคม

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กอง

สวัสดกิาร

สังคม

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กอง

สวัสดกิาร

สังคม

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กอง

สวัสดกิาร

สังคม

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

กอง

สวัสดกิาร

สังคม

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

กอง

สวัสดกิาร

สังคม

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

กอง

สวัสดกิาร

สังคม

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

กอง

สวัสดกิาร

สังคม

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กอง

สวัสดกิาร

สังคม

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กอง

สวัสดกิาร

สังคม

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กอง

สวัสดกิาร

สังคม

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กอง

สวัสดกิาร

สังคม

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กอง

สวัสดกิาร

สังคม

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

1. เยาวชนและ

ประชาชนทั่วไป

มสีขุภาพ

ร่างกาย    

สมบรูณ์      2.

สร้างคนใน

ชุมชนมคีวาม

สามคัค ี     3. 

ชุมชนหา่งไกล

ยาเสพตดิ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

กองการศกึษา

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กองการศกึษา

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กองการศกึษา

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กองการศกึษา

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กองการศกึษา

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กองการศกึษา

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



 กอง

การศกึษา 

แผนชุมชน  

 บ้านปง 3  

 ป ี61 - 64

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กองการศกึษา

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
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2.  บัญชโีครงการพฒันาท้องถิ่น

ก.  ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  1  การสร้างความม่ังค่ังอย่างยั่งยนืตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาการศึกษา  สาธารณสุขและคุณภาพชวิีต                                                                                       

2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

1 โครงการสง่เสริม

การจัดท าบัญชี

ครัวเรือนใหแ้ก่

ประชาชน  ตาม

หลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง

เทศบาลเมอืงเมอืง

แกนพัฒนา

เพื่อเสริมสร้าง

กระบวนการเรียนรู้

และการมสีว่นร่วม

ของหมูบ่้านและ

ชุมชนในการพัฒนา

หลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง

หมูบ่้านใน

พื้นที่เทศบาล

เมอืงเมอืง

แกนพัฒนา

จ านวน  16 

 หมูบ่้าน 

(27 ชุมชน)

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ  30  ของ

จ านวนครัวเรือนใน

พื้นที่เทศบาลเมอืง

เมอืงแกนพัฒนา  

16  หมูบ่้าน 

1,220  ครัวเรือน

1. ประชาชนมสีว่น

ร่วมการพัฒนาตาม

หลกัปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง    

         2. ร้อยละ 

30 ของครัวเรือน

จัดท าบญัชคีรัวเรือน

ครบ 1,220 

ครัวเรือน

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 

(เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ
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2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

2.2  แผนงานการเกษตร

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

1 โครงการฝึกอบรม

อาชพีเสริมเพิ่ม

รายได ้ ลดรายจา่ย

เพื่อสง่เสริมให้

ประชาชนมทีักษะ

ความรู้ในการ

ประกอบอาชพีดา้น

ตา่งๆ

1๐๐  คน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  100 

ประชาชนมอีาชพี

เสริมเพิ่มรายได ้

และสามารถยึดเป็น

อาชพี

ประชาชนมอีาชพี

เสริมเพิ่มรายได ้

และสามารถยึด

เป็นอาชพี

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ



- 216 -

- 217 -

2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

2.2  แผนงานการเกษตร

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

2 โครงการสง่เสริม

สนับสนุนแหลง่

เรียนรู้การเกษตร

และฝึกอบรม

รณรงคใ์หค้วามรู้

ตามแนวทาง

พระราชด าริ

เศรษฐกจิพอเพยีง

1.เพื่อใหก้าร

สนับสนุนการ

ด าเนินการตาม

โครงการศูนย์เรียนรู้

การพัฒนาการ

เกษตร   2.เพื่อ

ส่งเสริมและรณรงค์

การด าเนินชวีติตาม

แนวพระราชด าริ 

“เศรษฐกจิพอเพยีง

ผู้น าหมูบ่้าน

แกนน าชุมชน

  อาสาสมัคร

ชุมชนจ านวน

3๐๐ คน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  70 

ผู้น าหมูบ่้าน แกน

น าชุมชนมคีวามรู้ใน

การด าเนนิชวีติตาม

แนวพระราชด าริ

และสามารถขยาย

ผลใหป้ระชาชนใน

หมูบ่้าน

ผู้น าหมูบ่้าน แกน

น าชุมชนมคีวามรู้

ในการด าเนนิชวีติ

ตามแนว

พระราชด าริและ

สามารถขยายผล

ใหป้ระชาชนใน

หมูบ่้าน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



- 217 -

- 218 -

2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

2.2  แผนงานการเกษตร

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

3 โครงการ

ศูนย์บริการและ

ถา่ยทอด

เทคโนโลยีทาง

การเกษตรประจ า

เทศบาลเมอืงเมอืง

แกนพัฒนา

เพื่อรองรับภารกจิ

ถา่ยโอนและ

สง่เสริมเกษตรกรใน

เขตเทศบาล

เกษตรกรใน

เขตเทศบาล 

 ๘๐%

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ  80 

เกษตรกรไดรั้บ

ความรู้  ขา่วสาร

เกีย่วกับการ

เกษตรกรรม  การ

แกไ้ขปัญหาทางการ

เกษตร

เกษตรกรไดรั้บ

ความรู้  ขา่วสาร

เกีย่วกับการ

เกษตรกรรม  

การแกไ้ขปัญหา

ทางการเกษตร 

และการพัฒนา

ความรู้เพิ่มมากขึ้น

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ



- 218 -

- 219 -

2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

2.2  แผนงานการเกษตร

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

4 โครงการสง่เสริม

การเกษตรในการ

ผลติพชืปลอดภัย  

เกษตรปลอด

สารพษิและเกษตร

อนิทรีย์

เพื่อสง่เสริม

เกษตรกรในการ

ผลติพชืปลอดภัย  

เกษตรปลอด

สารพษิและเกษตร

อนิทรีย์

เกษตรกรใน

เขตเทศบาล 

 ๘๐%

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ  80 

สง่เสริมเกษตรกร

ในการผลติพชื

ปลอดภัย  เกษตร

ปลอดสารพษิและ

เกษตรอนิทรีย์

เกษตรกรได้รับการ

ส่งเสริมการผลิต

พชืปลอดภัย  

เกษตรปลอด

สารพษิและเกษตร

อินทรีย์ และการ

พัฒนาความรู้เพิ่ม

มากขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



- 219 -

- 220 -

2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

2.2  แผนงานการเกษตร

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

5 โครงการอบรม

สง่เสริมการเพาะ

เห็ดและแปรรูป

ผลติภัณฑจ์ากเห็ด

เพื่อสง่เสริม

เกษตรกรผู้เพาะเห็ด

ใหม้คีวามรู้เพิ่มมาก

ขึ้น

6๐  ครัวเรือน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ  70 

เกษตรกรผู้เพาะ

เห็ดมคีวามรู้ และมี

ชอ่งทางการ

จ าหนา่ยผลผลติ

มากขึ้น

เกษตรกรผู้เพาะเหด็

มคีวามรู้ และมี

ชอ่งทางการ

จ าหนา่ยผลผลติมาก

ขึ้น

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ



6 โครงการฝึกอบรม

การจัดท าแปลง

ขา้วพันธุ์ดี

เพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูก

และขายเมล็ดพันธุ์ดี

เกษตรกร  

50  ราย

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  80 

เกษตรกรผู้มคีวามรู้

ความเชี่ยวชาญใน

การปลูกขา้วมาก

ย่ิงขึ้น

เกษตรกรผู้มคีวามรู้

ความเชี่ยวชาญใน

การปลกูขา้วมาก

ย่ิงขึ้น

- 220 -

- 221 -

2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

2.2  แผนงานการเกษตร

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



7 โครงการจัดงานวัน

เกษตรเมอืงแกน

๑.เพื่อจัดงาน

เผยแพร่และ

ถา่ยทอดความรู้

ทางวชิาการและ

เทคโนโลยีระบบ

ผลติพชืเกษตร

๒.เพื่อแสดง 

จ าหนา่ยผลผลติ

ทางการเกษตรใน

พื้นที่

ปีละ ๑ คร้ัง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  90 

๑.เกษตรกรมี

ความรู้ความเขา้ใจ

ในเทคนคิดา้นการ 

เกษตรเพิ่มมากขึ้น

๒.เกษตรกร

สามารถจ าหนา่ย

ผลผลติทาง

การเกษตรท าใหม้ี

รายไดเ้พิ่มมากขึ้น

๑.เกษตรกรมี

ความรู้ความ

เขา้ใจในเทคนคิ

ดา้นการ เกษตร

เพิ่มมากขึ้น

๒.เกษตรกร

สามารถจ าหนา่ย

ผลผลติทาง

การเกษตรท าใหม้ี

รายไดเ้พิ่มมากขึ้น

- 221 -

- 222 -

2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

2.2  แผนงานการเกษตร

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

8 โครงการฝึกอบรม

และสง่เสริม

สนับสนุนการ

ด าเนนิงานกลุม่

วสิาหกจิชุมชนใน

เขตเทศบาลเมอืง

เมอืงแกนพัฒนา

เพื่อด าเนนิการ

ฝึกอบรมดา้น

วสิาหกจิชุมชน  

และสนับสนุนการ

ด าเนนิงานกลุม่

วสิาหกจิชุมชนใน

เขตเทศบาลเมอืง

เมอืงแกนพัฒนา

ปีละ 3 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ  80 

การพัฒนาปรับปรุง

การด าเนนิกจิกรรม

ของกลุม่วสิาหกจิ

ชุมชน และการ

พัฒนาผลติภัณฑ์

วสิาหกจิชุมชน ใน

เขตเทศบาลเมอืง

เมอืงแกนพัฒนา

สามารถพัฒนา

ปรับปรุงการ

ด าเนนิกจิกรรม

ของกลุม่วสิาหกจิ

ชุมชน และการ

พัฒนาผลติภัณฑ ์

ใหม้คีวามหลาก 

หลายตรงกัน

ความตอ้งการ

ของตลาด

- 222 -

- 223 -

2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

2.2  แผนงานการเกษตร

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

9 โครงการสง่เสริม

เกษตรกรดา้นการ

ประมง         

(พัฒนาอาชพีการ

เพาะเลี้ยงสัตวน์้ า)

๑.เพื่อสร้างอาชพี

เสริมใหก้ับประชาชน

๒.สร้างรายได ้ลด

รายจา่ยใหก้ับ

ประชาชน

๓. สง่เสริมและ

บริการดา้นการ

เพาะเลี้ยงสัตวน์้ า

กลุม่

เกษตรกร

ในเขต

เทศบาล

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ  60 

๑.ประชาชนมอีาชพี

เสริมเพิ่มรายไดล้ด

รายจา่ยในการ

ด ารงชวีติ

๒.เกษตรกรไดรั้บ

การสง่เสริมและ

บริการดา้นการ

เพาะเลี้ยงสัตวน์้ า

๑.ประชาชนมี

อาชพีเสริมเพิ่ม

รายไดล้ดรายจา่ย

ในการด ารงชวีติ

๒. เกษตรกร

ไดรั้บการสง่เสริม

และบริการดา้น

การเพาะเลี้ยง

สัตวน์้ า

- 223 -

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ



แบบ  ผ.02

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  5  การพฒันาการศึกษา  สาธารณสุขและคุณภาพชวิีต                                                                                       

กอง

สวัสดกิาร

สังคม

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 

(เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา)

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

กอง

สวัสดกิาร

สังคม

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

กอง

สวัสดกิาร

สังคม

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

กอง

สวัสดกิาร

สังคม

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

กอง

สวัสดกิาร

สังคม

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

กอง

สวัสดกิาร

สังคม

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กอง

สวัสดกิาร

สังคม 

ร่วมกับ

ส านักงาน

เกษตรแมแ่ตง

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กอง

สวัสดกิาร

สังคม

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กอง

สวัสดกิาร

สังคม

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กอง

สวัสดกิาร

สังคม

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



- 224 -

2.  บัญชโีครงการพฒันาท้องถิน่

ก.  ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  1  การสร้างความม่ังค่ังอย่างยัง่ยนืตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานท่ีเหมาะสมกับชุมชน                                                                                       

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

1 โครงการดาดคอนกรีต

ล าเหมอืงดง ต.อนิทขลิ

เพื่อพฒันาโครงสร้าง

พื้นฐานดา้นการเกษตร

ใหม้ปีระสทิธภิาพ

ป ี61  ความยาว 

๒๐๐ ม.

-ป ี62 ความยาว 

๒๐๐ ม.

-ป ี63 ความยาว 

๒๐๐ ม.   -ป ี64 

ความยาว ๒๐๐ ม. 

  -ป ี65 ความยาว

 ๒๐๐ ม.

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ  60

โครงสร้างพื้นฐาน

ดา้นการเกษตรมี

ประสทิธภิาพ

สามารถ

ตอบสนองและ

อ านวยความ

สะดวกแก่

เกษตรกรในการ

ขนสง่ผลผลติ

ทางการเกษตร

โครงสร้างพื้นฐาน

ดา้นการเกษตรมี

ประสทิธภิาพ

สามารถตอบสนอง

และอ านวยความ

สะดวกแกเ่กษตรกร

ในการขนสง่

ผลผลติทาง

การเกษตร

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

(เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



- 224 -

- 225 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

2 โครงการปรับปรุงถนน

เขา้สูพ่ื้นทีก่ารเกษตร

และถนนลูกรัง  ภายใน

เขตเทศบาลเมอืงเมอืง

แกนพัฒนา

1. เพื่อพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน

ดา้นการเกษตรให้

มปีระสทิธภิาพ

๒.เพิ่มขดีความ 

สามารถ ในการ

แขง่ขันทาง

การเกษตร 

๓.  ลดความ

เสยีหายในการ

ขนสง่ผลติผล

ทางการเกษตร

ลงหนิคลกุหรือ

ลกูรังบดอัดแนน่ -ปี

 61 พื้นทีไ่มน่อ้ย

กวา่ ๒๐,๐๐๐ ตร.ม.

-ป ี 62 พื้นทีไ่ม่

นอ้ยกวา่ ๒๐,๐๐๐ 

ตร.ม.

-ป ี 63 พื้นทีไ่ม่

นอ้ยกวา่ ๒๐,๐๐๐ 

ตร.ม.  -ป ี 64 

พื้นทีไ่มน่อ้ยกวา่ 

๒๐,๐๐๐ ตร.ม.   -

ป ี 65 พื้นทีไ่มน่อ้ย

กวา่ ๒๐,๐๐๐ ตร.ม.

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ  60

โครงสร้าง

พื้นฐานดา้น

การเกษตรมี

ประสทิธภิาพ

สามารถ

ตอบสนองและ

อ านวยความ

สะดวกแก่

เกษตรกรใน

การ ขนสง่

ผลผลติทาง

การเกษตร

โครงสร้าง

พื้นฐานดา้น

การเกษตรมี

ประสทิธภิาพ

สามารถ

ตอบสนองและ

อ านวยความ

สะดวกแก่

เกษตรกรในการ

ขนสง่ผลผลติ

ทางการเกษตร

ที่
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ
โครงการ วัตถปุระสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)



- 225 -

- 226 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

3 โครงการล าเหมอืงไส้

ไกใ่นเขตเทศบาล

เพื่อพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน

ดา้นการเกษตรให้

มปีระสทิธภิาพ

 ป ี61 - 65

ความยาวปลีะ   

 ๒๐๐ ม.         

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ  60

โครงสร้าง

พื้นฐานดา้น

การเกษตรมี

ประสทิธภิาพ

สามารถ

ตอบสนองและ

อ านวยความ

สะดวกแก่

เกษตรกรใน

การ ขนสง่

ผลผลติทาง

การเกษตร

โครงสร้าง

พื้นฐานดา้น

การเกษตรมี

ประสทิธภิาพ

สามารถ

ตอบสนองและ

อ านวยความ

สะดวกแก่

เกษตรกรในการ

ขนสง่ผลผลติ

ทางการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



- 226 -

- 227 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

4 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  

ซอยบา้นนางอ านวย  

คนัธวรรณ  ชุมชนหาง

ดง 1

เพื่อพัฒนาเสน้ทาง

คมนาคมใหไ้ด้

มาตรฐานลด

อุบัตเิหตุในการ

เดนิทาง  

ประชาชนสัญจรได้

อย่างสะดวก  

รวดเร็ว

  ซอยบา้นนาง

อ านวย  คนัธ

วรรณ  ชุมชน

หางดง 1

- 101,000 - - - ร้อยละ 100  

ระยะทางของ

ถนนทีไ่ด้

มาตรฐาน

เสน้ทางคมนาคม

ใหไ้ดม้าตรฐาน 

ลดอุบัตเิหตุใน

การเดนิทาง  

ประชาชนสัญจร

ไดอ้ย่างสะดวก  

รวดเร็ว

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ



5 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  

ซอยบา้นนายเจริญ  

คนัธวรรณ ชุมชนหาง

ดง 1

เพื่อพัฒนาเสน้ทาง

คมนาคมใหไ้ด้

มาตรฐานลด

อุบัตเิหตุในการ

เดนิทาง  

ประชาชนสัญจรได้

อย่างสะดวก  

รวดเร็ว

     ซอย 1      

ชุมชนหางดง 1

- - 200,000 - - ร้อยละ 100  

ระยะทางของ

ถนนทีไ่ด้

มาตรฐาน

เสน้ทางคมนาคม

ใหไ้ดม้าตรฐาน 

ลดอุบัตเิหตุใน

การเดนิทาง  

ประชาชนสัญจร

ไดอ้ย่างสะดวก  

รวดเร็ว

- 227 -

- 228 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



6 โครงการกอ่สร้าง

สะพาน  ชุมชนหางดง

 1

เพื่อพัฒนาเสน้ทาง

คมนาคมใหไ้ด้

มาตรฐาน ลด

อุบัตเิหตุในการ

เดนิทาง  

ประชาชนสัญจรได้

อย่างสะดวก  

รวดเร็ว

หนา้บา้นนาย

แสง  บุญจ า

- - - 240,000 240,000 ร้อยละ 100  

ของสะพานที่

ไดม้าตรฐานให้

งานไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ

เสน้ทางคมนาคม

ใหไ้ดม้าตรฐาน 

ลดอุบัตเิหตุใน

การเดนิทาง  

ประชาชนสัญจร

ไดอ้ย่างสะดวก  

รวดเร็ว

7 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  

ซอย 8 ชุมชนหางดง 2

เพื่อพัฒนาเสน้ทาง

คมนาคมใหไ้ด้

มาตรฐานลด

อุบัตเิหตุในการ

เดนิทาง  

ประชาชนสัญจรได้

อย่างสะดวก  

รวดเร็ว

ซอย 8 550,000 -  -  -  - ร้อยละ 100  

ระยะทางของ

ถนนทีไ่ด้

มาตรฐาน

เสน้ทางคมนาคม

ใหไ้ดม้าตรฐาน 

ลดอุบัตเิหตุใน

การเดนิทาง  

ประชาชนสัญจร

ไดอ้ย่างสะดวก  

รวดเร็ว

- 228 -

- 229 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

8 โครงการกอ่สร้าง

อาคารเอนกประสงค ์ 

ชุมชนบา้นปง 1

เพื่อชุมชนมอีาคาร

เอนกประสงคใ์ชใ้น

การจดักจิกรรม

ตา่งๆ

บา้นปง 1  

จ านวน  1  หลัง

500,000 - - - - ร้อยละ  100  

 ชุมชนมอีาคาร

เอนกประสงค์

ใชใ้นการจดั

กจิกรรมตา่งๆ 

ชุมชนมอีาคาร

เอนกประสงคใ์ช้

ในการจดั

กจิกรรมตา่งๆ

9 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  

สายซอย  4/1  ชุมชน

บา้นปง 1

เพื่อพัฒนาเสน้ทาง

คมนาคมใหไ้ด้

มาตรฐานลด

อุบัตเิหตุในการ

เดนิทาง  

ประชาชนสัญจรได้

อย่างสะดวก  

รวดเร็ว

ซอย  4/1 - 370,000 - - - ร้อยละ 100  

ระยะทางของ

ถนนทีไ่ด้

มาตรฐาน

เสน้ทางคมนาคม

ใหไ้ดม้าตรฐาน 

ลดอุบัตเิหตุใน

การเดนิทาง  

ประชาชนสัญจร

ไดอ้ย่างสะดวก

รวดเร็ว

- 229 -

- 230 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

10 โครงการกอ่สร้างลาน

กฬีาตา้นยาเสพตดิ  

ชุมชนบา้นปง 1

เพื่อชุมชนมสีถานที่

ออกก าลังกายอย่าง

เหมาะสม

บา้นปง 1 

จ านวน  1  สาย

- - - 240,000 240,000 ร้อยละ 100  

ชุมชนมสีถานที่

ออกก าลังกาย

อย่างเหมาะสม

ชุมชนมสีถานที่

ออกก าลังกาย

11 โครงการท าผนังกัน้น้ า

ล าหว้ยปูล่นิ  ชุมชน

บา้นปง 2

เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้

ถนนเสยีหายจาก

น้ ากดัเซาะ

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวด  

ปลอดภัย  การ

ระบายน้ าเป็นไป

อย่างสะดวก

1  แหง่   หนา้

บา้นนางเขยีว 

พงษโ์สด  

ระยะทางไม่

นอ้ยกวา่  18  

เมตร

150,000  -  -  -  - ร้อยละ  100   

ผนังหว้ยปูล่นิ

ไดรั้บการ

ปรับปรุงไมใ่ห้

ทรุดผังในฤดูน้ า

ไหลหลาก การ

สัญจรสะดวก

ปลอดภัย

ผนังหว้ยปูล่นิ

ไดรั้บการปรับปรุง

ไมใ่หท้รุดผังในฤดู

น้ าไหลหลาก  

อ านวยความ

สะดวกและความ

ปลอดภัยแก่

ประชาชน

- 230 -

- 231 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

12 โครงการปรับปรุง

ซอ่มแซมถนนดนิ

ลูกรังสายเลยีบล า

เหมอืงกลาง

เพื่อพัฒนาเสน้ทาง

คมนาคมใหไ้ด้

มาตรฐานลด

อุบัตเิหตุในการ

เดนิทาง  

ประชาชนสัญจรได้

อย่างสะดวก  

รวดเร็ว

ถนนเลยีบล า

เหมอืงกลาง

- 45,000 - - - ร้อยละ 100  

ระยะทางของ

ถนนทีไ่ด้

มาตรฐาน

เสน้ทางคมนาคม

ใหไ้ดม้าตรฐาน 

ลดอุบัตเิหตุใน

การเดนิทาง  

ประชาชนสัญจร

ไดอ้ย่างสะดวก

รวดเร็ว

13 โครงการปรับปรุง

ระบบประปาชุมชน  

ชุมชนบา้นปง 2

เพื่อใหป้ระชาชนใน

ชุมชนมนี้ าใชเ้พื่อ

การบริโภค อุปโภค

อย่างพอเพียง

ทีต่ัง้ประปา  

โรงเรียนบา้นปง

- - - 800,000 800,000 ร้อยละ  100  

 ชุมชน มนี้ า

อุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ

ชุมชน มนี้ า

อุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ

- 231 -

- 232 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

14 โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าสาธารณะ  ถนน

ซอย  4 ชุมชนบา้นปง

 3

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า 

 ไฟกิง่ถนนขึ้นสุสาน

  ใหม้ไีฟฟ้าสอ่ง

สวา่งเพียงพอ

ซอย  4 100,000 - - - - ร้อยละ  100  

 สุสานมไีฟฟ้า

สอ่งสวา่ง

เพียงพอ

สุสานมไีฟฟ้า

สอ่งสวา่งเพียงพอ

15 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  

ทางขึ้นสุสานดา้นทศิ

เหนอื ชุมชนบา้นปง 3

เพื่อพัฒนาเสน้ทาง

คมนาคมใหไ้ด้

มาตรฐาน ลด

อุบัตเิหตุในการ

เดนิทาง  

ประชาชนสัญจรได้

อย่างสะดวก  

รวดเร็ว

   จ านวน     1 

 สาย   ซอยทศิ

ใตท้ีท่ าการ  SML

- - 550,000 - - ร้อยละ 100  

ระยะทางของ

ถนนทีไ่ด้

มาตรฐาน

เสน้ทางคมนาคม

ใหไ้ดม้าตรฐาน 

ลดอุบัตเิหตุใน

การเดนิทาง  

ประชาชนสัญจร

ไดอ้ย่างสะดวก

รวดเร็ว

- 232 -

- 233 -

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ



3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

16 โครงการขยายไฟฟ้า  

ไฟกิง่  ซอย  5  

ชุมชนบา้นปง 3

เพื่อขยายไฟฟ้า  

ไฟกิง่ถนน  ซอย  5

  ใหม้ไีฟฟ้าสอ่ง

สวา่งเพียงพอ

จ านวน 5  จดุ - - - 100,000 100,000 ร้อยละ  100  

 สุสานมไีฟฟ้า

สอ่งสวา่ง

เพียงพอ

สุสานมไีฟฟ้า

สอ่งสวา่งเพียงพอ

- 233 -

- 234 -

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

17 โครงการกอ่สร้างราง

ระบายน้ า  ชุมชนบา้น

เดน่ 1

เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้

ถนนเสยีหายจาก

น้ ากดัเซาะ  

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวด  

ปลอดภัย  การ

ระบายน้ าเป็นไป

อย่างสะดวก

จ านวน  1 แหง่ - - - 280,000 280,000 ร้อยละ  100  

 ชุมชนมรีาง

ระบายน้ า  น้ า

ไมท่ว่มขัง

ถนนมสีภาดพี  

ปลอดภัยจากน้ า

กัดเซาะ 

ประชาชนสามารถ

ใชเ้สน้ทางสะดวก 

 รวดเร็วและ

ปลอดภัยน้ าไม่

ทว่มขงั

18 โครงการซอ่มแซม

ถนนดนิลูกรัง  ชุมชน

บา้นเดน่ 1

เพื่อพัฒนาเสน้ทาง

คมนาคมใหไ้ด้

มาตรฐาน ลด

อุบัตเิหตุในการ

เดนิทาง  

ประชาชนสัญจรได้

อย่างสะดวก  

รวดเร็ว

ถนนลูกรัง  2  

สายทาง  ถนน

สายเลยีบทอ่สง่

น้ า  33  และ 

ถนนสายเลยีบ

ทอ่สง่น้ า  36

- 108,000 - - - ร้อยละ

ระยะทางของ

ถนนทีไ่ด้

มาตรฐาน

เสน้ทางคมนาคม

ใหไ้ดม้าตรฐาน 

ลดอุบัตเิหตุใน

การเดนิทาง  

ประชาชนสัญจร

ไดอ้ย่างสะดวก  

รวดเร็ว

- 234 -

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



- 235 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

19 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอย  7  ชุมชนบา้น

เดน่  2

เพื่อพัฒนาเสน้ทาง

คมนาคมใหไ้ด้

มาตรฐาน ลด

อุบัตเิหตุในการ

เดนิทาง  

ประชาชนสัญจรได้

อย่างสะดวก  

รวดเร็ว

ซอย  7 - 660,000 - - - ร้อยละ

ระยะทางของ

ถนนทีไ่ด้

มาตรฐาน

เสน้ทางคมนาคม

ใหไ้ดม้าตรฐาน 

ลดอุบัตเิหตุใน

การเดนิทาง  

ประชาชนสัญจร

ไดอ้ย่างสะดวก  

รวดเร็ว

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ



- 235 -

- 236 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

20 โครงการกอ่สร้างราง

ระบายน้ า    ซอย  7 

 ชุมชนบา้นเดน่ 2

เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้

ถนนเสยีหายจาก

น้ ากดัเซาะ  

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวด  

ปลอดภัย  การ

ระบายน้ าเป็นไป

อย่างสะดวก

จ านวน  1 แหง่ 

 ซอย  1

- - - 280,000 280,000 ร้อยละ  100  

 ชุมชนมรีาง

ระบายน้ า   น้ า

ไมท่ว่มขัง

ถนนมสีภาพพี  

ปลอดภัยจากน้ า

กดัเซาะ 

ประชาชน

สามารถใช้

เสน้ทางสะดวก  

รวดเร็วและ

ปลอดภัยน้ าไม่

ทว่มขัง

21 โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ 

ชุมชนบา้นเดน่ 2

เพื่อใหชุ้มชนมี

ไฟฟ้าสอ่งสวา่ง

เพียงพอ  ลด

อุบัตเิหตุในการ

เดนิทาง ประชาชน

สัญจรไดอ้ย่าง

สะดวก

จ านวน  1 แหง่ 

 ซอย  1

- - - 180,000 180,000 ร้อยละ  100  

 ชุมชนมไีฟฟ้า

สอ่งสวา่ง

เพียงพอ  

ชุมชนมไีฟฟ้า

สอ่งสวา่ง

เพียงพอ  ลด

อุบัตเิหตุในการ

เดนิทาง 

ประชาชนสัญจร

ไดอ้ย่างสะดวก

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



- 236 -

- 237 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

22 โครงการกอ่สร้างราง

ระบายน้ า  คอนกรีต

เสริมเหล็ก  เลยีบถนน

สายบา้นสันปา่ตอง  

ชุมชนสันปา่ตอง

เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้

ถนนเสยีหายจาก

น้ ากดัเซาะ  

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวด  

ปลอดภัย  การ

ระบายน้ าเป็นไป

อย่างสะดวก

ถนนสายบา้น

สันปา่ตอง  

ชุมชนสันปา่ตอง

- 465,000 - - - ร้อยละ  100  

 ชุมชนมรีาง

ระบายน้ า   น้ า

ไมท่ว่มขัง

ถนนมสีภาพพ ี 

ปลอดภยัจากน้ ากดั

เซาะ ประชาชน

สามารถใชเ้สน้ทาง

สะดวก  รวดเร็ว

และปลอดภยัน้ าไม่

ทว่มขงั

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ



23 โครงการเสริมผิว

จราจรแอสฟัลท์

คอนกรีต ชุมชนสันปา่

ตอง

เพื่อปรับปรุง  

ซอ่มแซมเสน้ทาง

คมนาคมใหไ้ด้

มาตรฐาน ลด

อุบัตเิหตุในการ

เดนิทาง  

ประชาชนสัญจรได้

อย่างสะดวก  

รวดเร็ว

จ านวน 1 แหง่ 

สายกลางจาก

สามแยกสันปา่

ตองถงึวัดอนิทขลิ

- - - 240,000 240,000 ร้อยละ

ระยะทางของ

ถนนทีไ่ด้

มาตรฐาน

เสน้ทางคมนาคม

ใหไ้ดม้าตรฐาน 

ลดอุบัตเิหตุใน

การเดนิทาง  

ประชาชนสัญจร

ไดอ้ย่างสะดวก  

รวดเร็ว

- 237 -

- 238 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



24 โครงการขยายไฟฟ้า

สายพาดดับไฟกิง่

พร้อมอุปกรณ์ตรงจดุ

สะพานเชื่อมกบัคลอง

ชลประทาน  ชุมชนสัน

ปา่ตองอนิทขลิ

เพื่อใหชุ้มชนมี

ไฟฟ้าสอ่งสวา่ง

เพียงพอ  ลด

อุบัตเิหตุในการ

เดนิทาง ประชาชน

สัญจรไดอ้ย่าง

สะดวก

จ านวน 3 จดุ - - - 45,000 45,000 ร้อยละ  100  

 ชุมชนมไีฟฟ้า

สอ่งสวา่ง

เพียงพอ  

ชุมชนมไีฟฟ้า

สอ่งสวา่ง

เพียงพอ  ลด

อุบัตเิหตุในการ

เดนิทาง 

ประชาชนสัญจร

ไดอ้ย่างสะดวก

- 238 -

- 239 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



25 โครงการกอ่สร้างราง

ระบายน้ า  คอนกรีต

เสริมเหล็กสีแ่ยกที่

อา่นหนังสอืพิมพ์  

ชุมชนบา้นหนองรวมใจ

เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้

ถนนเสยีหายจาก

น้ ากดัเซาะ  

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวด  

ปลอดภัย  การ

ระบายน้ าเป็นไป

อย่างสะดวก

จ านวน 1 แหง่ 

ระยะทางไม่

นอ้ยกวา่  100  

เมตร  ขา้งถนน

จากแยกอา่น

หนังสอืพิมพ์ไป

ทางคลอง

ชลประทาน

600,000 - - - - ร้อยละ  100  

 ชุมชนมรีาง

ระบายน้ า  น้ า

ไมท่ว่มขัง

ถนนมสีภาดพี  

ปลอดภัยจากน้ า

กดัเซาะ 

ประชาชน

สามารถใช้

เสน้ทางสะดวก  

รวดเร็วและ

ปลอดภัยน้ าไม่

ทว่มขัง

- 239 -

- 240 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



26 โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าแรงต่ าเรียบล า

เหมอืงเกา่ฝ่ังตะวันตก 

 ชุมชนบา้นหนองรวมใจ

เพื่อใหชุ้มชนมี

ไฟฟ้าสอ่งสวา่ง

เพียงพอ  ลด

อุบัตเิหตุในการ

เดนิทาง ประชาชน

สัญจรไดอ้ย่าง

สะดวก

จ านวน 3 จดุ  

ระยะทางไม่

นอ้ยกวา่  500 

 เมตร

- - - 250,000 250,000 ร้อยละ  100  

 ชุมชนมไีฟฟ้า

สอ่งสวา่ง

เพียงพอ  

ชุมชนมไีฟฟ้า

สอ่งสวา่ง

เพียงพอ  ลด

อุบัตเิหตุในการ

เดนิทาง 

ประชาชนสัญจร

ไดอ้ย่างสะดวก

27 โครงการปรับปรุง

ซอ่มแซมถนนดนิ

ลูกรังสายเลยีบทอ่สง่

น้ า  32

เพื่อพัฒนาเสน้ทาง

คมนาคมใหไ้ด้

มาตรฐาน ลด

อุบัตเิหตุในการ

เดนิทาง  

ประชาชนสัญจรได้

อย่างสะดวก  

รวดเร็ว

ถนนลุกรังสาย

เลยีบทอ่สง่น้ า  

32

- 59,000 - - - ร้อยละ

ระยะทางของ

ถนนทีไ่ด้

มาตรฐาน

เสน้ทางคมนาคม

ใหไ้ดม้าตรฐาน 

ลดอุบัตเิหตุใน

การเดนิทาง  

ประชาชนสัญจร

ไดอ้ย่างสะดวก  

รวดเร็ว

- 240 -

- 241 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

28 โครงการเจาะบอ่

บาดาลพร้อมตดิตัง้

เคร่ืองสูบน้ าบาดาล  

ชุมชนปา่จี้  1

เพื่อใหป้ระชาชนใน

ชุมชนมนี้ าใชเ้พื่อ

การบริโภค อุปโภค

อย่างพอเพียง

   จ านวน 1 แหง่ - 283,600 - - - ร้อยละ  100  

 ชุมชน มนี้ า

อุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ

ชุมชน มนี้ า

อุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ

29 โครงการขยายหัว

สะพานและซอ่มบ ารุง 

 ซอย  5  ชุมชนปา่จี้  1

เพื่อขยายหัว

สะพานให ้

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวด  

ปลอดภัย

ซอย 5 - - - 200,000 200,000 ร้อยละ  100 

ประชาชน

สัญจรไปมาสะ

ดวด  ปลอดภัย

  

