
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
เรื่อง  ใหใชแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559 – 2561 
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  เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559 – 2561  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548  
หมวด  3  ขอ  17  โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา   เมื่อวันที่  
15  มิถุนายน  พ.ศ.2558  เรียบรอยแลว  นั้น 
 

  เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548  หมวด  5  การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  ขอ 24  ใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใช
แผนพัฒนาที่อนุมัติแลว  และนําไปปฏิบัติ  รวมทั้งแจงใหสภาทองถิ่น   คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ  องคการบริหารสวนจังหวัด  อําเภอ   หนวยงานที่เกี่ยวของ  และประกาศใหประชาชนในทองถิ่น
ทราบโดยทั่วกัน 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

   ประกาศ   ณ  วันที่  22  มิถุนายน  พ.ศ.2558 
 
 
 

                  (นายจรัส    ไชยยา) 
                                                      นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
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   ประกาศ   ณ  วันที่  22  มิถุนายน  พ.ศ.2558 
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  เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  เปนหนวยงานการปกครองทองถิ่นรูปแบบหนึ่ ง   
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2548  

กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตองดําเนินการวางแผนเพื่อเปนกลไกสําคัญที่จะทําใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นบรรลุวัตถุประสงคและจุดมุงหมาย  ประกอบดวยแผนยุทธศาสตร  และแผนพัฒนา

สามป  ที่นําไปสูการปฏิบัติ  การจัดทําโครงการตางๆ  ในการแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของ

ประชาชนในทองถิ่นไดอยางเปนรูปธรรม  ใหสัมฤทธิ์ผลในชวงเวลาที่กําหนด  มีการควบคุมติดตามและ

ประเมินผล  โดยการบริหารจัดการที่ดีมคีวามโปรงใสและพรอมที่จะใหมีการตรวจสอบทั้งหนวยงานของรัฐ

และประชาคม 
 

  เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ไดทบทวนและจัดทําแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2559 -2561  
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อยางมีประสทิธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงคของการพัฒนาทองถิ่นตามที่ไดวางแผนพัฒนาไว  หวังเปน

อยางยิ่งวาแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2559 – 2561)  ฉบับนี้จะเปนแนวทางในการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ

และสนองตอปญหาความตองการของประชาชนตอไป 

 

 

         เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
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บทนํา 

 

  ดวยเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  มีนโยบายที่จะใชหลักการการมีสวนรวมของประชาชนในการ

จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  โดยถือเอาปญหาและความตองการของประชาชนเปนหลักที่จะดําเนินการเพื่อแกไข

และตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจรงิ  และยั่งยืน  กอปรกับผูบริหารเทศบาลไดมีนโยบาย

ที่จะมุงพัฒนา และยกระดับชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลใหมีมาตรฐานในการดํารงชีวิต  มีจิตสํานึกใน

การรักทองถิ่นเพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาทองถิ่นใหเจริญกาวหนา  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ  ๑๘  กําหนดใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  จัดทําและทบทวนแผนพัฒนาสามปใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายนกอนงบประมาณ

ประจําป    และขอ  ๖  การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองสอดคลองกับระเบียบวาดวยการ

ประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยแผนพัฒนาสามปจะตองมีความ

สอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  และแผนยุทธศาสตร

การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
 

๑.๑   ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 

  แผนพัฒนาสามป  เปนการแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดที่วา  

ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทางและภายใตแนว

ทางการพัฒนาหนึ่ง  จะมีโครงการ / กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ / กิจกรรม ที่จะตองนํามา

ดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนาซึ่งจะมีผล

ตอวัตถุประสงคเปาหมาย  จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน  และวิสัยทัศนในที่สุด 

  นอกจากนั้น  แผนพัฒนาสามป  เปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิด  กับงบประมาณรายจาย

ประจําป  กลาวคือ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  ใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณ

รายจายประจําป  โดยนําโครงการ / กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามป ในปที่จะจัดทํางบประมาณรายจาย

ประจําป  ไปจัดทํางบประมาณ เพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบและผาน

กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 
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  ดังนั้น  โครงการที่บรรจุอยูในแผนพัฒนาสามป  โดยเฉพาะในแผนประจําปแรกของหวง

ระยะเวลาสามปนัน้  ควรมีสภาพความพรอมอยางนอย  ๒  ประการ  คอื 

  ๑.   มีความแนนอนของกิจกรรมที่จะดําเนินการ  โดยควรมีการประเมินถึงความเปนไปได

ของโครงการ / กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชนสาธารณที่จะไดรับจากโครงการ / กิจกรรม 

  ๒.   กิจกรรมที่อยูในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามป  ควรมีความพรอมในเรื่อง

รูปแบบและรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร  เพื่อใหสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนําไปใช

จัดทํางบประมาณรายจายประจําปไดตอไป   
 

            แผนพัฒนาสามปมีลักษณะกวาง ๆ ดังตอไปนี้ 

  ๑.   เปนเอกสารที่แสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

  ๒.   เปนเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา 

                           ที่ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดําเนนิการ 

๓.   เปนเอกสารที่แสดงโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนนิการเปนหวงระยะ    

 เวลาสามป 

๔. เปนเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา กับ 

      งบประมาณรายจายประจําป 
 

๑.๒  วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

๑.  เพื่อเปนการเตรียมโครงการตาง ๆ  ใหอยูในลักษณะที่พรอมจะบรรจุในเอกสาร  

     งบประมาณประจําป  และนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ 

๒. เพื่อแสดงความสัมพันธและเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแผนพัฒนา

สามป  และการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 

๓. เพื่อแสดงจุดหมายและแนวทางการพัฒนาของเทศบาล วาเปนอยางไร  โดยจะตอง

สอดคลอง  และสามารถสนองตอบตอวัตถุประสงคของการพัฒนา 
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๑.๔  ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕61) 

การจัดทําแผนพัฒนาสามป  เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕61) ได

ดําเนินการจัดทําตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว0703 

ลงวันที่   2  กุมภาพันธ  ๒๕๕8  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามป

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  จัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่  ยุทธศาสตรการพัฒนา

จังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัด  และแผน

ชุมชน  และตองใหความสําคัญตอยุทธศาสตรและโครงการพัฒนาที่รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปตามประกาศ

คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และจัดทําแผนพัฒนาใหสอดคลอง

กับยุทธศาสตรการพัฒนาของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)  นโยบายของรัฐบาล  แผนงานดาน

ความมั่นคง  ภารกิจที่ไดรับการถายโอนจากสวนราชการ  รวมถึงสามารถใชคานิยมพื้นฐานของคนไทยมา

ปรับใชในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตามความเหมาะสม  และใชแผนพัฒนา

สามปเปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณและนําโครงการพัฒนาในปแรกของแผนพัฒนาสามปไปเปน

กรอบในการจัดทํางบประมาณประจําปและงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  สวนโครงการพัฒนาในปที่สอง

และปที่สามของแผนพัฒนาสามปตองเปนโครงการพัฒนาที่ตองทําตอเนื่องจากโครงการพัฒนาในปแรก  

หรอืเปนโครงการพัฒนาที่จัดลําดับความสําคัญของโครงการนอยกวาโครงการพัฒนาปแรกในแผนพัฒนา

สามป  ดังนั้น  เพื่อใหการบริหารงานของเทศบาลเมอืงเมืองแกนพัฒนา  เปนไปเพื่อประโยชนของประชาชน

โดยมีแผนพัฒนาสามป  เปนเครื่องมือในการบริหารงาน  เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  จึงไดกําหนดขั้นตอนในการ

จัดทําแผนพัฒนาสามป  ( พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕61)  ดังนี ้
 

ขั้นตอนท่ี ๑  การเตรียมการจัดทําแผน  

๑.  งานวิเคราะหนโยบายและแผน  สํานักปลัดเทศบาล  ผูรับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนา

เทศบาล  เขาพบผูบริหารทองถิ่น  เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคความสําคัญและความจําเปนในการจัดทํา

แผนพัฒนาสามป  และเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป  หวงป ๒๕๕9–๒๕61  ผานผูบังคับบัญชา  

และปลัดเทศบาล  ใหผูบริหารทองถิ่นอนุมัต ิ 

๒.  หนวยงานที่รับผิดชอบแจงโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕9–2๕61) ที่

ไดรับการอนุมัติใหผูเกี่ยวของทราบ  
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ขั้นตอนท่ี ๒  การเก็บรวบรวมขอมูล  

๑.  เกบ็รวบรวมขอมูล : รวบรวมและจัดทําฐานขอมูลสภาพทั่วไป ใหครบถวนทันสมัย  

๒.  รวบรวมปญหาสําคัญของทองถิ่น : โดยการจัดประชุมประชาคมชุมชน เพื่อสงเสริมให

มีการจัดทํา  ปรับปรุง  และทบทวนแผนของชุมชน  ซึ่งเปนปญหาที่สําคัญของทองถิ่น และใหชุมชน

จัดลําดับความสําคัญของปญหา  เพื่อประกอบการพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาสามป 
 

ขั้นตอนที่  ๓   การระดมความคดิเห็น  กําหนดประเด็นยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนา 

โดยใชเทคนิค SWOT analysis และการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมทองถิ่นเพื่อรวมกัน

กําหนดประเด็นยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เพื่อ

ขับเคลื่อนใหเกิดความสําเร็จตามวิสัยทัศนการพัฒนา 
 

ขั้นตอนท่ี ๔  การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลฯ  รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา  

ปญหาความตองการ และขอมูลนํามาวเิคราะหเพื่อจัดทํารางแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕9 

– ๒๕61) 
 

ขั้นตอนท่ี ๕  การพิจารณารางแผนพัฒนาสามป  

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ  พิจารณารางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕9-๒๕61) 
 

ขั้นตอนท่ี  ๖ ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติ และประกาศใชแผนพัฒนาสามป  

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนฯ เพื่อเสนอใหผูบริหารทองถิ่นเพื่อ

พิจารณาอนุมัต ิรางแผนฯ และประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕9-๒๕61) 
 

  ขั้นตอนท่ี ๗ การเผยแพร ประชาสัมพันธแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.๒๕๕9–๒๕61) 

ผูบริหารเทศบาลฯ  เผยแพรประชาสัมพันธแผนพัฒนาสามปไปยังหนวยงานตางๆ สมาชิก

สภาเทศบาล  ประธานชุมชน และผูที่เกี่ยวของทราบ 
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๑.๓   ประโยชนของแผนพัฒนาสามป  

  เปนเครื่องมือที่จะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดพิจารณาอยางรอบคอบใหเห็นถึง

ความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตางๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและสงผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเปน

อุปสรรคตอกัน  เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใช

ทรัพยากร การบริหารของทองถิ่นอยางมปีระสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด 

 

 

 

 

 

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

  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี  ๒ 

สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น 

ในปที่ผานมา (๒๕๕๗) 
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นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น 
 

  หลักการของนโยบายการบริหารเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จะยึดหลัก 

ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน โดยเนนหลักการมีสวนรวมของประชาชน มีความโปรงใส เปนไปตาม

ระเบียบกฎหมาย และสามารถตรวจสอบไดจากทุกสวนซึ่งมจีุดมุงหมาย  3  ประการ คือ 

๑. เพื่อพัฒนาเมืองแกนไปสูสังคมที่เปนสุข เปน “เมืองแกน เมืองนาอยู” มีความ

เขมแข็งของประชาชนและความเขมแข็งทางเศรษฐกิจในชุมชน ภายใตแนวคิดที่

จะรักษา “ประวัติศาสตร  วิถีชีวิต  ประเพณีวัฒนธรรม  เกษตรกรรม  และ

ธรรมชาต”ิ ไวอยางยั่งยนื 

๒. เพื่อพัฒนาผูสูงอายุ  สตร ี เยาวชน  เด็ก และประชาชนคนเมอืงแกนใหเปน “คน

คุณภาพ” สุขภาวะอนามัย สมวัย ดํารงชวีิตภายใตความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

๓. เพื่อสรางขีดความสามารถในการประกอบอาชีพการเกษตรอินทรียใหสามารถ

แขงขันกับสังคมภายนอกไดและสรางความแข็งแกรง ตออาชีพเกษตรกรรมใน

ฐานะที่เปนแหลงผลิตอาหารที่สําคัญของจังหวัดเชยีงใหมไดอยางยั่งยืน 
 

เพื่อใหการบริหารเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาบรรลุถึงภารกิจและดําเนินไปตาม

แนวทางที่กลาวมานั้น  จึงไดกําหนดนโยบายการบริหารงานไว  เพื่อใหมีการพัฒนาอยางมีคุณภาพ  

สมดุล  ยั่งยืนและมภีูมคิุมกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังตอไปนี ้
 

๑. นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนนิการในปแรก 

๑.๑ การปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม โดยจะเรงประสานงานกับหนวยงานที่

เกี่ยวของและรับผิดชอบ  จัดสรรงบประมาณในการจัดทําผนังปองกันน้ําทวมและปองกันตลิ่งพัง  

รวมทั้งการขุดลอกแมน้ําปงเพื่อแกไขปญหาน้ําทวมในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

๑.๒ การพัฒนาพื้นที่ใหเปนเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  โดยการ

ปรับปรุงภูมทิัศนสภาพแวดลอม  เพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมทั้งการสงเสริมการทําเกษตรอินทรีย 

๑.๓ การกําหนดพื้นที่ควบคุมการกอสราง  ใหสอดคลองกับประเพณี  

วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชนโดยการศึกษาออกแบบการกอสรางอาคารใหเปนเอกลักษณ

ลานนา และออกเทศบัญญัติกําหนดรูปแบบและพื้นที่การกอสรางดวย เพื่อทําใหสภาพเมืองและ

ชุมชนเปนเอกลักษณของ “คนลานนา” 
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  ๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ 

๒.๑ สนับสนุน สงเสริมการเกษตรอินทรียตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงโดยการจัดการฝกอบรม  สนับสนุนปจจัยการผลิต  การจัดตลาดกลางคาผลิตผลเกษตร

อินทรีย  เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหผลิตผลทางการเกษตร  รวมทั้งประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ในการใหความรูและสงเสริมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 

๒.๒  สงเสริมการทองเที่ยวใหมีการพัฒนาการทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยว  

โดยจัดใหมกีารทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  และจัดใหมีที่พักสําหรับนักทองเที่ยว  

ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอํานวยความสะดวก  ความปลอดภัย  และพัฒนาบูรณะฟนฟูแหลงทองเที่ยว

ทางธรรมชาติ  ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม  รวมทั้งยกระดับและรักษามาตรฐานการบริการดาน

การทองเที่ยว 

๒.๓  ยกระดับความสามารถในการผลิตและแขงขันในการผลิตสินคาไทย  

พัฒนาคนใหมคีวามรู  ความชํานาญ  และสรางสรรคในการสรางนวัตกรรมและสรางสินคาใหมจาก

ภูมปิญญาทองถิ่น  โดยเฉพาะสินคาหัตกรรม  ผลิตภัณฑชุมชน  เพื่อใหสอดคลองกับความตองการ

ของลูกคา ทั้งในและตางประเทศ 

๒.๔  เสริมสรางกระบวนการสรางอาชีพ  สรางงานที่มีคุณภาพและมีรายไดสูง

ใหแกประชาชน  รวมทั้งจัดตั้งกองทุนตาง ๆ เพื่อสนับสนุนใหเกิดการผลิต        การแปรรูป  และ

การคาอยางทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อใหไดสินคาและบริการที่มีคุณภาพ สามารถขายไดใน

ราคาที่สูงขึน้  

๒.๕  เสริมสรางฐานรากของครัวเรือนเกษตรกรใหเขมแข็งโดยการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการเพาะปลูก  ลดตนทุนการผลิต  พัฒนาระบบการผลิตที่เปนขั้นตอน โดยมีการวาง

แผนการผลิตและการจําหนาย 

๒.๖  สงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม  ดําเนินการฟนฟูสภาพแวดลอม  สรางความ

เขมแข็งภาคเกษตร  และสรางความมั่นคงอาหารเพื่อเผชิญกับวิกฤตอาหารโลกสงเสริมเกษตร

อินทรียและทางเลือก และดําเนินการฟนฟูคุณภาพดินใหคงความอุดมสมบูรณ 
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  ๓. นโยบายดานสังคม 

๓.๑  ดูแลและพัฒนาสงเสริมอาชีพกลุมผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูติดเชื้อเอดส  

ผูดอยโอกาสทางสังคม  โดยประสานงานกับภาครัฐและเอกชนรวมใหการสนับสนุนตลอดจนจัดตั้ง

กองทุนสงเคราะหและสวัสดิการใหกลุมดังกลาว 

๓.๒  สงเสริมการพัฒนาใหครอบครัวมีความมั่นคงอบอุน โดยเพิ่มสัมพันธภาพ

ที่ดีระหวางสมาชิกในครอบครัว  เชื่อมโยงเปนเครือขายครอบครัว รวมทั้งพัฒนาความรูทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศใหแกพอ  แม  ผูปกครอง  ไดใชประโยชนและลดชองวางในครอบครัว 

๓.๓  สงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเติบโตเปนพลเมืองที่มีคุณภาพดวยการ

พัฒนาเด็กตั้งแตอยูในครรภมารดา  และใหเยาวชนทุกชวงวัยมีความรูคูคุณธรรม  มีจิตอาสาเพื่อ

พัฒนาสังคม  รวมกลุมกันทํากิจกรรมตาง ๆ เพื่อสรางความฉลาดทางปญญาและความฉลาดทาง

อารมณใหกับเด็กและเยาวชนของชาต ิ

๓.๔  สนับสนุนบทบาทของสตรี ในการมีสวนรวมพัฒนาเทศบาลอยางเสมอ

ภาพ  รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการเขาถึงการศึกษาและสาธารณสุข  ตลอดจนสงเสริมบทบาทของสตรี

ใหเปนหลักในการสรางครอบครัวอบอุนมั่นคง  รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาบทบาทของกลุม

เด็ก  เยาวชน  ไดรวมกลุมกันสรางสรรคกิจกรรมและใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

๓.๖  สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมขององคกรประชาชนทุกกลุม อาทิเชน  

คณะกรรมการชุมชน  กลุมอสม.  กลุมสตรีแมบาน  กลุมเยาวชน  กลุมผูสูงอายุ    กลุมเกษตรกร  

โดยเนนการพัฒนาความรูทางดานวิชาการ  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนากลุมดังกลาว 

 

  ๔. นโยบายดานการศึกษาและวัฒนธรรม 

4.1  จัดใหมีการศึกษาในระดับปฐมวัย  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  และขยาย

โอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน  ใหมีประสิทธิภาพโดยชุมชนมีสวนรวมในการจัด

การศกึษา 

4.2  เรงพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ใหไดมาตรฐานทั้งความรูที่เปนสากลและภูมิ

ปญญาทองถิ่น  พรอมทั้งสงเสรมิการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ เพื่อรองรับการเปนประชาคม

อาเซียน ตลอดจนจัดใหมคีรูที่มีความรู และเพียงพอตอจํานวนเด็ก 

4.3  เรงรัดการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เพื่อใหทัดเทียม

นานาชาติ  โดยจัดใหมีระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส  ใชระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ปรับปรุง

หองเรียนใหเปนหองเรียนอิเล็กทรอนิกส 

4.4  สรางโอกาสทางการศึกษา โดยคํานึงถึงการสรางความเสมอภาคและ

ความเปนธรรมใหเกิดขึน้แกประชาชนทุกกลุม  ซึ่งรวมถึงผูยากไร  ผูดอยโอกาส  และ  ผูพิการ 
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4.5  สงเสริมพัฒนาครูใหมีศักยภาพในการถายทอดความรูแกนักเรียน  โดยให

ไดรับการศึกษาตอ  เพื่อพัฒนาสูความเปนครูมืออาชพี 

4.6  สงเสริมสนับสนุนหลักสูตรการศึกษาทองถิ่นรวมทั้งการจัดตั้งแหลงเรียนรู

ทางวัฒนธรรม และประวัตศิาสตร  เพื่อใหเด็กนักเรียนไดรูและเขาใจถึงอัตลักษณของทองถิ่นตนเอง 

รวมทั้งการรักษาอัตลักษณไว 

 

  5. นโยบายดานการสาธารณสุข 

5.1  ลงทุนดานบริการสุขภาพ โดยพัฒนาคุณภาพ การใหบริการสุขภาพ  ทั้ง

ระบบอยางมบีูรณาการเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลในระดับชุมชนและทั่วไป  โดยเพิ่มขีดความสามารถ

ในการบริการของคลินกิชุมชน  มีอุปกรณทางการแพทย และบุคลากรทางการแพทยเพิ่มขึน้ 

5.2  จัดใหมีมาตรฐานการสรางสุขภาพ  โดยมีเปาหมายเพื่อลดอัตราการปวย 

ตาย และผลกระทบจากโรคไมติดตอเรือ้รัง เชน โรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  โรคหัวใจ  โดยจัด

ใหชุมชนเขามามีสวนรวมการคัดกรองผูปวย  และสื่อสารใหความรูในการปองกันโรค  ตลอดจน

คุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ 

5.3  จัดใหมีการเฝาระมัดระวัง สุขภาวะอนามัยของเด็กในเขตเทศบาลใหมี

ความเหมาะสมตามวัย  ตลอดจนการทํากิจกรรมเพื่อเผยแพรแนวทางใหชุมชนไดชวยกันโดยเฉพาะ

การลดการบริโภคอาหารที่มีความหวานสูง มีไขมันของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกน

พัฒนา 

5.4  พัฒนาขดีความสามารถของ อสม. ใหเปนนักจัดการสุขภาพชุมชน  เพื่อให

เปนกําลังสําคัญในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน  พัฒนาแกนนําสุขภาพครอบครัว โดยใหชุมชนมี

สวนรวม ในการสรางเสริมสุขภาพ และจัดการปญหาสุขภาพของตนเองไดอยางเขมแข็งและยั่งยืน 

5.5  สงเสริมใหประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกกําลังกาย และเลนกีฬาเพื่อ

สรางเสริมสุขภาพและพลานามัยที่ดี  สรางอุปนิสัยความมีน้ําใจนักกีฬา รูแพ รูชนะ รักษากฎกติกา 

และใชเวลาวางใหเปนประโยชนจากการเลนกีฬา  ไมมั่วสุมกับอบายมุขและยาเสพติด 

5.6  สงเสริมสนับสนุนใหความรู ดูแลหญิงตั้งครรภและครอบครัว  สงเสริมให

เด็กทารกดื่มนมแม  ตลอดจนการดูแลสุขภาพทารกใหมีสุขภาพแข็งแรง  มีอาหารที่สามารถบํารุง

สมองตอทารกไดเจรญิเติบโตเปนบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศชาต ิ
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  6. นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

6.1  อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  โดยเรงใหมีพื้นที่สีเขียว  การ

อนุรักษปาชุมชน  รวมทั้งสนับสนุนการจัดการปาอยางมีสวนรวม  และใหคนกับปาอยูรวมกันได

อยางยั่งยืน 

6.2  ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม และควบคุมมลพิษ  โดยเพิ่มประสิทธิภาพ

กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ  ลดมลพิษทาง

อากาศ  ขยะ  น้ําเสีย  กลิ่นและเสียง  เรงรัดการจัดระบบกําจัดขยะ  ของเสียอันตราย  หมอกควัน  

โดยวิธีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

6.3  สงเสริมและสรางความตระหนักและจิตสํานึกของดินทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม  โดยเสริมสรางความรู  ความเขาใจ  ประชาสัมพันธและปรับพฤติกรรมการบริโภค

สินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินงานของเครือขายดานสิ่งแวดลอม  ใน

การจัดการบริหารทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

6.4  พัฒนาองคความรูและระบบขอมูล เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   เพิ่มขีดความสามารถในการพยากรณสภาพภูมิอากาศและภัย

ธรรมชาติ  เพื่อเปนฐานในการรับมือตอความเปลี่ยนแปลง  ปองกันภัยพิบัติตาง ๆ  เชน  น้ําทวม  

แผนดนิไหวและดินถลม 
 

  7. นโยบายดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

7.1  บํารุงซอมแซมถนนสายหลัก  สายรอง  ระบบระบายน้ํา  ระบบแสงสวาง

ใหครอบคลุม ทั่วถึง ใหประชาชนไดใชประโยชนสะดวกและปลอดภัย 

7.2  ปรับปรุงสนามกีฬาใหไดมาตรฐานและประสานขอรับงบประมาณ

สนับสนุน ในการจัดใหมีศูนยเยาวชนโดยเปนทั้งศูนยกีฬาและศูนยเรียนรูและเปนสถานที่เพื่อ

นันทนาการของชุมชน 

7.3  ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมารในการจัดทําทางจักรยาน  เพื่อ

สงเสริมใหเปนสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและประชาชนมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงสมบูรณ 

7.4  เรงรัดการปรับปรุงเสนทางการคมนาคมขนสงสินคาเกษตรกรรม  โดย

ปรับปรุงใหสอดคลองกับสภาพพื้นที่ และเหมาะสมกับสภาพแวดลอม อีกทั้งยังเปนเสนทางในการ

ทองเที่ยวเชิงนเิวศนไดดวย 
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8. นโยบายดานการบริหารทั่วไป 

8.1  สงเสริมการบริหารจัดการทองถิ่นโดยใหองคกรภาคประชาชนมีสวนรวม

ในการ คิด ทํา และแกไขปญหา เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

8.2  สงเสริม สนับสนุนใหความรูแกประชาชนไดเขาใจถึงบทบาทและหนาที่

ทางการเมอืงในระบอบประชาธิปไตย และรูจักรักษาสิทธิของตนเองและชุมชน 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาในชวง  ๓  ป   

๑.  ดานการพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิต 

  ประชาชนไดรับบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางทั่วถึงและเทาเทียมทั้งดาน

การศึกษา ดานสาธารณสุข  มีการดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีสุขภาวะที่

สมบูรณทั้งทางรางกายและจิตใจ  ผูดอยโอกาสไดรับการสงเคราะหอยางทั่วถึงและเหมาะสม 

๒.  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความ

ยั่งยืน 

  ประชาชนมีความรูความเขาใจในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกิดความรวมมือ

จากทุกภาคสวนในการผลิตภัณฑชุมชนทั้งในดานของการพัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการ  เพิ่มพูน

ความสามารถในการผลิต  จนถึงการพัฒนาในลักษณะของการรวมกลุม 

3.  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การคมนาคมขนสง  โดยมุงเนน

โครงสรางพื้นฐานเพื่อการเกษตร  สามารถตอบสนองความตองการของชุมชน  และเสริมสราง

คุณภาพชวีิตแกชุมชน 

๔.  ดานการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษ   พัฒนา  และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  

สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศในทองถิ่นใหคงอยูอยางยั่งยืน  มีกลไกการจัดการเพื่อปองกันและลดขอ

ขัดแยงในการใชประโยชนรวมกัน และเปนการนําทรัพยากรมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด  รวมถึง

สามารถพัฒนา คุณคาความหลากหลายทางชวีภาพ 

๕.  ดานการอนุรักษศลิปวัฒนธรรมประเพณทีองถิ่น 
ประชาชนมีจิตสํานึก  ตระหนัก มีสวนรวม และมีศักยภาพในการอนุรักษ  ฟนฟู  

และสืบสานศลิปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมปิญญาทองถิ่นในแนวทางที่ถูกตองชัดเจน 
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๖.  ดานการจัดระเบียบภายในชุมชนและการสรางความรวมมือในการรักษา     

ความสงบ เรียบรอย 
  ประชาชนมีความสามัคคสีามารถดํารงชวีิตรวมกันอยางมีความสุข มีความปลอดภัย

ในชีวติและทรัพยสินสามารถปองกันและรับมือกับสาธารณภัยตางๆ ไดอยางมีประสทิธิภาพ 

๗.  ดานการบรหิารจัดการบานเมืองที่ด ี

มีการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภบิาลและการมีสวนรวมของประชาชนในเขตเทศบาล 

 

ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา 

ผลการวเิคราะหปญหาและความตองการของประชาชน 

ปญหา สภาพปญหา 

1. ปญหาดานเศรษฐกิจ 1.1 ราษฎรไมมอีาชีพที่มั่นคง 

1.2 ไมมีระบบประกันราคาสินคาเกษตร 

1.3 ราษฎรขาดเงนิทุนในการประกอบอาชีพ 

1.4 ราษฎรมคีวามสนใจในการปลูกพืชสวนครัวนอย 

1.5 ราษฎรไมมกีารรวมกลุมการผลติสินคาและ

จําหนายผลิตภัณฑอยางทั่วถึง 

2. ปญหาดานสังคม 2.1  ไมมีแหลงเรียนรูขอมูลขาวสารที่เปนสาธารณะ 

2.2  ชุมชนมีสถานที่ออกกําลังกายและที่พักผอนไม  

        เพียงพอ 

2.3  การสงเสริมกิจกรรมกีฬาในชุมชนไมตอเนื่อง 

2.4  การแพรระบาดของยาเสพติดในกลุมวัยรุน 

3.  ปญหาดานโครงสรางพืน้ฐาน 3.1  ไฟฟาสาธารณะไมเพียงพอในถนนบางสาย 

3.2  ระบบประปาหมูบานไมทั่วถึงในบางสาย 

3.3  ระบบเครือขายไรสาย (WIFI) มีไมทั่วถึง 

4. ปญหาดานสาธารณสุข 4.1  สถานที่กําจัดสิ่งปฏิกูล  และแหลงกําจัดขยะมีไม 

        เพียงพอ 

4.2  ขยะเปนเหตุใหมลภาวะเปนพิษ 

4.3  ราษฎรเปนโรคความดัน  - เบาหวานเพิ่มขึ้น 
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การสรุปสถานการณพฒันาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

จุดแข็ง 

1. เปนเทศบาลขนาดกลาง  มีพืน้ที่ในความรับผดิชอบ  24  ตารางกิโลเมตร  มี

ความพรอมดานบริการ  และมีขดีความสามารถในการใหบริการสาธารณะแก

ประชาชน 

2. ประชาชน  ชุมชน  ใหการสนับสนุน  สงเสริม  ตรวจสอบติดตามการดําเนนิงาน

ของเทศบาลฯ 

3. ชุมชน  มีวัฒนธรรม  ประเพณี  วิถีชีวิตและภูมิปญญาทองถิ่นที่เปนเอกลักษณ

ของตนเอง 

4. มีวัด  โบราณสถานทางศาสนา  และศิลปวัฒนธรรม 

5. มีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมจะเปนเมืองนาอยู  นาอาศัยและนาทองเที่ยว 

6. มีแหลงผลิตสินคาเกษตรกรรมที่มีคุณภาพ 

จุดออน 

1. กฎระเบียบขอบังคับตางๆ  มีการปรับปรุงแกไขตลอดเวลา  ทําใหศึกษาไมทัน  

ขาดความชัดเจนในการดําเนินงาน 

2. งบประมาณไมเพียงพอตอการพัฒนาในการขยายตัวจากชนบทเปนเมือง 

3. ภารกิจหนาที่เพิ่มมากขึ้น  ตามภารกิจที่ไดรับการถายโอน 

โอกาส 

1. มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบในโครงการสายใยรักแหงครอบครัว 

2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542  กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี

อํานาจหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนใน

ทองถิ่นโดยที่หนวยงานราชการสวนกลาง  และสวนภูมิภาค  สงเสริม  และ  

สนับสนุนการถายโอนภารกิจใหแกเทศบาล 
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3. รัฐบาลใหความสําคัญกับการแกไขปญหาดานความมัน่คง  สิ่งแวดลอม   

ยาเสพติด  ความสงบเรียบรอยในสังคม  การปองกันสาธารณะภัยและสราง

ความรัก ความสามัคคีและความสมานฉันทภายในชาติ 

4. รัฐบาลสงเสริมนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 

5. พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ  สงเสริมการพัฒนาคุณภาพคนไทยที่เนนการมีสวน

รวมในการบริหารจัดการทองถิ่น 

อุปสรรค 

1. ขาดการวางผังเมอืงที่ดีเพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคต 

2. ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการขนาดใหญ 

3. ขาดการบริการดานการขนสงมวลชน 

4. ไมมีตลาดกลาง  หรือศูนยรวมในการจําหนายสินคาดานการเกษตรกรรม 

5. มีอัตราการใชสารเคมใีนภาคการเกษตรสูง 

 

 

 

******************************* 
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การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ 

ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕7 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวติ 

แนวทางการพัฒนา  :  ๑.  จัดบริการสาธารณสุขขั้นพืน้ฐานทั้งเชิงรุกและเชิงรับ  ใหครอบคลุมทั้งดานสงเสริมสุขภาพ  ปองกันโรคติดตอ  การรักษา   

          และการฟนฟูสภาพจิตใจ 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอยละ

ของโครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

1 
โครงการรณรงคเนื่องในวัน อสม. 