ประชาชนสัญจร

บนสะพานได้

สะดวก  รวดเร็ว

และปลอดภัย

- 241 -

- 242 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

30 โครงการกอ่สร้างราง

ระบายน้ า  ชุมชนปา่จี้ 

 1

เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้

ถนนเสยีหายจาก

น้ ากดัเซาะ 

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวด  

ปลอดภัย  การ

ระบายน้ าเป็นไป

อย่างสะดวก

ซอย 4 - 5 - - - 200,000 200,000 ร้อยละ  80   

ชุมชนมรีาง

ระบายน้ า

สะดวก  น้ าไม่

ทว่มขัง

ถนนมสีภาดพี  

ปลอดภัยจากน้ า

กดัเซาะ 

ประชาชน

สามารถใช้

เสน้ทางสะดวก  

รวดเร็วและ

ปลอดภัยน้ าไม่

ทว่มขัง

- 242 -

- 243 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

31 โครงการซอ่มสร้าง

ระบบประปาชุมชน

เพื่อใหป้ระชาชนใน

ชุมชนมนี้ าใชเ้พื่อ

การบริโภค อุปโภค

อย่างพอเพียง

   จ านวน 1 แหง่ - - 250,000 - - ร้อยละ  100  

 ชุมชน มนี้ า

อุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ

ชุมชน มนี้ า

อุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ

- 243 -

- 244 -

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

32 โครงการกอ่สร้าง

สะพานคอนกรีตเสริม

เหล็ก ชุมชนปา่จี้ 2

เพื่อกอ่สร้าง

สะพานให้

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวด  

ปลอดภัย

   จ านวน 1 แหง่ - - - 200,000 200,000 ร้อยละ  100 

ประชาชน

สัญจรไปมาสะ

ดวด  ปลอดภัย

  

ประชาชนสัญจร

บนสะพานได้

สะดวก  รวดเร็ว

และปลอดภัย

33 โครงการปรับปรุงทาง

ล าเลยีงน้ า

เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้

ถนนเสยีหายจาก

น้ ากดัเซาะ 

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวก  

ปลอดภัย  การ

ระบายน้ าเป็นไป

อย่างสะดวก

   จ านวน 1 

แหง่  ตลาดแกว้

สา

- - - - 50,000 ร้อยละ  80   

ชุมชนมรีาง

ระบายน้ า

สะดวก  น้ าไม่

ทว่มขัง

ถนนมสีภาพ

ปลอดภัยจากน้ า

กดัเซาะ 

ประชาชน

สามารถใช้

เสน้ทางสะดวก  

รวดเร็วและ

ปลอดภัยน้ าไม่

ทว่มขัง

- 244 -

- 245 -

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

34 โครงการปรับปรุง

ซอ่มแซมถนนดนิลูกรัง

  ชุมชนวังแดง 1

เพื่อพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน

ดา้นการเกษตรให้

มปีระสทิธภิาพ

ถนนทางการ

เกษตรล าเหมอืง

ร่องแกน  

บรรจบกบัล า

เหมอืงกลาง

450,000 - - - - ร้อยละ  100

โครงสร้าง

พื้นฐานดา้น

การเกษตรมี

ประสทิธภิาพ

สามารถ

ตอบสนองและ

อ านวยความ

สะดวกแก่

เกษตรกรใน

การ ขนสง่

ผลผลติทาง

การเกษตร

โครงสร้าง

พื้นฐานดา้น

การเกษตรมี

ประสทิธภิาพ

สามารถ

ตอบสนองและ

อ านวยความ

สะดวกแก่

เกษตรกรในการ

ขนสง่ผลผลติ

ทางการเกษตร

- 245 -

- 246 -

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ



3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

35 โครงการกอ่สร้างราง

สง่น้ าคอนกรีตเสริม

เหล็กล าเหมอืงดง

เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้

ถนนเสยีหายจาก

น้ ากดัเซาะ 

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวด  

ปลอดภัย  การ

ระบายน้ าเป็นไป

อย่างสะดวก

จ านวน  1  แหง่

 รางสง่น้ า

คอนกรีตเสริม

เหล็กล าเหมอืงดง

- 1,200,000 - - - ร้อยละ  100  

 ชุมชนมรีาง

ระบายน้ า

สะดวก  น้ าไม่

ทว่มขัง

ถนนมสีภาพ 

ปลอดภัยจากน้ า

กัดเซาะ 

ประชาชนสามารถ

ใชเ้สน้ทางสะดวก 

 รวดเร็วและ

ปลอดภัยน้ าไม่

ทว่มขงั

36 โครงการปรับปรุง

ระบบไฟฟ้าสอ่งสวา่ง 

 ถนนสายล าเหมอืง  

ชุมชนวังแดง 1

เพื่อพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน

ใหบ้ริการ

ประชาชนอ านวย

ความสะดวกและ

ความปลอดภัยแก่

ประชาชน

จ านวน 1 แหง่ - - - 100,000 100,000 ร้อยละ  100  

 ชุมชนมไีฟฟ้า

สอ่งสวา่ง

เพียงพอ  

ชุมชนมไีฟฟ้าสอ่ง

สวา่งเพียงพอ  

ลดอุบัตเิหตุในการ

เดนิทาง 

ประชาชนสัญจร 

ไดอ้ย่างสะดวก

- 246 -

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ



- 247 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

37 โครงการปรับปรุง

ซอ่มแซมถนนดนิลูกรัง

  ชุมชนวังแดง 2

เพื่อพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน

ดา้นการเกษตรให้

มปีระสทิธภิาพ

ถนนทางการ

เกษตรล าเหมอืง

ร่องแกน  

บรรจบกบัล า

เหมอืงกลาง

 - 150,000  -  -  - ร้อยละ  100

โครงสร้าง

พื้นฐานดา้น

การเกษตรมี

ประสทิธภิาพ

สามารถ

ตอบสนองและ

อ านวยความ

สะดวกแก่

เกษตรกรใน

การ ขนสง่

ผลผลติทาง

การเกษตร

โครงสร้าง

พื้นฐานดา้น

การเกษตรมี

ประสทิธภิาพ

สามารถ

ตอบสนองและ

อ านวยความ

สะดวกแก่

เกษตรกรในการ

ขนสง่ผลผลติ

ทางการเกษตร

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ



- 247 -

- 248 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

38 โครงการกอ่สร้างราง

ระบายน้ า  ชุมชนวัง

แดง 2

เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้

ถนนเสยีหายจาก

น้ ากดัเซาะ 

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวด  

ปลอดภัย  การ

ระบายน้ าเป็นไป

อย่างสะดวก

จ านวน  1  แหง่

 ซอย 1 - 2

- - - 560,000 560,000 ร้อยละ  100  

 ชุมชนมรีาง

ระบายน้ า

สะดวก  น้ าไม่

ทว่มขัง

ถนนมสีภาพ 

ปลอดภัยจากน้ า

กัดเซาะ 

ประชาชนสามารถ

ใชเ้สน้ทางสะดวก 

 รวดเร็วและ

ปลอดภัยน้ าไม่

ทว่มขงั

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ



39 โครงการปรับปรุง

ระบบไฟฟ้าสอ่งสวา่ง 

 ถนนสายล าเหมอืง  

ชุมชนวังแดง 2

เพื่อพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน

ใหบ้ริการ

ประชาชนอ านวย

ความสะดวกและ

ความปลอดภัยแก่

ประชาชน

จ านวน 1 แหง่ - - - 100,000 100,000 ร้อยละ  100  

 ชุมชนมไีฟฟ้า

สอ่งสวา่ง

เพียงพอ  

ชุมชนมไีฟฟ้าสอ่ง

สวา่งเพียงพอ  

ลดอุบัตเิหตุในการ

เดนิทาง 

ประชาชนสัญจร 

ไดอ้ย่างสะดวก

- 248 -

- 249 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

40 โครงการขุดเจาะบอ่

บาดาลพร้อมตดิตัง้

เคร่ืองสูบน้ าบาดาล 

ระบบประปาหมูบ่า้น

ชุมชนหัวดง

เพื่อใหป้ระชาชนใน

ชุมชนมนี้ าใชเ้พื่อ

การบริโภค อุปโภค

อย่างพอเพียง

   จ านวน 1 แหง่ 250,000 - - - - ร้อยละ  100  

 ชุมชน มนี้ า

อุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ

ชุมชน มนี้ า

อุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ



41 โครงการกอ่สร้างราง

สง่น้ าคอนกรีตเสริม

เหล็กล าเหมอืงดง

เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้

ถนนเสยีหายจาก

น้ ากดัเซาะ 

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวด  

ปลอดภัย  การ

ระบายน้ าเป็นไป

อย่างสะดวก

จ านวน  1  แหง่

 รางสง่น้ า

คอนกรีตเสริม

เหล็กล าเหมอืงดง

- 1,150,000 - - - ร้อยละ  100  

 ชุมชนมรีาง

ระบายน้ า

สะดวก  น้ าไม่

ทว่มขัง

ถนนมสีภาพ 

ปลอดภยัจากน้ ากดั

เซาะ ประชาชน

สามารถใชเ้สน้ทาง

สะดวก  รวดเร็ว

และปลอดภยัน้ าไม่

ทว่มขงั

- 249 -

- 250 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



42 โครงการปรับปรุง

ซอ่มแซมถนนลูกรัง

สายฟาร์มไก-่ล า

เหมอืงกลาง

เพื่อพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน

ดา้นการเกษตรให้

มปีระสทิธภิาพ

ถนนพื้นทีท่าง

การเกษตรถนน

ลูกรังสายฟาร์ม

ไก-่ล าเหมอืง

กลาง

- 53,000 - - - ร้อยละ  100

โครงสร้าง

พื้นฐานดา้น

การเกษตรมี

ประสทิธภิาพ

สามารถ

ตอบสนองและ

อ านวยความ

สะดวกแก่

เกษตรกรใน

การ ขนสง่

ผลผลติทาง

การเกษตร

โครงสร้าง

พื้นฐานดา้น

การเกษตรมี

ประสทิธภิาพ

สามารถ

ตอบสนองและ

อ านวยความ

สะดวกแก่

เกษตรกรในการ

ขนสง่ผลผลติ

ทางการเกษตร

- 250 -

- 251 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



43 โครงการวางทอ่

ระบายน้ าคอนกรีต

เสริมเหล็กพร้อม

ตดิตัง้บอ่พักทอ่ระบาย

น้ า  ซอย 5 ชุมชนมว่ง

ค า 1

เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้

ถนนเสยีหายจาก

น้ ากดัเซาะ 

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวด  

ปลอดภัย  การ

ระบายน้ าเป็นไป

อย่างสะดวก

จ านวน  1    

แหง่  ซอย 5

310,000  -  -  -  - ร้อยละ  100  

 ชุมชนมรีาง

ระบายน้ า

สะดวก  น้ าไม่

ทว่มขัง

ถนนมสีภาพ  

ปลอดภยัจากน้ ากดั

เซาะ ประชาชน

สามารถใชเ้สน้ทาง

สะดวก  รวดเร็ว

และปลอดภยัน้ าไม่

ทว่มขงั

44 โครงการวางทอ่

ระบายน้ าพร้อมบอ่พัก 

 ซอยกลางชุมชน  

ชุมชนมว่งค า 1

เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้

ถนนเสยีหายจาก

น้ ากดัเซาะ 

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวด  

ปลอดภัย  การ

ระบายน้ าเป็นไป

อย่างสะดวก

จ านวน  1      

แหง่  ซอยกลาง

ชุมชน  ขา้งบา้น

นางเตอืนใจ  

กนัธยิะ

- - - 950,000 950,000 ร้อยละ  100  

 ชุมชนมรีาง

ระบายน้ า

สะดวก  น้ าไม่

ทว่มขัง

ถนนมสีภาพ  

ปลอดภยัจากน้ ากดั

เซาะ ประชาชน

สามารถใชเ้สน้ทาง

สะดวก  รวดเร็ว

และปลอดภยัน้ าไม่

ทว่มขงั

- 251 -

- 252 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

45 โครงการปรับปรุงถนน

ลูกรัง  บา้นมว่งค า

เพื่อพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน

ดา้นการเกษตรให้

มปีระสทิธภิาพ

   ถนนลูกรัง  3 

 สายทาง   ถนน

สายหัวร้อย  1 

ถนนสายหัวร้อย 

 2ถนนสายหัว

ร้อย 3

- 144,000 - - - ร้อยละ  100

โครงสร้าง

พื้นฐานดา้น

การเกษตรมี

ประสทิธภิาพ

สามารถ

ตอบสนองและ

อ านวยความ

สะดวกแก่

เกษตรกรใน

การ ขนสง่

ผลผลติทาง

การเกษตร

โครงสร้าง

พื้นฐานดา้น

การเกษตรมี

ประสทิธภิาพ

สามารถ

ตอบสนองและ

อ านวยความ

สะดวกแก่

เกษตรกรในการ

ขนสง่ผลผลติ

ทางการเกษตร

- 252 -

- 253 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

46 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ทางเขา้ฌาปนสถาน  

ชุมชนมว่งค า 2 - 

ชุมชนทา่ตน้ปุย

เพื่อพัฒนาเสน้ทาง

คมนาคมใหไ้ด้

มาตรฐาน ลด

อุบัตเิหตุในการ

เดนิทาง  

ประชาชนสัญจรได้

อย่างสะดวก  

รวดเร็ว

มว่งค า 2 - - 550,000 - - ร้อยละ

ระยะทางของ

ถนนทีไ่ด้

มาตรฐาน

เสน้ทางคมนาคม

ใหไ้ดม้าตรฐาน 

ลดอุบัตเิหตุใน

การเดนิทาง  

ประชาชนสัญจร

ไดอ้ย่างสะดวก  

รวดเร็ว

- 253 -

- 254 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

47 โครงการปรับปรุงถนน

ลูกรัง  ถนนสายหัว

ร้อย 1  บา้นมว่งค า  

หมูท่ี ่ 4  เชื่อมหัวร้อย

 4  ชุมชนทา่ตน้ปุย  

หมูท่ี ่ 5

เพื่อพัฒนาเสน้ทาง

คมนาคมใหไ้ด้

มาตรฐาน ลด

อุบัตเิหตุในการ

เดนิทาง  

ประชาชนสัญจรได้

อย่างสะดวก  

รวดเร็ว

ถนนลูกรัง  

ถนนสายหัวร้อย

 1  บา้นมว่งค า 

 หมูท่ี ่ 4  เชื่อม

หัวร้อย 4  

ชุมชนทา่ตน้ปุย 

 หมูท่ี ่ 5

- 41,000 - - - ร้อยละ

ระยะทางของ

ถนนทีไ่ด้

มาตรฐาน

เสน้ทางคมนาคม

ใหไ้ดม้าตรฐาน 

ลดอุบัตเิหตุใน

การเดนิทาง  

ประชาชนสัญจร

ไดอ้ย่างสะดวก  

รวดเร็ว

48 โครงการตอ่เตมิร้ัว

ดา้นทศิเหนอิของลาน

กฬีา  ชุมชนทา่ตน้ปุย

เพื่อตอ่เตมิร้ัวลาน

กฬีาใหม้สีภาพไม่

ทรุดโทรม

จ านวน  1        

 แหง่

- - - 35,000 35,000 ร้อยละ  80    

 ร้ัวลานกฬีามี

สภาพไมท่รุด

โทรม

ร้ัวลานกฬีามี

สภาพไมท่รุด

โทรม

- 254 -

- 255 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

49 โครงการกอ่สร้างร้ัว

กัน้หนองน้ า  พร้อม

ตดิตัง้ไฟสอ่งสวา่ง  

ชุมชนหนองออน 1

เพื่อกอ่สร้างร้ัวกัน้

หนองน้ า ตดิตัง้

ไฟฟ้าเพิ่มความ

ปลอดภัยใหก้บั

ประชาชน

   จ านวน 1 แหง่ - - - 300,000 300,000 ร้อยละ 100   

   มร้ัีวกัน้

หนองน้ า และ

ไฟฟ้าสอ่งสวา่ง

เพิ่มความ

ปลอดภัย

ใหก้บัประชาชน

บริเวณหนองน้ ามี

ร้ัวกั้น และไฟฟา้

สอ่งสวา่งเพิ่มความ

ปลอดภยัใหก้บั

ประชาชน

50 โครงการขุดร่องน้ า 

ชุมชนหนองออน 1

เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้

ถนนเสยีหายจาก

น้ ากดัเซาะ 

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวด  

ปลอดภัย  การ

ระบายน้ าเป็นไป

อย่างสะดวก

ถนนสายริม

หนอง      สาย

กลาง  สายนอก

- - - 200,000 200,000 ร้อยละ  100  

 ชุมชนมรีาง

ระบายน้ า

สะดวก  น้ าไม่

ทว่มขัง

ถนนมสีภาดพ ี 

ปลอดภยัจากน้ ากดั

เซาะ ประชาชน

สามารถใชเ้สน้ทาง 

สะดวก  รวดเร็ว

และปลอดภยัน้ าไม่

ทว่มขงั

- 255 -

- 256 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

51 โครงการปรับภูมทิัศน์

ถนน  ชุมชนหนองออน

 1

เพื่อปรับปรุงภูมิ

ทัศนบ์ริเวณถนน

ใหม้สีภาพสวยงาม 

 ไมท่รุดโทรม

   จ านวน 1 

แหง่   บริเวณ

หนองน้ า

- - - 200,000 200,000 ร้อยละ  100  

 ปรับปรุงภูมิ

ทัศนบ์ริเวณ

ถนนใหม้สีภาพ

สวยงาม  ไม่

ทรุดโทรม

ภูมทิัศนบ์ริเวณ

ถนนใหม้สีภาพ

สวยงาม  ไมท่รุด

โทรม

- 256 -

- 257 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

52 โครงการขยายผิว

จราจรคอนกรีตเสริม

เหล็ก  ถนนสายชุมชน

หนองออน 1 - ชุมชน

หนองออน 2

เพื่อใหชุ้มชนมถีนน

ทีใ่ชส้ัญจรไปมา

สะดวกและความ

ปลอดภัยแก่

ประชาชน

จ านวน 1 สาย

ถนนสายชุมชน

หนองออน 1 - 

ชุมชนหนองออน

 2

550,000 - - - - ร้อยละ  100  

 ชุมชนมถีนนที่

ใชส้ัญจรไปมา

สะดวกและ

ความปลอดภัย

แกป่ระชาชน

ชุมชนมถีนนทีใ่ช้

สัญจรไปมา

สะดวกและ

ความปลอดภัย

แกป่ระชาชน

53 โครงการกอ่สร้างศูนย์

การเรียนรู้เศรษฐกจิ

พอเพียงชุมชนหนอง

ออน 2

เพื่อชุมชนมอีาคาร

ศูนย์การเรียนรู้ใหด้ี

 มมีาตรฐาน

   จ านวน 1 แหง่ - - - 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ  100  

 ชุมชนมี

อาคารศูนย์การ

เรียนรู้ใหด้ ีมี

มาตรฐาน

ชุมชนมอีาคาร

ศูนย์การเรียนรู้

ใหด้ ีมมีาตรฐาน

- 257 -

- 258 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

54 โครงการปรับปรุงภูมิ

ทัศนร์อบหนองน้ า 

ชุมชนหนองออน 2

เพื่อปรับปรุง

ภูมทิศ้น ์รอบหนอง

น้ าไมใ่หท้รุดโทรม

   จ านวน 1 

แหง่   บริเวณ

หนองน้ า

- - - 500,000 500,000 ร้อยละ  100  

 บริเวณหนอง

น้ าไมใ่หท้รุด

โทรม

บริเวณหนองน้ า

มคีวามสวยงาม  

ไมท่รุดโทรม

- 258 -

- 259 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

55 โครงการดาดคอนกรีต

เสริมเหล็ก   ชุมชน

หนอองออน 3

เพื่อพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน

ดา้นการเกษตรให้

มปีระสทิธภิาพ

ล าเหมอืงชุมชน

หนอนออน 3

 - 613,000  -  -  - ร้อยละ  100

โครงสร้าง

พื้นฐานดา้น

การเกษตรมี

ประสทิธภิาพ

สามารถ

ตอบสนองและ

อ านวยความ

สะดวกแก่

เกษตรกรใน

การขนสง่

ผลผลติทาง

การเกษตร

โครงสร้าง

พื้นฐานดา้น

การเกษตรมี

ประสทิธภิาพ

สามารถ

ตอบสนองและ

อ านวยความ

สะดวกแก่

เกษตรกรในการ

ขนสง่ผลผลติ

ทางการเกษตร

- 259 -

- 260 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

56 โครงการขยายไหล่

ทางถนนสายหลัก  

ชุมชนหนอองออน 3

เพื่อพัฒนาเสน้ทาง

คมนาคมใหไ้ด้

มาตรฐาน ลด

อุบัตเิหตุในการ

เดนิทาง  

ประชาชนสัญจรได้

อย่างสะดวก  

รวดเร็ว

จ านวน 1 สาย - - - 1,600,000 1,600,000 ร้อยละ  100

ระยะทางของ

ถนนทีไ่ด้

มาตรฐาน

เสน้ทางคมนาคม

ใหไ้ดม้าตรฐาน 

ลดอุบัตเิหตุใน

การเดนิทาง  

ประชาชนสัญจร

ไดอ้ย่างสะดวก  

รวดเร็ว

57 โครงการตดิตัง้  

GUARD  RAIL  ขา้ง

ถนน  ชุมชนหนออง

ออน 3

เพื่อใหม้กีาร์ดเลน

ขา้งถนนชว่ยให้

การสัญจรไปมา

สะดวกปลอดภัย

   จ านวน 1 

แหง่  หนองน้ า

สาธารณะ

- - - 750,000 750,000 ร้อยละ  100 

มกีาร์ดเลนขา้ง

ถนนชว่ยให้

การสัญจรไป

มาสะดวก

ปลอดภัย

มกีาร์ดเลนขา้ง

ถนนชว่ยใหก้าร

สัญจรไปมา

สะดวกปลอดภัย

- 260 -

- 261 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ



3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

58 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  

เชื่อมระหวา่งซอย 

14-15        ชุมชน

ชอ่แล

เพื่อพัฒนาเสน้ทาง

คมนาคมใหไ้ด้

มาตรฐาน ลด

อุบัตเิหตุในการ

เดนิทาง  

ประชาชนสัญจรได้

อย่างสะดวก  

รวดเร็ว

ซอย  14 , 15 

ระยะทาง

ประมาณ  200 

 เมตร

- 300,000 - - - ร้อยละ  100

ระยะทางของ

ถนนทีไ่ด้

มาตรฐาน

เสน้ทางคมนาคม

ใหไ้ดม้าตรฐาน 

ลดอุบัตเิหตุใน

การเดนิทาง  

ประชาชนสัญจร

ไดอ้ย่างสะดวก  

รวดเร็ว

59 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  

ซอยหลังตลาดทองด ี 

ชุมชนชอ่แล

เพื่อพัฒนาเสน้ทาง

คมนาคมใหไ้ด้

มาตรฐาน ลด

อุบัตเิหตุในการ

เดนิทาง  

ประชาชนสัญจรได้

อย่างสะดวก  

รวดเร็ว

ซอยหลังตลาด

ทองดี

- - - 240,000 240,000 ร้อยละ  100

ระยะทางของ

ถนนทีไ่ด้

มาตรฐาน

เสน้ทางคมนาคม

ใหไ้ดม้าตรฐาน 

ลดอุบัตเิหตุใน

การเดนิทาง  

ประชาชนสัญจร

ไดอ้ย่างสะดวก  

รวดเร็ว

- 261 -

- 262 -

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

60 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  

ซอย  11 เชื่อมซอย  

12

เพื่อพัฒนาเสน้ทาง

คมนาคมใหไ้ด้

มาตรฐาน ลด

อุบัตเิหตุในการ

เดนิทาง  

ประชาชนสัญจรได้

อย่างสะดวก  

รวดเร็ว

ซอย  11 เชื่อม

ซอย  12

- - - 900,000 900,000 ร้อยละ  100

ระยะทางของ

ถนนทีไ่ด้

มาตรฐาน

เสน้ทางคมนาคม

ใหไ้ดม้าตรฐาน 

ลดอุบัตเิหตุใน

การเดนิทาง  

ประชาชนสัญจร

ไดอ้ย่างสะดวก  

รวดเร็ว

- 262 -

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



- 263 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

61 โครงการปรับปรุงถนน

ดนิลูกรังพร้อมแนว

ปอ้งกนัดนิพัง  ชุมชน

สันปา่สัก

เพื่อกอ่สร้างถนน

ลูกรังพร้อมแนว

ปอ้งกนัแนวดนิพัง 

 ปอ้งกนัอุบัตเิหตุ

ในการเดนิทาง 

ประชาชนสัญจรได้

อย่างสะดวก

จ านวน  1  สาย    700,000 - - - - ร้อยละ  100 มี

ถนนลูกรังพร้อม

แนวปอ้งกันแนว

ดนิพัง  ปอ้งกัน

อุบัตเิหตุในการ

เดนิทาง 

ประชาชนสัญจร

ไดอ้ย่างสะดวก 

ดนิพังอุบัตเิหตุ

ในการเดนิทาง 

ประชาชนสัญจร

ไดอ้ย่างสะดวก 

ประชาชนมถีนน

ลูกรังพร้อมแนว

ปอ้งกนัแนวดนิ

พัง  ปอ้งกนั

อุบัตเิหตุในการ

เดนิทาง 

ประชาชนสัญจร

ไดอ้ย่างสะดวก

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



- 263 -

- 264 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

62 โครงการขยายเขต

ไฟฟ้า ถนนสายหอ

พ่อบา้น  ชุมชนสันปา่

สัก

เพื่อใหชุ้มชนมี

ไฟฟ้าสอ่งสวา่ง

เพียงพอ  ลด

อุบัตเิหตุในการ

เดนิทาง ประชาชน

สัญจรไดอ้ย่าง

สะดวก

จ านวน 1  แหง่ - 210,000 - - - ร้อยละ  100  

 ชุมชนปอ้งกนั

แนวดนิพัง

อุบัตเิหตุในการ

เดนิทาง 

ประชาชน

สัญจรไดอ้ย่าง

สะดวก 

ชุมชนมไีฟฟ้าสอ่ง

สวา่งเพียงพอ  

ลดอุบัตเิหตุในการ

เดนิทาง 

ประชาชนสัญจร

ไดอ้ย่างสะดวก

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



63 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อพัฒนาเสน้ทาง

คมนาคมใหไ้ด้

มาตรฐาน ลด

อุบัตเิหตุในการ

เดนิทาง  

ประชาชนสัญจรได้

อย่างสะดวก  

รวดเร็ว

ถนนสายศาล

หมูบ่า้น

- - - 100,000 100,000 ร้อยละ  100

ระยะทางของ

ถนนทีไ่ด้

มาตรฐาน

เสน้ทางคมนาคม

ใหไ้ดม้าตรฐาน 

ลดอุบัตเิหตุในการ

เดนิทาง  

ประชาชนสัญจร

ไดอ้ย่างสะดวก  

รวดเร็ว

- 264 -

- 265 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ



64 โครงการกอ่สร้างราง

ระบายน้ าคอนกรีต

เสริมเหล็ก รูปตัวยู  

บริเวณเชื่อมตอ่

ระหวา่งชุมชนวังดนิกบั

ชุมชนสันปา่สัก ชุมชน

วังดนิ

เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้

ถนนเสยีหายจาก

น้ ากดัเซาะ 

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวด  

ปลอดภัย  การ

ระบายน้ าเป็นไป

อย่างสะดวก

ชุมชนวังดนิ

เชื่อมชุมชนสัน

ปา่สัก

 - 520,000  -  -  - ร้อยละ  100  

 ชุมชนมรีาง

ระบายน้ า

สะดวก  น้ าไม่

ทว่มขัง

ถนนมสีภาพ  

ปลอดภัยจากน้ า

กัดเซาะ 

ประชาชนสามารถ

ใชเ้สน้ทางสะดวก 

 รวดเร็วและ

ปลอดภัยน้ าไม่

ทว่มขงั

65 โครงการดัดแปลง

อาคารอเนกประสงค ์ 

ชุมชนวังดนิ

เพื่อขยายอาคาร

ศาลาเอนกประสงค์

เกบ็ของ

   จ านวน 1 หลัง - - - 800,000 800,000 ร้อยละ  100 

ชุมชนมศีาลา

เอนกประสงค์

ไวเ้กบ็วัสดุ

อุปกรณ์ของ

ชุมชน

ชุมชนมศีาลา

เอนกประสงคไ์ว้

เกบ็วัสดุอุปกรณ์

ของชุมชน

- 265 -

- 266 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

66 โครงการกอ่สร้างราง

ระบายน้ ารูปตัวยู  

ชุมชนวังดนิ

เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้

ถนนเสยีหายจาก

น้ ากดัเซาะ 

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวด  

ปลอดภัย  การ

ระบายน้ าเป็นไป

อย่างสะดวก

จ านวน  1      

แหง่  ดา้นหลัง

ศาลา

เอนกประสงค์

จนถงึสามแยก  

ซอย  1

- - - 500,000 500,000 ร้อยละ  100  

 ชุมชนมรีาง

ระบายน้ า

สะดวก  น้ าไม่

ทว่มขัง

ถนนมสีภาพ  

ปลอดภัยจากน้ า

กดัเซาะ 

ประชาชน

สามารถใช้

เสน้ทางสะดวก  

รวดเร็วและ

ปลอดภัยน้ าไม่

ทว่มขัง

- 266 -

- 267 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

67 โครงการวางทอ่

ระบายน้ า  คอนกรีต

เสริมเหล็กพร้อมบอ่

พักทอ่บริเวณขา้งวัด

ปา่ไผ่ ชุมชนปา่ไผ่

เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้

ถนนเสยีหายจาก

น้ ากดัเซาะ 

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวด  

ปลอดภัย  การ

ระบายน้ าเป็นไป

อย่างสะดวก

จ านวน  1      

แหง่

 - 660,000  -  -  - ร้อยละ  100  

 ชุมชนมรีาง

ระบายน้ า

สะดวก  น้ าไม่

ทว่มขัง

ถนนมสีภาพ

ปลอดภัยจากน้ า

กดัเซาะ 

ประชาชน

สามารถใช้

เสน้ทางสะดวก  

รวดเร็วและ

ปลอดภัยน้ าไม่

ทว่มขัง

68 โครงการกอ่สร้าง

อาคารอเนกประสงค ์ 

ชุมชนปา่ไผ่

เพื่อกอ่สร้าง

อาคารศาลา

เอนกประสงคใ์หใ้ช้

ท ากจิกรรมตา่งๆ

ไดอ้ย่างพอเพียง

จ านวน 1 หลัง - - - 500,000 500,000 ร้อยละ  100  

 ชุมชนมี

อาคารศาลา

เอนกประสงค์

ชุมชนมอีาคาร

ศาลา

เอนกประสงคใ์ช้

ท ากจิกรรมตา่งๆ

- 267 -

- 268 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

69 โครงการซอ่มแซม

ระบบประปา  ชุมชน

ปา่ไผ่

เพื่อใหป้ระชาชนใน

ชุมชนมนี้ าใชเ้พื่อ

การบริโภค อุปโภค

อย่างพอเพียง

   จ านวน 1 แหง่ - - - 300,000 300,000 ร้อยละ  100  

 ชุมชน มนี้ า

อุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ

ชุมชน มนี้ า

อุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ

- 268 -

- 269 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

70 โครงการปรับปรุง

ซอ่มแซมถนนลูกรัง

สายเลยีบคลองสง่น้ า 

 1 ขวา  ฝ่ังซา้ย  

ชุมชนร่วมใจบา้นใหม ่1

1. เพื่อพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน

ดา้นการเกษตรให้

มปีระสทิธภิาพ

๒.เพิ่มขดีความ 

สามารถ ในการ

แขง่ขันทาง

การเกษตร 

๓.  ลดความ

เสยีหายในการ

ขนสง่ผลติผล

ทางการเกษตร

   จ านวน 1 แหง่ - 250,000 - - - ร้อยละ  60

โครงสร้าง

พื้นฐานดา้น

การเกษตรมี

ประสทิธภิาพ

สามารถ

ตอบสนองและ

อ านวยความ

สะดวกแก่

เกษตรกรใน

การ ขนสง่

ผลผลติทาง

การเกษตร

โครงสร้าง

พื้นฐานดา้น

การเกษตรมี

ประสทิธภิาพ

สามารถ

ตอบสนองและ

อ านวยความ

สะดวกแก่

เกษตรกรในการ

ขนสง่ผลผลติ

ทางการเกษตร
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ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

71 โครงการกอ่สร้าง

ประปาน้ าดืม่  ชุมชน

ร่วมใจบา้นใหม ่1

เพื่อกอ่สร้าง

ประปาน้ าดืม่

   จ านวน 1 แหง่ - - - 800,000 800,000 ร้อยละ  100  

 ชุมชน มนี้ า

อุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ

ชุมชน มนี้ า

อุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ

72 โครงการกอ่สร้าง

ประปาน้ าใช ้ ชุมชน

ร่วมใจบา้นใหม ่1

เพื่อกอ่สร้าง

ประปาน้ าใช้

   จ านวน 1 แหง่ - - - 800,000 800,000 ร้อยละ  100  

 ชุมชน มนี้ า

อุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ

ชุมชน มนี้ า

อุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ

- 270 -
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ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ



3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

73 โครงการกอ่สร้างราง

ระบายน้ า  คอนกรีต

เสริมเหล็กเลยีบถนน

สายชุมชนบา้นใหมร่วม

ใจพัฒนา  2

เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้

ถนนเสยีหายจาก

น้ ากดัเซาะ 

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวด  

ปลอดภัย  การ

ระบายน้ าเป็นไป

อย่างสะดวก

จ านวน  1      

แหง่   ชุมชนร่วม

ใจบา้นใหม ่1 -

 ชุมชนบา้นใหม่

รวมใจพัฒนา  2

900,000 - - - - ร้อยละ  80   

ชุมชนมรีาง

ระบายน้ า

สะดวก  น้ าไม่

ทว่มขัง

ถนนมสีภาดพี  

ปลอดภัยจากน้ า

กดัเซาะ 

ประชาชน

สามารถใช้

เสน้ทางสะดวก  

รวดเร็วและ

ปลอดภัยน้ าไม่

ทว่มขัง
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ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

74 โครงการกอ่สร้าง

ประปาน้ าดืม่  ชุมชน

บา้นใหมร่วมใจพัฒนา 

 2

เพื่อกอ่สร้าง

ประปาน้ าดืม่

   จ านวน 1 แหง่ - - - 800,000 800,000 ร้อยละ  100  

 ชุมชน มนี้ า

อุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ

ชุมชน มนี้ า

อุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ

75 โครงการกอ่สร้าง

ประปาน้ าใช ้ ชุมชน

บา้นใหมร่วมใจพัฒนา 

 2

เพื่อกอ่สร้าง

ประปาน้ าใช้

   จ านวน 1 แหง่ - - - 800,000 800,000 ร้อยละ  100  

 ชุมชน มนี้ า

อุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ

ชุมชน มนี้ า

อุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ
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ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ
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3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

76 โครงการฝารางระบาย

น้ า  เลยีบถนนสาย

บา้นหนองบัว  ชุมชน

หนองบัว

เพื่อจดัท าตะแกรง

ปดิรางระบายน้ าทิ้ง

   จ านวน 1 แหง่ - 836,000 - - - ร้อยละ  100  

 จดัท าตะแกรง

ปดิรางระบาย

น้ าทิ้ง

ชุมชนมตีะแกรง

ปดิรางระบายน้ า

ทิ้งประชาชน

สามารถใช้

เสน้ทางสะดวก 

รวดเร็วและ

ปลอดภัยน้ าไม่

ทว่มขัง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ
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3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

77 โครงการปรับปรุง 

ซอ่มแซมถนนดนิลูกรัง

เขา้สูพ่ื้นทีก่ารเกษตร

เพื่อพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน

ดา้นการเกษตรให้

มปีระสทิธภิาพ

พื้นทีท่ า

การเกษตร

- - - 200,000 200,000 ร้อยละ  100

โครงสร้าง

พื้นฐานดา้น

การเกษตรมี

ประสทิธภิาพ

ถนนการเกษตร

มปีระสทิธภิาพ 

อ านวยความ

สะดวกแกก่าร

ขนสง่ผลผลติ

ทางการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



- 274 -

- 275 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

78 โครงการกอ่สร้างราง

ระบายน้ า

เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้

ถนนเสยีหายจาก

น้ ากดัเซาะ 

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวด  

ปลอดภัย  การ

ระบายน้ าเป็นไป

อย่างสะดวก

   จ านวน 1 แหง่ - - - 1,960,000 1,960,000 ร้อยละ  100  

 ชุมชนมรีาง

ระบายน้ า

สะดวก  น้ าไม่

ทว่มขัง

ถนนมสีภาดพี  

ปลอดภัยจากน้ า

กดัเซาะ 

ประชาชน

สามารถใช้

เสน้ทางสะดวก  

รวดเร็วและ

ปลอดภัยน้ าไม่

ทว่มขัง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



- 275 -
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3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ



79 โครงการปรับปรุง

ซอ่มแซม ภูมทิัศนแ์ละ

สิง่กอ่สร้างใน

สถานศกึษา

เพื่อปรับปรุง

ซอ่มแซมอาคาร

เรียนและอาคาร

ประกอบใหอ้ยู่ใน

สภาพทีเ่หมาะสม

ปลอดภัยและเอื้อ

ตอ่การเรียนรู้

1. ปรับปรุงสอีาคารเรียน

จ านวน 4 หลัง

2. ปรับปรุงหอ้ง

รับประทานอาหารเด็ก

อนุบาล

3. ปรับปรุงหอ้งพักครู

โรงเรียนอนุบาลสาน

สายใยรักฯ

4. ปรับปรุงระบบการ

ถา่ยเทอากาศหอ้งเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยฯ

5. ปรับปรุงหอ้งเรียน 

หอ้งน้ า และหอ้งประกอบ

อาหาร ศูนย์เด็กและ

โรงเรียนฯ

6. ซอ่มแซมอาคารเรียน 

จ านวน  4 หลัง

7. ปรับปรุงหอ้งส าหรับ

บริการนอกเวลาราชการ 

(เวร/ยาม)

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ  100  

 ของอาคาร

เรียนและ

อาคาร

ประกอบที่

ช ารุดหรืออยู่

ในสภาพทีไ่ม่

ปลอดภัยและ

ไมเ่อื้อตอ่การ

จดัการเรียน

การสอนไดรั้บ

การปรับปรุงใน

แตล่ะปี

สถานศกึษา

สามารถจดัการ

เรียนการสอนได้

มปีระสทิธภิาพ

มากขึ้น
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3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

80 โครงการปรับปรุง

อาคารส าหรับใชเ้ป็น

หอ้งศูนย์เยาวชน

เพื่อใหม้หีอ้ง

ท างานและหอ้ง

ประชุมส าหรับการ

สง่เสริมกจิการ

เยาวชน

ปรับปรุงอาคาร

หอ้งใตบ้นัไดสนาม

กฬีากลางเทศบาล

เมอืงเมอืงแกน

พฒันาเปน็หอ้งศนูย์

เยาวชน และ หอ้ง

ประชมุ

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ  100  

   ศูนย์เยาวชน

 มอีาคารเป็น

ศูนย์กลาง

ส าหรับการ

ด าเนนิกจิการ

ของเด็กและ

เยาวชน

เด็กและเยาวชน 

สามารถรวมตัว

กนัเพื่อด าเนนิ

กจิกรรมที่

สร้างสรรค์

81 โครงการกอ่สร้างร้ัว

รอบพื้นทีเ่ขต

สถานศกึษา

เพื่อกอ่สร้างร้ัว

โรงเรียนอนบุาลสาน

สายใยรักเทศบาลเมอืง

เมอืงแกนพฒันา  

สถานศกึษามคีวาม

ปลอดภยั เหมาะสม

กบัการจดัการศกึษา

กอ่สร้างร้ัว 

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรักฯ

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ  100  

    ของการ

กอ่สร้างร้ัวรอบ

เขตสถานศกึษา

สถานศกึษามคีวาม

ปลอดภยั เหมาะสม

กบัการจดั

การศกึษาส าหรับ

เดก็ เยาวชน และ

ประชาชน
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3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

82 โครงการกอ่สร้าง

หลังคาคลุมทีจ่อดรถ

เพื่อกอ่สร้างหลงัคา

คลมุที่จอดรถส าหรับ

บริการใหค้วามสะดวก

 แกผู้่ปกครองและ

ประชาชนที่เขา้มา

ตดิตอ่ราชการกบั

สถานศกึษา

กอ่สร้างหลงัคา

คลมุที่จอดรถ 

บริเวณหนา้อาคาร

อเนกประสงค ์และ

หนา้สถานศกึษา

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ  100  

    ประชาชน

ทีม่าตดิตอ่

ราชการไดรั้บ

ความสะดวก

ในการจอดรถ

ผู้ปกครองและ

ชมุชนที่มาตดิตอ่

ราชการไดรั้บความ

สะดวกในการจอด

รถ ระหวา่งตดิตอ่

ราชการ

83 โครงการกอ่สร้างสระ

วา่ยน้ า

เพื่อสร้างแหลง่เรียนรู้

ส าหรับเดก็และ

เยาวชน ดา้นการออก

ก าลงัทางน้ าและการ

ปอ้งกนัอุบตัเิหตจุากน้ า

กอ่สร้างอาคาร

พร้อมสระวา่ย

น้ าและวัสดุ 

อุปกรณ์

3,200,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ  100     

 ของประชาชน 

เปา้หมายไดรั้บ

ประโยชนจ์ากการ

ใชบ้ริการสระวา่ย

น้ า

ประชาชนมี

สุขภาพแข็งแรง 

ปลอดภัยจาก

อุบัตเิหตุทางน้ า
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3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ



3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

84 โครงการขยายเขต

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

ภายในเขตเทศบาล

เพื่อพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน

ใหบ้ริการ

ประชาชนอ านวย

ความสะดวกและ

ความปลอดภัยแก่

ประชาชน

ถนนในเขต

เทศบาลที่ยังไมม่ี

ระบบไฟฟา้

สาธารณะ

ครอบคลมุทั่วถงึ

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ  100

สามารถ

บริการดา้น

สาธารณูปการ

แกป่ระชาชน

ไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ

สามารถบริการ

ดา้น

สาธารณูปการ

แกป่ระชาชนได้

อย่างมี

ประสทิธภิาพ

85 โครงการจดัซื้อวัสดุ

กอ่สร้างเพื่อซอ่มแซม

สิง่กอ่สร้างในเขต

เทศบาล

เพื่อพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน

ใหบ้ริการ

ประชาชนอ านวย

ความสะดวกและ

ความปลอดภัยแก่

ประชาชน

สิง่

สาธารณูปโภค

สาธารณูปการที่

ช ารุด ทรุดโทรม

ในเขตเทศบาล  

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ  100

สามารถ

บริการดา้น

สาธารณูปการ

แกป่ระชาชน

ไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ

สามารถบริการ

ดา้น

สาธารณูปการ

แกป่ระชาชนได้

อย่างมี

ประสทิธภิาพ
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ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

86 โครงการซอ่มสร้าง

ลานกฬีา

อเนกประสงคแ์ละ

สถานทีอ่อกก าลังกาย

ประจ าหมูบ่า้น

เพื่อสนับสนุนการ

ออกก าลังกายและ

เลน่กฬีาของ

ประชาชนในแตล่ะ

ชุมชน

27  ชุมชน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ  100

สามารถบริการ

ดา้น

สาธารณูปการ

แกป่ระชาชนได้

อย่างมี

ประสทิธภิาพ

สามารถบริการ

ดา้น

สาธารณูปการ

แกป่ระชาชนได้

อย่างมี

ประสทิธภิาพ

87 โครงการถมปรับพื้นที่

เทศบาล

เพื่อปรับถมพื้นที่

ใหส้ามารถใช้

ด าเนนิการไดอ้ย่าง

มปีระสทิธภิาพ

ป ี60 

จ านวน ๕ ไร่

ป ี61

จ านวน ๕ ไร่

ป ี62

จ านวน ๕ ไร่

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ร้อยละ  100

มพีื้นที่ใช้

ด าเนนิการ

กอ่สร้างและจัด

กจิกรรมตา่ง ๆ 

อย่างมี

ประสทิธภิาพ

มพีื้นทีใ่ช้

ด าเนนิการ

กอ่สร้างและจดั

กจิกรรมตา่ง ๆ 

อย่างมี

ประสทิธภิาพ
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ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ



3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

88 โครงการปรับปรุงภูมิ

ทัศนภ์ายในเขตเทศบาล

เพื่อใหเ้กดิความ

เป็นระเบยีบ ความ

เป็นเมอืงนา่อยู่

3   แหง่ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ  100

สามารถ

บริการดา้น

สาธารณูปการ

แกป่ระชาชน

ไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ

สามารถบริการ

ดา้น

สาธารณูปการ

แกป่ระชาชนได้

อย่างมี

ประสทิธภิาพ

89 โครงการตดิตัง้และ

บ ารุงรักษา

เคร่ืองหมายจราจร

และอ านวยความ

ปลอดภัยภายในเขต

เทศบาลเมอืงเมอืง

แกนพัฒนา

เพื่อใหเ้กดิความ

สะดวกในการใชร้ถ

ใชถ้นน เพื่อใหเ้กดิ

ความเป็นระเบยีบ

เรียบร้อย สวยงาม

๓๐  จดุ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ  100 

มเีคร่ืองหมาย

จราจรในพื้นที่

เพื่อชว่ยในการ

สัญจรและการ

ใชย้านพาหนะ

ปลอดภัย

มพีื้นทีใ่ช้

ด าเนนิการ

กอ่สร้างและจดั

กจิกรรมตา่ง ๆ 

อย่างมี

ประสทิธภิาพ
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ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ
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3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

90 โครงการซอ่มสร้างผิว

จราจรแอสฟัลทต์กิ

คอน กรีต  ถนนสาย

บา้นปางกวา้ง  หมูท่ี ่ 

13  ต าบลอนิทขลิ  

เชื่อมบา้นปา่จี้ หมูท่ี ่1 

 ต าบลอนิทขลิ  

อ าเภอแมแ่ตง  จงัหวัด

เชยีงใหม่

เพื่อพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน

ใหบ้ริการ อ านวย

ความสะดวกและ

ความปลอดภัยแก่

ประชาชน

ระยะทางไม่

นอ้ยกวา่  

21,960  

ตารางเมตร

5,821,000 5,821,000 5,821,000 5,821,000 5,821,000 ร้อยละ  100

สามารถ

บริการดา้น

สาธารณูปการ

แกป่ระชาชน

ไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ

สามารถบริการ

ดา้น

สาธารณูปการ

แกป่ระชาชนได้

อย่างมี

ประสทิธภิาพ
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ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ
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3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

91 โครงการซอ่มสร้าง

ถนนลาดยางแอสฟัลต์

คอนกรีต ถนนสาย

บา้นปง หมูท่ี ่7 

ต าบลอนิทขลิ  เขื่อม

บา้นหนองผ้ึง หมูท่ี ่18

  ต าบลอนิทขลิ 

อ าเภอแมแ่ตง 

จงัหวัดเชยีงใหม่

เพื่อพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน

ใหบ้ริการ อ านวย

ความสะดวกและ

ความปลอดภัยแก่

ประชาชน

ระยะทางไม่

นอ้ยกวา่  

14,000  

ตารางเมตร

8,155,000 8,155,000 8,155,000 8,155,000 8,155,000 ร้อยละ  100

สามารถ

บริการดา้น

สาธารณูปการ

แกป่ระชาชน

ไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ

สามารถบริการ

ดา้น

สาธารณูปการ

แกป่ระชาชนได้

อย่างมี

ประสทิธภิาพ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ
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3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

92 โครงการซอ่มสร้าง

ถนนลาดยางแอสฟัลต์

คอนกรีตถนนสายบา้น

สันปา่สัก หมูท่ี ่2  

ต าบลชอ่แล  เขื่อม

บา้นกาด หมูท่ี ่4      

 ต.แมห่อพระ 

อ าเภอแมแ่ตง 

จงัหวัดเชยีงใหม่

เพื่อพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน

ใหบ้ริการ อ านวย

ความสะดวกและ

ความปลอดภัยแก่

ประชาชน

ระยะทางไม่

นอ้ยกวา่  

7,520  ตาราง

เมตร

3,639,000 3,639,000 3,639,000 3,639,000 3,639,000 ร้อยละ  100

สามารถ

บริการดา้น

สาธารณูปการ

แกป่ระชาชน

ไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ

สามารถบริการ

ดา้น

สาธารณูปการ

แกป่ระชาชนได้

อย่างมี

ประสทิธภิาพ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ
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3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

92 โครงการเสริมผิวถนน

แอสฟัลตค์อนกรีต 

สายทางเชื่อมระหวา่ง

ชุมชนวังดนิ ถงึบา้น

แมห่อพระ   หมูท่ี ่3  

ต.แมห่อพระ 

อ าเภอแมแ่ตง 

จงัหวัดเชยีงใหม่

เพื่อพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน

ใหบ้ริการ อ านวย

ความสะดวกและ

ความปลอดภัยแก่

ประชาชน

ระยะทาง 

1,500 เมตร

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ  100

ใหบ้ริการ 

อ านวยความ

สะดวกและ

ความปลอดภัย

แกป่ระชาชน

ไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ

หบ้ริการ อ านวย

ความสะดวก

และความ

ปลอดภัยแก่

ประชาชนได้

อย่างมี

ประสทิธภิาพ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ
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3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

93 โครงการกอ่สร้างราง

ระบายน้ าพร้อมบอ่พัก

ภายในเขตเทศบาล

เพื่อพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน

ใหบ้ริการ

ประชาชนอ านวย

ความสะดวกและ

ความปลอดภัยแก่

ประชาชน

27 ชุมชน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ  100

สามารถ

บริการดา้น

สาธารณูปการ

แกป่ระชาชน

ไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ

สามารถบริการ

ดา้น

สาธารณูปการ

แกป่ระชาชนได้

อย่างมี

ประสทิธภิาพ

94 โครงการกอ่สร้างโรง

อาหารและทีป่ระกอบ

อาหารของโรงเรียน

อนุบาลสานสายใยรักฯ

เพื่อจดัสร้างโรง

อาหารและที่

ประกอบอาหาร

ใหบ้ริการแกน่ักเรียน

1  หลัง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ร้อยละ  100

นักเรียนมี

สถานที่

รับประทาน

อาหาร ถกู

หลังสุขอนามัย

นักเรียนมี

สถานที่

รับประทาน

อาหาร ถกูหลัก

สุขอนามัย

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ



- 286 -

- 287 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

95 โครงการกอ่สร้าง

สนามกฬีาใน

สถานศกึษา

เพื่อกอ่สร้างสนาม

กฬีาในสถานศกึษา 

 ใหเ้ด็ก  นักเรียนมี

ทีอ่อกก าลังกาย

อย่างเหมาะสม

1 หลัง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ  100 

โรงเรียนอนบุาล

สานสายใยรักฯ มี

สนามกฬีาใหเ้ดก็ 

 นกัเรียนไดอ้อก

ก าลงักายอย่าง

เหมาะสม

สนามกฬีาใน

สถานศกึษา  ให้

เด็ก  นักเรียนมทีี่

ออกก าลังกาย

อย่างเหมาะสม

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



96 โครงการปรับปรุง

อาคารเพื่อเป็นแหลง่

เรียนรู้วถิชีวีติคนเมอืง

แกน

เพื่อสร้างแหลง่

เรียนรู้ส าหรับ

ประชาชน  ดา้นวถิี

ชวีติชุมชนจารีต  

ประเพณีคนเมอืง

แกน

ปรับปรุงและตอ่

เตมิอาคาร

ศาลาทรงงาน  

ใหเ้ป็นหอ้งครัว

และมุมบา้น

ลา้นนา

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ  100  

 เด็ก  เยาวชน

และประชาชน

ไดรั้บความรู้

จากแหลง่

เรียนรู้ที่

เหมาะสม

เด็ก  เยาวชน

และประชาชน

ไดรั้บความรู้จาก

แหลง่เรียนรู้ที่

เหมาะสม

- 287 -

- 288 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

97 โครงการปรับปรุง

แหลง่เรียนรู้

พิพิธภัณฑแ์หลง่เตา

อนิทขลิ

เพื่อปรับปรุงแหลง่

เรียนรู้ส าหรับ

ประชาชนดา้น

ประวัตศิาสตร์ให้

สามารถใชไ้ดอ้ยู่

เสมอ

ปรับปรุงอาคาร

พิพิธภัณฑแ์หลง่

เตา    อนิทขลิ

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ  100  

แหลง่เตาอนิทขลิ

มสีภาพที่พร้อมใช้

งาน เหมาะ

ส าหรับการศกึษา

คน้ควา้

แหลง่เตาอนิ

ทขลิมสีภาพที่

พร้อมใชง้าน 

เหมาะส าหรับ

การศกึษาคน้ควา้

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



98 โครงการกอ่สร้าง

หลังคาคลุมทางเชื่อม

อาคารในสถานศกึษา

เพื่อกอ่สร้าง

หลังคาคลุมทาง

เชื่อมอาคารใน

สถานศกึษา

กอ่สร้างหลงัคา

คลมุทางเชื่อม

อาคาร             

1. อาคารอนบุาล

ไปยังประตร้ัูว    2.

 อาคารศนูย์พฒันา

เดก็ไปยังประตร้ัูง

และอาคารเรียน

อนบุาล

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ  100  มี

หลงัคาคลมุทาง

เชื่อมอาคาร 1. 

อาคารอนบุาลไป

ยังประตร้ัูว    2. 

อาคารศนูย์พฒันา

เดก็ไปยังประตร้ัูง

และอาคารเรียน

อนบุาล

มหีลงัคาคลมุทาง

เชื่อมอาคาร  1. 

อาคารอนบุาลไปยัง

ประตร้ัูว           2.