แหงชาติ 
1  ครั้ง 1  ครั้ง 100.00 0.00 0.00 0.00 กองสาธารณสุขฯ 

2 

โครงการสุขภาพดีเริ่มตนที่บาน 

(Home  Health  Care)  

- จัดเจาหนาที่ และอสม. เยี่ยมบานให

คําแนะนําดานการดูแลสุขภาพของตนเอง

และครอบครัว 

 

 

175 

ครัวเรือน 

 

 

175 

ครัวเรือน 

 

 

100.00 

 

 

 

0.00 

 

 

 

 

0.00 

 

 

 

0.00 

 

 

 

กองสาธารณสุขฯ 

 

 

3 โครงการฟนฟูสมรรถภาพแกผูพิการ 27  ชุมชน 27  ชุมชน 100.00 20,000.00 20,000.00 100.00 งบ สปสช. 

4 
โครงการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุข

มูลฐานในเขตเทศบาล 
27 ชุมชน 27 ชุมชน 100.00 270,000.00 270,000.00 100.00 กองสาธารณสุขฯ 
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การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ 

ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕7 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวติ (ตอ) 

แนวทางการพัฒนา  :  ๑.  จัดบริการสาธารณสุขขั้นพืน้ฐานทั้งเชิงรุกและเชิงรับ  ใหครอบคลุมทั้งดานสงเสริมสุขภาพ  ปองกันโรคติดตอ  การรักษา   

          และการฟนฟูสภาพจิตใจ 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอยละ

ของโครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

5 
โครงการสนับสนุนอุปกรณการปฐม

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

6 
โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ

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

7 
โครงการใหบริการรถพยาบาลและพาหนะ

นําสงผูปวยไปสถานพยาบาล 

24   

ตร.กม. 

24   

ตร.กม. 
100.00 0.00 0.00 0.00 กองสาธารณสุขฯ 

8 
โครงการศูนยแพทยชุมชนเทศบาลเมอืง

เมืองแกนพัฒนา 
1 แหง 1 แหง 100.00 0.00 0.00 0.00 กองสาธารณสุขฯ 

9 โครงการรณรงคปองกันไขหวัดนก 1  ครั้ง 1  ครั้ง 100.00 0.00 0.00 0.00 กองสาธารณสุขฯ 

10 โครงการตรวจสุขภาพ  ประจําป  2557 1  ครั้ง 1  ครั้ง 100.00 50,000.00 50,000.00 100.00 กองสาธารณสุขฯ 

11 
โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัข

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

ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕7 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวติ (ตอ) 

แนวทางการพัฒนา  :  ๑.  จัดบริการสาธารณสุขขั้นพืน้ฐานทั้งเชิงรุกและเชิงรับ  ใหครอบคลุมทั้งดานสงเสริมสุขภาพ  ปองกันโรคติดตอ  การรักษา   

          และการฟนฟูสภาพจิตใจ 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอยละ

ของโครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

12 

โครงการดูแลผูปวยปอดอุดกั้นเรือ้รังที่บาน 

- ใหบริการถังออกซิเจน เยี่ยมบานให   

   กําลังใจ 

 

25  คน 

 

 

25  คน 

 

 

100.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

 

กองสาธารณสุขฯ 

 

13 
โครงการใหบริการดวยน้ําใจ อสม. แก

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

14 
โครงการเผยแพรความรูเกี่ยวกับวิชาการ

ดานสาธารณสุขแก อสม. 
27  ชุมชน 27  ชุมชน 100.00 50,000.00 50,000.00 100.00 งบ สปสช. 

15 

โครงการสงเสริมสุขภาพดานกิจกรรมทาง

กายของผูสูงอายุและกลุมวัยทํางานเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชวีิต 

27  ชุมชน 27  ชุมชน 100.00 81,000.00 81,000.00 10.00 งบ สปสช. 

 

 



- 18 – 

 

การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ 

ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕7 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวติ (ตอ) 

แนวทางการพัฒนา  :  ๑.  จัดบริการสาธารณสุขขั้นพืน้ฐานทั้งเชิงรุกและเชิงรับ  ใหครอบคลุมทั้งดานสงเสริมสุขภาพ  ปองกันโรคติดตอ  การรักษา   

          และการฟนฟูสภาพจิตใจ 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอยละ

ของโครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

16 

โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน  

ความดันโลหิตสูงโดยใชแบบคัดกรอง

รายบุคคล 

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

17 
โครงการสงเสริมสุขภาพชองปากเด็กใน

ศูนยพัฒนาเด็ก 
7  แหง 7  แหง 100.00 30,000.00 30,000.00 100.00 งบ สปสช. 

18 
โครงการจัดหาอาหารเชาแกผูปวยในคลินคิ

โรคเรือ้รัง 
 27  ชุมชน 27  ชุมชน 100.00 30,000.00 30,000.00 100.00 งบ สปสช. 

19 
โครงการสงเสริมสุขภาพภาวะแกประชาชน

ดวยกิจกรรมทางกาย 
3  แหง 3  แหง 100.00 10,000.00 10,000.00 100.00 กองสาธารณสุข 

20 
โครงการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูง

และโรคเบาหวานในชุมชน 
 27  ชุมชน 27  ชุมชน 100.00 25,000.00 25,000.00 100.00 งบ สปสช. 
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การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ 

ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕7 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวติ (ตอ) 

แนวทางการพัฒนา  :  ๑.  จัดบริการสาธารณสุขขั้นพืน้ฐานทั้งเชิงรุกและเชิงรับ  ใหครอบคลุมทั้งดานสงเสริมสุขภาพ  ปองกันโรคติดตอ  การรักษา   

          และการฟนฟูสภาพจิตใจ 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอยละ

ของโครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

21 

โครงการตรวจสุขภาพคัดกรอง  ความดัน

โลหิตสูง  เบาหวาน  ภาวะอวน  ลงพุง  เชงิ

รุกในชุมชน 

 20  ชุมชน 

ตําบล 

อินทขิล 

20  ชุมชน 

ตําบล 

อินทขิล 

100.00 20,000.00 20,000.00 100.00 งบ สปสช. 

22 

โครงการอบรมดูแลผูปวยโรคเรื้อรังโดย

ญาตแิละอสม. 

 20  ชุมชน 

ตําบล 

อินทขิล 

20  ชุมชน 

ตําบล 

อินทขิล 

100.00 10,000.00 10,000.00 100.00 งบ สปสช. 

23 
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขาย

ประชาชนแบบมีสวนรวม 
27  ชุมชน 27  ชุมชน 100.00 5,000.00 5,000.00 100.00 กองสาธารณสุข 

24 

โครงการอบรมฟนฟูวิชาการ  การสงเสริม

เลี้ยงดูดวยนมแม  การพัฒนาการเด็กและ

การเยี่ยมติดตามดูแล  ตามมาตรฐาน

โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแหง

ครอบครัว 

 20  ชุมชน 

ตําบล 

อินทขิล 

20  ชุมชน 

ตําบล 

อินทขิล 

100.00 34,200.00 34,200.00 100.00 งบ สปสช. 



- 20 – 

 

การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ 

ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕7 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวติ (ตอ) 

แนวทางการพัฒนา  :  ๑.  จัดบริการสาธารณสุขขั้นพืน้ฐานทั้งเชิงรุกและเชิงรับ  ใหครอบคลุมทั้งดานสงเสริมสุขภาพ  ปองกันโรคติดตอ  การรักษา   

          และการฟนฟูสภาพจิตใจ 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอยละ

ของโครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของ

งบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

25 
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร

สาธารณสุข (อสม.) ดูแลผูปวยตอที่บาน 

7  ชุมชน 

ตําบล 

ชอแล 

7  ชุมชน 

ตําบล 

ชอแล 

100.00 22,040.00 22,040.00 100.00 งบ สปสช. 

26 โครงการควบคุมโรคปวดขอเขาเสื่อม 

7  ชุมชน 

ตําบล 

ชอแล 

7  ชุมชน 

ตําบล 

ชอแล 

100.00 23,600.00 23,600.00 100.00 งบ สปสช. 

27 

โครงการพัฒนา  อสม. จิตอาสา  เรื่อง

การเจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้วเพื่อ

ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานโดยใช

เครื่องตรวจน้ําตาลชนิดพกพา 

  7  ชุมชน

ในตําบล 

ชอแล 

7  ชุมชนใน

ตําบล 

ชอแล 

100.00 24,360.00 24,360.00 100.00 งบ สปสช. 
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การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ 

ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕7 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวติ (ตอ) 

แนวทางการพัฒนา  :  ๑.  จัดบริการสาธารณสุขขั้นพืน้ฐานทั้งเชิงรุกและเชิงรับ  ใหครอบคลุมทั้งดานสงเสริมสุขภาพ  ปองกันโรคติดตอ  การรักษา   

          และการฟนฟูสภาพจิตใจ 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอยละ

ของโครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของ

งบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

28 

โครงการพัฒนาศักยภาพของครูผูดูแล

เด็กในการสงเสริมและกระตุน

พัฒนาการเด็ก  ศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัยที

ปงกรการุณยมิตร 

ศูนยพัฒนา

เด็กปฐมวัย

ทีปงกรกา

รุณยมิตร 

ศูนยพัฒนา

เด็กปฐมวัย

ทีปงกรกา

รุณยมิตร 

100.00 14,200.00 14,200.00 100.00 งบ สปสช. 

29 

โครงการพัฒนาศักยภาพในการเปนผูนํา

และการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุศูนย

สามวัย  เทศบาลเมอืงเมืองแกนพัฒนา  

อ.แมแตง  จ.เชียงใหม 

2,500  คน 2,500  คน 100.00 25,900.00 25,900.00 100.00 งบ สปสช. 

30 
โครงการดูแลผูปวยตรวจความดันโลหิต

สูงและโรคเบาหวาน 
27  ชุมชน 27  ชุมชน 100.00 30,000.00 30,000.00 100.00 กองสาธารณสุข 

31 โครงการรณรงคปองกันโรคไขเลือดออก 27  ชุมชน 27  ชุมชน 100.00 30,000.00 30,000.00 100.00 งบ สปสช. 
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การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ 

ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕7 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวติ (ตอ) 

แนวทางการพัฒนา  :  ๑.  จัดบริการสาธารณสุขขั้นพืน้ฐานทั้งเชิงรุกและเชิงรับ  ใหครอบคลุมทั้งดานสงเสริมสุขภาพ  ปองกันโรคติดตอ  การรักษา   

          และการฟนฟูสภาพจิตใจ 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอยละ

ของโครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของ

งบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

32 
โครงการใหความรูเรื่องโรคเอดสแก

เยาวชน 
27  ชุมชน 27  ชุมชน 100.00 12,000.00 12,000.00 100.00 งบ สปสช. 