 อาคารศนูย์พฒันา

เดก็ไปยังประตร้ัูง

และอาคารเรียน

อนบุาล

- 288 -

- 289 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ



99 โครงการกอ่สร้าง

หลังคาคลุมทีจ่อด

รถยนตโ์รงเรียน

อนุบาลสานสายใยรัก

เทศบาลเมอืงเมอืง

แกนพัฒนา

เพื่อสร้างทีจ่อด

จอดรถยนต์

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก

เทศบาลเมอืงเมอืง

แกนพัฒนา

จอดรถยนต์

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก

เทศบาลเมอืง

เมอืงแกนพัฒนา

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ  100

โรงเรียนมทีี่

จอดรถส าหรับ

ครูและรถ

รับสง่นักเรียน

ทีม่คีวามเป็น

ระเบยีบ

เรียบร้อย

โรงเรียนมทีีจ่อด

รถยนตโ์รงเรียน

อนุบาลสาน

สายใยรัก

เทศบาลเมอืง

เมอืงแกนพัฒนา 

 ทีม่คีวามเป็น

ระเบยีบเรียบร้อย

- 289 -

- 290 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

100 โครงการกอ่สร้างโรง

จอดรถขยะและสิง่

ปฏกิลูรถพร้อมทีล่า้ง

รถและกอ่สร้าง

โรงเรือนสง่เสริมการ

ท าปุย๋หมักกอง

สาธารณสุขและ

สิง่แวดลอ้ม

เพื่อสร้างโรงจอด

รถขยะและสิง่

ปฏกิลูและกอ่สร้าง

โรงเรือนสง่เสริม

การท าปุย๋หมัก

พร้อมทีล่า้งรถกอง

สาธารณสุขและ

สิง่แวดลอ้ม

โรงจอดรถขยะ

และสิง่ปฏกิลู

พร้อมทีล่า้งรถ

และกอ่สร้าง

โรงเรือน

สง่เสริมการท า

ปุย๋หมักกอง

สาธารณสุขและ

สิง่แวดลอ้ม

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ  100

มโีรงจอดรถ

ขยะและสิง่

ปฏกิลูพร้อมที่

ลา้งรถและ

โรงเรือน

สง่เสริมการท า

ปุย๋หมักกอง

สาธารณสุข

และสิง่แวดลอ้ม

มโีรงจอดรถขยะ

และสิง่ปฏกิลู

พร้อมทีล่า้งรถ

และโรงเรือน

สง่เสริมการท า

ปุย๋หมักกอง

สาธารณสุขและ

สิง่แวดลอ้ม

- 290 -

- 291 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

101 โครงการปรับปรุง

อาคารคลนิคิชุมชน

เทศบาลเมอืงเมอืง

แกนพัฒนา

เพื่อปรับปรุง

อาคารคลนิคิชุมชน

  ใหส้ะดวกตอ่การ

ใหบ้ริการ

อาคารคลนิคิ

ชุมชนเทศบาล

เมอืงเมอืงแกน

พัฒนา

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ  100

อาคารคลนิกิ

ชุมชนเทศบาล

เมอืงเมอืงแกน

พัฒนาไดรั้บ

การปรับปรุง

ตามแบบ

ประมาณราคา

อาคารคลนิคิ

ชุมชนเทศบาล

เมอืงเมอืงแกน

พัฒนามคีวาม

พร้อมในการ

ใหบ้ริการแก่

ประชาชน

102 โครงการกอ่สร้างปา้ย

ประชาสัมพันธก์าร

จดัเกบ็ภาษี

เพื่อกอ่สร้างปา้ย

ประชาสัมพันธก์าร

จดัเกบ็ภาษี

ปา้ย

ประชาสัมพันธ์

การจดัเกบ็ภาษ ี

 จ านวน  1  ปา้ย

40,000 - - - - ร้อยละ  100

มปีา้ย

ประชาสัมพันธ์

การจดัเกบ็ภาษี

มปีา้ย

ประชาสัมพันธ์

การจดัเกบ็ภาษี

- 291 -

- 292 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

103 โครงการปรับปรุง

เสริมผิวจราจร

แอสฟัลตค์อนกรีต  

สายชุมชนบา้นปง หมูท่ี่

 7 - ชุมชนบา้นเดน่ 

หมู ่8 - ชุมชนสันปา่

ตอง  หมู ่ 11  ต าบล

อนิทขลิ  อ าเภอแมแ่ตง

  จงัหวัดเชยีงใหม่

เพื่อพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน

ใหบ้ริการ อ านวย

ความสะดวกและ

ความปลอดภัยแก่

ประชาชน

ถนนสายชุมชน

บา้นปง หมูท่ี ่7

 - ชุมชนบา้น

เดน่ หมู ่8 - 

ชุมชนสันปา่ตอง

  หมู ่ 11  

ต าบลอนิทขลิ  

อ าเภอแมแ่ตง  

จงัหวัดเชยีงใหม่

8,402,000 8,402,000 8,402,000 8,402,000 8,402,000 ร้อยละ  100

สามารถ

บริการดา้น

สาธารณูปการ

แกป่ระชาชน

ไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ

สามารถบริการ

ดา้น

สาธารณูปการ

แกป่ระชาชนได้

อย่างมี

ประสทิธภิาพ

- 292 -

- 293 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

104 โครงการปรับปรุง

เสริมผิวจราจร

แอสฟัลตค์อนกรีต  

สายแยกถนน

ชลประทานเขื่อนแมง่ดั

 - บา้นทา่ตน้ปุย  หมู ่

5 - บา้นมว่งค า  หมู ่

 4 - บา้นหัวดง  หมู ่ 

3  ต าบลอนิทขลิ  

อ าเภอแมแ่ตง  จงัหวัด

เชยีงใหม่

เพื่อพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน

ใหบ้ริการ อ านวย

ความสะดวกและ

ความปลอดภัยแก่

ประชาชน

ถนนสายแยก

ชลประทาน

เขื่อนแมง่ดั - 

บา้นทา่ตน้ปุย  

หมู ่5 - บา้น

มว่งค า  หมู ่ 4

 - บา้นหัวดง  

หมู ่ 3  ต าบล

อนิทขลิ  อ าเภอ

แมแ่ตง  จงัหวัด

เชยีงใหม่

6,112,000 6,112,000 6,112,000 6,112,000 6,112,000 ร้อยละ  100

สามารถ

บริการดา้น

สาธารณูปการ

แกป่ระชาชน

ไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ

สามารถบริการ

ดา้น

สาธารณูปการ

แกป่ระชาชนได้

อย่างมี

ประสทิธภิาพ

- 293 -

- 294 -

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

105 โครงการซอ่มเสริมผิว

จราจรแอสฟัลทต์กิ 

คอนกรีต  สายแยก

ถนนชลประทานเขื่อน

แมง่ดั - บา้นใหม ่ หมู ่

 5  ต าบลชอ่แล  

อ าเภอแมแ่ตง  จงัหวัด

เชยีงใหม่

เพื่อพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน

ใหบ้ริการ อ านวย

ความสะดวกและ

ความปลอดภัยแก่

ประชาชน

ถนนสายแยก

ชลประทาน

เขื่อนแมง่ดั - 

บา้นใหม ่ หมู ่ 5

  ต าบลชอ่แล  

อ าเภอแมแ่ตง  

จงัหวัดเชยีงใหม่

1,002,000 1,002,000 1,002,000 1,002,000 1,002,000 ร้อยละ  100

สามารถ

บริการดา้น

สาธารณูปการ

แกป่ระชาชน

ไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ

สามารถบริการ

ดา้น

สาธารณูปการ

แกป่ระชาชนได้

อย่างมี

ประสทิธภิาพ

- 294 -

- 295 -

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

106 โครงการซอ่มเสริมผิว

จราจรแอสฟัลทต์กิ 

คอนกรีต  สายแยกถนน

ชลประทานเขื่อนแมง่ดั -

 บา้นปา่ไผ่  หมู่  4  

ต าบลชอ่แล  อ าเภอแม่

แตง  จังหวัดเชยีงใหม่

เพื่อพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน

ใหบ้ริการ อ านวย

ความสะดวกและ

ความปลอดภัยแก่

ประชาชน

ถนนสายแยก

ชลประทาน

เขื่อนแมง่ดั - 

บา้นปา่ไผ่  หมู ่

 4  ต าบลชอ่แล 

 อ าเภอแมแ่ตง  

จงัหวัดเชยีงใหม่

679,000 679,000 679,000 679,000 679,000 ร้อยละ  100

สามารถ

บริการดา้น

สาธารณูปการ

แกป่ระชาชน

ไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ

สามารถบริการ

ดา้น

สาธารณูปการ

แกป่ระชาชนได้

อย่างมี

ประสทิธภิาพ

107 โครงการปรับปรุง

ซอ่มแซมระบบประปา

ชุมชนหนองออน 1

เพื่อปรับปรุง

ซอ่มแซมระบบ

ประปาชุมชนหนอง

ออน 1

ประปาชุมชน

หนองออน  1

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ  100  

 ชุมชนมปีระปา

ใชอุ้ปโภค 

บริโภค

ชุมชนมปีระปาใช้

อุปโภค บริโภค

- 295 -

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



- 296 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

108 โครงการกอ่สร้างราง

สง่น้ าคอนกรีตเสริม

เหล็กล าเหมอืงดง

เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้

ถนนเสยีหายจาก

น้ ากดัเซาะ 

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวด  

ปลอดภัย  การ

ระบายน้ าเป็นไป

อย่างสะดวก

รางสง่น้ า

คอนกรีตเสริม

เหล็กล าเหมอืง

ดงบา้นวังแดง  

หมู ่ 2 ต าบล

อนิทขลิ

4,413,000 4,413,000 4,413,000 4,413,000 4,413,000 ร้อยละ  100  

 ชุมชนมรีาง

ระบายน้ า

สะดวก  น้ าไม่

ทว่มขัง

ถนนมสีภาพดี

ปลอดภยัจากน้ ากดั

เซาะ  ประชาชน

สามารถใชเ้สน้ทาง

สะดวกและ

ปลอดภยั น้ าไมท่ว่ม

ขงั

109 โครงการปรับปรุง

เสริมผิวจราจร

แอสฟัลตค์อนกรีต  

สายเชื่อมระหวา่ง

ชุมชนบา้นปง - ชุมชน

หางดง

เพื่อพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน

ใหบ้ริการ อ านวย

ความสะดวกและ

ความปลอดภัยแก่

ประชาชน

ชุมชน     บา้น

ปง -ชุมชนหางดง

7,610,000 7,610,000 7,610,000 7,610,000 7,610,000 ร้อยละ  100

สามารถ

บริการดา้น

สาธารณูปการ

แกป่ระชาชน

ไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ

สามารถบริการ

ดา้น

สาธารณูปการ

แกป่ระชาชนได้

อย่างมี

ประสทิธภิาพ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



- 296 -

- 297 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ



110 โครงการจดัท า     ผัง

เมอืงรวม  ชุมชนเมอืง

แกนพัฒนา

เพื่อสง่เสริม

สวัสดกิารสังคม 

สง่เสริมเศรษฐกจิ

สังคม และสภาพ 

แวดลอ้ม  ด ารง 

รักษาหรือบูรณะ

สถานที ่วัตถ ุ 

ศลิปกรรม 

สถาปัตยกรรม 

ประวัตศิาสตร์หรือ

โบราณคดหีรือ

บ ารุงรักษา

ทรัพยากรธรรม 

ชาต ิ  

๒๔  ตาราง

กโิลเมตร

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ  60 

สามารถ

ตรวจสอบการ

ใชป้ระโยชน์

ทีด่นิควบคมุ

การกอ่สร้าง  

พัฒนา

โครงสร้าง

พื้นฐานและ

บริการ

สาธารณะอื่นๆ

สามารถ

ตรวจสอบการใช้

ประโยชนท์ีด่นิ  

ควบคมุการ

กอ่สร้าง  พัฒนา

โครงสร้าง

พื้นฐาน  และ

การบริการ

สาธารณะอื่น ๆ

- 297 -

- 298-

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



111 โครงการศกึษาความ

เหมาะสมและ

ออกแบบรายละเอยีด

การพัฒนาพื้นทีชุ่มชน

เมอืง

เพื่อสง่เสริม

สวัสดกิารสังคม 

สง่เสริมเศรษฐกจิ 

 สังคม และ

สภาพแวดลอ้ม

ด ารงรักษาหรือ

บูรณะสถานที ่วัตถุ

  คณุคา่ทาง

ศลิปกรรม 

สถาปัตยกรรม

ประวัตศิาสตร์  

หรือโบราณคด ี

หรือทรัพยากร

ธรรม ชาต ิ

๒๔  ตาราง

กโิลเมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ  60  

พฒันาโครงสร้าง

พื้นฐาน  และการ

บริการสาธารณะ

อื่น ๆ

โครงสร้างพื้นฐาน

ภายในพื้นที่เขต

เทศบาลเมอืงเมอืง

แกนพฒันา  มกีาร

พฒันาอย่าง

เหมาะสม

- 298 -

- 299 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

112 โครงการวางทอ่

ระบายน้ าคอนกรีต

เสริมเหล็ก  พร้อมบอ่

พัก ถนนสาย 2 ชุมชน

บา้นปา่จี้ 2

เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้

ถนนเสยีหายจาก

น้ ากดัเซาะ

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวก การ

ระบายน้ าเป็นไป

อย่างสะดวก

ถนนสาย 2  ชุน

ชนปา่จี้ 2

- 894,000  -  -  - ร้อยละ  100 

ชุมชนมรีาง

ระบายน้ า

อย่างสะดวก 

น้ าไมท่ว่มขัง

ถนนมสีภาพ

ปลอดภัยจากน้ า

กดัเซาะ

ประชาชน

สามารถใช้

เสน้ทางสะดวก

รวดเร็วและ

ปลอดภัย น้ าไม่

ทว่มขัง

- 299 -

- 300 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

113 โครงการกอ่สร้างราง

ระบายน้ าคอนกรีต

เสริมเหล็ก  เลยีบถนน

สายบา้นปง - สันปา่

ตอง ชว่งชุมชนบา้นเดน่

 1

เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้

ถนนเสยีหายจาก

น้ ากดัเซาะ

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวก การ

ระบายน้ าเป็นไป

อย่างสะดวก

ชุมชนบา้นเดน่ 1 911,000  -  -  -  - ร้อยละ  100 

ชุมชนมรีาง

ระบายน้ า

อย่างสะดวก 

น้ าไมท่ว่มขัง

ถนนมสีภาพ

ปลอดภัยจากน้ า

กดัเซาะ

ประชาชน

สามารถใช้

เสน้ทางสะดวก

รวดเร็วและ

ปลอดภัย น้ าไม่

ทว่มขัง

- 300 -

- 301 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

114 โครงการกอ่สร้างราง

ระบายน้ าคอนกรีต

เสริมเหล็ก  เลยีบถนน

สายบา้นปง - บา้นสัน

ปา่ตอง ชว่งชุมชนสัน

ปา่ตองอนิทขลิ

เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้

ถนนเสยีหายจาก

น้ ากดัเซาะ

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวก การ

ระบายน้ าเป็นไป

อย่างสะดวก

ชุมชนสันปา่ตอง

อนิทขลิ

708,000  -  -  -  - ร้อยละ  100 

ชุมชนมรีาง

ระบายน้ า

อย่างสะดวก 

น้ าไมท่ว่มขัง

ถนนมสีภาพ

ปลอดภัยจากน้ า

กดัเซาะ

ประชาชน

สามารถใช้

เสน้ทางสะดวก

รวดเร็วและ

ปลอดภัย น้ าไม่

ทว่มขัง

- 301 -

- 302 -

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

115 โครงการขยายผิว

จราจรถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ถนนสาย

ซอย 5 ชุมชนมว่งค า 1

เพื่อพัฒนาเสน้ทาง

คมนาคมใหไ้ด้

มาตรฐานลด

อุบัตเิหตุในการ

เดนิทางประชาชน

สัญจรไดอ้ย่าง

สะดวกปลอดภัย

ถนนสายซอย 5

 ชุมขนมว่งค า 1

750,000  -  -  -  - ร้อยละ 100 

ชุมชนม

เสน้ทาง

คมนาคมทีไ่ด้

มาตรฐาน

เสน้ทาง

คมนาคมมี

มาตรฐาน ลด

อุบัตเิหตุ ในการ

เดนิทาง

ประชาชนสัญจร

ไดอ้ย่างสะดวก

ปลดภัย

- 302 -

- 303 -

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

116 โครงการขยายผิว

จราจรถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กถนนสาย

บา้นหนองออน ชว่ง

ชุมชนหนองออน 3

เพื่อพัฒนาเสน้ทาง

คมนาคมใหไ้ด้

มาตรฐานลด

อุบัตเิหตุในการ

เดนิทางประชาชน

สัญจรไดอ้ย่าง

สะดวกปลอดภัย

ถนนสายบา้น

หนองออน ชว่ง

ชุมชนหนองออน

 3

940,000  -  -  -  - ร้อยละ 100 

ชุมชนม

เสน้ทาง

คมนาคมทีไ่ด้

มาตรฐาน

เสน้ทาง

คมนาคมมี

มาตรฐาน ลด

อุบัตเิหตุ ในการ

เดนิทาง

ประชาชนสัญจร

ไดอ้ย่างสะดวก

ปลอดภัย

- 303 -

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



- 304 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

117 โครงการเสริมผิวทาง

พาราแอสฟั้ลทต์กิ 

คอนกรีต  ถนนสาย

บา้นปา่ไผ่  ชุมชนปา่ไผ่

เพื่อพัฒนาเสน้ทาง

คมนาคมใหไ้ด้

มาตรฐานลด

อุบัตเิหตุในการ

เดนิทางประชาชน

สัญจรไดอ้ย่าง

สะดวกปลอดภัย

ถนนสายบา้น 

ปา่ไผ่ ชุมชนปา่ไผ่

952,000  -  -  -  - ร้อยละ 100 

ชุมชนม

เสน้ทาง

คมนาคมทีไ่ด้

มาตรฐาน

เสน้ทาง

คมนาคมมี

มาตรฐาน ลด

อุบัตเิหตุ ในการ

เดนิทาง

ประชาชนสัญจร

ไดอ้ย่างสะดวก

ปลอดภัย

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



- 304 -

- 305 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

118 โครงการเสริมผิวทาง

พาราแอสฟั้ลทต์กิคอ

นกรีตถนนสายบา้น

ใหมชุ่มชนบา้นใหมร่วม

ใจพัฒนา 2

เพื่อพัฒนาเสน้ทาง

คมนาคมใหไ้ด้

มาตรฐานลด

อุบัตเิหตุในการ

เดนิทางประชาชน

สัญจรไดอ้ย่าง

สะดวกปลอดภัย

ถนนสายบา้น

ใหม ่ชุมชนบา้น

ใหมร่วมใจ

พัฒนา 2

1,559,000  -  -  -  - ร้อยละ 100 

ชุมชนม

เสน้ทาง

คมนาคมทีไ่ด้

มาตรฐาน

เสน้ทาง

คมนาคมมี

มาตรฐาน ลด

อุบัตเิหตุ ในการ

เดนิทาง

ประชาชนสัญจร

ไดอ้ย่างสะดวก

ปลอดภัย

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



- 305 -

- 306 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

119 โครงการปรับปรุงสี

อาคารส านักงาน ร้ัว 

ประตูร้ัว ส านักงาน

เทศบาลเมอืงเมอืง

แกนพัฒนา

เพื่อปรับปรุงภูมิ

ทัศน ์สขีองอาคาร

ส านักงาน ร้ัว 

ประตูร้ัว ส านักงาน

เทศบาลเมอืงเมอืง

แกนพัฒนา ใหม้สี

สภาพสวยงาม นา่

ใชบ้ริการ

อาคารส านักงาน

 ร้ัว ประตูร้ัว 

ส านักงาน

เทศบาลเมอืง

เมอืงแกนพัฒนา

325,000  -  -  -  - ร้อยละ 100 

สขีองอาคาร

ส านักงาน ร้ัว 

ประตูร้ัว

ส านักงาน

เทศบาลเมอืง

เมอืงแกน

พัฒนา ไดรั้บ

การปรับปรุง

ใหม้สีภาพ

สวยงาม นา่ใช้

บริการ

สภาพสขีอง

อาคารส านักงาน

 ร้ัว ประตูร้ัว 

ส านักงาน

เทศบาลเมอืง

เมอืงแกนพัฒนา

 มสีภาพส

สวยงาม นา่ใช้

บริการ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



- 306 -

- 307 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

120 โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าสาธารณะ  ถนน

ซอย  4  ชุมชนบา้นปง

  3

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า 

 ไฟกิง่ถนนขึ้นสุสาน

ใหม้ไีฟฟ้าสอ่งสวา่ง

เพียงพอ

ถนนซอย  5  

ชุมชนบา้นปง 3

100,000  -  -  -  - ร้อยละ 100  

สุสานมไีฟฟ้า

สอ่งเพียงพอ

สุสานมไีฟฟ้า

สอ่งสวา่งเพียงพอ

121 โครงการกอ่สร้าง

ขยายผิวจราจรถน

นอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนสายบา้นทา่ตน้ปุย

 - บา้นสันปา่ตอง ชว่ง

ชุมชนวังแดง 1

เพื่อพัฒนาเสน้ทาง

คมนาคมใหไ้ด้

มาตรฐานลด

อุบัตเิหตุในการ

เดนิทางประชาชน

สัญจรไดอ้ย่าง

สะดวกปลอดภัย

ถนนสายบา้น

ทา่ตน้ปุย-บา้น

สันปา่สัก ชว่ง

ชุมชนวังแดง 1

798,000  -  -  -  - ร้อยละ 100 

ชุมชนมี

เสน้ทาง

คมนาคมทีไ่ด้

มาตรฐาน

เสน้ทาง

คมนาคมมี

มาตรฐานลด

อุบัตเิหตุในการ

เดนิทาง

ประชาชนให้

เสน้ทางสัญจร

ไดอ้ย่างสะดวก

ปลอดภัย

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

   เปา้หมาย   

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชี้วดั (KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



- 307 -

- 308 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

122 โครงการกอ่สร้าง

อาคารโรงเกบ็พัสดุ

กองชา่ง

เพื่อกอ่สร้างอาคาร

โรงเกบ็พัสดุของ

กองชา่งเทศบาล

เมอืงเมอืงแกน

พัฒนา

อาคาร ค.ส.ล. 1

  ชั้น  ขนาด

10.00 x 

16.00  เมตร  

จ านวน  1  หลัง

-  - 849,600  -  - ร้อยละ 100  

มอีาคารโรง

เกบ็พัสดุของ

กองชา่ง

เทศบาลเมอืง

เมอืงแกนพัฒนา

มอีาคารโรงเกบ็

พัสดุของกองชา่ง

เทศบาลเมอืง

เมอืงแกนพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



123 โครงการทาสอีาคาร

ศูนย์การเรียนรู้การ

พัฒนาการเกษตร

เมอืงแกน

เพื่อทาสอีาคาร

ศูนย์การเรียนรู้

การพัฒนาการ

เกษตรเมอืงแกน

ศูนย์การเรียนรู้

การพัฒนาการ

เกษตรเมอืงแกน

-  - 600,000  -  - ร้อยละ 100 

ศูนย์การเรียนรู้

การพัฒนาการ

เกษตรเมอืงแกน 

 ไดรั้บการ

ปรับปรุง ทาสี

ใหม้สีภาพ

สวยงาม

 ศูนย์การเรียนรู้

การพัฒนาการ

เกษตรเมอืงแกน 

 ไดรั้บการ

ปรับปรุง ทาสใีห้

มสีภาพสวยงาม

- 308 -

- 309 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



124 โครงการทาสอีาคาร

เอนกประสงค ์ 

เทศบาลเมอืงเมอืง

แกนพัฒนา

เพื่อทาสอีาคาร

เอนกประสงค ์ 

เทศบาลเมอืงเมอืง

แกนพัฒนา

อาคาร

เอนกประสงค ์ 

เทศบาลเมอืง

เมอืงแกนพัฒนา

-  - 300,000  -  - ร้อยละ 100 

อาคาร

เอนกประสงค ์ 

เทศบาลเมอืง

เมอืงแกนพัฒนา

 ไดรั้บการ

ปรับปรุง ทาสี

ใหม้สีภาพ

สวยงาม

 อาคาร

เอนกประสงค ์ 

เทศบาลเมอืง

เมอืงแกนพัฒนา 

 ไดรั้บการ

ปรับปรุง ทาสใีห้

มสีภาพสวยงาม

- 309 -

- 310 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

125 โครงการกอ่สร้าง

อาคารศูนย์สุขภาพ

ชุมชน

เพื่อกอ่สร้าง

อาคารศูนย์สุขภาพ

ชุมชน  เทศบาล

เมอืงเมอืงแกน

พัฒนา

อาคารศูนย์

สุขภาพชุมชน  

เทศบาลเมอืง

เมอืงแกนพัฒนา

  จ านวน  1  

หลัง

-  - 12,000,000 12,000,000  - ร้อยละ 100 

ของเทศบาล

เมอืงเมอืง

แกนัพฒนา  มี

ศูนย์สุขภาพ

ชุมชน ไหบ้ริการ

ตรวจ  รักษา

สุขภาพประชาชน

เทศบาลเมอืง

เมอืงแกนพัฒนา

มศีูนย์สุขภาพ

ชุมชน ไหบ้ริการ

ตรวจ  รักษา

สุขภาพประชาชน

- 310 -

- 311 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

126 โครงการกอ่สร้างราง

ระบายน้ าคอนกรีต

เสริมเหล็ก  เลยีบถนน

สาย  2  ชุมชนบา้นปง

 3 (ซอยซากรุะ)  หมูท่ี่

  7  ต าบลอนิทขลิ

เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้

ถนนเสยีหายจาก

น้ ากดัเซาะ

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวก การ

ระบายน้ าเป็นไป

อย่างสะดวก

ชุมชนบา้นปง 3 -  - 940,000  -  - ร้อยละ  100 

ชุมชนมรีาง

ระบายน้ า

อย่างสะดวกน้ า

ไมท่ว่มขัง

ถนนมสีภาพ

ปลอดภัยจากน้ า

กดัเซาะ

ประชาชน

สามารถใช้

เสน้ทางสะดวก

รวดเร็วและ

ปลอดภัย น้ าไม่

ทว่มขัง

- 311 -

- 312 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

127 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  

ชุมชนสายทางชุมชน

บา้นปง  1 (บริเวณ

ใกลบ้า้นนายสวา่ง  เต

จะ๊พรมมา)  หมูท่ี ่ 7 

 ต าบลอนิทขลิ

เพื่อพัฒนาเสน้ทาง

คมนาคมใหไ้ด้

มาตรฐานลด

อุบัตเิหตุในการ

เดนิทางประชาชน

สัญจรไดอ้ย่าง

สะดวกปลอดภัย

ชุมชนบา้นปง  1 -  - 726,000  -  - ร้อยละ 100 

ชุมชนมี

เสน้ทาง

คมนาคมทีไ่ด้

มาตรฐาน

เสน้ทาง

คมนาคมมี

มาตรฐานลด

อุบัตเิหตุในการ

เดนิทาง

ประชาชนให้

เสน้ทางสัญจร

ไดอ้ย่างสะดวก

ปลอดภัย

- 312 -

- 313 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

128 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  

สายทางชุมชนหางดง 

 1  ซอย  1  หมูท่ี ่ 6 

 ต าบลอนิทขลิ

เพื่อพัฒนาเสน้ทาง

คมนาคมใหไ้ด้

มาตรฐานลด

อุบัตเิหตุในการ

เดนิทางประชาชน

สัญจรไดอ้ย่าง

สะดวกปลอดภัย

ชุมชนหางดง  1 -  - 138,000  -  - ร้อยละ 100 

ชุมชนมี

เสน้ทาง

คมนาคมทีไ่ด้

มาตรฐาน

เสน้ทาง

คมนาคมมี

มาตรฐานลด

อุบัตเิหตุในการ

เดนิทาง

ประชาชนให้

เสน้ทางสัญจร

ไดอ้ย่างสะดวก

ปลอดภัย

- 313 -

- 314 -

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

129 โครงการปรับปรุง

เสริมผิวทางแอสฟัลต์

คอนกรีต  สายทาง

ชุมชนสันปา่ตองอนิ

ทขลิ  หมูท่ี ่ 11  

ต าบลอนิทขลิ

เพื่อพัฒนาเสน้ทาง

คมนาคมใหไ้ด้

มาตรฐานลด

อุบัตเิหตุในการ

เดนิทางประชาชน

สัญจรไดอ้ย่าง

สะดวกปลอดภัย

ชุมชนสันปา่ตอง

อนิทขลิ  หมูท่ี ่ 

11  ต าบลอนิ

ทขลิ

-  - 1,656,000  -  - ร้อยละ 100 

ชุมชนมี

เสน้ทาง

คมนาคมทีไ่ด้

มาตรฐาน

เสน้ทาง

คมนาคมมี

มาตรฐานลด

อุบัตเิหตุในการ

เดนิทาง

ประชาชนให้

เสน้ทางสัญจร

ไดอ้ย่างสะดวก

ปลอดภัย

- 314 -

- 315 -

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

130 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  

สายทางชุมชนหางดง 

 2   ซอย  3  หมูท่ี ่ 6

  ต าบลอนิทขลิ

เพื่อพัฒนาเสน้ทาง

คมนาคมใหไ้ด้

มาตรฐานลด

อุบัตเิหตุในการ

เดนิทางประชาชน

สัญจรไดอ้ย่าง

สะดวกปลอดภัย

ชุมชนหางดง  2 

  ซอย  3

-  - - 103,000  - ร้อยละ 100 

ชุมชนมี

เสน้ทาง

คมนาคมทีไ่ด้

มาตรฐาน

เสน้ทาง

คมนาคมมี

มาตรฐานลด

อุบัตเิหตุในการ

เดนิทาง

ประชาชนให้

เสน้ทางสัญจร

ไดอ้ย่างสะดวก

ปลอดภัย

- 315 -

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



- 316 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

131 โครงการปรับปรุง

เสริมผิวทางแอสฟัลต์

คอนกรีต  สายทาง

เชื่อมระหวา่งชุมชน

บา้นเดน่ 1 - ชุมชน

บา้นเดน่ 2 หมูท่ี ่8 

ต าบลอนิทขลิ

เพื่อพัฒนาเสน้ทาง

คมนาคมใหไ้ด้

มาตรฐานลด

อุบัตเิหตุในการ

เดนิทางประชาชน

สัญจรไดอ้ย่าง

สะดวกปลอดภัย

ชุมชนบา้นเดน่ 2 -  - - 3,813,000  - ร้อยละ 100 

ชุมชนมี

เสน้ทาง

คมนาคมทีไ่ด้

มาตรฐาน

เสน้ทาง

คมนาคมมี

มาตรฐานลด

อุบัตเิหตุในการ

เดนิทาง

ประชาชนให้

เสน้ทางสัญจร

ไดอ้ย่างสะดวก

ปลอดภัย

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



- 316 -

- 317 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

132 โครงการกอ่สร้างราง

ระบายน้ าคอนกรีต

เสริมเหล็ก  เลยีบถนน

สาย  2  ถงึบริเวณ

ใกลบ้า้นนางนงลักษณ์ 

 อาญาค า  หมูท่ี ่ 7  

ชุมชนบา้นปง  2  

ต าบลอนิทขลิ

เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้

ถนนเสยีหายจาก

น้ ากดัเซาะ

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวก การ

ระบายน้ าเป็นไป

อย่างสะดวก

ชุมชนบา้นปง 2 -  - - - 725,000 ร้อยละ  100 

ชุมชนมรีาง

ระบายน้ า

อย่างสะดวกน้ า

ไมท่ว่มขัง

ถนนมสีภาพ

ปลอดภัยจากน้ า

กดัเซาะ

ประชาชน

สามารถใช้

เสน้ทางสะดวก

รวดเร็วและ

ปลอดภัย น้ าไม่

ทว่มขัง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



- 317 -

- 318 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

133 โครงการดัดแปลง

อาคารอเนกประสงค ์ 

 ณาปนสถานชุมชน  

บา้นเดน่  1  หมูท่ี ่ 8 

 ต าบลอนิทขลิ

เพื่อดัดแปลง

อาคาร

อเนกประสงค ์   

ณาปนสถานชุมชน 

 บา้นเดน่  1

ณาปนสถาน

ชุมชน  บา้นเดน่ 

 1

-  - - - 372,000 ร้อยละ 100 

ชุมชนมอีาคาร

อเนกประสงคท์ี่

ไดม้าตรฐาน

ชุมชนมอีาคาร

อเนกประสงค ์ที่

ไดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

   เปา้หมาย   

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตวัชี้วดั (KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



- 318 -

- 319 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

134 โครงการปรับปรุง

เสริมผิวทางแอสฟัลต์

คอนกรีต  สายทาง

ชุมชนบา้นหนองรวมใจ

  หมูท่ี ่ 11  ต าบลอนิ

ทขลิ

เพื่อพัฒนาเสน้ทาง

คมนาคมใหไ้ด้

มาตรฐานลด

อุบัตเิหตุในการ

เดนิทางประชาชน

สัญจรไดอ้ย่าง

สะดวกปลอดภัย

ชุมชนบา้นหนอง

รวมใจ

-  - - - 1,106,000 ร้อยละ 100 

ชุมชนมี

เสน้ทาง

คมนาคมทีไ่ด้

มาตรฐาน

เสน้ทาง

คมนาคมมี

มาตรฐานลด

อุบัตเิหตุในการ

เดนิทาง

ประชาชนให้

เสน้ทางสัญจร

ไดอ้ย่างสะดวก

ปลอดภัย

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



- 319 -

- 320 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

135 โครงการกอ่สร้าง

อาคารอเนกประสงค ์ 

ชุมชนหัวดง  หมูท่ี ่ 3

เพื่อกอ่สร้าง

อาคาร

อเนกประสงค ์ 

ชุมชนหัวดง

ชุมชนหัวดง -  - 775,000  -  - ร้อยละ 100 

ชุมชนมอีาคาร

อเนกประสงค ์

ชุมชนหัวดงที่

ไดม้าตรฐาน

ชุมชนมอีาคาร

อเนกประสงค ์

ชุมชนหัวดงทีไ่ด้

มาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



- 320 -

- 321 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

136 โครงการปรับปรุง

ระบบประปาชุมชนปา่จี้

 1 - ปา่จี้ 2   หมูท่ี ่ 1

         ต าบลอนิทขลิ

เพื่อปรับปรุงระบบ

ประปา      ชุมชน

ปา่จี้ 1 -  ปา่จี้ 2 

 หมูท่ี ่1  ต าบลอนิ

ทขลิ

   ชุมชน     ปา่จี้

 1-ปา่จี้ 2

-  - 500,000  -  - ร้อยละ 100 

ชุมชน มนี้ า

อุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ

ชุมชน มนี้ า

อุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



- 321 -

- 322 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

137 โครงการกอ่สร้างหอ

กระจายขา่วประจ า

ชุมชนมว่งค า 1  หมูท่ี ่

 4  ต าบลอนิทขลิ

เพื่อกอ่สร้างหอ

กระจายขา่วประจ า

ชุมชนมว่งค า 1

ชุมชนมว่งค า 1 -  - 365,000  -  - ร้อยละ 100 

ชุมชนมหีอ

กระจายขา่ว

ประจ า  ใชใ้น

การรับขอ้มูล

ขา่วสารการ

ประชาสัมพันธ์

ภายในชุมชน

ชุมชนมหีอ

กระจายขา่ว

ประจ า  ใชใ้น

การรับขอ้มูล

ขา่วสารการ

ประชาสัมพันธ์

ภายในชุมชน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



- 322 -

- 323 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



138 โครงการขยายผิว

จราจรคอนกรีตเสริม

เหล็ก  สายทางเชื่อม

ระหวา่งชุมชนทา่ตน้ปุย

 - ชุมชนสันปา่ตอง  

(ชว่งชุมชนวังแดง 2) 

หมูท่ี ่ 2 ต าบลอนิทขลิ

เพื่อพัฒนาเสน้ทาง

คมนาคมใหไ้ด้

มาตรฐานลด

อุบัตเิหตุในการ

เดนิทางประชาชน

สัญจรไดอ้ย่าง

สะดวกปลอดภัย

สายทางเชื่อม

ระหวา่งชุมชน

ทา่ตน้ปุย - 

ชุมชนสันปา่ตอง

  (ชว่งชุมชนวัง

แดง 2)

-  - 2,560,000  -  - ร้อยละ 100 

ชุมชนมี

เสน้ทาง

คมนาคมทีไ่ด้

มาตรฐาน

เสน้ทาง

คมนาคมมี

มาตรฐานลด

อุบัตเิหตุในการ

เดนิทาง

ประชาชนให้

เสน้ทางสัญจร

ไดอ้ย่างสะดวก

ปลอดภัย

- 323 -

- 324 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

139 โครงการกอ่สร้าง

ก าแพงกนัดนิ  สาย

ทางชุมชนหนองออน  

1  สาย  2  ชว่งเลยีบ

หนองน้ าประจ าชุมชน 

 หมูท่ี ่ 10  ต าบลอนิ

ทขลิ

เพื่อกอ่สร้าง

ก าแพงกนัดนิ  

สายทางชุมชน

หนองออน  1  สาย

  2  ชว่งเลยีบ

หนองน้ าประจ า

ชุมชน  หมูท่ี ่ 10

   ชุมชน    

หนองออน  1

-  - - 1,785,000  - ร้อยละ 100

ชุมชนหนอง

ออน  1  มี

ก าแพงกนัดนิ  

เลยีบหนองน้ า

ประจ าชุมชน  

ปอ้งกนัดนิ

พังทลาย

ชุมชนหนองออน 

 1  มกี าแพงกนั

ดนิ  เลยีบหนอง

น้ าประจ าชุมชน 

 ปอ้งกนัดนิ

พังทลาย

- 324 -

- 325 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

140 โครงการขยายผิว

จราจรคอนกรีตเสริม

เหล็ก  สายทางชุมชน

หนองออน 2  ซอย  4

  หมูท่ี ่ 10  ต าบลอนิ

ทขลิ

เพื่อพัฒนาเสน้ทาง

คมนาคมใหไ้ด้

มาตรฐานลด

อุบัตเิหตุในการ

เดนิทางประชาชน

สัญจรไดอ้ย่าง

สะดวกปลอดภัย

   ชุมชน     

หนองออน 2

-  - - 617,000 - ร้อยละ 100 

ชุมชนมี

เสน้ทาง

คมนาคมทีไ่ด้

มาตรฐาน

เสน้ทาง

คมนาคมมี

มาตรฐานลด

อุบัตเิหตุในการ

เดนิทาง

ประชาชนให้

เสน้ทางสัญจร

ไดอ้ย่างสะดวก

ปลอดภัย

- 325 -

- 326 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

141 โครงการวางทอ่

ระบายน้ าคอนกรีต

เสริมเหล็ก  เลยีบสาย

ทางชุมชนมว่งค า  2  

ซอย  2  หมูท่ี ่ 4  

ต าบลอนิทขลิ

เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้

ถนนเสยีหายจาก

น้ ากดัเซาะ

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวก การ

ระบายน้ าเป็นไป

อย่างสะดวก

ชุมชนมว่งค า 2 -  - - - 931,000 ร้อยละ  100 

ชุมชนมรีาง

ระบายน้ า

อย่างสะดวกน้ า

ไมท่ว่มขัง

ถนนมสีภาพ

ปลอดภัยจากน้ า

กดัเซาะ

ประชาชน

สามารถใช้

เสน้ทางสะดวก

รวดเร็วและ

ปลอดภัย น้ าไม่

ทว่มขัง

- 326 -

- 327 -

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

142 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  

สายชว่งใกลส้ะพาน

ขา้มแมน่้ าปงิ  ชุมชน

ทา่ตน้ปุย  หมูท่ี ่ 5  

ต าบลอนิทขลิ

เพื่อพัฒนาเสน้ทาง

คมนาคมใหไ้ด้

มาตรฐานลด

อุบัตเิหตุในการ

เดนิทางประชาชน

สัญจรไดอ้ย่าง

สะดวกปลอดภัย

ชุมชนทา่ตน้ปุย -  - - - 247,000 ร้อยละ 100 

ชุมชนมี

เสน้ทาง

คมนาคมทีไ่ด้

มาตรฐาน

เสน้ทาง

คมนาคมมี

มาตรฐานลด

อุบัตเิหตุในการ

เดนิทาง

ประชาชนให้

เสน้ทางสัญจร

ไดอ้ย่างสะดวก

ปลอดภัย

- 327 -

- 328 -

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

143 โครงการตดิตัง้  

GUARD  RAIL  เลยีบ

สายทางชุมชนหนอง

ออน  3  หมูท่ี ่ 10

เพื่อพัฒนาเสน้ทาง

คมนาคมใหไ้ด้

มาตรฐานลด

อุบัตเิหตุในการ

เดนิทางประชาชน

สัญจรไดอ้ย่าง

สะดวกปลอดภัย

หนองออน  3 -  - - - 662,000 ร้อยละ 100 

ชุมชนมี

เสน้ทาง

คมนาคมทีไ่ด้

มาตรฐาน

เสน้ทาง

คมนาคมมี

มาตรฐานลด

อุบัตเิหตุในการ

เดนิทาง

ประชาชนให้

เสน้ทางสัญจร

ไดอ้ย่างสะดวก

ปลอดภัย

- 328 -

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



- 329 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

144 โครงการขยายผิว

จราจรคอนกรีตเสริม

เหล็ก  สายทางเชื่อม

ระหวา่งชุมชนทา่ตน้ปุย

 - ชุมชนสันปา่ตอง  

ชว่งชุมชนวังแดง 1  

หมูท่ี ่ 2  ต าบลอนิทขลิ

เพื่อพัฒนาเสน้ทาง

คมนาคมใหไ้ด้

มาตรฐานลด

อุบัตเิหตุในการ

เดนิทางประชาชน

สัญจรไดอ้ย่าง

สะดวกปลอดภัย

ชุมชนวังแดง 1 -  - - - 1,053,000 ร้อยละ 100 

ชุมชนมี

เสน้ทาง

คมนาคมทีไ่ด้

มาตรฐาน

เสน้ทาง

คมนาคมมี

มาตรฐานลด

อุบัตเิหตุในการ

เดนิทาง

ประชาชนให้

เสน้ทางสัญจร

ไดอ้ย่างสะดวก

ปลอดภัย

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



- 329 -

- 330 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

145 โครงการปรับปรุง

เสริมผิวทางแอสฟัลต์

คอนกรีต  สายทาง

ชุมชนวังดนิ หมูท่ี ่ 3  

ต าบล  ชอ่แล

เพื่อพัฒนาเสน้ทาง

คมนาคมใหไ้ด้

มาตรฐานลด

อุบัตเิหตุในการ

เดนิทางประชาชน

สัญจรไดอ้ย่าง

สะดวกปลอดภัย

ชุมชนวังดนิ -  - 1,095,000  -  - ร้อยละ 100 

ชุมชนมี

เสน้ทาง

คมนาคมทีไ่ด้

มาตรฐาน

เสน้ทาง

คมนาคมมี

มาตรฐานลด

อุบัตเิหตุในการ

เดนิทาง

ประชาชนให้

เสน้ทางสัญจร

ไดอ้ย่างสะดวก

ปลอดภัย

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



- 330 -

- 331 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

146 โครงการปรับปรุงถนน

ดนิลูกรังเขา้สูพ่ื้นที่

การเกษตร  สายทาง

บรรจบถนนเลยีบ

คลองชลประทานฯ  

ชุมชนสันปา่สัก   หมูท่ี ่

 2

เพื่อพัฒนาเสน้ทาง

คมนาคมใหไ้ด้

มาตรฐานลด

อุบัตเิหตุในการ

เดนิทางประชาชน

สัญจรไดอ้ย่าง

สะดวกปลอดภัย

ชุมชนสันปา่สัก -  - 62,000  -  - ร้อยละ 100 

ชุมชนมี

เสน้ทาง

คมนาคมทีไ่ด้

มาตรฐาน

เสน้ทาง

คมนาคมมี

มาตรฐานลด

อุบัตเิหตุในการ

เดนิทาง

ประชาชนให้

เสน้ทางสัญจร

ไดอ้ย่างสะดวก

ปลอดภัย

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



- 331 -

- 332 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

147 โครงการขุดเจาะบอ่

น้ าบาดาล  พร้อม

ตดิตัง้เคร่ืองสูบน้ า  

หมูท่ี ่ 5  ต าบลชอ่แล

เพื่อขุดเจาะบอ่น้ า

บาดาล  พร้อม

ตดิตัง้เคร่ืองสูบน้ า

ชุมชนร่วมใจ

บา้นใหม ่ 1 

และชุมชนบา้น

ใหมร่วมใจ

พัฒนา  2

-  - 281,000  -  - ร้อยละ 100 

ชุมชน มนี้ า

อุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ

ชุมชน มนี้ า

อุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



- 332 -

- 333 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

148 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  

เชื่อมระหวา่งสายทาง

ชุมชนชอ่แล  ซอย  2

 - ซอย  9  หมูท่ี ่1 

ต าบลชอ่แล

เพื่อพัฒนาเสน้ทาง

คมนาคมใหไ้ด้

มาตรฐานลด

อุบัตเิหตุในการ

เดนิทางประชาชน

สัญจรไดอ้ย่าง

สะดวกปลอดภัย

  ชุมชนชอ่แล   

 ซอย  2 -    

ซอย  9

-  - 152,000  -  - ร้อยละ 100 

ชุมชนมี

เสน้ทาง

คมนาคมทีไ่ด้

มาตรฐาน

เสน้ทาง

คมนาคมมี

มาตรฐานลด

อุบัตเิหตุในการ

เดนิทาง

ประชาชนให้

เสน้ทางสัญจร

ไดอ้ย่างสะดวก

ปลอดภัย

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



- 333 -

- 334 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

149 โครงการปรับปรุง

เสริมผิวทางแอสฟัลต์

คอนกรีต  ชุมชน

หนองบัว  หมูท่ี ่ 6

เพื่อพัฒนาเสน้ทาง

คมนาคมใหไ้ด้

มาตรฐานลด

อุบัตเิหตุในการ

เดนิทางประชาชน

สัญจรไดอ้ย่าง

สะดวกปลอดภัย

ชุมชนหนองบัว -  - 637,000  -  - ร้อยละ 100 

ชุมชนมี

เสน้ทาง

คมนาคมทีไ่ด้

มาตรฐาน

เสน้ทาง

คมนาคมมี

มาตรฐานลด

อุบัตเิหตุในการ

เดนิทาง

ประชาชนให้

เสน้ทางสัญจร

ไดอ้ย่างสะดวก

ปลอดภัย

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



- 334 -

- 335 -

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

150 โครงการกอ่สร้างราง

ระบายน้ าคอนกรีต

เสริมเหล็ก  ระหวา่ง

ชุมชนบา้นปา่ไผ่  ซอย 

 2  - ซอย  4  หมูท่ี ่

 4  ต าบลชอ่แล

เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้

ถนนเสยีหายจาก

น้ ากดัเซาะ

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวก การ

ระบายน้ าเป็นไป

อย่างสะดวก

ชุมชนปา่ไผ่ -  - 453,000  -  - ร้อยละ  100 

ชุมชนมรีาง

ระบายน้ า

อย่างสะดวกน้ า

ไมท่ว่มขัง

ถนนมสีภาพ

ปลอดภัยจากน้ า

กดัเซาะ

ประชาชน

สามารถใช้

เสน้ทางสะดวก

รวดเร็วและ

ปลอดภัย น้ าไม่

ทว่มขัง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลทีค่าดวา่จะ

ไดรั้บ



- 335 -



แบบ  ผ.02

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานท่ีเหมาะสมกับชุมชน                                                                                       

กองชา่ง

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

(เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา)

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

กองชา่ง ,   

แผนชมุชน      

บา้นเดน่ 1 , 

วงัแดง 1 ,   

วงัแดง 2 ,   

หวัดง ,       

มว่งค า 1 , 

มว่งค า 2 ,

หนองออน 1,

ร่วมใจบา้นใหม่

บา้นใหมร่วมใจ

พฒันา 2 ,

หนองบวั

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

กองชา่ง

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

   กองชา่ง   

 แผนชุมชน 

  หางดง 1 

 ป ี61-64 

 ล าดับท่ี  9 

  เขต 1

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



 กองชา่ง     

 แผนชุมชน 

  หางดง 1   

 ป ี61-64

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



 กองชา่ง   

แผนชุมชน  

 หางดง 1  

 ป ี61 - 64

 กองชา่ง   

แผนชุมชน  

 หางดง 2  

 ป ี 61 - 

64  ล าดับท่ี

  6   เขต 1

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



 กองชา่ง   

แผนชุมชน  

 บ้านปง 1  

 ป ี61 - 64

 ล าดับท่ี 3  

เขต 1

 กองชา่ง   

แผนชุมชน  

 บ้านปง 1  

 ป ี61 - 64

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



 กองชา่ง   

แผนชุมชน  

 บ้านปง 1  

 ป ี 61 - 64

 กองชา่ง   

แผนชุมชน  

 บ้านปง 2  

 ป ี61 - 64

 ล าดับท่ี 4  

 เขต 1

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



 กองชา่ง   

แผนชุมชน  

 บ้านปง 2  

 ป ี 61 - 64

 กองชา่ง   

แผนชุมชน  

 บ้านปง 2  

 ป ี 61 - 64

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



 กองชา่ง   

แผนชุมชน  

 บ้านปง 3  

 ป ี 61 - 

64 ล าดับท่ี 

 2 เขต 1

 กองชา่ง   

แผนชุมชน  

 บ้านปง 3  

 ป ี 61 - 64

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



 กองชา่ง   

แผนชุมชน  

 บ้านปง 3  

 ป ี 61 - 64

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

 กองชา่ง   

แผนชุมชน  

 บ้านเด่น  1

 ป ี61 - 64

  ล าดับท่ี 8 

 เขต 1

 กองชา่ง   

แผนชุมชน  

 บ้านเด่น 1 

 ป ี61 - 64

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

 กองชา่ง   

แผนชุมชน  

 บ้านเด่น  2

 ป ี61 - 64

  ล าดับท่ี 5 

 เขต 1

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

 กองชา่ง   

แผนชุมชน  

 บ้านเด่น 2 

  ป ี 61 - 

64

 กองชา่ง   

แผนชุมชน  

 บ้านเด่น 2 

  ป ี 61 - 

64

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

 กองชา่ง 

แผนชุมชน 

 สันป่าตอง  

 อนิทขลิ  ปี

 61-64 

ล าดับท่ี 7  

เขต 1

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



 กองชา่ง   

แผนชุมชน  

 สันป่าตอง  

   อนิทขลิ  

 ป ี 61 - 64

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



 กองชา่ง   

แผนชุมชน  

 สันป่าตอง  

   อนิทขลิ  

 ป ี 61 - 64

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



 กองชา่ง   

แผนชุมชน  

 บ้านหนอง  

   รวมใจ  ป ี

 61 - 64 

ล าดับท่ี 1 

 เขต 1

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



 กองชา่ง   

แผนชุมชน  

 บ้านหนอง  

 รวมใจ    ปี

 61 - 64

 กองชา่ง   

แผนชุมชน  

 บ้านหนอง  

   รวมใจ   ปี

  61 - 64

แบบ  ผ.02



 กองชา่ง   

แผนชุมชน  

 บ้านป่าจี ้1

 ป ี 61 - 

64 ล าดับท่ี

 5  เขต 2

 กองชา่ง   

แผนชุมชน  

 บ้านป่าจี ้1

 ป ี 61 - 64

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



 กองชา่ง   

แผนชุมชน  

 บ้านป่าจี ้1

 ป ี 61 - 64

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



 กองชา่ง   

แผนชุมชน  

 บ้านป่าจี ้2

 ป ี61-64 

 ล าดับท่ี  6 

 เขต 2

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



 กองชา่ง   

แผนชุมชน  

 บ้านป่าจี ้2

 ป ี61-64

 กองชา่ง   

แผนชุมชน  

 บ้านป่าจี ้2

 ป ี61 - 64

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



 กองชา่ง   

แผนชุมชน  

 วังแดง 1   

 ป ี61 - 64

 ล าดับท่ี 3  

เขต 2

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

 กองชา่ง   

แผนชุมชน  

 วังแดง 1 

ร่วมกับ

ชุมชน       

วังแดง   2 

ป ี61 - 64

 กองชา่ง   

แผนชุมชน  

 วังแดง 1  ปี

  61 - 64

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

 กองชา่ง   

แผนชุมชน  

 วังแดง 2   

 ป ี61 - 64

 ล าดับท่ี 4  

เขต 2

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

 กองชา่ง   

แผนชุมชน  

 วังแดง 1 

ร่วมกับ

ชุมชนวังแดง

        2    ปี

  61 - 64

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



 กองชา่ง   

แผนชุมชน  

 วังแดง 2  

ป ี 61 - 64

แบบ  ผ.02

 กองชา่ง   

แผนชุมชน  

    หัวดง   ปี

 61-64 

ล าดับท่ี 1 

 เขต 2

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



   กองชา่ง  

แผนชุมชน  

  หัวดง   ป ี

 61 - 64

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



 กองชา่ง   

แผนชุมชน  

    หัวดง    

ป ี61-64

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



 กองชา่ง   

แผนชุมชน  

   ม่วงค า  1

 ป ี 61-64

 ล าดับท่ี 8 

เขต 2

 กองชา่ง   

แผนชุมชน  

   ม่วงค า  1

 ป ี 61-64

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



 กองชา่ง   

แผนชุมชน  

   ม่วงค า  1

 ป ี 61-64

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



 กองชา่ง     

แผนชุมชน  

 ม่วงค า 2  

ป ี61-64

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



 กองชา่ง   

แผนชุมชน  

 ท่าต้นปุย  

ป ี61-64 

ล าดับท่ี 11 

เขต 2

 กองชา่ง   

แผนชุมชน 

 ท่าต้นปุย  

 ป ี 61 - 64

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



 กองชา่ง   

แผนชุมชน  

 หนองออน1

 ป ี61-64

ล าดับท่ี 

10 เขต 2

 กองชา่ง   

แผนชุมชน  

 หนองออน1

 ป ี 61 - 64

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



 กองชา่ง   

แผนชุมชน

หนองออน1

 ป ี 61-64

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



 กองชา่ง   

แผนชุมชน 

หนองออน2

  ป ี61- 64

  ล าดับท่ี  2

 เขต 2

 กองชา่ง   

แผนชุมชน 

 หนองออน 2

 ป ี61 - 64

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



 กองชา่ง   

แผนชุมชน  

 หนองออน 2

 ป ี61 - 64

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



 กองชา่ง   

แผนชุมชน

หนองออน3

 ป ี61-64 

 ล าดับท่ี  7 

 เขต  2

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



 กองชา่ง   

แผนชุมชน

หนองออน3

 ป ี61-64

 กองชา่ง   

แผนชุมชน

หนองออน3

 ป ี61-64

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



 กองชา่ง      

 แผนชุมชน 

    ช่อแล    

ป ี 61-64 

ล าดับท่ี  6  

เขต 3

 กองชา่ง      

 แผนชุมชน 

    ช่อแล    

ป ี 61 - 64

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

 กองชา่ง     

แผนชุมชน  

   ช่อแล    ปี

 60- 62

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

 กองชา่ง     

 แผนชุมชน 

  สันป่าสัก 

 ป ี61-64  

 ล าดับท่ี 1 

 เขต 3

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

 กองชา่ง     

 แผนชุมชน 

  สันป่าสัก 

 ป ี61-64

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



 กองชา่ง     

 แผนชุมชน 

  สันป่าสัก 

 ป ี61-65

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



 กองชา่ง     

แผนชุมชน  

 วังดนิ  ป ี 

61 - 64 

ล าดับท่ี 7  

เขต 3

 กองชา่ง   

แผนชุมชน  

   วังดนิ    ปี

  61 - 64

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



 กองชา่ง     

แผนชุมชน  

 วังดนิ    ป ี

 61 - 64

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



   กองชา่ง   

แผนชุมชน  

   ป่าไผ่   ปี

 61-64  

ล าดับท่ี 3  

เขต 3

   กองชา่ง   

แผนชุมชน  

   ป่าไผ่     

 ป ี61-64

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



   กองชา่ง   

แผนชุมชน  

   ป่าไผ่     

 ป ี61-64

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



 กองชา่ง  

แผนชุมชน

ร่วมใจบ้าน

ใหม่ 1      ปี

 61-64 

ล าดับท่ี 4 

 เขต 3

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



 กองชา่ง  

แผนชุมชน

รวมใจบ้าน

ใหม่ 1      ปี

 61-64

 กองชา่ง  

แผนชุมชน

รวมใจบ้าน

ใหม่ 1      ปี

 61-65

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



 กองชา่ง  

แผนชุมชน 

บ้านใหม่

รวมใจ

พฒันา  2   

 ป ี61-64 

ล าดับท่ี 2 

 เขต 3

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

 กองชา่ง  

แผนชุมชน 

บ้านใหม่

รวมใจ

พฒันา  2   

 ป ี61-64

 กองชา่ง  

แผนชุมชน 

บ้านใหม่

รวมใจ

พฒันา  2   

 ป ี61-65

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

 กองชา่ง     

 แผนชุมชน

 หนองบัว   

 ป ี61 - 64

 ล าดับท่ี 5

  เขต 1

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

 กองชา่ง     

 แผนชุมชน

 หนองบัว   

 ป ี61 - 64

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

 กองชา่ง    

แผนชุมชน 

หนองบัว    

ป ี 61 - 64

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กองชา่ง

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กองชา่ง

กองชา่ง

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กองชา่ง

กองชา่ง

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กองชา่ง

กองชา่ง

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กองชา่ง

กองชา่ง

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

กองชา่ง

กองชา่ง

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

กองชา่ง

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

กองชา่ง

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

กองชา่ง

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

กองชา่ง

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

กองชา่ง

กองชา่ง   

กองการศกึษา

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

กองชา่ง   

กองการศกึษา

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กองชา่ง   

กองการศกึษา

แบบ  ผ.02

กองชา่ง   

กองการศกึษา

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กองชา่ง   

กองการศกึษา

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กองชา่ง   

กองการศกึษา

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กองชา่ง   

กอง

สาธารณสุข

และ

สิง่แวดลอ้ม

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กองชา่ง   

กอง

สาธารณสุข

และ

สิง่แวดลอ้ม

กองชา่ง  

กองคลัง

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กองชา่ง

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กองชา่ง

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กองชา่ง

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

กองชา่ง

กองชา่ง

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

กองชา่ง

กองชา่ง

 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กองชา่ง

บูรณาการ

ร่วมกบักรม

โยธาธกิาร

และผังเมอืง

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กองชา่ง

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กองชา่ง

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กองชา่ง

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กองชา่ง

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กองชา่ง

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

กองชา่ง

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

กองชา่ง

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

กองชา่ง

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

กองชา่ง

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

ส านกังานการ

ไฟฟา้สว่น

ภมูภิาคอ าเภอ

แมแ่ตง

กองชา่ง

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ



แบบ  ผ.02

กองชา่ง

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กองชา่ง

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กองชา่ง

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กองชา่ง

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แผนชุมชน

บา้นปง  3   

เขต  1 

ล าดับที ่ 1

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แผนชุมชน

บา้นปง  1   

เขต  1 

ล าดับที ่ 2

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แผนชุมชน

หางดง  1   

เขต  1 

ล าดับที ่ 3

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แผนชุมชน

ชุมชนสันปา่

ตองอนิทขลิ 

เขต  1 

ล าดับที ่ 4

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

แผนชุมชน

หางดง  2   

เขต  1 

ล าดับที ่ 5

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

แผนชุมชน

บา้นเดน่  2  

 เขต  1 

ล าดับที ่ 6

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

แผนชุมชน

บา้นปง  2   

เขต  1 

ล าดับที ่ 7

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

แผนชุมชน

บา้นเดน่  1  

 เขต  1 

ล าดับที ่ 8

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ



แบบ  ผ.02

แผนชุมชน

บา้นหนอง

รวมใจ     

เขต  1 

ล าดับที ่ 9

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

   แผนชุมชน 

   หัวดง      

เขต  2 

ล าดับที ่ 1

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

แผนชุมชน

ชุมชนปา่จี้ 1

 -  ปา่จี้ 2  

เขต  2 

ล าดับที ่ 2

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

  แผนชุมชน  

  มว่งค า 1   

 เขต  2 

ล าดับที ่ 3

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



  แผนชุมชน  

 วังแดง 2    

เขต  2 

ล าดับที ่ 4

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



 แผนชุมชน 

หนองออน1 

  เขต  2 

ล าดับที ่ 5

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



 แผนชุมชน

หนองออน2 

  เขต  2 

ล าดับที ่ 6

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แผนชุมชน

มว่งค า  2   

เขต  2 

ล าดับที ่ 7

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



  แผนชุมชน  

 ทา่ตน้ปุย  

เขต  2 

ล าดับที ่ 8

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

 แผนชุมชน

หนองออน3 

  เขต  2 

ล าดับที ่ 9

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

  แผนชุมชน  

 วังแดง  1   

เขต  2 

ล าดับที ่ 10

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

  แผนชุมชน  

   วังดนิ      

เขต  3 

ล าดับที ่ 1

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

  แผนชุมชน  

   สันปา่สัก  

    เขต  3 

ล าดับที ่ 2

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

  แผนชุมชน 

 ร่วมใจบา้น

ใหม ่ 1 และ

ชุมชนบา้น

ใหมร่วมใจ

พัฒนา  2    

   เขต  3 

ล าดับที ่ 3

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

  แผนชุมชน 

 ชอ่แล   เขต 

 3 ล าดับที ่ 4

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

  แผนชุมชน  

 หนองบัว   

เขต  3 

ล าดับที ่ 5

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

  แผนชุมชน  

   ปา่ไผ่      

เขต  2  

ล าดับที ่ 6

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



- 336 -

2.  บัญชโีครงการพฒันาท้องถิ่น แบบ  ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  3  ด ารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และพลังงานสะอาด

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3  การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1  แผนงานสาธารณสุข

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

1 โครงการจัดการมูล

ฝอย

เพื่ออบรมใหค้วามรู้

และแนะน าการ

จัดการมูลฝอยอย่าง

ถูกวธิี

27  ชุมชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ  60  

ของประชาชน

ในชุมชนมี

ความรู้ความ

เขา้ใจในการ

จัดการมูลฝอย

อย่างถูกวธิี

ประชาชนใน

ชุมชนมคีวามรู้

ความเขา้ใจใน

การจัดการมูล

ฝอยอย่างถูกวธิี

กอง

สาธารณสขุ

และ

สิ่งแวดลอ้ม

- 336 -

- 337 -

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 

(เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

4. ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1  แผนงานสาธารณสุข

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

2 โครงการเมอืงแกน

สวยเมอืงแกนสะอาด

ดว้ยมอืเรา

เพื่อดูแลรักษา

สิง่แวดลอ้มใหม้ี

ความสะอาด  

เหมาะสมตอ่การ

ด ารงชวีติ

27  ชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  60  

ของพื้นที่ไดรั้บ

การดูแลรักษา

สิง่แวดลอ้มให

มคีวามสะอาด

พื้นที่สาธารณะ

ไดรั้บการ

ปรับปรุงภูมิ

ทัศนม์คีวาม

สะอาดเป็น

ระเบียบ

เรียบร้อย

กอง

สาธารณสขุ

และ

สิ่งแวดลอ้ม

3 โครงการใบไมแ้ลก

ปุย๋หมัก

เพื่อลดปริมาณขยะ

อนิทรีย์  รวมถงึลด

การเผาเศษกิง่ไมอั้น

กอ่ใหเ้กดิมลภาวะ

ทางอากาศ

200  

ครัวเรือน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ  70  

ครัวเรือนเขา้

ร่วมโครงการ

ลดปริมาณขยะ

ลดปริมาณ

ขยะอนิทรีย์ 

และลด

ผลกระทบตอ่

มลภาวะดา้น

อากาศ

กอง

สาธารณสขุ

และ

สิ่งแวดลอ้ม

- 337 -

- 338 -

แบบ  ผ.02

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ที่ โครงการ ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



4. ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1  แผนงานสาธารณสุข

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

4 โครงการเมอืงแกน

เมอืงสเีขยีวคาร์บอน

ต่ า

เพื่อเป็นการลดการ

ปลอ่ยกา๊ซเรือน

กระจกและดูดกลับ

กา๊ซเรือนกระจกที่

เกดิขึ้น

1.เพื่อพื้นทีส่ี

เขยีวโคยการ

ปลูกต้นไม ้

จ านวน 

1,000 ต้น  

 2.อบรมให้

ความรู้ในการ

ประหยัด

ทรัพยากร

และพลังงาน

จ านวน 40 คน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1.จ านวนตน้ไม้

ที่ไดรั้บการปลูก

เพิ่มขึ้น           

   2.ปริมาณ

คาร์บอนที่

ปลอ่ยสูอ่ากาศ

ลดลง

1.มพีื้นที่สเีขยีว

เพิ่มขึ้น          

 2.ลดการ

ปลอ่ยมลพษิสู่

อากาศ          

 3.ทรัพยากร

ถูกใชอ้ย่าง

เหมาะสม

กอง

สาธารณสขุ

และ

สิ่งแวดลอ้ม

- 338 -

- 339 -

แบบ  ผ.02

4. ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)



4.1  แผนงานสาธารณสุข

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

5 โครงการก าจัดวัชพชื

ในแหลง่น้ า

1.เพื่อรักษาความ

สะอาดสภาพคูคลอง

ใหส้วยงาม และเพื่อ

ประโยชนใ์นการ

ระบายน้ าไดด้แีละ

รวดเร็ว       2.เพื่อ

เป็นการก าจัดแหลง่

เพราะพันธ์เชื้อโรค

หรือพาหนะน าโรค

ด าเนินการ

ปรับปรุงคู

คลอง และ

ก าจัดวุชพชืใน

แหล่งน้ าเขต

พื้นที ่ โดยให้

ประชาชนมี

ส่วนร่วม

จ านวน  2 

คร้ัง  คร้ังละ 

50 คน

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 80 

ของจ านวนคู

คลองที่ไดรั้บ

การปรับปรุง

ก าจัดวัชพชื

1.แหลง่น้ าใน

พื้นที่มคีวาม

สะอาดสวยงาม

  2.สามารถ

ระบายน้ าไดด้ี

และรวดเร็ว

กอง

สาธารณสขุ

และ

สิ่งแวดลอ้ม

- 339 -

- 340 -

แบบ  ผ.02

4. ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
6 โครงการสง่เสริมการ

ลดการใชถุ้งพลาสตกิ

1.เพื่อเป็นการลด

การใชพ้ลาสตดิ   2.

 ลดปัญหาภาวะโลก

ร้อน

ใหค้วามรู้แก่

ประชาชนใน

พื้นที่  27  

ชุมชน

 -  - 10,000 10,000 10,000 ผู้เขา้ร่วม

โครงการ

สามารถลดการ

ใชถุ้งพลาสตกิ  

ไดม้ากกวา่ร้อย

ละ  50

ประชาชนให้

ความร่วมมอื

ในการลดการ

ใชถุ้งพลาสตกิ

กอง

สาธารณสขุ

และ

สิ่งแวดลอ้ม

- 340 -

- 341 -

แบบ  ผ.02

4. ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.2  แผนงานเคหะและชุมชน

ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

1 โครงการก าจัดขยะ

มูลฝอยใหถู้กตอ้ง

ตามหลักวชิาการ

เพื่อขยะมูลฝอยใน

พื้นที่เทศบาลฯ  ถูก

น าไปก าจัดอย่าง

ถูกตอ้งและไมม่ขียะ

ตกคา้งในพื้นที่

ขยะมูลฝอย

ในพื้นที่

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ  100  

ของขยะในพื้นที่

ไดรั้บการก าจัด

อย่างถกูตอ้ง

ขยะไดรั้บการ

ก าจัดที่ถูกตอ้ง

กอง

สาธารณสุข

และ

สิง่แวดลอ้ม

2 โครงการอบรม

อาสาสมัครพทิักษ์

สิง่แวดลอ้ม

เพื่อสร้างเครือขา่ย

ในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม

100  คน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ  60  เขา้

ร่วมเปน็ตวัแทน

ในการดแูลรักษา

สิ่งแวดลอ้ม

ประชาชนมี

สว่นร่วมใน

การดูแลรักษา

สิง่แวดลอ้ม

กอง

สาธารณสุข

และ

สิง่แวดลอ้ม

- 341 -

- 342 -

แบบ  ผ.02

4. ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.2  แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

3 โครงการหนา้บ้านนา่

มอง

เพื่อสง่เสริมและ

สนับสนุนให้

ประชาชนมสีว่นร่วม

ในการปรับปรุงดูแล

สุขาภบิาลภายใน

บ้านและนอกบ้านให้

สะอาดสวยงามเป็น

ระเบียบ  รวมถงึ

การจัดการขยะมูล

ฝอยตัง้แตต่น้ทาง

300  

ครัวเรือน

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ  80  

ประชาชนมสีว่น

ร่วมในการ

รักษาความ

สะอาดภายใน

บ้านและการ

จัดการขยะใน

ครัวเรือน

ปริมาณขยะ

มูลฝอยลดลง 

 ประชาชนมี

สว่นร่วมในการ

รักษาความ

สะอาดและมี

สุขอนามัยที่ดี

กอง

สาธารณสุข

และ

สิง่แวดลอ้ม

   

- 342 -

- 343 -

แบบ  ผ.02

4. ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.2  แผนงานเคหะและชุมชน

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ
ที่

ที่ โครงการ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

4 โครงการจัดการขยะ

อันตราย

เพื่อใหม้กีารก าจัด

ขยะอันตรายอย่าง

ถูกตอ้งตามหลัก

วชิาการ

มจีุดทิ้งขยะ

อันตรายที่

ถูกตอ้งตาม

หลักวชิาการ

ครบทุกชุมชน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  50  

ของขยะ

อันตรายไดรั้บ

การก าจัด

ถูกตอ้งตาม

หลักวชิาการ

ลดผลกระทบ

จากขยะ

อันตรายอัน

เนือ่งมาจาก

การก าจัดที่ไม่

ถูกวธิี

กอง

สาธารณสุข

และ

สิง่แวดลอ้ม

5 โครงการบริหาร

จัดการขยะแบบครบ

วงจร

เพื่อใหป้ระชาชนมี

การคัดแยกขยะและ

จัดการขยะอย่างถูก

วธิี

ชุมชนน าร่อง 

 1  ชุมชน

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ  40  

ของชุมชน

ตน้แบบมกีาร

จัดการขยะ

อย่างถูกตอ้ง

ประชาชนมี

การคัดแยะ

ขยะและ

สามารถเป็น

ชุมชนตน้แบบได้

กอง

สาธารณสุข

และ

สิง่แวดลอ้ม

- 343 -

- 344 -

แบบ  ผ.02

4. ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.2  แผนงานเคหะและชุมชน

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ
ที่



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

6 โครงการจัดซื้อที่ดนิ

กอ่สร้างโรงบ าบัดสิง่

ปฏกิูล

เพื่อใหม้ทีี่ดนิใช้

ส าหรับกอ่สร้างโรง

บ าบัดสิง่ปฏกิูล

พื้นที่ไมน่อ้ย

กวา่  5  ไร่  

จ านวน  1  

แหง่

- 2,500,000 - - - ร้อยละ  100  

เทศบาลมทีี่ดนิ

ส าหรับกอ่สร้าง

โรงบ าบัดสิง่

ปฏกิูล

มทีี่ดนิส าหรับ

กอ่สร้างโรง

บ าบัดสิง่ปฏกิูล

กอง

สาธารณสุข

และ

สิง่แวดลอ้ม

7 โครงการกอ่สร้าง

ระบบก าจัดสิง่ปฏกิูล

เพื่อใหม้กีารจัดการ

สิง่ปฏกิูลอย่างถูก

หลักสุขาภบิาล

จ านวน  1  

แหง่

- 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ร้อยละ  100  

ของสิง่ปฏฺกูล

ไดรั้บการก าจัด

อย่างถูกตอ้ง

สิง่ปฏกิูลไดรั้บ

การก าจัด

อย่างถูกตอ้ง

ลดผลกระทบ

ตอ่สิง่แวดลอ้ม

กอง

สาธารณสุข

และ

สิง่แวดลอ้ม

- 344-

- 345 -

แบบ  ผ.02

4. ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.2  แผนงานเคหะและชุมชน

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

8 โครงการชวีติ

ปลอดภัย  ลดการใช้

โฟม

เพื่อเพิ่มพูนองค์

ความรู้และให้

ผู้บริโภคเห็นความ

อันตรายของการใช้

โฟม

ประชาชน

ทั่วไป  100 

 คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ  80  

ประชาชนมี

การ

ปรับเปลีย่น

พฤตกิรรม

บริโภคอาหาร

ที่ปลอดภัย  

ลดการใชโ้ฟม

ประชาชนมี

พฤตกิรรมลด

การใชโ้ฟม

กอง

สาธารณสุข

และ

สิง่แวดลอ้ม

- 345 -

- 346 -

แบบ  ผ.02

4. ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.2  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่

ที่

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

9 โครงการตรวจหา

สารพษิในเลอืด

เพื่อตรวจหาสารพษิ

ตกคา้งในเลอืดแก่

ประชาชน

ประชาสัมพันธ์การ

ลา้งผัก/ผลไม ้เพื่อ

ลดสารพษิตกคา้ง

แกป่ระชาชน

27  ชุมชน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ  80  

ทราบอัตรา

ความชุก

สารเคมใีน

เลอืดของ

เกษตรกรและ

ประชาชนทั่วไป

ทราบอัตรา

ความชุก

สารเคมใีน

เลอืดของ

เกษตรกรและ

ประชาชนทั่วไป

กอง

สาธารณสุข

และ

สิง่แวดลอ้ม

- 346 -

- 347 -

แบบ  ผ.02

4. ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.2  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

10 โครงการเพิ่มปอดให้

คนเมอืงแกน

เพื่อเพิ่มพื้นที่สเีขยีว 

 ผลติอากาศบริสุทธิ์

ลดมลพษิ

ปลูกตน้ไม ้ 

300  ตน้

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ  80  

ประชาชน

ร่วมกันปลูก

ตน้ไมไ้มต่่ ากวา่ 

 300  ตน้

มพีื้นที่สเีขยีว

เพิ่มมากขึ้น

กอง

สาธารณสุข

และ

สิง่แวดลอ้ม

- 347 -

- 348 -

แบบ  ผ.02

4. ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.2  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

11 โครงการปรับปรุงป่า

ชุมชน กลา้พันธุ์ตน้ไม้

เพื่อเพิ่มพื้นที่สเีขยีว 

 ใหก้ับป่าชุมชน

ปลูกตน้ไม ้ 

200  ตน้

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ  80  

ประชาชน

ร่วมกันปลูก

ตน้ไมไ้มต่่ ากวา่ 

 200  ตน้

มตีน้ไมเ้พิ่มขึ้น  กอง

สาธารณสุข

และ

สิง่แวดลอ้ม

ร่วมกับ   

แผนชุมชน 

  หางดง  2

    ป ี61 -

 64

- 348 -

- 349 -

แบบ  ผ.02

4. ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.2  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

12 โครงการก าจัดวัชพชื

ในแหลง่น้ าคูคลอง

เพื่อก าจัดวัชพชืใน

แหลง่น้ าคูคลอง

คลองในพื้นที่

เทศบาลเมอืง

เมอืงแกน

พัฒนา

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ  80  

ของคูคลองใน

เขตรับผิดชอบ

ของเทศบาล

เมอืงเมอืงแกน

พัฒนาไดรั้บ

การก าจัดวัชพชื

น้ าในคูคลอง

ไหลสะดวก

ปราศจากวัชพชื

 กอง

สาธารณสุข

และ

สิง่แวดลอ้ม

- 349 -

- 350 -

แบบ  ผ.02

4. ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.3 แผนงานการเกษตร

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

1 โครงการฝึกอบรม

สง่เสริม สนับสนุนให้

ความรู้ทักษะการท า

หมักปุย๋ ปุย๋ชวีภาพ 

ปุย๋อนิทรีย์เคมอัีดเม็ด

๑.เพื่อสง่เสริมให้

เกษตรกรลดการใช้

ปุย๋เคมใีนการเกษตร

๒.เพื่อเตรียมความ

พร้อมใหเ้กษตรกร

ในการผลติพชื เพื่อ

แขง่ขันในตลาด

อาเซยีนได้

เกษตรกร  

100  ราย

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ  60 

ลดตน้ทุนการ

ผลติทางการ 

เกษตร ดนิมี

คุณภาพ

เหมาะสมในการ

เพาะปลูก

ลดตน้ทนุการ

ผลติทางการ 

เกษตร ดนิมี

คณุภาพ

เหมาะสมในการ

เพาะปลกู

กอง

สวัสดกิาร

สังคม

- 350 -

- 351 -

แบบ  ผ.02

4. ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.3 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

2 โครงการฝึกอบรม

การป้องกันก าจัด

ศัตรูพชืแบบผสมผสาน

เพื่อลดการใช้

สารเคมมีาก  และ

ลดตน้ทุนการผลติ

เกษตรกร  

100  ราย

27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 ร้อยละ  60 

ผู้เขา้รับการ

ฝึกอบรมมี

ความรู้การ

ป้องกันก าจัด

ศัตรูพชื

เกษตรกร  มี

ผลผลติสูง 

ตน้ทุนต่ า

กอง

สวัสดกิาร

สังคม
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- 352 -

แบบ  ผ.02

4. ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.3 แผนงานการเกษตร

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

3 โครงการกนิอยู่อย่าง

ปลอดภัยสิง่แวดลอ้ม

ปลอดพษิ

เพื่อสง่เสริมการ

ปลูกผักปลอดสาร

ไวท้านเองในครัวเรือน

เกษตรกร  

50  ราย

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ  60 

๑.ลดรายจา่ย

ภายในครอบครัว

๒. ประชาชน

ไดท้านผัก

ปลอดสารพษิ

๑.ลดรายจา่ย

ภายใน

ครอบครัว

๒. ประชาชน

ไดท้านผัก

ปลอดสารพษิ

กอง

สวัสดกิาร

สังคม

- 352 -

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)



- 353 -

2.  บัญชโีครงการพฒันาท้องถิ่น

ก.  ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม  ความรู้  ภูมิปัญญา  จติสาธารณะและพฒันาศักยภาพคนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง

ข.   ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี   2  การพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

5.  ยุทธศาสตร์การอนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น    

5.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

1 โครงการสง่เสริมการ

ท่องเที่ยวเชงิเกษตร

โดยชุมชนเพื่อการ

เรียนรู้  "หนาวนี้ที่เมอืง

แกน"

1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ

ในการจัดการทอ่งเที่ยวเชงิ

เกษตร เพื่อใหชุ้มชนเกดิ

รายได ้/ เกดิการพึ่งตนเอง    

 2. เพื่อประชาสัมพันธแ์หลง่

ทอ่งเที่ยวเชงิประวัตศิาสตร์ 

และสง่เสริมสนับสนุน

ประเพณีวัฒนธรรมทอ้งถิ่น

ปีละ  1  คร้ัง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ  60

ประชาชนมรีายได้

เพิม่ขึ้น และมี

นกัทอ่งเที่ยว

เดนิทางมา

ทอ่งเที่ยวเพิม่ขึ้น

๑. ชุมชนเกดิ

อาชพีมรีายได ้

จากการ

ทอ่งเที่ยว       

๒. นกัทอ่งเที่ยว

เดนิทางมา

ทอ่งเที่ยวเพิม่ขึ้น

- 353 -

- 354 -

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 

(เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



5.  ยุทธศาสตร์การอนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น    

5.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

2 โครงการบริการขอ้มูล

การท่องเที่ยวเมอืงแกน

เพื่อสง่เสริมการ

ท่องเที่ยวและเป็น

ศูนย์กลางในการ

ใหบ้ริการดา้นขอ้มูล

ขา่วสารแก่

นักท่องเที่ยว

จุดบริการ

ขอ้มูลการ

ท่องเที่ยว

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  60

นักท่องเที่ยวมา

ใชบ้ริการ

ศูนย์บริการ

ท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยว

มาใชบ้ริการ

สอบถาม

ขอ้มูล

ศูนย์บริการ

ท่องเที่ยว

- 354 -

- 355 -

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)



5.  ยุทธศาสตร์การอนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น    

5.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

3 โครงการพัฒนาศูนย์

ขอ้มูลเพื่อการศกึษา

คน้ควา้ทาง

ประวัตศิาสตร์แหลง่

เตาอนิทขลิเมอืงแกน

1. เพื่อสง่เสริมใหม้ี

แหลง่เรียนรู้ทาง

ประวัตศิาสตร์

ส าหรับประชาชน

2. เพื่อพัฒนาแหลง่

เรียนรู้ใหเ้กดิมูลคา่

ทางเศรษฐกจิและ

สังคมจากการ

ท่องเที่ยว

1. จัดใหม้ี

ผู้บรรยายให้

ความรู้ประจ า

แหลง่เรียนรู้เตา

อนิทขลิเมอืงแกน

2. ดแูลและ

ปรับปรุงภมูิ

ทศันบ์ริเวณ

แหลง่เตาใหม้ี

ความสะอาด

และเหมาะสม

อยู่เสมอ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 

ของผู้เขา้รับชม

แหลง่เตา มี

ความรู้และ

เขา้ใจเกีย่วกับ

ประวัตศิาสตร์

แหลง่เตาจาก

การรับขอ้มูล

1. ประชาชนเขต

เทศบาลเมอืง

เมอืงแกน

พัฒนาสามารถ

ใชแ้หลง่เตาเปน็

แหลง่เรียนรู้ที่มี

คณุคา่ทาง

ประวัตศิาสตร์  

2. ประชาชนที่

อยู่ใกลเ้คยีงมี

รายไดจ้ากการ

ทอ่งเที่ยว

- 355 -

- 356 -

5.  ยุทธศาสตร์การอนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



5.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

4 โครงการสง่เสริม

ประเพณีเลี้ยงผีฝาย

เพื่อสนับสนุนการจัด

พธิีกรรมภูมปิัญญา

ท้องถิน่  เพื่อการ

อนุรักษ์ป่าตน้น้ าและ

นอ้มร าลกึในพระ

มหากรุณาธิคุณของ

พระเจา้อยู่หัวรัชกาล

ที่ 9

กจิกรรมการ

เลี้ยงผีฝาย ปี

ละ 1 คร้ัง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ  100  

ของประชาชนที่

เขา้ร่วมกจิกรรม

มคีวามพงึพอใจ 

ในภมูปิญัญา

ทอ้งถิ่น  ร่วม

อนรัุกษป์า่ตน้น้ า

และนอ้มร าลกึใน

พระมหา

กรุณาธคิณุของ

พระเจ้าอยู่หวั

รัชกาลที่ 9

ประชาชนที่เขา้

ร่วมกจิกรรมมี

ความพงึพอใจ 

ในภมูปิญัญา

ทอ้งถิ่น  ร่วม

อนรัุกษป์า่ตน้น้ า

และนอ้มร าลกึ

ในพระมหา

กรุณาธคิณุของ

พระเจ้าอยู่หวั

รัชกาลที่ 9
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- 357 -

5.  ยุทธศาสตร์การอนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น    

5.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

5 โครงการสง่เสริมการ

จัดงานประเพณีลอย

กระทงในชุมชน

1. เพือ่สง่เสริมประเพณี 

วัฒนธรรมการลอย

กระทงในพื้นที่

2. เพือ่สง่เสริมการ

ทอ่งเที่ยวธรรมไทย และ

ประเพณีของทอ้งถิ่น

จัดหาวัสดุ

อุปกรณ์เพือ่ใช้

ตกแตง่สถานที่

สร้าง

บรรยากาศใน

กจิกรรมการจัด

งานลอยกระทง

ของชุมชน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  100 

 ของชุมชนที่

ไดรั้บการ

สนับสนุน

สง่เสริม

ประเพณีลอย

กระทง

ประเพณี  

วัฒนธรรมไทย

และของ ทอ้งถิ่น

ไดรั้บการสบื

ทอดและสร้าง

รายไดจ้ากการ

ทอ่งเที่ยว

6 โครงการรณรงค์

สง่เสริมการจัด

กจิกรรมประเพณี

สงกรานตต์ามแบบ

ลา้นนาไทย

1. เพือ่สง่เสริมประเพณี 

วัฒนธรรมสงกรานตใ์น

พื้นที่

2. เพือ่สง่เสริมการ

ทอ่งเที่ยวธรรมไทย และ

ประเพณีของทอ้งถิ่น

จัดและ

สนบัสนนุการ

จัดกจิกรรม

ตามประเพณี

ของชุมชนในเขต

เทศบาลเมอืง

เมอืงแกนพัฒนา

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 100 

ของชุมชนที่ไดรั้บ

การสนบัสนนุ

สง่เสริมประเพณี

สงกรานต์

ประเพณี  

วัฒนธรรมไทย

และของ ทอ้งถิ่น

ไดรั้บการสบื

ทอดและสร้าง

รายไดจ้ากการ

ทอ่งเที่ยว

- 357 -
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5.  ยุทธศาสตร์การอนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น    

5.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

7 โครงการอนุรักษ์  สบื

สานภูมปิัญญาท้องถิน่

และการยกย่องเชดิชู

เกยีรตปิราชญช์ุมชน

1. เพื่ออนุรักษ์สบื

สานภูมปิัญญา

ท้องถิน่ใหค้งอยู่สบืไป

2. เพื่อยกย่องเชดิชู

เกยีรตปิราชญช์ุมชน 

3. เพื่อสง่เสริม

สนับสนุนการ

ถา่ยทอดภูมปิัญญา

จากปราชญส์ูเ่ด็ก  

เยาวชนและคนใน

ชุมชน

1. จัดประชุม 

 สัมมนา 

"ปราชญใ์น

ชุมชนคน

เมอืงแกน" 2

 คร้ัง   2. 

มอบเกยีรติ

บัตรและจัด

กจิกรรมยก

ย่องเชดิชูเกยี

ตริปราชญใ์น

ชุมชน 27 

ชุมชน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100        

 1. ภมูปิญัญา

ทอ้งถิ่นมกีารสบื

สานชั่วลกูชั่วหลาน

 2. ปราชญช์ุมชน

มคีวามภาคภมูใิจที่

ไดรั้บการยกย่อง

และน าไปสูก่ารยก

ย่องเชดิชูระดบั

อ าเภอและจงัหวัด

 3. เดก็ เยาวชน

คนในชุมชนร่วมกนั

สบืสานภมูปิญัญา

ใหค้งอยู่สบืไป

1. ภมูปิญัญา

ทอ้งถิ่นมกีารสบื

สานชั่วลกูชั่ว

หลาน 2. ปราชญ์

ชุมชนมคีวาม

ภาคภมูใิจที่ไดรั้บ

การยกย่องและ

น าไปสูก่ารยกย่อง

เชดิชูระดบัอ าเภอ

และจงัหวัด 3. 

เดก็ เยาวชนคน

ในชุมชนร่วมกนั

สบืสานภมูปิญัญา

ใหค้งอยู่สบืไป

- 358 -

- 359 -

5.  ยุทธศาสตร์การอนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น    

5.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

8 โครงการสง่เสริม 

อนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม

 ลา้นนา

เพือ่อนรัุกษแ์ละสง่เสริม

ศลิปวัฒนธรรมดา้น-

การแสดงซอพื้นเมอืง-

การแสดงฟอ้นร า

ประเภทตา่งๆ-การแสดง

กลองสะบดัชัย-การ

แสดงดนตรีพื้นเมอืง

ปีละ 1 คร้ัง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 

ของชุมชนที่เขา้

ร่วมกจิกรรม

ประเพณี  

วัฒนธรรม

ไทยและของ 

ท้องถิน่ไดรั้บ

การสบืทอด

9 โครงการจัดกจิกรรม

วันส าคัญทางศาสนา

เพื่อรักษาไวซ้ึง่

ประเพณีอันดงีาม

และสง่เสริมการ

ปฏบิัตกิจิกรรมทาง

ศาสนา

ปีละ 1 คร้ัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมสีว่น

ร่วมในการสง่เสริม

ขนมธรรมเนยีม

ประเพณีอันดงีาม

และปฏบิตัิ

กจิกรรมทางศาสนา

ประชาชนมสีว่น

ร่วมในการ

สง่เสริมขนม

ธรรมเนยีม

ประเพณีอันดี

งามและปฏบิตัิ

กจิกรรมทาง

ศาสนา

- 359 -
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5.  ยุทธศาสตร์การอนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น    

5.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

10 โครงการสง่เสริมการ

จัดประเพณีบูชาเสา

อนิทขลิและบวงสรวง

ดวงพระวญิญาณพระ

เจา้สามฝ่ังแกน

1. เพือ่เปน็การสง่เสริม

ใหป้ระชาชนไดม้สีว่นร่วม

ในการท านบุ ารุงศาสนา

2. เพือ่สง่เสริมความรู้ใน

ขนบประเพณีทอ้งถิ่นแก่

ประชาชน

3. เพือ่เปน็การสง่เสริม

ภมูปิญัญาในการอบรม

สั่งสอนใหป้ระชาชนมี

ศลีธรรม จาคะ

4. เพือ่สง่เสริมกจิการ

ทอ่งเที่ยวในทอ้งถิ่น

จัดกจิกรรม

ประเพณีบูชา

เสาอนิทขลิ

เมอืงแกน    

ปีละ 1  คร้ง

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ  80  

จ านวน

ประชาชนที่มา

ร่วมงานและ

รายไดข้อง

ประชาชนจาก

การท่องเที่ยว 

 ประชาชนมี

ศลีธรรม 

ชุมชนมี

ความสุขสงบ

1. ประชาชนมี

สว่นร่วมในการ

ท านบุ ารุงศาสนา

2. ประชาชน  

เยาวชนไดแ้สดง

ความกตญัญู

และสกัการะ  

บชูาเสาอนิทขลิ

3. ประชาชนมี

ความสามคัค ี 

และเกดิการ

ประสานความ

ร่วมมอืระหวา่ง

องคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิ่น

- 360 -

- 361 -

5.  ยุทธศาสตร์การอนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น    

5.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

11 โครงการเผยแพร่

ความรู้เกีย่วกับการ

ฌาปนกจิศพ

1. เพื่อเป็นการ

เผยแพร่ความรู้ใน

การฌาปนกจิตาม

หลักศาสนา จารีต 

ประเพณีท้องถิน่

2. เพื่อใหก้าร

ประกอบพธิีกรรม

งานศพเป็นไปอย่าง

ถูกตอ้งตาม

ขนบธรรมเนยีม

ประเพณี

งาน

ฌาปนกจิศพ

ของชุมชน

จ านวน 27 

ชุมชน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ  60 

ของประชาชนที่

เขา้ร่วม

กจิกรรม

สามารถปฏบิัติ

ตนในงาน

ฌาปนกจิได้

อย่างถูกตอ้ง

เหมาะสม

ชุมชนมกีาร

คงไวซ้ึ่งจารีต

ประเพณีตาม

หลกัศาสนา

เกี่ยวกบัการ

ฌาปนกจิศพที่

ถกูตอ้ง

- 361 -

- 362 -

5.  ยุทธศาสตร์การอนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น    

5.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

12 โครงการจัดการเรียนรู้

ประวัตศิาสตร์และวถิี

ชวีติคนเมอืงแกน

1. เพื่อศกึษา รวบรวมและ

จดัท าคูม่อืประวัตศิาสตร์

และวิถชีวีิตคนเมอืงแกน    

          2. เพื่อสง่เสริมให้

เดก็  เยาวชน  และคน

เมอืงแกนรู้ถงึประวัตคิวาม

เปน็มาของคนเมอืงแกนสู่

การเชื่อมโยงวิถชีวีิตใน

ปจัจบุนั

1. จัดการ

อบรมเร่ือง 

"ประวัติศาสตร์

และวถิชีวีติคน

เมอืงแกน" 1 

คร้ัง            

2. จัดประชมุ 

สัมมนาเร่ือง 

"ประวัติศาสตร์

และวถิชีวีติคน

เมอืงแกน" 1 

คร้ัง

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ  100 

มคีูม่อื 

"ประวัตศิาสตร์

และวถิชีวีติคน

เมอืงแกน " ให้

นักเรียนใน

สังกัดเทศบาล

เมอืงเมอืงแกน

พัฒนาและ

สถานศกึษาใน

พื้นที่ไดเ้รียนรู้

มคีูม่อื 

"ประวัตศิาสตร์

และวถิชีวีติคน

เมอืงแกน " 

ใหน้ักเรียนใน

สังกัดเทศบาล

เมอืงเมอืง

แกนพัฒนา

และ

สถานศกึษา

ในพื้นที่ได้

เรียนรู้

- 362 -

- 363 -

5.  ยุทธศาสตร์การอนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น    

5.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

13 โครงการสง่เสริมการ

สบืสานจารีตประเพณี

วัฒนธรรมชุมชนคน

เมอืงแกน

เพื่ออุดหนุน

งบประมาณใหแ้ก่

สภาวัฒนธรรม

เทศบาลเมอืงเมอืง

แกนพัฒฒนา ด าเนนิ

กจิกรรมการอนุรักษ์

สง่เสริมจารีต

ประเพณีวัฒนธรรม

และ    ภูมปิัญญา

ของสภาวัฒธรรม

เทศบาลเมอืงเมอืง

แกนพัฒา

กจิกรรมของ

เรือขา่ยวัฒ

ธรรมในเขต

เทศบาลเมอืง

เมอืงแกน

พัฒนา

200,000 200,000 380,000 380,000 380,000 ร้อยละ 80 

จ านวน

ประชาชนใน

กจิกรรมที่เขา้

ร่สมใน

กจิกรรมตาม

โครงการของ

สภาวัฒนธรรม

ประชาชนมร

สว่นร่วมใน

กจิกรรมเพื่อ

อนุรักษ์

สง่เสริมจารีต

ประเพณีวัฒ

ธรรมปละภูมิ

ปัญญา

- 363 -

- 364 -

5.  ยุทธศาสตร์การอนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น    

5.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

14 โครงการสบืสานงาน

ศลิป์  แผ่นดนิลา้นนา 

ถา่ยทอดภูมปิัญญา

ฟอ้นเล็บเชยีงใหม่

1. เพื่อศกึษาประวัตคิวาม

เปน็มา ทา่ร า การแตง่กาย 

เคร่ืองประดบั และดนตรี

ประกอบการฟอ้นเลบ็      

 2. เพื่อจดัอบรมใหแ้กเ่ดก็

และเยาวชน กลุม่สตรี 

แมบ่า้นและผู้ที่สนใจ ใน

พื้นที่เทศบาลเมอืงเมอืง

แกนพัฒนา  จ านวน  200 

 คน                            

 3. เพื่อใหม้คีวามรู้ความ

เขา้ใจและสามารถฟอ้นเลบ็

ไดต้ามทา่มาตรฐาน

เด็ก เยาวชน 

กลุม่สตรี

แมบ่้าน และ

ผู้ที่สนใจใน

พื้นที่เทศบาล

เมอืงเมอืง

แกนพัฒนา  

จ านวน  200

  คน

- - 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 80 เดก็ 

เยาวชน กลุ่ม

สตรีแมบ่า้น และ

ผู้ที่สนใจในพื้นที่

เทศบาลเมอืง

เมอืงแกนพัฒนา 

 มคีวามรู้ความ

เขา้ใจและ

สามารถฟอ้นเลบ็

ไดต้ามทา่

มาตรฐานเปน็

แนวทางเดยีวกนั

เดก็ เยาวชน 

กลุ่มสตรีแมบ่า้น

 และผู้ที่สนใจ

ในพื้นที่เทศบาล

เมอืงเมอืงแกน

พัฒนา  มี

ความรู้ความ

เขา้ใจและ

สามารถฟอ้น

เลบ็ไดต้ามทา่

มาตรฐานเปน็

แนวทางเดยีวกนั

- 364 -

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)



แบบ  ผ.02

ส านกั

ปลดัเทศบาล

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 

(เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา)

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

ส านกั

ปลดัเทศบาล

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กอง

การศกึษา

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กอง

การศกึษา

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กอง

การศกึษา

กอง

การศกึษา

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กอง

การศกึษา

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กอง

การศกึษา

กอง

การศกึษา

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กอง

การศกึษา

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กอง

การศกึษา

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กอง

การศกึษา

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



สภา

วัฒนธรรม

เทศบาล

เมอืงเมอืง

แกนพัฒนา

  ร่วมกับ 

กอง

การศกึษา

เทศบาล

เมอืงเมอืง

แกนพัฒนา

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กอง

การศกึษา

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
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2.  บัญชโีครงการพฒันาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  4  การสร้างความม่ันคง  ปลอดภัย  และความสงบสุขของประชาชน

     -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6 การป้องกัน  บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยในชุมชน

6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบยีบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรยีบร้อย

6.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

1 โครงการฝึกอบรม

ทบทวนอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

จัดฝึกอบรมดูงานเพื่อ

เพื่อเสริมสร้าง

ประสทิธิภาพในการ

รักษาความสงบ

เรียบร้อยและให้

ประชาชนมคีวามรู้ใน

การป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

อปพร. 

จ านวน ๒๗๐

  คน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ  80 

อปพร. มี

ประสิทธภิาพ

ในการปอ้งกัน

และบรรเทา

สาธารณภัย

อปพร.  ไดรั้บ

การฝึกอบรม

ทบทวนและท า

ใหม้ปีระสทิธ ิ

ภาพในการ

ปอ้งกนัและ

บรรเทา สา

ธารณภยั

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 

(เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



- 365 -

- 366 -

6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบยีบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรยีบร้อย

6.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

2 โครงการชว่ยเหลอื

ผู้ประสบภัย

เพื่อจัดซื้อวัสดุ  

อุปกรณ์ เคร่ืองอุปโภค

  บริโภคตามความ

จ าเป็นและเร่งดว่น

เพื่อบรรเทาความ

เดอืดร้อนของ

ประชาชนที่ประสบสา

ธารณภัยตา่ง ๆ

ประชาชนผู้ที่

ไดรั้บความ

เสยีหายหรือ

เดอืนร้อน

จากสาธารณ

ภัย ตา่ง ๆ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ  100

 ประชาชนผู้

ไดรั้บความ

เดอืนร้อน

จากสา

ธารณภัย

ไดรั้บความ

ชว่ยเหลอื

ประชาชนผู้

ไดรั้บความ

เดอืนร้อนจาก

สาธารณภัย

ไดรั้บความ

ชว่ยเหลอื

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



- 366 -

- 367 -

6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบยีบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรยีบร้อย

6.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

3 โครงการป้องกันและ

แกไ้ขปัญหาภัยแลง้

เพื่อชว่ยเหลอื

ประชาชนที่ไดรั้บความ

เดอืดร้อนจากภาวะ

ภัยแลง้

เพื่อ

ชว่ยเหลอื

ประชาชนที่

ไดรั้บความ

เดอืดร้อน

จากภาวะภัย

แลง้

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ  100

 ประชาชนผู้

ไดรั้บความ

เดอืนร้อน

จากสา

ธารณภัย

ไดรั้บความ

ชว่ยเหลอื

ประชาชนผู้

ไดรั้บความ

เดอืนร้อนจาก

ปัญหาภัยแลง้

ไดรั้บความ

ชว่ยเหลอืโดย

เร่งดว่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



- 367 -

- 368 -

6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบยีบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรยีบร้อย

6.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

4 โครงการป้องกันและ

แกไ้ขปัญหาไฟป่าและ

หมอกควัน

1. เพื่อจัดซื้อวัสดุ  

อุปกรณ์ที่ใชใ้นการ

ป้องกันไฟทุกชนดิที่ท า

ใหเ้กดิหมอกควัน  2. 

เพื่อประชาสัมพันธ์

รณรงคใ์หง้ดเผาซึง่ท า

ใหเ้กดิหมอกควันทุก

ชนดิ

จัดท าปา้ย

รณรงคง์บการ

เผาปา่และ

พื้นทีโ่ล่งทกุ

ชนิด / 

จัดเตรียม

อุปกรณ์ทีใ่ช้

ในการดับไฟปา่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  80 

ของปัญหา

มลพษิ  

หมอกควัน  

ภายในเขต

เทศบาลเมอืง

เมอืงแกน

พัฒนาลดลง

มลพษิ  หมอก

ควัน  คา่

คุณภาพ

อากาศ (PM 

10)  ในเขต

เทศบาลลดลง

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ



- 368 -
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6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบยีบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรยีบร้อย

6.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ
ที่ โครงการ



5 โครงการจา้งเหมาเฝ้า

ระวังดูแลรักษาความ

สงบเรียบร้อยอุบัตภิัย

ในยามวกิาล

เพื่อเฝ้าระวังป้องกัน

บรรเทาสาธารณภัย

และรักษาความสงบ

เรียบร้อยแกป่ระชาชน

จา้งเหมา

บุคคล 

จ านวน 8  

อัตรา ท า

หนา้ที่ประจ า

 หนว่ย

บริการ

ประชาชน

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ  80

ประชาชนมี

ความสุขใจ  

ปลอดภัย 

และมสีว่น

ร่วมในการ

ป้องกันและ

บรรเทาสา

ธารณภัย

๑. ลดความ

สูญเสยีในชวีติ

และทรัพย์สนิ

ของประชาชน

 ๒. ประชาชน 

 มสีว่นร่วมใน

การป้องกัน

และบรรเทา

สาธารณภัย

.

- 369 -
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6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบยีบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรยีบร้อย

6.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

6 โครงการป้องกันและ

ลดอุบัตเิหตุบนท้อง

ถนนชว่งเทศกาลปีใหม่

และสงกรานต์

ตัง้จุดบริการ

ประชาชนจัดท าป้าย

ประชาสัมพันธ์ 

ป้องกันและลดความ

สูญเสยีในชวีติและ

ทรัพย์สนิของประชาชน

จัดเจ้าหนา้ที่

ออกหนว่ย

ใหบ้ริการ  

รณรงคอ์ านวย

ความสะดวกใน

การเดนิทางเฝ้า

ระวังเหตชุว่ง

เทศกาลปใีหม ่/ 

เทศกาล

สงกรานต์

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ  80 

สามารถ

ชว่ยเหลอืผู้

ประสบเหตุ

ไดอ้ย่าง

รวดเร็ว  ลด

ความสูญเสยี

ในชวีติและ

ทรัพย์สนิ

สามารถ

ชว่ยเหลอืผู้

ประสบเหตุได้

อย่างรวดเร็ว  

ลดความ

สูญเสยีในชวีติ

และทรัพย์สนิ

- 370 -

- 371 -

6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบยีบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรยีบร้อย

6.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

7 โครงการฝึกอบรม

อาสาสมัครป้องกัน

ฝ่ายพลเรือนหลักสูตร

จัดตัง้

เพื่อฝึกอบรม

อาสาสมัครป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือนใหม้ี

ความรู้ความเขา้ใจ

เกีย่วกับสาธารณภัย

รูปแบบตา่งๆ และ

สามารถชว่ยเหลอื

งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

ไดอ้ย่างถูกตอ้ง

ฝึกอบรม

อาสาสมัคร

ป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน 

 จ านวน  30 

 คน

- - 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ  80 

ของอาสา 

สมัครป้องกัน

 ภัยฝ่ายพล

เรือนมคีวาม 

รู้ความเขา้ใจ

เกีย่วกับ    

สาธารณภัย

รูปแบบตา่งๆ

ไดอ้ย่าง

ถูกตอ้ง

อาสาสมัคร

ป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือนมี

ความรู้ความ

เขา้ใจเกีย่วกับ

สาธารณภัย

รูปแบบตา่งๆ

ไดอ้ย่างถูกตอ้ง

- 371 -

- 372 -

6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบยีบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรยีบร้อย

6.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

8 โครงการฝึกอบรมให้

ความรู้ในการป้องกัน

และระงับอัคคภีัยใน

สถานศกึษา

เพื่อฝึกอบรมให้

ความรู้แกเ่ยาวชนใน

การป้องกันและระงับ

อัคคภีัย  และใน

อนาคตจะเป็นก าลัง

ส าคัญใหก้ับท้องถิน่

ฝึกอบรมการ

ป้องกันและ

ระงับอัคคภีัย

แกเ่ยาวชน

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  80 ผู้

เขา้รับการ

อบรมไดรั้บ

ความรู้และ

สามารถน าไปใช้

เมื่อเกดิ

เหตกุารณ์ได้

มบีคุคลปผู้เขา้

รับการอบรม

ไดรั้บความรู้และ

สามารถน าไปใช้

เมื่อเกดิ

เหตกุารณ์ได้

อย่างมี

ประสทิธภิาพ

9 โครงการฝึกอบรม

ป้องกันและระงับ

อัคคภีัยและการ

ฝึกซอ้มแผนการ

อพยพหนไีฟ

เพือ่ฝึกอบรมใหเ้กดิ

ความรู้ในการปอ้งกนัและ

ระงบัอัคคภียัแกค่ณะ

ผู้บริหาร  พนกังาน

เทศบาลและลกูจ้างใน

ส านกังานเทศบาลเมอืง

เมอืงแกนพัฒนา

ฝึกอบรมคณะ

ผู้บริหาร  

พนกังานเทศบาล

และลกูจา้งใน

ส านกังาน

เทศบาลเมอืง

เมอืงแกนพัฒนา

- - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ  80  

ของผู้เขา้รับ

การอบรม

ไดรั้บความรู้

และสามารถ

น าไปใชเ้มื่อเกดิ

เหตกุารณ์ได้

ผู้เขา้รับการ

อบรมไดรั้บ

ความรู้และ

สามารถน าไปใช้

เมื่อเกดิ

เหตกุารณ์ได้

อย่างมี

ประสทิธภิาพ
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6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบยีบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรยีบร้อย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



6.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

10 โครงการฝึกอบรมให้

ความรู้ดา้นการ

ป้องกันและระงับอัคคี

ภายในชุมชน

เพื่อฝึกอบรมให้

ความรู้แกป่ระชาชน

ทั่วไป  ในการป้องกัน

และระงับอัคคภีัยใน

ชุมชน

ฝึกอบรมการ

ปอ้งกนัและ

ระงบัอัคคภียั

แกป่ระชาชน

ทั่วไป  ภายใน

ชุมชน 27  

ชุมชน

- - 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ  80  

ของผู้เขา้รับ

การฝึกอบรม

ไดรั้บความรู้ 

สามารถน าไปใช้

เมื่อเกดิ

เหตกุารณ์ได้

ผู้เขา้รับการ

ฝึกอบรมไดรั้บ

ความรู้ สามารถ

น าไปใชเ้มื่อเกดิ

เหตกุารณ์ได้

อย่างมี

ประสทิธภิาพ

11 โครงการตดิตัง้ถัง

ดับเพลงิประจ าชุมชน

เพื่อเป็นการระงับเหตุ

เบื้องตน้ในการ

ป้องกันการตดิตอ่

ลุกลามที่เป็นสาเหตุ

ของการเกดิเพลงิไหม้

ตดิตั้งตู้ถงั

ดบัเพลงิ  

จ านวน 27 ตู้ 

 จ านวน  54  

ถงั  สถานที่

ตดิตั้งภายใน  

27  ชุมชน

- - 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ  60 

 ชุมชนมถีัง

ดับเพลงิ

ประจ าชุมชน

ไวร้ะงับเหตุ

เพลงิไหม้

ชุมชนมถีัง

ดับเพลงิ

ประจ าชุมชน

ไวร้ะงับเหตุ

เพลงิไหม้
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- 374 -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบยีบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรยีบร้อย

6.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

12 โครงการอบรม

นักเรียนรู้ทันภัย

เพื่อจัดฝึกอบรมให้

ความรู้ภัยของสา

ธารณภัยตา่งๆ

นักเรียน

ภายในเขต

เทศบาลเมอืง

เมอืงแกน

พัฒนา

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  80  

นกัเรียนมี

ความรู้ความ

เขา้ใจถงึภยัสา

ธารณภยัตา่งๆ 

ได้

นกัเรียนมคีวามรู้

ความเขา้ใจถงึ

ภยัสาธารณภยั

ตา่งๆ สามารถ

ปอ้งกนัตนเองได้

และแนะน าผู้อื่นได้

13 โครงการตดิตัง้ระบบ

กลอ้งโทรทัศนว์งจรปิด

 (CCTV)

เพื่อตดิตัง้ระบบ

กลอ้งโทรทัศนว์งจรปิด

 ใชใ้นการสอดสอ่ง

ดูแลความปลอดภัยใน

ชวีติและทรัพย์สนิ

   27  ชมุชน - 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ  80 

 ประชาชนใน

เขตมคีวาม

ปลอดภัยใน

ชวีติและ

ทรัพย์สนิ

ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในชวีติและ

ทรัพย์สนิ

- 374 -

- 375 -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบยีบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรยีบร้อย

6.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

14 โครงการจัดซื้อ

รถยนตบ์รรทุกน้ าแบบ

เอนกประสงค ์ ขนาด

ความจุ  6000  ลติร

เพื่อจัดหารถยนต์

บรรทุกน้ าแบบ

เอนกประสงคใ์ช้

บริการแกป่ระชาชน

ในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

จ านวน  1  คน - - 2,500,000 - - ร้อยละ  90  

เทศบาลมรีถยนต์

บรรทุกน้ า

ใหบ้ริการแก่

ประชาชนในการ

ปอ้งกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลมรีถยนต์

บรรทกุน้ า

ใหบ้ริการแก่

ประชาชนในการ

ปอ้งกนัและ

บรรเทาสาธารณ

ภยัอย่างเพยีงพอ

15 โครงการจัดซื้อ

เคร่ืองชว่ยหายใจแบบ

อัดอากาศ  ชนดิ

สะพายหลัง (SCBA.)

เพื่อจัดซื้อเคร่ืองชว่ย

หายใจเพิ่ม

ประสทิธิภาพในการ

ปฎบิัตงิานดา้นการ

ป้องกันและระงับ

อัคคภีัย

จ านวน  3  

เคร่ือง

- - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ  100  

เทศบาลมี

เคร่ืองชว่ย

หายใจแบบอัด

อากาศ เพื่อลด

การบาดเจบ็และ

เสยีชวีิตจากการ

ปฎบิตังิาน

เทศบาลมี

เคร่ืองชว่ย

หายใจแบบอัด

อากาศ เพือ่ลด

การบาดเจ็บและ

เสยีชวีติจากการ

ปฎบิตังิาน
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- 376 -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบยีบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรยีบร้อย

6.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

16 โครงการจัดซื้อหัวฉดี

น้ าดับเพลงิ

เพื่อจัดซื้อหัวฉดีน้ า

ดับเพลงิเพิ่ม

ประสทิธิภาพในการ

ปฎบิัตงิานระงับเหตุ

ดับเพลงิ

จ านวน  3  

หัว

- - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ  100  

เทศบาลมี

หวัฉดีน้ า

ดบัเพลงิเพิม่

ประสทิธภิาพ

ในการ

ปฎบิตังิานระงบั

เหตดุบัเพลงิ

เทศบาลมหีวัฉดี

น้ าดบัเพลงิเพิม่

ประสทิธภิาพใน

การปฎบิตังิาน

ระงบัเหตดุบัเพลงิ

17 โครงการจัดซื้อเลือ่ย

โซย่นต์

เพื่อจัดซื้อเลือ่ยโซย่นต์

ใชบ้ริการตัดตน้ไม้

และก าจัดสิง่กดีขวาง

บนเสน้ทางสัญจร

จ านวน  1 

เคร่ือง

- - 50,000 - - ร้อยละ  90  

เทศบาลมเีลื่อย

โซย่นตใ์ชบ้ริการ

ตดัตน้ไมแ้ละ

ก าจดัสิ่งกดีขวาง

บนเสน้ทางสญัจร

เทศบาลมเีลื่อย

โซย่นตใ์ชบ้ริการ

ตดัตน้ไมแ้ละ

ก าจัดสิ่งกดีขวาง

บนเสน้ทางสญัจร

- 376 -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



- 377 -

6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบยีบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรยีบร้อย

6.2  แผนงานสาธารณสุข

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

1 โครงการชุมชนเขม้แข็ง

เอาชนะปัญหายาเสพ

ตดิ

๑. เพื่ออบรมใหค้วามรู้

 /จัดกจิกรรมสง่เสริม

ความสัมพันธ์ใน

ครอบครัว

๒. รณรงคใ์หค้วามรู้

เพื่อการป้องกันยา

เสพตดิแกเ่ยาวชน

จ านวน 

๒ คร้ัง   

๑๐๐  คน  

จ านวน ๓ 

โรงเรียน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ  80  

๑. ม ีศปส. ทม.