33 
โครงการปองกันการตั้งครรภไมพรอม

แกเยาวชน (นักเรียนและผูปกครอง) 
27  ชุมชน 27  ชุมชน 100.00 20,000.00 20,000.00 100.00 งบ สปสช. 

34 
โครงการเฝาระวังโรคซึมเศรา   

ตําบลชอแล 

7  ชุมชน 

ตําบล 

ชอแล 

7  ชุมชน 

ตําบล 

ชอแล 

100.00 15,000.00 15,000.00 100.00 กองสาธารณสุข 

35 
โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิตเด็กโดย

ชุมชนเมืองเมืองแกนพัฒนา  ป  2557 
27  ชุมชน 27  ชุมชน 100.00 15,000.00 15,000.00 100.00 งบ สปสช. 

36 
โครงการ อสม. หวงใยใสใจผูสูงอายุโดย

มาตรฐาน 5 อ. 

7  ชุมชน 

ตําบล 

ชอแล 

7  ชุมชน 

ตําบล 

ชอแล 

100.00 10,000.00 10,000.00 100.00 กองสาธารณสุข 
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การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ 

ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕7 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวติ (ตอ) 

แนวทางการพัฒนา  :  ๑.  จัดบริการสาธารณสุขขั้นพืน้ฐานทั้งเชิงรุกและเชิงรับ  ใหครอบคลุมทั้งดานสงเสริมสุขภาพ  ปองกันโรคติดตอ  การรักษา   

          และการฟนฟูสภาพจิตใจ 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอยละ

ของโครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของ

งบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

37 
โครงการรักษาผูปวยวัณโรค 

แบบมีพี่เลีย้ง 
27  ชุมชน 27  ชุมชน 100.00 12,000.00 12,000.00 100.00 งบ สปสช. 

รวมแนวทางท่ี  1  ยุทธศาสตรที่  1 1,014,300.00 1,014,300.00 100.00  
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การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ 

ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕7 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวติ  

แนวทางการพัฒนา  :  2.  การสงเสริมใหเด็กและเยาวชน  ประชาชนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  รูจักสามัคคีในหมูคณะ  รักการออกกําลัง           

                                               กายเพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัยของตนเองใหมีความเขมแข็ง  แข็งแรงทั้งดานรางกาย  จติใจ  อารมณ  สังคม  และ               

                                               หางไกลจากยาเสพติด 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอยละ

ของโครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

1 

โครงการดานกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 

- โครงการเมืองแกนฟุตซอลลีก 

 

 

 

- การแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธ 

 

 

 

 

เยาวชนอายุ 

13 – 16 ป 

เขตเทศบาล 

 

เยาวชนและ

ประชาชนใน

เขตเทศบาล 

 

 

เยาวชนอายุ 

13 – 16 ป 

เขตเทศบาล 

 

เยาวชนและ

ประชาชนใน

เขตเทศบาล 

 

 

100.00 

 

 

 

100.00 

 

 

 

 

30,000.00 

 

 

 

100,000.00 

 

 

 

 

30,000.00 

 

 

 

97,081.00 

 

 

 

 

100.00 

 

 

 

97.10 

 

 

 

 

กองการศึกษา 

 

 

 

กองการศึกษา 

 

 

 

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

รวมแนวทางท่ี  2  ยุทธศาสตรที่ 1 230,000.00 220,511.00 95.87  
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การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ 

ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕7 

 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวติ  

แนวทางการพัฒนา  :  3.  การสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง  รวมถึงการจัดกิจกรรม  เสริมสรางความ 

                                              เขมแข็งของครอบครัวและชุมชน  ทั้งรางกายและจิตใจ  เกือ้กูลซึ่งกันและกัน 

 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอย

ละของ

โครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

1 โครงการสงเสริมสภาเด็กและเยาวชน 

เด็กและ

เยาวชนทั้ง 

27  ชุมชน 

เด็กและ

เยาวชนทั้ง 

27  ชุมชน 

100.00 20,000.00 0.00 0.00 
กองสวัสดิการ

สังคม 

รวมแนวทางท่ี  3  ยุทธศาสตรที่  1 20,000.00 0.00 0.00  
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การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ 

ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕7 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวติ  

แนวทางการพัฒนา  :  4.  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการศกึษาทั้งในระบบและนอกระบบที่เหมาะสมและเพียงพอ 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอยละ

ของโครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

1 โครงการจุดบริการอินเตอรเน็ตตําบล 1  แหง 1  แหง 100.00 0.00 0.00 0.00 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

2 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 2,000  คน 2,000  คน 100.00 100,000.00 99,750.00 99.75 กองการศึกษา 

3 
โครงการจัดหาวารสารและหนังสอื

สําหรับประชาชน 
18  แหง 18  แหง 100.00 100,000.00 83,500.00 83.50 กองการศึกษา 

4 
โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศกึษา 

ร.ร.อนุบาล

สายสายใย

รักและศพด.

ทีปงกร 

ร.ร.อนุบาล

สายสายใย

รักฯและ

ศพด.ทีปงกร 

100.00 2,088,000.00 2,088,000.00 100.00 กองการศึกษา 

5 

โครงการจางเหมาบริการบุคคลภาย 

นอกเพื่อดําเนินการตางๆ ภายใน

เทศบาล 

20  คน 20  คน 100.00 1,088,900.00 1,088,900.00 100.00 กองการศึกษา 

 



- 27 – 

 

การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ 

ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕7 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวติ  

แนวทางการพัฒนา  :  4.  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการศกึษาทั้งในระบบและนอกระบบที่เหมาะสมและเพียงพอ 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอย

ละของ

โครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

6 โครงการเพิ่มโอกาสทางการศกึษา 

ร.ร.อนุบาล

สายสายใย

รักและศพด.

ทีปงกร 

ร.ร.อนุบาล

สายสายใย

รักฯและ

ศพด.ทีปงกร 

100.00 100,000.00 0.00 0.00 กองการศึกษา 

7 โครงการจัดงานกีฬาสวีัน Sport  Day 410  คน 410  คน 100.00 25,000.00 25,000.00 100.00 กองการศึกษา 

8 โครงการจัดงานวันบัณฑิตนอย 
ร.ร.อนุบาลฯ

30  คน 

ร.ร.อนุบาลฯ

30  คน 
100.00 50,000.00 0.00 0.00 กองการศึกษา 

9 โครงการเยี่ยมบาน 296  คน 296  คน 100.00 15,000.00 0.00 0.00 กองการศึกษา 

10 

โครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสรมินมใหแก

เด็กนักเรียนในเขตเทศบาลเมอืงเมือง

แกนพัฒนา  

1,050  คน 1,050  คน 
100.00 

 

1,838,000.00 

 

1,527,948.84 

 

81.34 

 

กองการศึกษา 
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การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ 

ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕7 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวติ  

แนวทางการพัฒนา  :  4.  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการศกึษาทั้งในระบบและนอกระบบที่เหมาะสมและเพียงพอ 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอย

ละของ

โครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

11 

เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน

แกเด็กนักเรียนในเขตเทศบาล   

1. ร.ร.ปาจี้วังแดงวิทยา  

2. ร.ร.บานปงอินทขิลวิทยาคาร  

3. ร.ร.วัดหนองออน  

4. ร.ร.ชุมชนวัดชอแล 

225  คน 

121  คน 

71  คน 

164  คน 

225  คน 

121  คน 

71  คน 

164  คน 

 

 

100.00 

 

 

2,026,000.00 

 

 

 

2,026,000.00 

 

 

 

100.00 

 

 

กองการศึกษา 

 

12 

โครงการสงเสริมศักยภาพและ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาของศูยน

พัฒนาเด็กปฐมวัยทีปงกรการุณยมิตร 

ศพด. 

ทีปงกร 
ศพด.ทีปงกร 100.00 20,000.00 17,250.00 86.25 กองการศึกษา 

13 

โครงการสงเสริมศักยภาพและ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักเทศบาล

เมืองเมืองแกนพัฒนา 

รร.อนุบาล

สานสายใย

รักฯ 

รร.อนุบาล

สานสายใย

รักฯ 

100.00 20,000.00 17,250.00 86.25 กองการศึกษา 

 



- 29 – 

การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ 

ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕7 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวติ  

แนวทางการพัฒนา  :  4.  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการศกึษาทั้งในระบบและนอกระบบที่เหมาะสมและเพียงพอ 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอย

ละของ

โครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

14 โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการ 1  ครั้ง 1  ครั้ง 100.00 50,000.00 50,000.00 100.00 กองการศึกษา 

15 
โครงการพัฒนาครูผูดูแลเด็กของศูนย

พัฒนาเด็กปฐมวัยทีปงกรการุณยมิตร 
1  ครั้ง 1  ครั้ง 100.00 6,000.00 5,348.00 89.13 กองการศึกษา 

16 
โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดใน

สถานศกึษา 

รร.อนุบาล

สานสายใย

รักฯและ

ศพด. 

ทีปงกร 

รร.อนุบาล

สานสายใย

รักฯและ

ศพด.ทีปงกร 

100.00 20,000.00 0.00 0.00 กองการศึกษา 

17 
โครงการพัฒนาการเรียนรูสูประชาคม

อาเซียน 

รร.อนุบาล

สานสายใย

รักฯและ

ศพด. 

ทีปงกร 

รร.อนุบาล

สานสายใย

รักฯและ

ศพด.ทีปงกร 

100.00 80,000.00 80,000.00 100.00 กองการศึกษา 
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การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ 

ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕7 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวติ  

แนวทางการพัฒนา  :  4.  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการศกึษาทั้งในระบบและนอกระบบที่เหมาะสมและเพียงพอ 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอย

ละของ

โครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

18 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร

สถานศกึษา 

- จัดทําวารสารใหผูปกครอง ศพด.