เมอืงแกน

๒. ชุมชนมี

ความเขม้แขง้

ดว้ยระบบการ

เฝ้าระวังของ

เครือขา่ยผู้

ประสานพลงั

แผ่นดนิ

๓. ประชาชน

ตระหนกัถงึพษิ

ภยัยาเสพตดิ

๑. ม ีศปส. ทม.

เมอืงแกน

๒. ชุมชนมคีวาม

เขม้แขง้ดว้ย

ระบบการเฝ้า

ระวังของ

เครือขา่ยผู้

ประสานพลงั

แผ่นดนิ

๓. ประชาชน

ตระหนกัถงึพษิ

ภยัยาเสพตดิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ
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6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบยีบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรยีบร้อย

6.2  แผนงานสาธารณสุข

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

2 โครงการซอ้มแผน

อุบัตเิหตุหมู่

เพื่อเตรียมความพร้อม

เมือ่เกดิอุบัตเิหตุหมู่

งานระบบ

การแพทย์

ฉุกเฉนิและ

หนว่ยงาน

ใกลเ้คยีง

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ  100

 มกีารซอ้ม

แผนอุบัตเิหตุ

 หมูป่ีละ  1 

 คร้ัง

งานระบบ

การแพทย์

ฉุกเฉนิมคีวาม

พร้อมตอ่การ

เกดิอุบัตเิหตุหมู่

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ
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- 379 -

6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบยีบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรยีบร้อย

6.2  แผนงานสาธารณสุข

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

3 โครงการจัดท า

ประกันภัยรถราชการ

(รถพยาบาล)ภาค

สมัครใจ

เพื่อใหม้กีารประกัน

คุม้ครองชวีติและ

ทรัพย์สนิของราชการ

และเจา้หนา้ที่

ผู้ปฏบิัตงิาน

2  คัน 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ  100

 รถราชการ 

(รถพยาบาล) 

มกีาร

ประกันภัย  

จ านวน  2  คัน

รถราชการ

(รถพยาบาล)  

ไดรั้บการ

ประกันภัยเกดิ

ความคุม้ครอง

ชวีติและ

ทรัพย์สนิของ

เจา้หนา้ที่

ผู้ปฏบิัตงิาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ
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แบบ  ผ.02

     -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6 การป้องกัน  บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยในชุมชน

งานปอ้งกนัฯ 

ส านกั

ปลดัเทศบาล

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 

(เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา)

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

งานปอ้งกนัฯ 

ส านกั

ปลดัเทศบาล

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

งานปอ้งกนัฯ 

ส านกั

ปลดัเทศบาล

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

งานปอ้งกนัฯ 

ส านกั

ปลดัเทศบาล

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



งานปอ้งกนัฯ 

ส านกั

ปลดัเทศบาล

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



งานปอ้งกนัฯ 

ส านกั

ปลดัเทศบาล

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



งานปอ้งกนัฯ 

ส านกั

ปลดัเทศบาล

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



งานปอ้งกนัฯ 

ส านกั

ปลดัเทศบาล

งานปอ้งกนัฯ 

ส านกั

ปลดัเทศบาล

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



งานปอ้งกนัฯ 

ส านกั

ปลดัเทศบาล

งานปอ้งกนัฯ 

ส านกั

ปลดัเทศบาล

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



งานปอ้งกนัฯ

ส านกั

ปลดัเทศบาล

งานปอ้งกนัฯ 

ส านกั

ปลดัเทศบาล

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



งานปอ้งกนัฯ 

ส านกั

ปลดัเทศบาล

งานปอ้งกนัฯ 

ส านกั

ปลดัเทศบาล

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

งานปอ้งกนัฯ 

ส านกั

ปลดัเทศบาล

งานปอ้งกนัฯ 

ส านกั

ปลดัเทศบาล

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

กอง

สาธารณสุข

และ

สิง่แวดลอ้ม

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

กอง

สาธารณสุข

และ

สิง่แวดลอ้ม

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

กอง

สาธารณสุข

และ

สิง่แวดลอ้ม

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
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2.  บัญชโีครงการพฒันาท้องถิ่น

ก.  ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  5  การสร้างประสิทธภิาพความโปรงใส  เป็นประชาธปิไตยและเป็นธรรมในการให้บรกิาร

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7  การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

1 โครงการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิน่

เทศบาลเมอืงเมอืง

แกนพัฒนา

เพื่อจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิน่

ของเทศบาลเมอืง

เมอืงแกนพัฒนา ให้

มคีวามสอดคลอ้ง

กับแผนพัฒนา

จังหวัด อ าเภอ 

ต าบล ชุมชน

แผนพัฒนา

ท้องถิน่  

จ านวน  60  

เลม่

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ  100

เทศบาล มี

แผนพัฒนา

ทอ้งถิ่นใชเ้ปน็

แนวทางในการ

บริหาร งานของ

ผู้บริหาร/

ผู้ปฏบิตังิาน

เทศบาลมี

แผนพัฒนา

เทศบาล  ใชเ้ปน็

แนวทางในการ

บริหาร งานของ

ผู้บริหาร

ผู้ปฏบิตังิาน

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ

(เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา)
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7.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

2 โครงการจัดท า

แผนการด าเนนิงาน

เพื่อจัดท าแผนการ

ด าเนนิงานของ

เทศบาลเมอืงเมอืง

แกนพัฒนา ใหม้ี

แนวทางการ

ด าเนนิงานใน

ปีงบประมาณ

แผนการ

ด าเนนิงาน  

จ านวน  30  

เลม่

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ  100

เทศบาล มี

แผนการ

ด าเนนิงานใชเ้ปน็

แนวทางในการ

บริหาร งานของ

ผู้บริหาร/

ผู้ปฏบิตังิาน

เทศบาลมี

แผนการ

ด าเนนิงาน  ใช้

เป็นแนวทางใน

การบริหาร 

งานของ

ผู้บริหาร

ผู้ปฏบิัตงิาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



- 381 -
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7.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

3 โครงการตดิตามและ

ประเมนิผล

แผนพัฒนาเทศบาล

เมอืงเมอืงแกนพัฒนา

เพื่อส ารวจความพงึ

พอใจของพี่นอ้ง

ประชาชน  พร้อม

ทัง้ตดิตามและ

ประเมนิผล

แผนพัฒนาเทศบาล

ในปีที่ผ่านมา

๑.จัดประชุม

ตดิตาม

ประเมนิผลปีละ

 1 คร้ัง

๒. ส ารวจ

ความพงึพอ ใจ

ในภาพรวม 

ของเทศบาล ปี

ละ ๑ คร้ัง

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ  100  

มผีลการด าเนนิงาน

ใชใ้นการวางแผน

พัฒนา และ

ด าเนนิการเพื่อ

ประโยชนส์ุขของ

ประชาชนได้

มผีลการ

ด าเนนิงานใชใ้น

การวาง

แผนพัฒนา และ

ด าเนนิการเพือ่

ประโยชนส์ขุของ

ประชาชนได้

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ
ที่



- 382 -
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7.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



4 โครงการเทศบาล

เคลือ่นที่พบประชาชน

๑. เพือ่อ านวยความ

สะดวกแกป่ระชาช๒. 

สง่เสริมการมสีว่นร่วม

ของประชาช   ๓. เพือ่

ใหบ้ริการประชาชนใน

เขตเทศบาล

ปีละ  2  คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ  80

ประชาชนไดรั้บ

การอ านวยความ

สะดวกในการตดิ

 ตอ่ราชการและ

มสีว่นร่วมในการ

บริหารจัดการ

ไดรั้บ บริการ

อย่างใกลช้ดิ

ประชาชน

ไดรั้บการ

อ านวยความ

สะดวกในการ

ตดิตอ่ราชการ 

และมสีว่นร่วม

ในการบริหาร

จัดการ  ไดรั้บ

บริการอย่าง

ใกลช้ดิ
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7.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

5 โครงการสง่เสริมการ

เรียนรู้การเมอืงสู่

ประชาชน

เพื่อรณรงคก์ารใช้

สทิธิและหนา้ที่ของ

ประชาชนตาม

ระบบประชาธิปไตย

เยาวชนและ

ประชาชนทั่วไป

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ  80

ประชาชนมี

ความรู้เกี่ยวกบั

ประชาธปิไตย

และมสีว่นร่วมใน

การบริหาร

จัดการทอ้งถิ่น

อย่างถกูตอ้งและ

เหมาะสม

ประชาชน

ไดรั้บความรู้

เกีย่วกับ

ประชาธิปไตย

และมสีว่นร่วม

ในการบริหาร

จัดการท้องถิน่

อย่างถูกตอ้ง

และเหมาะสม

- 384 -
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7.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

6 โครงการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์

กจิการเทศบาล

1.  เพื่อเผยแพร่

ผลงานกจิกรรม

ตา่งๆ ของเทศบาล 

2.  เพื่อการ

ประชาสัมพันธ์การ

สง่เสริมการบริหาร

จัดการบ้านเมอืงที่ดี

๑. วารสาร 

รายงานกจิการ

   2. เอกสาร

เผยแพร่

กจิกรรม

ประจ าเดอืน

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ  80 

ประชาชนไดรั้บ

ขา่วสารกจิกรรม

ตา่ง ๆ อย่าง

ทั่วถงึ  

มคีวามเขา้ใจอัน

ดรีะหวา่ง

ประชาชนกบั

เทศบาล

และเกดิความ

โปร่งใสในการ

บริหารงาน

๑.  ประชาชน

ไดรั้บขา่วสาร

กจิกรรมตา่ง ๆ 

อย่างทั่วถงึ      

2. เกดิความ

โปร่งใสในการ

บริหารงาน
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7.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

7 โครงการจัดงานวัน

พอ่แหง่ชาติ

เพื่อแสดงออกถงึ

ความจงรักภักดตีอ่

สถาบัน

พระมหากษัตริย์2. 

เพื่อสง่เสริมความ

สามัคคขีอง

ประชาชนในเขต

เทศบาล

1  คร้ัง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  80  

ประชาชนได้

แสดงออกถงึ

ความจงรักภกัดี

ตอ่สถาบนั

พระมหากษตัริย์

เกดิความสามคัคี

ของประชาชน

1. ประชาชนใน

เขตเทศบาลได้

แสดง ออกถงึ

ความจงรัก 

ภักดีต่อสถาบนั

พระมหากษตัริย์

                 2.

  เกดิความ

สามัคคขีอง

ประชาชน

.
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7.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



7.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
8 โครงการจัดงานวัน

เฉลมิพระเกยีรตวิัน

เฉลมิพระชนมพรรษา

 สมเด็จพระนางเจา้

สริิกติิ ์ 

พระบรมราชนินีาถ

เนือ่งในโอกาสมหา

มงคลเฉลมิพระ

ชนมพรรษา 12  

สงิหามหาราชนิี

1. เพื่อแสดงออก

ถงึความจงรักภักดี

ตอ่สถาบัน

พระมหากษัตริย์   

๒. เพื่อสง่เสริม

ความสามัคคขีอง

ประชาชนในเขต

เทศบาล

1  คร้ัง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  80  

ประชาชนได้

แสดงออกถงึ

ความ

จงรักภักดตีอ่

สถาบัน

พระมหากษัตริย์

เกดิความ

สามัคคขีอง

ประชาชน

1. ประชาชนใน

เขตเทศบาลได้

แสดง ออกถงึ

ความจงรัก 

ภักดีต่อสถาบนั

พระมหากษตัริย์

                2. 

 เกดิความ

สามัคคขีอง

ประชาชน

.
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



7.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

9 โครงการจัดงานวัน

เฉลมิพระเกยีรต ิ 

สมเด็จพระเจา้อยู่หัว

มหาวชริาลงกรณ 

บดนิทรเทพยวรางกูร

1. เพื่อแสดงออก

ถงึความจงรักภักดี

ตอ่สถาบัน

พระมหากษัตริย์   

๒. เพื่อสง่เสริม

ความสามัคคขีอง

ประชาชนในเขต

เทศบาล

1  คร้ัง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  80  

ประชาชนได้

แสดงออกถงึ

ความ

จงรักภักดตีอ่

สถาบัน

พระมหากษัตริย์

เกดิความ

สามัคคขีอง

ประชาชน

1. ประชาชนใน

เขตเทศบาลได้

แสดง ออกถงึ

ความจงรัก 

ภักดตีอ่

สถาบัน

พระมหากษัตริย์

             2.  

เกดิความ

สามัคคขีอง

ประชาชน

.
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



7.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)
10 โครงการจัดงานและ

พธิีเปิดอาคาร

1.  เพื่อความเป็น

สริิมงคลส าหรับ

ผู้บริหาร  พนักงาน

 2.  เพื่อให้

ประชาชนทราบถงึ

บทบาทหนา้ที่ของ

เทศบาล

1  แหง่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ  90   

ผู้บริหาร  

พนกังานเทศบาล 

 ไดร่้วมพธิเีปดิ

อาคารตา่งๆ ของ

เทศบาลเพือ่ความ

เปน็สริิมงคลแก่

ชวีติ

ผู้บริหาร  

พนักงาน

เทศบาล  ได้

ร่วมพธิีเปิด

อาคารตา่งๆ 

ของเทศบาล

เพื่อความเป็น

สริิมงคลแกช่วีติ

.
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



- 390 -

7.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

11 โครงการด าเนนิ การ

ควบคุมภายใน

1.เพื่อใหเ้ป็นไปตาม

ระเบียบ คตง. พ.ศ.

 ๒๕๔๔        2. 

สร้างความเชื่อถอื

ของสายงานทาง

การเงนิกอ่ใหเ้กดิ

ประสทิธิภาพ และ

ประสทิธิผลทาง

บริหารจัดการ

๑. จัดประชุม  

  1 คร้ัง     ๒.

 จัดวางระบบ

ควบคุมภายใน

ของสว่น

ราชการ ๖ สว่น

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ร้อยละ  80  

เทศบาลสามารถ

บริหารจัดการ

และควบคมุ

ตรวจสอบได้

อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

เกดิความโปร่งใส

ในการด าเนนิงาน

สามารถ

บริหารจัดการ

และควบคุม

ตรวจสอบได้

อย่างมี

ประสทิธิภาพ 

เกดิความ

โปร่งใสในการ

ด าเนนิงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ
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7.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

12 โครงการฝึกอบรม

เพิ่มประสทิธิภาพ

บุคลากร

1. เพื่อฝึกอบรมให้

ความรู้แกบุ่คลกร

ของเทศบาล    2. 

เพื่อพัฒนาขดี

ความสามารถของ

บุคลากรในการ

ใหบ้ริการประชาชน

1  คร้ัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ  60  

บุคลากรมี

ความรู้เพิ่มขึ้น

สามารถน าไป

ปฏบิัตแิละ

บริการ

ประชาชนได้

อย่างมี

ประสทิธิภาพ

บุคลากรมี

ความรู้เพิ่มขึ้น

สามารถน าไป

ปฏบิัตแิละ

บริการ

ประชาชนได้

อย่างมี

ประสทิธิภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ
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7.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

13 โครงการพัฒนา

ปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ    

www.muangkaen. 

go.th

เพื่อใหเ้ว็ปไชด์เปน็

ชอ่งทางทีช่ว่ยอ านวย

ความสะดวกในการ

ติดต่อ ประสานงาน 

เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์

ขา่วสารต่าง ๆ ของ

เทศบาลทีท่นัสมัย 

เปน็ปจัจุบนั

ตอบสนองต่อความ

ต้องการของประชาชน

ปีละ  1  คร้ัง 10,000 10,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ  80  

มเีว็บไซดเ์พือ่ใช้

ในการเผยแพร่

กจิกรรม 

ประชาสมัพันธ ์

ขา่วสารของ

เทศบาลที่เปน็

ปจัจุบนั  

ตอบสนองตอ่

ความตอ้งการ

ของประชาชน

มเีว็บไซดเ์พือ่ใช้

ในการเผยแพร่

กจิกรรม 

ประชาสมัพันธ ์

ขา่วสารของ

เทศบาลที่เปน็

ปจัจุบนั  

ตอบสนองตอ่

ความตอ้งการ

ของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ
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7.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

14 โครงการจัดงานวัน

เทศบาล

1. เพื่อสง่เสริม

ขวัญและก าลังใจให้

พนักงาน   

2. เพื่อความเป็นสริิ

มงคลและระลกึถงึ

ความส าคัญของวัน

เทศบาล

ปลีะ  1  คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ  90  

พนักงานมี

ขวัญและ

ก าลังใจในการ

ปฏบิัตงิาน

เกดิความเป็น

สริิมงคล

1.พนักงานมี

ขวัญและ

ก าลังใจในการ

ปฏบิัตงิาน

2.  เกดิความ

เป็นสริิมงคล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ
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7.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

15 โครงการจัดงานวัน

ท้องถิน่ไทย

1. เพื่อสง่เสริม

ขวัญและก าลังใจ  

ใหพ้นักงาน

2. เพื่อความเป็นสริิ

มงคลและระลกึถงึ

ความส าคัญของวัน

ท้องถิน่ไทย

ปลีะ  1  คร้ัง 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ  90  

พนกังานมขีวัญ

และก าลงัใจใน

การปฏบิตังิาน

เกดิความเปน็สริิ

มงคลและระลกึ

ถงึความส าคญั

ของวันทอ้งถิ่นไทย

1.พนกังานมี

ขวัญและก าลงัใจ

ในการปฏบิตังิาน

2.  เกดิความ

เปน็สริิมงคลและ

ระลกึถงึ

ความส าคญัของ

วันทอ้งถิ่นไทย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ
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7.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



16 โครงการศูนย์ขอ้มูล

ขา่วสารขององคก์ร

ปกครองสว่นท้องถิน่

อ าเภอแมแ่ตง

เพื่ออุดหนุน

งบประมาณให้

เทศบาลต าบล

แมห่อพระ  จัด

ด าเนนิการ

ศูนย์กลางของแหลง่

เรียนรู้ในการ

อ านวยความสะดวก

ใหแ้กป่ระชาชนใน

การจัดซื้อจัดจา้ง

ของอปท.

27  ชุมชน 20,000 - - - - ร้อยละ  100  

อปท.มศีนูย์กลาง

ของแหลง่เรียนรู้

ในการอ านวย

ความสะดวก

ใหแ้กป่ระชาชน

ในการขอรับ

ขอ้มลูขา่วสาร

ตรวจสอบการ

จัดซื้อจัดจ้างของ

 อปท. ไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ

อปท.มี

ศูนย์กลางของ

แหล่งเรียนรู้ใน

การอ านวย

ความสะดวก

ใหแ้กป่ระชาชน

ในการขอรับ

ขอ้มูลขา่วสาร

ตรวจสอบการ

จัดซื้อจัดจา้ง

ของ อปท. ได้

อย่างมี

ประสิทธภิาพ
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7.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

17 โครงการบริหาร

จัดการศูนย์

ปฏบิัตกิารร่วมใน

การชว่ยเหลอื

ประชาชนของ

องคก์รปกครองสว่น

ท้องถิน่

เพื่ออุดหนุน

งบประมาณใหแ้ก่

องคก์รปกครอง

สว่นท้องถิน่  ที่เป็น

สถานที่กลางของ

ศูนย์ปฎบิัตกิารร่วม

ในการชว่ยเหลอื

ประชาชนของ

องคก์รปกครอง

สว่นท้องถิน่

ประชาชนใน

พื้นที่ของ

องคก์ร

ปกครองสว่น

ท้องถิน่  

อ าเภอแมแ่ตง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ  80 

ประชาชนในพื้นที่

อ าเภอแมแ่ตง

ไดรั้บความ

ชว่ยเหลอืทัง้ใน

ดา้นสาธารณภยั 

 การสง่เสริมและ

พัฒนาคณุภาพ

ชวีติ  โรคตดิตอ่

หรือโรคระบาด

ในทอ้งถิ่น

ประชาชนใน

พื้นทีอ่ าเภอแม่

แตงได้รับความ

ชว่ยเหลือใน

ด้านต่างๆ  ท า

ใหม้คีุณภาพ

ชวีติทีด่ีขึ้น
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7.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

18 โครงการสง่เสริม

การท่องเที่ยว

มหกรรมไมด้อกไม้

ประดับจังหวัด

เชยีงใหม่

เพื่อจัดนทิรรศการ /

 สง่ขบวนเขา้ร่วม

มหกรรมงานไม้

ดอกไมป้ระดับ  

จังหวัดเชยีงใหม่

จัดนทิรรศการ / 

สง่ขบวนเขา้ร่วม

มหกรรมงานไม้

ดอกไมป้ระดบั  

จังหวัดเชยีงใหม่

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ  80 

ทอ้งถิ่นเกดิความ

ร่วมมอืและ

การบรูณาการ

ร่วมกนัระหวา่ง 

อปท.

ทอ้งถิน่เกดิ

ความร่วมมอื

และการบรูณา

การร่วมกัน

ระหวา่ง อปท.
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7.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

19 โครงการมหกรรมไม้

ดอกไมป้ระดับจังหวัด

เชยีงใหม่

เพือ่อุดหนนุ

งบประมาณใหแ้ก ่  ที่

ท าการปกครองอ าเภอ

แมแ่ตง  ในการร่วมจัด

กจิกรรมงานไมด้อกไม้

ประดบั  จังหวัด

เชยีงใหม่

อ าเภอแมแ่ตง  

ร่วมจัดกจิกรรม

งานไมด้อกไม้

ประดบั  จังหวัด

เชยีงใหม่

- - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ  80 

องคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิ่นใน

เขตอ าเภอแมแ่ตง

  ร่วมจัดกจิกรรม

งานไมด้อกไม้

ประดบั  จังหวัด

เชยีงใหม่

ทอ้งถิน่เกดิ

ความร่วมมอื

และการบรูณา

การร่วมกัน

ระหวา่ง อปท.

- 398 -

- 399 -

7.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



7.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

20 โครงการจัดงานวัน

เฉลมิพระชนมพรรษา

  พระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทร

รามาธิบดศีรีสนิทร 

มหาวชริาลงกรณ  

พระวชริเกลา้

เจา้อยู่หัว

1. เปน็การเฉลมิฉลอง

พระเกยีรตแิละ

แสดงออกถงึความจงรัก

ภคัดตีอ่สถาบนั

พระมหากษตัริย์  2. 

เพื่อสร้างความรัก  

ความสมคัรสมาน  

สามคัคขีองบคุลากรและ

ประชาชนในทอ้งถิ่น 3. 

เพื่อใหป้ระชาชนทกุหมู่

เหลา่ไดท้ ากจิกรรม

บ าเพ็ญสาธารณะ

ประโยชนต์อ่ชุมชนและ

ประเทศชาติ

คณะผู้บริหาร/

สมาชกิสภา

เทศบาล/ประธาน

ชุมชนหนว่ยงาน

ภาครัฐ 

รัฐวิสาหกจิ/พนง.

เทศบาล และ

พนกังานลกูจา้ง  

เทศบาลเมอืงเมอืง

แกนพัฒนา รวม

ทัง้หมด 200  คน

- - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ  80 

ประชาชนในพื้นที่มี

ความจงรักภกัดตีอ่

สถาบนั

พระมหากษตัริย์

ประชาชนในพื้นที่มี

ความจงรักภกัดตีอ่

สถาบนั

พระมหากษตัริย์

- 399 -

- 400 -

7.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



7.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

21 โครงการจัดงานวัน

เฉลมิพระชนมพรรษา

  สมเด็จพระบรม

ราชชนนพีันปีหลวง  

และวันแมแ่หง่ชาติ

1. เพื่อร่วมเฉลมิพระ

เกยีรตสิมเด็จพระบรมราช

ชนนพีันปหีลวง เนื่องใน

โอกาสมหามงคลเฉลมิพระ

ชนมพรรษา 2. เพื่อเป็น

การถวายความจงรักภัคคี

และส านกึในพระมหา

กรุณาธคิุณ  สมเด็จพระ

บรมราชชนนพีันปหีลวง     

    3. เพื่อสง่เสริม

สนับสนุนการสร้างความ

ปรองดองและสมานฉันท์

ของคนในชาต ิ4. เพื่อ

สง่เสริมสถาบันครอบครัว

ใหเ้กดิความรัก  ความอบอุน่

1. แมด่แีดน่ระดบั

ชุมชน 24 คน 

และระดบัเขต 3 

คน            2. 

แมท่ี่มอีายุยืนยาว

เขตละ  1  คน รวม

  3  คน     3. จดั

พธิถีวายพานพุ่ม/

ถวายราชสดดุี

- - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ  80 

ประชาชนในพื้นที่มี

ความจงรักภกัดตีอ่

สถาบนั

พระมหากษตัริย์

ประชาชนในพื้นที่มี

ความจงรักภกัดตีอ่

สถาบนั

พระมหากษตัริย์

- 400 -

- 401 -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



7.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

22 โครงการวันคลา้ยวัน

พระบรมราชสมภพ

ของพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบ

ศรมหาภูมพิลอดุล

เดชมหาราช  บรม

นาถบพติร  วันชาติ

และวันพอ่แหง่ชาติ

1. เพื่อส านกึในพระมหา

กรุณาธคิณุ และ

แสดงออกถงึความ

จงรักภกัดแีด่

พระบาทสมเดจ็พระบรม

ชนกาธเิบศร มหาภมูิ

พลอดลุยเดชมหาราช  

บรมนาถบพติร 2. เพื่อ

เทดิทนูคณุพอ่ และยก

ย่องบทบาทของพอ่ที่มี

ตอ่ครอบครัวและสงัคม 

 3. เพื่อเปน็การร่วมมอื 

ร่วมแรงร่วมใจของจติ

อาสา และพี่นอ้งปชช. ใน

เขตเทศบาลเมอืงเมอืง

แกนพัฒนา

คณะผู้บริหาร 

สมาชกิสภา

เทศบาล ประธาน

ชุมชน ขา้ราชการ 

พนกังานลกูจา้ง 

ประชาชน จติอาสา

ร่วมกนัท ากจิกรรม

บ าเพ็ญ

สาธารณประโยชน ์

 จ านวน  200  คน

- - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ  80 

ประชาชนในพื้นที่มี

ความจงรักภกัดตีอ่

สถาบนั

พระมหากษตัริย์

ประชาชนในพื้นที่มี

ความจงรักภกัดตีอ่

สถาบนั

พระมหากษตัริย์

- 401 -

- 402 -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



7.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

23 โครงการจัดงานวัน

เฉลมิพระ

ชนมพรรษาสมเด็จ

พระนางเจา้ฯ พระ

บรมราชนิี

1. เพื่อร่วมเฉลมิพระ

เกยีรตฯิ และร่วมถวาย

ความจงรักภคัด ี ถวาย

แดส่มเดจ็พระนางเจา้ฯ  

พระบรมราชนิ ี เนื่องใน

โอกาสวันเฉลมิพระ

ชนมพรรษา                 

 2. เพื่อสง่เสริม

สนบัสนนุการสร้างความ

ปรองดองและสมานฉนัท์

ของคนในชาติ

1. จดัพธิถีวาย

พานพุ่ม/ถวายราช

สดดุ ีแสดงความ

จงรักภคัดแีด่

สมเดจ็พระนางเจา้

ฯ พระบรมราชนิ ี 

 2. กลุม่ผู้สงูอายุ/

กลุม่แมบ่า้น/กลุม่อ

สม. / ประธาน

ชุมชน/จติอาสา / 

พนกังานเทศบาล 

จ านวน  200  คน

- - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ  80 

ประชาชนในพื้นที่มี

ความจงรักภกัดตีอ่

สถาบนั

พระมหากษตัริย์

ประชาชนในพื้นที่มี

ความจงรักภกัดตีอ่

สถาบนั

พระมหากษตัริย์

- 402 -

- 403 -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



7.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

24 โครงการปรับปรุง

แผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สนิ

เพื่อพัฒนา

ประสทิธิภาพการ

จัดเก็บภาษีรายได้

ของเทศบาล

27  ชุมชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ  100  

พัฒนา

ประสทิธิภาพ

การจัดเก็บ

ภาษีรายไดข้อง

เทศบาล

เทศบาล

สามารถ

พัฒนา

ประสทิธิภาพ

การจัดเก็บ

ภาษีรายไดข้อง

เทศบาล

- 403 -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



- 404 -

7.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

25 โครงการเพิ่ม

ประสทิธิภาพในการ

จัดเก็บรายไดแ้ละ

จัดท าฐานภาษีเพื่อ

รองรับการจัดเก็บ

ภาษีที่ดนิและสิง่ปลูก

สร้าง

เพื่อเพิ่ม

ประสทิธิภาพในการ

จัดเก็บรายได ้ และ

เตรียมความพร้อม

เพื่อรองรับการ

ด าเนนิ การจัดเก็บ

ภาษีตาม

พระราชบัญญัติ

ภาษีที่ดนิและสิง่

ปลูกสร้าง

27  ชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  80  

ประชาชนในเขต

เทศบาลเกดิ

ความรู้ความ

เขา้ใจในการเสยี

ภาษใีหก้บัเทศบาล

เทศบาล

สามารถ

จัดเก็บรายได้

อย่างถูกตอ้ง

และเป็นธรรม

ตอ่ประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



- 404 -

- 405 -

7.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

26 โครงการจา้งเหมา

ปรับปรุงโปรแกรม

เกีย่วกับการจัดเก็บ

รายได้

เพื่อใหม้โีปรแกรม

คอมพวิเตอร์ที่มี

ประสทิธิภาพใน

การปฏบิัตงิานของ

กองคลัง

ปีละ  1  คร้ัง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  80  

มโีปรแกรม

คอมพวิเตอร์ที่

ทนัสมยั เพิม่

ประสทิธภิาพใน

การจัดเกบ็

รายไดม้ากขึ้น

โปรแกรม

คอมพวิเตอร์

ทันสมัยมี

ประสทิธิภาพ

ในการจัดเก็บ

รายไดม้ากขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



- 405 -

- 406 -

7.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



27 โครงการจัดท าราคา

ปานกลางของที่ดนิ  

มาใชใ้นการประเมนิ

ภาษีบ ารุงท้องที่

เพื่อจัดท าราคาปาน

กลางของที่ดนิขึ้น

ใหมแ่ทนการใช้

ราคาปานกลาง

ที่ดนิที่ใชอ้ยู่ในการ

ประเมนิภาษีบ ารุง

ท้องที่  ประจ าปี 

พ.ศ.2521ถงึ 

พ.ศ.2524

เนือ่งจากไมส่ะท้อง

ถงึราคาที่ดนิที่

แท้จริงในปีปัจจุบัน

1  ปี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  80  

เทศบาลฯ 

สามารถน า

ราคาปาน

กลางภาษี

บ ารุงท้องที่มา

จัดเก็บภาษีได้

เพิ่มมากขึ้น ซึง่

สะท้อนถงึ

ราคาที่ดนิที่

แท้จริงใน

ปัจจุบัน

น าราคากลาง

ของที่ดนิใหม่

น ามาประเมนิ

ภาษีบ ารุง

ท้องที่ใหเ้ป็น

ปัจจุบันถูกตอ้ง

และเป็นธรรม

- 406 -

- 407 -

7.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

28 โครงการประเมนิ

ราคาทุนทรัพย์ของ

ที่ดนิและสิง่ปลูก

สร้าง  อัตราภาษี  

ในการจัดเก็บภาษี

ที่ดนิและสิง่ปลูกสร้าง

1. เพือ่เปน็การเตรียม

ความพร้อมในการ

จัดเกบ็ภาษทีี่ดนิและ

สิ่งปลกูสร้าง             

      2. เพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพในการ

จัดเกบ็รายได ้   3. 

เพือ่ใหก้ารประเมนิ

ภาษทีี่ดนิและสิ่งปลกู

สร้างและจัดเกบ็ภาษี

เปน็ไปดว้ยความ

ถกูตอ้งและเปน็ธรรม

1  ปี - - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  80  

สามารถ

ด าเนนิการ

จัดเก็บภาษี

ที่ดนิและสิง่

ปลูกสร้างได้

อย่างทั่วถงึใน

เขตเทศบาล

สามารถ

ด าเนนิการ

จัดเก็บภาษี

ที่ดนิและสิง่

ปลูกสร้างได้

อย่างทั่วถงึใน

เขตเทศบาล  

ท าใหม้รีายรับที่

เพิ่มมากขึ้น

- 407 -

- 408 -

7.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

29 โครงการเพิ่ม

ประสทิธิภาพการ

จัดเก็บรายได้

เพื่อเป็นการจูงใจให้

 ประชาชนมาช าระ

ภาษีภายในก าหนด  

 และใหค้วามรู้

เกีย่วกับการดา้น

ภาษีกับประชาชน 

และผู้น าชุมชน

ปีละ  2  คร้ัง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ  80  

ประชาชนมี

แรงจูงใจในการ

มาช าระภาษี

ภายในก าหนด 

เพิม่รายไดใ้หแ้ก่

เทศบาล 

ประชาชนและ

ผู้น าชุมชนมี

ความรู้ดา้นภาษี

มากขึ้น

ประชาชนมา

ช าระภาษี

ภายในก าหนด 

 เพิ่มรายได้

ใหแ้กเ่ทศบาล 

ประชาชนและ

ผู้น าชุมชนมี

ความรู้ดา้น

ภาษีมากขึ้น

- 408 -

- 409 -

7.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

30 โครงการ

ประชาสัมพันธ์

กจิกรรมและผลการ

ด าเนนิงานของอปท.