และ โรงเรียนอนุบาลฯ 

 

- จัดทําแผนการสอนสําหรับครู 

 

- จัดทําสื่อการสอนสําหรับเด็ก 

 

- นิเทศการสอนของครู นเิทศชั้นเรียน 

 

 

1 หลักสูตร 

 

2,900ฉบับ 

 

 

แผนทุกชัน้ 

2 ชัน้/ป/คน 

ครู  

ร.ร.อนุบาล 

 2 ครั้ง/1 

ภาคเรียน 

 

1 หลักสูตร 

 

2,900ฉบับ 

 

 

แผนทุกชัน้ 

2 ชัน้/ป/คน 

ครู  

ร.ร.อนุบาล  

2 ครั้ง/1 

ภาคเรียน 

 

100.00 

 

100.00 

 

 

100.00 

 

100.00 

 

100.00 

 

 

15,000.00 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

กองการศึกษา 
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การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ 

ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕7 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวติ  

แนวทางการพัฒนา  :  4.  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการศกึษาทั้งในระบบและนอกระบบที่เหมาะสมและเพียงพอ 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอย

ละของ

โครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

19 

- จัดประชุมประจําเดอืนครู  

ร.ร.อนุบาล 

- จัดทําเอกสารเตรียมรองรับการ

ประเมินภายในสถานศึกษา 

 

- รวมกิจกรรมในชุมชน งานประเพณี 

งานฌาปนกิจ 

 

 

- กิจกรรมพัฒนาบุคลากรทาง

การศกึษาอบรม ประชุม สัมมนา 

พัฒนาบุคลากร 

ครู  

ร.ร.อนุบาล 

ผลงานของ 

ร.ร.อนุบาล 

1 ครั้ง/ป 

กิจกรรมใน

ชุมชน

ผูปกครอง

นร. 4ครั้ง/ป 

ครูและ

บุคลากร 

ร.ร.อนุบาล  

2 ครั้ง/ป 

ครู  

ร.ร.อนุบาล  

ผลงานของ 

ร.ร.อนุบาล 

1 ครั้ง/ป 

กิจกรรมใน

ชุมชน

ผูปกครอง

นร. 4ครั้ง/ป 

ครูและ 

บุคลากร 

ร.ร.อนุบาล  

2 ครั้ง/ป 

100.00 

 

100.00 

 

 

100.00 

 

 

 

100.00 

 

 

 

0.00 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

 

 

0.00 

 

 

 

0.00 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

 

 

0.00 
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การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ 

ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕7 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวติ  

แนวทางการพัฒนา  :  4.  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการศกึษาทั้งในระบบและนอกระบบที่เหมาะสมและเพียงพอ 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอย

ละของ

โครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

20 

- กิจกรรมสงเสริมสุขภาพและอนามัย

สําหรับเด็ก  จัดอบรม  ตรวจสุขภาพ

เด็กนักเรียน  260  คน 

- จัดนิทรรศการเผยแพรผลงานครู 

และนักเรียน 

 

-จัดกิจกรรมวันไหวครู 

 

- จัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ จัด

นิทรรศการ 

 

- จัดกิจกรรมวันลอยกระทงจัดบอรด

แสดงผลงาน 

ทุกเดือน 

 

 

1 ครั้ง/ป 

 

 

1 ครั้ง/ป 

 

1 ครั้ง 

 

 

1 ครั้ง 

ทุกเดือน 

 

 

1 ครั้ง/ป 

 

 

1 ครั้ง/ป 

 

1 ครั้ง 

 

 

1 ครั้ง 

100.00 

 

 

100.00 

 

 

100.00 

 

100.00 

 

 

100.00 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

0.00 

 

 

0.00 

0.00 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

0.00 

 

 

0.00 
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การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ 

ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕7 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวติ 

แนวทางการพัฒนา  :  4.  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการศกึษาทั้งในระบบและนอกระบบที่เหมาะสมและเพียงพอ 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอยละ

ของโครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

21 

- จัดกิจกรรมวันพอแหงชาติจัด

นิทรรศการ ลงนามถวายพระพร 
 

- จัดงานปจฉิมนิเทศ มอบวุฒิบัตร 

 
 

- จัดกิจกรรมนทิานสัมพันธใหบริการ

ยืมหนังสือนทิานสําหรับผูปกครอง/

นักเรียน 

- จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน 

 

- จัดกิจกรรมและอบรมเชงิ

ปฏิบัติการซักซอมแผนฯ 

1 ครั้ง 

 
 

นร.อ. 3  

20 คน 
 

410 คน 

 

 

410 คน 

 

1 ครั้ง 

1 ครั้ง 

 
 

นร.อ. 3  

20 คน 
 

410 คน 

 

 

410 คน 

 

1  ครั้ง 

100.00 

 
 

100.00 

 
 

100.00 

 

 

100.00 

 

100.00 

 

0.00 

 
 

0.00 

 
 

0.00 

 

 

0.00 

 

0.00 

0.00 

 
 

0.00 

 
 

0.00 

 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 
 

0.00 

 
 

0.00 

 

 

0.00 

 

0.00 

 

 

รวมแนวทางท่ี  4  ยุทธศาสตรที่  1 7,641,900.00 7,108,946.84 93.03                            
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การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ  ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕7 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวติ  

แนวทางการพัฒนา  :  5.  การสงเสริม  สนับสนุน  ดูแล  สงเคราะห  ผูดอยโอกาส  ขาดโอกาสทางการศึกษา  การพัฒนาอาชพีเพื่อใหสามารถ 

                                    พึ่งตนเองได 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอยละ

ของโครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

1 
โครงการสงเสริมสุขอนามัยใสใจ

ผูสูงอายุ 
27  ชุมชน 27  ชุมชน 100.00 400,000.00 371,940.00 92.96 

กองสวัสดิการ

สังคม 

2 
โครงการฟนฟูคุณภาพชวีิตและการ

ปรับสภาพจิตใจผูสูงอายุ 
27  ชุมชน 27  ชุมชน 100.00 20,000.00 0.00 0.00 

กองสวัสดิการ

สังคม 

3 
โครงการฟนฟูคุณภาพชวีิตและการ

ปรับสภาพจิตใจผูพิการ 
27  ชุมชน 27  ชุมชน 100.00 20,000.00 0.00 0.00 

กองสวัสดิการ

สังคม 

4 

โครงการฟนฟูคุณภาพชวีิตและการ

ปรับสภาพจิตใจผูติดเชื้อและผูไดรับ

ผลกระทบ 

27  ชุมชน 27  ชุมชน 100.00 20,000.00 0.00 0.00 
กองสวัสดิการ

สังคม 

5 
โครงการสงเคราะหผูติดเชื้อ HIV  

และผูที่ไดรับผลกระทบจากผูติดเชื้อฯ 
100  คน 100  คน 100.00 600,000.00 494,500.00 82.42 

กองสวัสดิการ

สังคม 

6 
โครงการสงเสริมการดําเนนิการตาม

โครงการสายใยรักแหงครอบครัวฯ 
27  ชุมชน 27  ชุมชน 100.00 100,000.00 99,420.00 99.42 

กองสวัสดิการ

สังคม 

รวมแนวทางท่ี  5  ยุทธศาสตรที่  1 1,160,000.00 965,860.00 83.26  
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การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ 

ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕7 

 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการพัฒนา  : 1.  สงเสริมการเพิ่มรายไดลดรายจายของครัวเรือน 

 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอย

ละของ

โครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

1 โครงการฝกอบรมอาชีพเสริมรายได 27  ชุมชน 27  ชุมชน 100.00 100,000.00 99,900.00 0.00 
กองสวัสดิการ

สังคม 

2 
โครงการศูนยเรียนรูสายใยรักแหง

ครอบครัวชุมชน 
27  ชุมชน 27  ชุมชน 100.00 150,000.00 0.00 0.00 

กองสวัสดิการ

สังคม 

3 

โครงการฝกอบรมรณรงคสงเสริมให

ความรูตามแนวทางพระราชดําริ

เศรษฐกิจพอเพียง 

27  ชุมชน 27  ชุมชน 100.00 500,000.00 459,800.00 91.96 
กองสวัสดิการ

สังคม 

รวมแนวทางท่ี  1  ยุทธศาสตรที่  2 750,000.00 559,700.00 74.63  
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การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ 

ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕7 
 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

แนวทางการพัฒนา  : 2.  สงเสริมและสรางการเรียนรูการดํารงชีวิตอยางมเีหตุผลและเอื้อเฟอซึ่งกันและกัน 

 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอย

ละของ

โครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

1 
โครงการจางนักเรียนทํางานชวงปด

ภาคเรียนฤดูรอน 

นักเรียน

นักศึกษาใน

เขตเทศบาล 

นักเรียน

นักศึกษาใน

เขตเทศบาล 

100.00 100,000.00 70,200.00 100.00 
กองสวัสดิการ

สังคม 

รวมแนวทางท่ี  2  ยุทธศาสตรที่  2 100,000.00 70,200.00 70.20  
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การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ 

ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕7 
 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการพัฒนา  : 3.  การพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ  สงเสริม  และสนับสนุนกลุมอาชีพ  การพัฒนาสินคา / บริการ  การสงเสริม 

                                   การตลาด  และสงเสริม  สนับสนุนชองทางในการสรางโอกาสทางการตลาด 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอย

ละของ

โครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

1 
โครงการฝกอบรมสงเสริมมัคคุเทศก

ทองถิ่น 

เด็กและ

เยาวชนใน

เขตเทศบาล 

50  คน 

เด็กและ

เยาวชนใน

เขตเทศบาล 

50  คน 

100.00 50,000.00 43,884.00 87.77 
กองสวัสดิการ

สังคม 

2 
โครงการชุมชนเขมแข็งเอาชนะปญหา

ยาเสพติด 
27  ชุมชน 27  ชุมชน 100.00 20,000.00 200.00 1.00 

งบ สปสช. 

กองสาธารณสุข 

3 
โครงการจัดตลาดนัดสินคาเกษตรและ

ลานคา  รานคาชุมชน 
27  ชุมชน 27  ชุมชน 100.00 100,000.00 100,000.00 100.00 

งบ สปสช. 

กองสาธารณสุข 

4 

โครงการศูนยบริการและถายทอด

เทคโนโลยีทางการเกษตรประจํา

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

1  แหง 1  แหง 100.00 0.00 0.00 0.00 
กองสวัสดิการ

สังคม 
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การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ 

ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕7 
 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการพัฒนา  : 3.  การพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ  สงเสริม  และสนับสนุนกลุมอาชีพ  การพัฒนาสินคา / บริการ  การสงเสริม 

                                   การตลาด  และสงเสริม  สนับสนุนชองทางในการสรางโอกาสทางการตลาด 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอย

ละของ

โครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

5 

โครงการพัฒนาเกษตรแบบผสมผสาน

ตามแนวทางพระราชดําริเกษตรทฤษฎี

ใหม 

27  ชุมชน 27  ชุมชน 100.00 20,000.00 200.00 1.00 

กองสวัสดิการ

สังคม 

6 โครงการวันเกษตรเมืองแกน 27  ชุมชน 27  ชุมชน 100.00 20,000.00 100.00 0.50 
กองสวัสดิการ

สังคม 

รวมแนวทางท่ี  3  ยุทธศาสตรที่  2 210,000.00 144,384.00 68.75  
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การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ 

ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕7 
 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

แนวทางการพัฒนา  : 2.  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานสาธารณูปโภค  และดานสาธารณูปการ  การคมนาคมขนสง  พัฒนา  ปรับปรุง  แหลงน้ํา  

ระบบประปา  สะพาน  ทางเทา  และทอระบายน้ําใหครอบคลุมและมีประสทิธิภาพ 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอย

ละของ

โครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

1 
โครงการจัดซื้อวัสดุกอสรางเพื่อ

ซอมแซมสิ่งกอสรางในเขตเทศบาล 

100 %

สิ่งกอสราง

ไดรับการ

ซอมแซมใชได

ตามปกต ิ

100 %

สิ่งกอสราง

ไดรับการ

ซอมแซมใชได

ตามปกต ิ

100.00 900,000.00 371,940.00 41.33 กองชาง 

2 
โครงการขยายเขตไฟฟาภายในเขต

เทศบาล 
1  ครั้ง 1  ครั้ง 100.00 497,000.00 496,753.42 99.95 กองชาง 

รวมแนวทางท่ี  2  ยุทธศาสตรที่  3 1,397,000.00 868,693.42 62.18  
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การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ 

ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕7 
 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

แนวทางการพัฒนา  : 3.  สงเสริมสนับสนุนการจัดวางระบบผังเมอืงเพื่อความยั่งยืน 

 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอย

ละของ

โครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

 

1 

 

โครงการจัดวางระบบผังเมืองรวม 2  ครัง้ 2  ครัง้ 100.00 0.00 0.00 0.00 กองชาง 

รวมแนวทางท่ี  3  ยุทธศาสตรที่  3 0.00 0.00 0.00  
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การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ 

ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕7 
 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

แนวทางการพัฒนา  : 1.  เพิ่มประสิทธิภาพในการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอยละ

ของโครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

1 

 

โครงการฝงกลบบอขยะ 

 

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

2 

 

โครงการอากาศสดใส  ไรหมอกควัน 

 

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

รวมแนวทางท่ี  1  ยุทธศาสตรที่  4 100,000.00 100,000.00 100.00  
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การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ 

ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕7 
 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

แนวทางการพัฒนา  : 4.  การสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอมและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ลดปริมาณการใชสารเคมีในการดํารงชีวติและ 

                                    ประกอบอาชพี     

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอย

ละของ

โครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

1 โครงการเกษตรปลอดสารพิษ 
เกษตรกร 

150 คน 

เกษตรกร 

150 คน 
100.00 150,000.00 0.00 0.00 

กองสวัสดิการ

สังคม 

2 

โครงการฝกอบรมสงเสริมสนับสนุนให

ความรูทักษะการทําปุยหมัก ปุย  

ชวีภาพ ปุยอินทรียเคมีอัดเม็ด 

เกษตรกร 

150 คน 

เกษตรกร 

150 คน 
100.00 100,000.00 0.00 0.00 

กองสวัสดิการ

สังคม 

รวมแนวทางท่ี  4  ยุทธศาสตรที่  4 250,000.00 0.00 0.00  
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การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ 

ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕7 
 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษศลิปวัฒนธรรมจารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถิ่น 

แนวทางการพัฒนา  : 1.  สงเสริมสนับสนุนการทองเที่ยว  พัฒนาแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทองถิ่น  วิถีชวีิตของคนในชุมชน 

                                        

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอย

ละของ

โครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

1 
โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชงิ

เกษตรโดยชุมชนเพื่อการเรียนรู 
1  ครั้ง 1  ครั้ง 100.00 3,700,000.00 3,700,000.00 100.00 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

2 
โครงการจัดงานมหกรรมไมดอกไม

ประดับ  ครั้งที่  38 
2  แหง 2  แหง 100.00 3,000.00 0.00 0.00 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

3 
โครงการจัดงานกาชาดและงานฤดู

หนาวจังหวัดเชยีงใหม 
2  แหง 2  แหง 100.00 3,000.00 0.00 0.00 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

รวมแนวทางท่ี  1  ยุทธศาสตรที่  5 3,706,000.00 3,700,000.00 99.84  
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การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ 

ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕7 
 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษศลิปวัฒนธรรมจารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถิ่น 

แนวทางการพัฒนา  : 2.  การสงเสริม  การอนุรักษ  สืบสานวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น     

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอย

ละของ

โครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

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

2 
โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทาง

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

3 โครงการจัดงานเลี้ยงผีฝาย 1  ครั้ง 1  ครั้ง 100.00 165,500.00 165,230.00 99.00 กองการศึกษา 

4 โครงการจัดงานวันลอยกระทง 1  ครั้ง 1  ครั้ง 100.00 60,000.00 60,000.00 100.00 กองการศึกษา 

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

รวมแนวทางท่ี  2  ยุทธศาสตรที่  5 385,500.00 385,230.00 99.93  
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การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ 

ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕7 
 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษศลิปวัฒนธรรมจารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถิ่น 

แนวทางการพัฒนา  : 3.  สงเสริม  สนับสนุน  กิจกรรมทางศาสนา  ใหเกิดคุณธรรม  จริยธรรมของคนในชุมชน 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอย

ละของ

โครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

1 
โครงการจัดงานบวชสามเณรภาคฤดู

รอน 
1  แหง 1  แหง 100.00 20,000.00 20,000.00 100.00 กองการศึกษา 

2 
โครงการสืบสานพิธีกรรมการจัดงาน

ศพ 
27  ชุมชน 27  ชุมชน 100.00 50,000.00 0.00 0.00 กองการศึกษา 

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

4 
โครงการสืบสานประเพณีบูชา 

เสาอินทขิล 
1  ครั้ง 1  ครั้ง 100.00 220,000.00 219,730.00 0.00 กองการศึกษา 

รวมแนวทางท่ี  3  ยุทธศาสตรที่  5 290,000.00 239,730.00 82.67  

 

 

 



- 46 – 

 

การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ 

ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕7 
 

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบในชุมชน  และการสรางความรวมมือในการรักษาความเรียบรอย 

แนวทางการพัฒนา  : 1.  สงเสริม  สนับสนุน  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอย

ละของ

โครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

1 
โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือน 
1  แหง 1  แหง 100.00 100,000.00 100,000.00 100.00 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

2 
โครงการชวยเหลือผูประสบภัย 

(จัดซือ้วัสดุ) 

ผูประสบ 

สาธารณภัย 

100 % 

ผูประสบ 

สาธารณภัย 

100 % 

100.00 400,000.00 107,990.00 27.00 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

3 

โครงการซอมแซม วัสดุครุภัณฑ  เพื่อ

ใชในการปฏิบัติงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

100 % 100 % 100.00 600,000.00 0.00 0.00 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

4 
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณเพื่อใชใน

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
วัสดุ 7 ชนดิ วัสดุ 7 ชนดิ 100.00 340,000.00 0.00 0.00 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

รวมแนวทางท่ี  1  ยุทธศาสตรที่  6 1,440,000.00 207,990.00 14.44  
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การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ 

ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕7 
 

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบในชุมชน  และการสรางความรวมมือในการรักษาความเรียบรอย 

แนวทางการพัฒนา  : 2.  สงเสริม  การจัดบริการเพื่อความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสินของประชาชน 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอย

ละของ

โครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

1 

โครงการจางเหมาเฝาระวังดูแลรักษา

ความสงบเรียบรอยอุบัติภัยและภัย

ยามวิกาล 

12  คน 12  คน 100.00 524,000.00 292,000.00 55.72 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

2 
โครงการปองกันและแกไขปญหา

อุบัติเหตุทางถนน 
2  ครั้ง 2  ครั้ง 100.00 20,000.00 0.00 0.00 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

3 
โครงการพัฒนาระบบการแพทย

ฉุกเฉิน 
10  คน 10  คน 100.00 30,000.00 30,000.00 0.00 งบ สปสช. 

รวมแนวทางท่ี  2  ยุทธศาสตรที่  6 574,000.00 322,000.00 56.10  
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การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ 

ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕7 
 

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา  : 1.  เปดโอกาสและชองทางใหภาคประชาชนแสดงความเห็นและมีสวนรวมในการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมของ อปท. 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอย

ละของ

โครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

1 

โครงการจัดทําปรับปรุง ทบทวน

แผนพัฒนาเทศบาล 

- จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา

เทศบาลฯ 

- รวมรวมและจัดทําแผนเทศบาล 

แผนยุทธศาสตร แผนสามป และแผน

ดําเนินงาน 

- ประกาศใชและประชาสัมพันธใน

สวนที่เกี่ยวของ 

 

 

3  ครั้ง 

 

3 ฉบับ 

 

 

3  ครั้ง 

 

 

 

3  ครั้ง 

 

3 ฉบับ 

 

 

3  ครั้ง 

 

 

 

100.00 

 

100.00 

 

 

100.00 

 

15,000.00 

 

14,445.00 

 

96.30 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 
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การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ 

ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕7 

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา  : 1.  เปดโอกาสและชองทางใหภาคประชาชนแสดงความเห็นและมีสวนรวมในการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมของ อปท. 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอย

ละของ

โครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

2 

โครงการติดตามและประเมินผลการ

พัฒนาเทศบาลเมืองเมอืงแกนพัฒนา 

- จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา 

- แตงตัง้ จนท.ดําเนนิการสํารวจความ

พึงพอใจของประชาชน 

- รวบรวมและจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินงาน ประจําป  2555 และ

รายงานความพึงพอใจของประชาชน 

- ประกาศใชและประชาสัมพันธใน

สวนที่เกี่ยวของ 

 

 

1  ครั้ง 

 

1  ครั้ง 

 

1  ครั้ง 

 

 

1  ครั้ง 

 

 

1  ครั้ง 

 

1  ครั้ง 

 

1  ครั้ง 

 

 

1  ครั้ง 

 

 

100.00 

 

100.00 

 

100.00 

 

 

100.00 

5,000.00 

 

 

 

 

 

0.00 

 

 

 

 

 

0.00 

 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

3 
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบ

ประชาชน 
3  ครั้ง 3  ครั้ง 100.00 20,000.00 0.00 0.00 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 
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การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ 

ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕7 
 

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา  : 1.  เปดโอกาสและชองทางใหภาคประชาชนแสดงความเห็นและมีสวนรวมในการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมของ อปท. 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอย

ละของ

โครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

4 

โครงการเสริมสรางความรูเกี่ยวกับ

ประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของ

ประชาชน 

1  ครั้ง 1  ครั้ง 100.00 250,000.00 101,530.00 40.61 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

5 
โครงการเผยแพรประชาสัมพันธ

กิจกรรมเทศบาลฯ   
4  ครั้ง 4  ครั้ง 100.00 250,000.00 242,859.00 97.14 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

6 
โครงการสรางความปรองดองอยาง

สมานฉันทเพื่อการปฏิรูป 
1  ครั้ง 1  ครั้ง 100.00 20,000.00 5,000.00 25.00 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

7 

โครงการประชาสัมพันธกิจกรรมและ

ผลการดําเนนิงานของเทศบาลทาง

วิทยุชุมชน 

ทุกวัน 

08.00-

17.00 น. 

ทุกวัน 

08.00-

17.00 น. 