เพื่อท าการ

ประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนรับ

รับทราบถงึภารกจิ

และกจิกรรมของ

อปท.และกองคลัง

ในรอบปี

ปีละ  2  คร้ัง 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ร้อยละ  100  

ประชาชนไดรั้บ

ขา่วสารการ

ท างานและ

กจิกรรมตา่ง ๆ 

อย่างทั่วถงึ

ประชาชนไดรั้บ

ขา่วสารการ

ท างานและ

กจิกรรมตา่ง ๆ

 อย่างทั่วถงึ

- 409 -

- 410 -

7.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

31 โครงการออกหนว่ย

บริการเคลือ่นที่รับ

ช าระภาษีของทม.

เมอืงแกนฯ

เพื่ออ านวยความ

สะดวกใหแ้ก่

ประชาชน

ในการจัดเก็บภาษี

ใหค้รบถว้น

ปีละ  2  คร้ัง 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ร้อยละ  100 

 ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกในการ

เสยีภาษี  และ

เทศบาล

สามารถ

จัดเก็บภาษี

ไดม้ากขึ้น

ประชาชน

ไดรั้บความ

สะดวกในการ

เสยีภาษี  

สามารถ

จัดเก็บภาษี

ไดม้ากขึ้น

- 410 -

- 411 -

7.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

32 โครงการจา้งเหมา

บริการบุคคลของ

ส านักปลัดเทศบาล

เมอืงเมอืงแกนพัฒนา

เพื่อจา้งเหมา

บริการบุคคล  

บริษัท  หา้งร้าน

ตา่งๆ  ใหบ้ริการ

ดา้นตา่งๆ  ตาม

ความจ าเป็นและ

เหมาะสม

ด าเนนิการตา่งๆ 

ภายในเทศบาล

จนท.บริการ

ระบบงาน

สารสนเทศ  2 

คน , ชา่งภาพ 1 

คน , จนท.บนัทกึ

ขอ้มลูทะเบยีน

ราษฏร์ 1 คน , 

จนท.บนัทกึขอ้มลู

 e-plan 1 คน , 

แมบ่า้น 2 คน 

พนง.ตอ้นรับ 1 

คน

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ร้อยละ  100 

กจิการของ

เทศบาล

ด าเนนิการไป

ดว้ยความ

เรียบร้อย  

ลุลว่งไปดว้ยดี

กจิการของ

เทศบาล

ด าเนนิการไป

ดว้ยความ

เรียบร้อย  

ลุลว่งไปดว้ยดี

- 411 -

- 412 -

7.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

33 โครงการเพิ่ม

ประสทิธิภาพดา้น

การบริหารและการ

บริการของส านัก

ปลัดเทศบาลเมอืง

เมอืงแกนพัฒนา

เพื่อใหม้วีัสดุ  

ครุภัณฑเ์คร่ืองมอื  

เคร่ืองใชท้ี่จ าเป็นใน

การเพิ่ม

ประสทิธิภาพการ

ปฏบิัตงิานตาม

ภารกจิของ

เจา้หนา้ที่และ

หนว่ยงาน

วัสดุ ครุภัณฑ์

เคร่ืองมอื  

เคร่ืองใชใ้น

การปฏบิัตงิาน

ตามภารกจิของ

เจา้หนา้ที่

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ  80  

ของจ านวนวัสดุ

 ครุภัณฑท์ี่

ไดรั้บมาตรฐาน

เพยีงพอในการ

ใชง้านของ

ส านักปลัด

1. มวีัสด ุ

ครุภณัฑเ์คร่ืองมอื

 เคร่ือง ใชท้ี่

พอเพยีงตอ่การ

ปฏบิตังิานและมี

ประสทิธภิาพ

มากย่ิงขึ้น        

2. เจ้าหนา้ที่

ปฏบิตังิานได้

อย่างสะดวก 

รวดเร็ว และมี

ประสทิธภิาพ

- 412 -

- 413 -

7.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



7.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

34 โครงการจา้งเหมา

บริการบุคคลของ

งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

 ส านักปลัดเทศบาล

เมอืงเมอืงแกนพัฒนา

เพื่อจา้งเหมา

บริการบุคคล  

บริษัท  หา้งร้าน

ตา่งๆ  ใหบ้ริการ

ดา้นตา่งๆ  ตาม

ความจ าเป็นและ

เหมาะสม

ด าเนนิการตา่งๆ 

ภายในเทศบาล

จ านวน  12  

คน

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละ  100 

กจิการของ

เทศบาล

ด าเนนิการไป

ดว้ยความ

เรียบร้อย  

ลุลว่งไปดว้ยดี

กจิการของ

เทศบาล

ด าเนนิการไป

ดว้ยความ

เรียบร้อย  

ลุลว่งไปดว้ยดี

- 413 -

- 414 -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



7.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

35 โครงการเลอืกตัง้

สมาชกิสภาเทศบาล

และนายกเทศมนตรี

เมอืงเมอืงแกนพัฒนา

1.เพื่อใหป้ระชาชนผู้มี

สทิธเิลอืกตัง้ไดต้ระหนกั

ถงึความส าคญัของสทิธิ

หนา้ที่ตดัสนิในเลอืกคนดี

เขา้ไปบริหารบา้นเมอืง    

          2.เพื่อรณรงคใ์ห้

ผู้น าชุมชน  ประชาชน 

นกัเรียนนกัศกึษาไดม้ร

สว่นร่วมในการเลอืกตัง้ 

3.เพื่อท าใหก้ารเลอืกตัง้

เปน็ไปดว้ยความสจุริต

และเที่ยงธรรม

สมาชกิสภา

เทศบาล 19 คน 

และ 

นายกเทศมนตรี

เมอืงเมอืงแกน

พัฒนา 1 คน

 - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนในพื้น

ที่มาใชส้ทิธิ

เลอืกตั้งสมาชกิ

สภาเทศบาลและ

นายกเทศมนตรี

เมอืงเมอืงแกน

พัฒนา

ประชาชนใน

พื้นที่ใชส้ทิธิ

และหนา้ที่ของ

ตนเงเลอืกตัง้

สมาชกิสภา

เทศบาลและ

นายกเทศมนตรี

เมอืงเมอืงแกน

พัฒนา ตาม

ระบอบ

ประชาธิปไตย

- 414 -

- 415 -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



7.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

36 โครงการจา้งเหมา

บริการบุคคลของ

กองคลัง  เทศบาล

เมอืงเมอืงแกนพัฒนา

เพื่อจา้งเหมา

บริการบุคคล  

บริษัท  หา้งร้าน

ตา่งๆ  ใหบ้ริการ

ดา้นตา่งๆ  ตาม

ความจ าเป็นและ

เหมาะสม

ด าเนนิการตา่งๆ 

ภายในเทศบาล

จ านวน  8  คน 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ  100 

กจิการของ

เทศบาล

ด าเนนิการไป

ดว้ยความ

เรียบร้อย  

ลุลว่งไปดว้ยดี

กจิการของ

เทศบาล

ด าเนนิการไป

ดว้ยความ

เรียบร้อย  

ลุลว่งไปดว้ยดี

- 415 -

- 416 -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



7.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

37 โครงการเพิ่ม

ประสทิธิภาพดา้น

การบริหารและการ

บริการของกองคลัง  

เทศบาลเมอืงเมอืง

แกนพัฒนา

เพื่อใหม้วีัสดุ  

ครุภัณฑเ์คร่ืองมอื  

เคร่ืองใชท้ี่จ าเป็นใน

การเพิ่ม

ประสทิธิภาพการ

ปฏบิัตงิานตาม

ภารกจิของ

เจา้หนา้ที่และ

หนว่ยงาน

วัสดุ ครุภัณฑ์

เคร่ืองมอื  

เคร่ืองใชใ้น

การปฏบิัตงิาน

ตามภารกจิของ

เจา้หนา้ที่

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ  80  

ของจ านวนวัสดุ

 ครุภัณฑท์ี่

ไดรั้บมาตรฐาน

เพยีงพอในการ

ใชง้านของ

ส านัก

ปลัดเทศบาล

1.มวีัสด ุครุภณัฑ์

เคร่ืองมอื 

เคร่ืองใชท้ี่

พอเพยีงตอ่การ

ปฏบิตังิานและมี

ประสทิธภิาพ

มากย่ิงขึ้น        

 2.เจ้าหนา้ที่

ปฏบิตังิานได้

อย่างสะดวก 

รวดเร็ว และมี

ประสทิธภิาพ

- 416 -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



- 417 -

7.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

1 โครงการจัดซื้อวัสดุ

อุปกรณ์สนับสนุน

การปฏบิัตงิานจราจร

เพื่ออุดหนุน

งบประมาณใหแ้ก่

สถานตี ารวจภูธรแม่

แตง  เพื่อจัดซื้อ

วัสดุอุปกรณ์จราจร

ใชใ้นการปฎบิัตงิาน

อ านวยความ

สะดวกและควบคุม

จัดระบบการจราจร

ในเขตพื้นที่เทศบาล

เมอืงเมอืงแกนพัฒนา

พื้นที่เทศบาล

เมอืงเมอืงแกน

พัฒนา

- - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ  100  

เทศบาลไดใ้ห้

การสนบัสนนุ

อุปกรณ์จราจรใช้

ในการปฎบิตังิาน

อ านวยความ

สะดวกและ

ควบคมุจัดระบบ

การจราจรในเขต

พื้นที่เทศบาล

เมอืงเมอืงแกน

พัฒนา

เทศบาลไดใ้ห้

การสนบัสนนุ

อุปกรณ์จราจรใช้

ในการปฎบิตังิาน

อ านวยความ

สะดวกและ

ควบคมุจัดระบบ

การจราจรในเขต

พื้นที่เทศบาล

เมอืงเมอืงแกน

พัฒนา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



- 418 -

7.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.2 แผนงานการศึกษา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

1 โครงการประชุม

คณะกรรมการ

พัฒนาการศกึษา

เพื่อทบทวนและ

สร้างกระบวนการมี

สว่นร่วมในการจัด

การศกึษาของ

เทศบาลเมอืงเมอืง

แกนพัฒนา

จัดการประชุม

คณะกรรมการ

พัฒนา

การศกึษา ปีละ

  2 คร้ัง

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ร้อยละของ

แผนงานดา้นการ

จัดการศกึษา

ที่มาจากผลการ

ประชุม

คณะกรรมการ

พัฒนาการศกึษา

การจัดการ

ศกึษาของ

เทศบาลเมอืง

เมอืงแกน

พัฒนาเป็นไป

ตามความ

ตอ้งการของ

ประชาชนตาม

หลักธรรมาภิ

บาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



- 418 -

- 419 -

7.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.2 แผนงานการศึกษา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

2 โครงการจา้งเหมา

บุคลากรเพื่อปฏบิัต ิ

งานในการสง่เสริม

กระบวนการจัดการ

ศกึษา

เพือ่จ้างเหมาบริการ

บคุคล บริษทั  หา้ง

ร้านตา่งๆ เพือ่

ปฏบิตังิานในการ

สง่เสริมกระบวนการ

จัดการศกึษา ตาม

ความจ าเปน็และความ

เหมาะสมด าเนนิการ

ตา่งๆ ภายในเทศบาล

21  คน 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร้อยละของ

ภารกจิดา้น

การศกึษา

เทศบาลสามารถ

ใหบ้ริการ

ประชาชน

ครอบคลมุทั่วถงึ

มปีระสทิธภิาพ

เทศบาลฯ 

สามารถจัด

การศกึษาไดม้ี

คุณภาพมาก

ย่ิงขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



- 419 -
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7.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.2 แผนงานการศึกษา

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

3 โครงการเพิ่ม

ประสทิธิภาพดา้น

การบริหารและการ

บริการของกอง

การศกึษาเทศบาล

เมอืงเมอืงแกนพัฒนา

เพื่อใหม้วีัสดุ  

ครุภัณฑเ์คร่ืองมอื  

เคร่ืองใชท้ี่จ าเป็นใน

การเพิ่ม

ประสทิธิภาพการ

ปฏบิัตงิานตาม

ภารกจิของ

เจา้หนา้ที่และ

หนว่ยงาน

วัสด ุ ครุภณัฑ์

เคร่ืองมอื

เคร่ืองใชใ้นการ

ปฏบิตังิานตาม

ภารกจิของ

เจ้าหนา้ที่

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ร้อยละ  80  

ของจ านวนวัสดุ

 ครุภัณฑท์ี่

ไดรั้บมาตรฐาน

เพยีงพอในการ

ใชง้าน

1.มวีัสด ุครุภณัฑ์

เคร่ืองมอื 

เคร่ืองใชท้ี่

พอเพยีงตอ่การ

ปฏบิตังิานและมี

ประสทิธภิาพ

มากย่ิงขึ้น        

2.เจ้าหนา้ที่

ปฏบิตังิานได้

อย่างสะดวก 

รวดเร็ว และมี

ประสทิธภิาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



- 420 -

- 421 -

7.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.3  แผนงานสาธารณสุข

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

1 โครงการจา้งเหมา

บริการบุคคลกอง

สาธารณสุขและ

สิง่แวดลอ้มเทศบาล

เมอืงเมอืงแกนพัฒนา

เพื่อจา้งเหมา

บริการบุคคล  

บริษัท  หา้งร้าน

ตา่งๆ  ใหบ้ริการ

ดา้นตา่งๆ  ตาม

ความจ าเป็นและ

เหมาะสม  

ด าเนนิการตา่งๆ  

ภายในเทศบาล

23  อัตรา 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ  90

มบีคุลากรที่มี

ความรู้และ

สามารถ

ปฏบิตังิานในกอง

สาธารณสขุ

มบีคุลากรที่มี

ความรู้และ

สามารถ

ปฏบิตังิานในกอง

สาธารณสขุ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



- 421 -

- 422 -

7.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.3  แผนงานสาธารณสุข

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



2 โครงการเพิ่ม

ประสทิธิภาพดา้น

การบริหารและการ

บริการของกอง

สาธารณสุขและ

สิง่แวดลอ้มเทศบาล

เมอืงเมอืงแกนพัฒนา

เพื่อใหม้วีัสดุ  

ครุภัณฑเ์คร่ืองมอื  

เคร่ืองใชท้ี่จ าเป็นใน

การเพิ่ม

ประสทิธิภาพการ

ปฏบิัตงิานตาม

ภารกจิของ

เจา้หนา้ที่และ

หนว่ยงาน

วัสดุ ครุภัณฑ์

เคร่ืองมอื  

เคร่ืองใชใ้น

การปฏบิัตงิาน

ตามภารกจิของ

เจา้หนา้ที่

2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 ร้อยละ  80  

ของจ านวนวัสดุ

 ครุภัณฑท์ี่

ไดรั้บมาตรฐาน

เพยีงพอในการ

ใชง้าน

1.มวีัสด ุครุภณัฑ์

เคร่ืองมอื 

เคร่ืองใชท้ี่

พอเพยีงตอ่การ

ปฏบิตังิานและมี

ประสทิธภิาพ

มากย่ิงขึ้น        

2.เจ้าหนา้ที่

ปฏบิตังิานได้

อย่างสะดวก 

รวดเร็ว และมี

ประสทิธภิาพ
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7.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.4  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

1 โครงการจา้งเหมา

บริการบุคคลกองชา่ง

เทศบาลเมอืงเมอืง

แกนพัฒนา

เพื่อจา้งเหมา

บริการบุคคล  

บริษัท  หา้งร้าน

ตา่งๆ  ใหบ้ริการ

ดา้นตา่งๆ  ตาม

ความจ าเป็นและ

เหมาะสม

ด าเนนิการตา่งๆ 

ภายในเทศบาล

20  คน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ  60  

แรงงานใน

ทอ้งถิ่นมรีายได ้

และมสีว่นร่วมใน

การปฏบิตังิาน

ของเทศบาล

แรงงานใน

ท้องถิน่มรีายได้

 และมสีว่นร่วม

ในการ

ปฏบิัตงิานของ

เทศบาลให้

ส าเร็จลุลว่งไป

ดว้ยดี

- 423 -
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7.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.4  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

2 โครงการเพิ่ม

ประสทิธิภาพดา้น

การบริหารและการ

บริการของกองชา่ง

เทศบาลเมอืงเมอืง

แกนพัฒนา

เพื่อใหม้วีัสดุ  

ครุภัณฑเ์คร่ืองมอื  

เคร่ืองใชท้ี่จ าเป็นใน

การเพิ่ม

ประสทิธิภาพการ

ปฏบิัตงิานตาม

ภารกจิของ

เจา้หนา้ที่และ

หนว่ยงาน

วัสดุ ครุภัณฑ์

เคร่ืองมอื  

เคร่ืองใชใ้น

การปฏบิัตงิาน

ตามภารกจิของ

เจา้หนา้ที่

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ร้อยละ  80  

ของจ านวนวัสดุ

 ครุภัณฑท์ี่

ไดรั้บมาตรฐาน

เพยีงพอในการ

ใชง้าน

1.มวีัสด ุครุภณัฑ์

เคร่ืองมอื 

เคร่ืองใชท้ี่

พอเพยีงตอ่การ

ปฏบิตังิานและมี

ประสทิธภิาพ

มากย่ิงขึ้น        

2.เจ้าหนา้ที่

ปฏบิตังิานได้

อย่างสะดวก 

รวดเร็ว และมี

ประสทิธภิาพ

- 424 -

- 425 -

7.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.4  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

3 โครงการจา้งเหมา

บริการบุคลากรใน

การเก็บขนสิง่ปฏกิูล

เพื่อจา้งเหมา

บริการบุคลากรใน

การเก็บขนสิง่ปฏกิูล

จ านวน  2  คน 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 ร้อยละ  90  

ใหบ้ริการ

ประชาชนที่มา

ขอรับบริการ

ประชาชน

ไดรั้บการ

บริการจาก

หนว่ยงานของ

รัฐ

- 425 -

- 426 -

7.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



7.4  แผนงานเคหะและชุมชน

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

4 โครงการจา้งเหมา

บริการเก็บขนขยะ

มูลฝอย  เขต  1

เพื่อจา้งเหมา

บริการบุคลากรใน

การเก็บขนขยะมูล

ฝอยในพื้นที่เทศบาล

เมอืงเมอืงแกน

พัฒนารวมถงึการ

ดูแลรักษาความ

สะอาดพื้นที่

สาธารณะ  เขต 1

จ านวน  4  คน 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ  90  

ของขยะมูล

ฝอย  เขต  1  

ไดรั้บการเก็บขน

ไมม่ขียะตกคา้ง

ในพื้นที่  เขต  

1  พื้นที่

สาธารณะ

ไดรั้บการดูแล

ความสะอาด
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7.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



7.4  แผนงานเคหะและชุมชน

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

5 โครงการจา้งเหมา

บริการเก็บขนขยะ

มูลฝอย  เขต  2

เพื่อจา้งเหมา

บริการบุคลากรใน

การเก็บขนขยะมูล

ฝอยในพื้นที่เทศบาล

เมอืงเมอืงแกน

พัฒนารวมถงึการ

ดูแลรักษาความ

สะอาดพื้นที่

สาธารณะ  เขต 2

จ านวน  3  คน 265,000 265,000 265,000 265,000 265,000 ร้อยละ  90  

ของขยะมูล

ฝอย  เขต  2  

ไดรั้บการเก็บขน

ไมม่ขียะตกคา้ง

ในพื้นที่  เขต  

2  พื้นที่

สาธารณะ

ไดรั้บการดูแล

ความสะอาด

- 427 -

- 428 -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



7.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.4  แผนงานเคหะและชุมชน

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

6 โครงการจา้งเหมา

บริการเก็บขนขยะ

มูลฝอย  เขต  3

เพื่อจา้งเหมา

บริการบุคลากรใน

การเก็บขนขยะมูล

ฝอยในพื้นที่เทศบาล

เมอืงเมอืงแกน

พัฒนารวมถงึการ

ดูแลรักษาความ

สะอาดพื้นที่

สาธารณะ  เขต 3

จ านวน  4  คน 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ  90  

ของขยะมูล

ฝอย  เขต  3  

ไดรั้บการเก็บขน

ไมม่ขียะตกคา้ง

ในพื้นที่  เขต  

3  พื้นที่

สาธารณะ

ไดรั้บการดูแล

ความสะอาด

- 428 -

- 429 -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



7.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.4  แผนงานเคหะและชุมชน

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

7 โครงการจา้งเหมา

บริการเก็บขยะ  2  

ขา้งทาง  ในเขต

เทศบาลเมอืงเมอืง

แกนพัฒนา

เพื่อจา้งเหมา

บริการบุคลากรใน

การเก็บขยะมูลฝอย 

 2  ขา้งทางในพื้นที่

เทศบาลเมอืงเมอืง

แกนพัฒนา

จ านวน  2  คน 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 ร้อยละ  90  

ของขยะมูล

ฝอย ไดรั้บการ

เก็บขน

ไมม่ขียะตกคา้ง

ในพื้นที่

สาธารณะ 

ไดรั้บการดูแล

ความสะอาด

- 429 -

- 430 -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



7.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

1 โครงการจัดเก็บ

ขอ้มูลพื้นฐาน

เพื่อจัดท าและ

ปรับปรุงขอ้มูล

ความจ าเป็น

พื้นฐานครอบครัว 

และสามารถใชเ้ป็น

ขอ้มูลในการวาง

แผนการบริหาร

จัดการท้องถิน่

 27  ชุมชน 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ  100  มี

การจัดท าและ

ปรับปรุงขอ้มลู

ความจ าเปน็

พื้นฐาน

ครอบครัวและ

สามารถใชเ้ปน็

ขอ้มลูในการวาง

แผนการบริหาร

จัดการทอ้งถิ่น

การจัดท าและ

ปรับปรุงขอ้มูล

ความจ าเป็น

พื้นฐาน

ครอบครัว 

สามารถใชเ้ป็น

ขอ้มูลในการ

วางแผนการ

บริหารจัดการ

ท้องถิน่ได้

- 430 -

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ



- 431 -

7.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

2 โครงการสง่เสริม

การจัดท าแผนชุมชน

เพื่อจัดท าขอ้มูล

พื้นฐานในการจัดท า

แผนชุมชน  เพิ่ม

ทักษะพัฒนาความรู้

เกีย่วกับแผนชุมชน

ใหแ้กป่ระธานชุมชน 

 ผู้แทนชุมชน  คณะ

ผู้บริหาร  สมาชกิ

สภาเทศบาล  

เจา้หนา้ที่และผู้ที่

เกีย่วขอ้ง

ประธานชุมชน 

 ผู้แทนชุมชน  

คณะผู้บริหาร 

 สมาชกิสภา

เทศบาล  

เจา้หนา้ที่และ

ผู้ที่เกีย่วขอ้ง

10,000 10,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ  100 

 มกีารจัดท า

ขอ้มูลพื้นฐาน

ในการจัดท า

แผนชุมชน  

เพิ่มทักษะ

พัฒนาความรู้

เกีย่วกับแผน

ชุมชน

มขีอ้มูลพื้นฐาน

ในการจัดท า

แผนชุมชน  มี

ทักษะพัฒนา

ความรู้

เกีย่วกับแผน

ชุมชนมากขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



- 431 -

- 432 -

7.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

3 โครงการจา้งเหมา

บริการบุคคลกอง

สวัสดกิารสังคม

เทศบาลเมอืงเมอืง

แกนพัฒนา

เพือ่จ้างแรงงานใน

พื้นที่การปฏบิตังิาน

ศนูย์การเรียนรู้

เศรษฐกจิพอเพยีง / 

ปฏบิตังิานดา้นสงัคม

สงเคราะห ์,พัฒนา 

และสง่เสริมอาชพี / 

ดแูลอาคารสถานที่

บริเวณอาคารส านกังาน

12  คน 1,056,000 1,056,000 1,056,000 1,056,000 1,056,000 ร้อยละ  60  

แรงงานใน

ทอ้งถิ่นมรีายได ้

และมสีว่นร่วมใน

การปฏบิตังิาน

ของเทศบาล

แรงงานใน

ทอ้งถิ่นมรีายได ้

และมสีว่นร่วมใน

การปฏบิตังิาน

ของเทศบาลให้

ส าเร็จลลุว่งไป

ดว้ยดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ
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7.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

  2561  

(บาท)

  2562  

(บาท)

  2563  

(บาท)

  2564  

(บาท)

  2565  

(บาท)

4 โครงการเพิ่ม

ประสทิธิภาพดา้น

การบริหารและการ

บริการของกอง

สวัสดกิารสังคม

เทศบาลเมอืงเมอืง

แกนพัฒนา

เพื่อใหม้วีัสดุ  

ครุภัณฑเ์คร่ืองมอื  

เคร่ืองใชท้ี่จ าเป็นใน

การเพิ่ม

ประสทิธิภาพการ

ปฏบิัตงิานตาม

ภารกจิของ

เจา้หนา้ที่และ

หนว่ยงาน

วัสดุ ครุภัณฑ์

เคร่ืองมอื  

เคร่ืองใชใ้น

การปฏบิัตงิาน

ตามภารกจิของ

เจา้หนา้ที่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  80  

ของจ านวนวัสด ุ

ครุภณัฑท์ี่ไดรั้บ

มาตรฐาน

เพยีงพอในการใช้

งาน

1.มวีัสด ุครุภณัฑ์

เคร่ืองมอื 

เคร่ืองใชท้ี่

พอเพยีงตอ่การ

ปฏบิตังิานและมี

ประสทิธภิาพ

มากย่ิงขึ้น       2.

เจ้าหนา้ที่

ปฏบิตังิานได้

อย่างสะดวก 

รวดเร็ว และมี

ประสทิธภิาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา่จะ

ไดรั้บ



- 433 -



แบบ  ผ.02

ส านกั

ปลดัเทศบาล

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

(เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา)



แบบ  ผ.02

ส านกั

ปลดัเทศบาล

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

ส านกั

ปลดัเทศบาล

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



ส านกั

ปลดัเทศบาล

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



ส านกั

ปลดัเทศบาล

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



ส านกั

ปลดัเทศบาล

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



ส านกั

ปลดัเทศบาล  

ร่วมกบักลุ่ม

พลงัมวลชน

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



ส านัก

ปลัดเทศบาล 

 ร่วมกับกลุม่

พลังมวลชน

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



ส านัก

ปลัดเทศบาล 

 ร่วมกับกลุม่

พลังมวลชน

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

ส านัก

ปลัดเทศบาล

บูรณาการ

ร่วมกับ 

อปท.อ าเภอ

แมแ่ตง

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

ส านกั

ปลดัเทศบาล

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

ส านกั

ปลดัเทศบาล

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

ส านกั

ปลดัเทศบาล

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

ส านกั

ปลดัเทศบาล

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

ส านกั

ปลดัเทศบาล

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



ส านกั

ปลดัเทศบาล

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



ส านกั

ปลดัเทศบาล

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



ส านกั

ปลดัเทศบาล

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



ส านกั

ปลดัเทศบาล

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



ส านกั

ปลดัเทศบาล

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



ส านกั

ปลดัเทศบาล

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



ส านกั

ปลดัเทศบาล

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

ส านกั

ปลดัเทศบาล

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

กองคลัง

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

กองคลัง

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

กองคลัง

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กองคลัง

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กองคลัง

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กองคลัง

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กองคลัง

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กองคลัง

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



ส านกั

ปลดัเทศบาล

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



ส านกั

ปลดัเทศบาล

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



งานปอ้งกนั

และบรรเทาสา

ธารณภยั 

ส านกั

ปลดัเทศบาล

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



ส านกั

ปลดัเทศบาล

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กองคลัง

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

กองคลัง

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

งานป้องกัน

และบรรเทา

สาธารณภัย

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

กองการศกึษา

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

กองการศกึษา

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

กองการศกึษา

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

กอง

สาธารณสขุ

และสิ่งแวดลอ้ม

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กอง

สาธารณสุข

และ

สิง่แวดลอ้ม

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กองชา่ง

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กองชา่ง

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กอง

สาธารณสุข

และ

สิง่แวดลอ้ม

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กอง

สาธารณสุข

และ

สิง่แวดลอ้ม

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กอง

สาธารณสุข

และ

สิง่แวดลอ้ม

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กอง

สาธารณสุข

และ

สิง่แวดลอ้ม

แบบ  ผ.02

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



กอง

สาธารณสุข

และ

สิง่แวดลอ้ม

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

กอง

สวัสดกิาร

สังคม

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

กอง

สวัสดกิาร

สังคม

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.02

กองสวัสดกิาร

สังคม

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก



แบบ  ผ.01

กองสวัสดกิาร

สังคม

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
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รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับ  โครงการท่ีเกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  5  การสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน 

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา่

จะได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

1 โครงการซ่อมเสริม

ผิวจราจรแอสฟัลท์

ตกิคอน กรตี  ถนน

สายบ้านปางกว้าง  

หมูท่ี่  13  ต าบล

อนิทขิล  เชื่อมบ้าน

ป่าจี้ หมูท่ี่ 1  

ต าบลอนิทขิล  

อ าเภอแมแ่ตง  

จังหวัดเชยีงใหม ่

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานให้บริการ 

อ านวยความสะดวก

และความปลอดภัย

แก่ประชาชน 

 

ระยะทางไม่น้อย

กว่า  21,960   

ตารางเมตร 

๕,๘๒๑,๐๐๐ ๕,๘๒๑,๐๐๐ ๕,๘๒๑,๐๐๐ ๕,๘๒๑,๐๐๐ ๕,๘๒๑,๐๐๐ ร้อยละ  100

สามารถ

ให้บริการ 

อ านวยความ

สะดวกและ

ความปลอดภัย

แก่ประชาชน 

 

สามารถ

ให้บริการ 

อ านวยความ

สะดวกและ

ความ

ปลอดภยัแก่

ประชาชน 

ได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02/1 
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  5  การสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน 

1. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา่

จะได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2 โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยาง 

แอสฟัลท์ติก ถนน

สายบ้านปง หมู่ท่ี 

7 ต าบลอนิทขิล  

เขื่อมบ้านหนองผึง้ 

หมูท่ี่ 18  ต าบล

อนิทขิล  

อ าเภอแมแ่ตง  

จังหวัดเชยีงใหม ่

 

เพื่อพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน

ให้บริการ อ านวย

ความสะดวกและ

ความปลอดภัยแก่

ประชาชน 

ระยะทางไม่

นอ้ยกว่า  

14,000   

ตารางเมตร 

๘,๑๕๕,๐๐๐ ๘,๑๕๕,๐๐๐ ๘,๑๕๕,๐๐๐ ๘,๑๕๕,๐๐๐ ๘,๑๕๕,๐๐๐ ร้อยละ  100

สามารถ

ให้บริการ 

อ านวยความ

สะดวกและ

ความปลอดภัย

แก่ประชาชน 

 

สามารถ

ให้บริการ 

อ านวยความ

สะดวกและ

ความ

ปลอดภัยแก่

ประชาชน 

ได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02/1 
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  5  การสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา่

จะได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

3 โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยางแอส

ฟัลท์ติก ถนนสาย

บ้านสันป่าสัก หมู่ท่ี 

2  ต าบลช่อแล  

เขื่อมบ้านกาด หมู่

ท่ี 4  

ต าบลแมห่อพระ  

อ าเภอแมแ่ตง  

จังหวัดเชยีงใหม ่

 

เพื่อพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน

ให้บริการ อ านวย

ความสะดวกและ

ความปลอดภัยแก่

ประชาชน 

ระยะทางไม่น้อย

กว่า  7,520 

ตารางเมตร 

๓,๖๓๙,๐๐๐ ๓,๖๓๙,๐๐๐ ๓,๖๓๙,๐๐๐ ๓,๖๓๙,๐๐๐ ๓,๖๓๙,๐๐๐ ร้อยละ  100

สามารถ

ให้บริการ 

อ านวยความ

สะดวกและ

ความปลอดภัย

แก่ประชาชน 

 

สามารถ

ให้บริการ 

อ านวยความ

สะดวกและ

ความ

ปลอดภัยแก่

ประชาชน 

ได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  5  การสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดวา่

จะได้รับ 

หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

4 โครงการปรับปรุง

เสริมผิวถนน

แอสฟัลต์คอนกรีต 

สายทางเช่ือม

ระหว่างชุมชนวัง

ดิน ถึงบ้านแม่หอ

พระ   หมูท่ี่ 3    

ต.แมห่อพระ  

อ าเภอแมแ่ตง  

จังหวัดเชยีงใหม ่

เพือ่พัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน

ให้บริการ อ านวย

ความสะดวกและ

ความปลอดภัยแก่

ประชาชน 

ระยะทาง 

1,500 เมตร 

- - 2,000,๐๐๐ 2,000,๐๐๐ 2,000,๐๐๐ ร้อยละ  100

สามารถ

ให้บริการ 

อ านวยความ

สะดวกและ

ความปลอดภัย

แก่ประชาชน 

 

สามารถ

ให้บริการ 

อ านวยความ

สะดวกและ

ความ

ปลอดภัยแก่

ประชาชน 

ได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

รวม 3  โครงการ - - 17,615,000 17,615,000 19,615,000 19,615,000 19,615,000 - - - 
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แบบ ผ.02/1 
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