100.00 0.00 0.00 0.00 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

8 โครงการสงเสริมการจัดทําแผนชุมชน 1  ครั้ง 1  ครั้ง 100.00 50,000.00 20,000.00 40.00 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 
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การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ 

ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕7 
 

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา  : 1.  เปดโอกาสและชองทางใหภาคประชาชนแสดงความเห็นและมีสวนรวมในการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมของ อปท. 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอย

ละของ

โครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

9 
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพยสิน 
2  ครั้ง 2  ครั้ง 100.00 20,000.00 19,000.00 95.00 กองคลัง 

10 
โครงการประชาสัมพันธกิจกรรมและ

ผลการดําเนนิงานของ อปท./กองคลัง 
 1  ป 1  ป 0.00 0.00 0.00 0.00 กองคลัง 

11 
โครงการออกหนวยบริการเคลื่อนที่รับ

ชําระภาษีของ ทม.เมืองแกน 
 1  ป 1  ป 100.00 0.00 0.00 0.00 กองคลัง 

12 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ

รายได 
 1  ป 1  ป 100.00 0.00 0.00 0.00 กองคลัง 

13 

โครงการจางเหมาบริการ

บุคคลภายนอกดําเนินการตางๆ 

ภายในเขตเทศบาล กองคลัง 

 12  เดือน 12  เดือน 100.00 600,000.00 598,133.00 99.69 กองคลัง 

รวมแนวทางท่ี  1  ยุทธศาสตรที่  7 1,230,000.00 1,000,967.00 81.38  
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การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ 

ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕7 
 

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา  : 2.  สงเสริมและสนับสนุนการทํางานกับภาคีการพัฒนาอื่นจากภายนอกองคกร 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอย

ละของ

โครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

1 
โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 

5  ธันวามหาราชฯ(วันพอแหงชาต)ิ 
1  ครั้ง 1  ครั้ง 100.00 75,000.00 72,266.00 96.35 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

2 

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติวัน

คลายวันประสูติพระเจาหลานเธอ

พระองคเจาทีปงกรรัศมีโชติ 

1  ครั้ง 1  ครั้ง 100.00 30,000.00 8,610.00 28.70 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

3 
โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 

12  สิงหามหาราชนิี (วันแมแหชาต)ิ 
1  ครั้ง 1  ครั้ง 100.00 50,000.00 43,722.00 87.44 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

4 

โครงการเฉลิมพระเกียรติวันคลายวัน

ประสูติพระเจาวรวงศเธอพระองคเจา

ศรรีัศมิ์ฯ 

1  ครั้ง 1  ครั้ง 100.00 30,000.00 8,250.00 27.50 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 
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การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ 

ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕7 
 

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา  : 2.  สงเสริมและสนับสนุนการทํางานกับภาคีการพัฒนาอื่นจากภายนอกองคกร 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอย

ละของ

โครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

5 
โครงการสงเสริมการบริหารจัดการ

หอพระศตวรรษมุณีศรแีมแตง 
1  ครั้ง 1  ครั้ง 100.00 3,000.00 0.00 0.00 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

6 
โครงการสรงน้ําพระศตวรรษมุณีศรี

แมแตง 
1  ครั้ง 1  ครั้ง 100.00 3,000.00 0.00 0.00 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

7 
โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานวัน

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

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

8 
โครงการสงเสริมประเพณีวัฒนธรรม

ทองถิ่น(ประเพณีปใหมเมอืง) 
1  ครั้ง 1  ครั้ง 100.00 2,000.00 0.00 0.00 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

รวมแนวทางท่ี  2  ยุทธศาสตรที่  7 198,000.00 137,848.00 69.62  
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การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ 

ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕7 
 

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา  : 3.  การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน  สรางจิตสํานกึของบุคลากรในการใหบริการประชาชน  ยดืหลักคุณธรรม  จริยธรรม    

                                    รับผิดชอบตอสวนรวมและพรอมรองรับการตรวจสอบจากประชาชน 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอยละ

ของโครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

1 โครงการดําเนินการควบคุมภายใน 1  ครั้ง 1  ครั้ง 100.00 0.00 0.00 0.00 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

2 
โครงการฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ

บุคลากร 
1  ครั้ง 1  ครั้ง 100.00 140,000.00 131,115.00 93.65 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

3 

โครงการจัดสงบุคลากรเขารับการ

ฝกอบรมเพิ่มความรูเพื่อประสทิธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน 

1 ป 1  ป 100.00 250,000.00 144,889.00 100.00 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

4 
โครงการซอมแซมวัสดุครุภัณฑที่ใช

ปฏิบัติงานสํานักปลัดเทศบาลฯ 
1  ป 1  ป 100.00 150,000.00 66,714.00 100.00 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

5 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑเพื่อใชในการ

ปฏิบัติงานสํานักปลัดเทศบาล 
1  ป 1  ป 100.00 1,600,000.00 221,670.00 13.85 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 
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การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ 

ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕7 
 

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา  : 3.  การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน  สรางจิตสํานกึของบุคลากรในการใหบริการประชาชน  ยดืหลักคุณธรรม  จริยธรรม   

                                    รับผิดชอบตอสวนรวมและพรอมรองรับการตรวจสอบจากประชาชน 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอยละ

ของโครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

6 
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณเพื่อใชใน

การดําเนินงานสํานักปลัดเทศบาล 
1  ป 1  ป 100.00 650,000.00 616,472.00 94.84 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

7 
โครงการจัดทําเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป 
1  ครั้ง 1  ครั้ง 100.00 15,000.00 6,000.00 100.00 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

8 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ใหบริการประชาชนดานสถานที่

ใหบริการ 

1  แหง 1  แหง 100.00 55,000.00 6.000.00 100.00 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

9 
โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ www.muangkaen.go.th 
1  ครั้ง 1  ครั้ง 100.00 20,000.00 11,275.00 100.00 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

10 

โครงการจางเหมาบริการ

บุคคลภายนอกเพื่อดําเนินการตางๆ  

ของสํานักปลัดเทศบาล 

12  เดือน 12  เดือน 100.00 1,881,445.00 1,881,445.00 100.00 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 
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การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ  ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕7 

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา  : 3.  การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน  สรางจิตสํานกึของบุคลากรในการใหบริการประชาชน  ยดืหลักคุณธรรม  จริยธรรม           

                                    รับผิดชอบตอสวนรวมและพรอมรองรับการตรวจสอบจากประชาชน 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอยละ

ของโครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

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

ปลัดเทศบาล 

12 โครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย 1  ครั้ง 1  ครั้ง 100.00 5,000.00 4,250.00 85.00 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

13 

โครงการรวมประกวด ประเมิน 

สงเสริม สนับสนุนการเผยแพร 

ประชาสัมพันธผลงานดานการบริหาร

จัดการเทศบาล 

3  ครั้ง 3  ครั้ง 100.00 10,000.00 0.00 22.30 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

14 
โครงการใหบริการประชาชนชวงเวลา

พักเที่ยง (12.00-13.00 น.) 

6 

สวนราชการ 
0 0.00 0.00 0.00 0.00 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

15 โครงการกิจกรรม 5 ส 
6 

สวนราชการ 
0 0.00 0.00 0.00 0.00 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

16 โครงการชําระหนีเ้งินกู 
ธ.กรุงไทย 

กสท. 

ธ.กรุงไทย 

กสท. 
100.00 1,816,661.00 1,243,465.04 100.00 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 
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การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ 

ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕7 

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา  : 3.  การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน  สรางจิตสํานกึของบุคลากรในการใหบริการประชาชน  ยดืหลักคุณธรรม  จริยธรรม   

                                    รับผิดชอบตอสวนรวมและพรอมรองรับการตรวจสอบจากประชาชน 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอยละ

ของโครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

17 
โครงการบํารุงรักษาหรือซอมแซม

ครุภัณฑตางๆ และทรัพยสิน 
1  ป 1  ป 100.00 415,000.00 415,000.00 100.00 กองสาธารณสุข 

18 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑเพื่อใชในการ

ปฏิบัติงาน 

คอมพิวเตอร 

1 เครื่อง 

คอมพิวเตอร 

1 เครื่อง 
100.00 100,000.00 98,500.00 100.00 กองสาธารณสุข 

19 
โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการ

ปฏิบัติงาน 
ปละ 4 ครั้ง ปละ 4 ครั้ง 100.00 1,000,000.00 995,000.00 99.50 กองสาธารณสุข 

20 

โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการ

ปฏิบัติงาน 

- วัสดุสํานักงาน 

- วัสดุคอมพิวเตอร 

- วัสดุงานบานงานครัว 

- วัสดุยานพาหนะและขนสง 

- วัสดุเชือ้เพลิงและหลอลื่น 

6 ประเภท 6 ประเภท 100.00 75,000.00 71,960.00 95.95 กองคลัง 
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การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ 

ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕7 
 

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา  : 3.  การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน  สรางจิตสํานกึของบุคลากรในการใหบริการประชาชน  ยดืหลักคุณธรรม  จริยธรรม   

                                    รับผิดชอบตอสวนรวมและพรอมรองรับการตรวจสอบจากประชาชน 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอยละ

ของโครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

21 
โครงการซอมแซม วัสดุครุภัณฑ เพื่อ

ใชในการปฏิบัติงานกองคลัง 
100 % 100 % 100.00 75,000.00 71,960.00 95.95 กองคลัง 

22 

โครงการจัดสงบุคลากรเขารับการ

ฝกอบรมเพิ่มความรู เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทํางาน 

พนักงาน

ลูกจาง 20 

คน 

พนักงาน

ลูกจาง 20 

คน 

100.00 50,000.00 32,922.00 65.84 กองคลัง 

23 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑเพื่อใชในการ

ปฏิบัติงานกองคลัง 

คอมพิวเตอร 

1 เครื่อง 

คอมพิวเตอร 

1 เครื่อง 
100.00 65,000.00 62,580.00 100.00 กองคลัง 

24 
โครงการอบรมการเสริมสราง

บุคลิกภาพของสตรีในวาระตางๆ 
1  ป 1  ป 100.00 10,000.00 0.00 0.00 

กองสวัสดิการ

สังคม 

25 

โครงการจัดสงบุคลากรเขารับการ

ฝกอบรมเพิ่มความรู เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทํางาน 

พนักงาน

ลูกจาง  5 

คน 

พนักงาน

ลูกจาง  5 

คน 

100.00 20,000.00 13,776.50 68.88 
กองสวัสดิการ

สังคม 

 



- 59 – 

การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ 

ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕7 
 

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา  : 3.  การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน  สรางจิตสํานกึของบุคลากรในการใหบริการประชาชน  ยดืหลักคุณธรรม  จริยธรรม  

รับผิดชอบตอสวนรวมและพรอมรองรับการตรวจสอบจากประชาชน 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอยละ

ของโครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

26 โครงการสงเสริมการจัดทําแผนชุมชน ปละ 2 ครั้ง ปละ 2 ครั้ง 100.00 20,000.00 14,612.50 15.85 
กองสวัสดิการ

สังคม 

27 

โครงการจางเหมาแรงงานรายวันเพื่อ

การใหบริการดานสังคมสงเคราะห

เบีย้ยังชีพและงานอื่นๆ ภายใน

เทศบาลฯ เพื่อชวยปฏิบัติงานาภายใน

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

15  คน 15  คน 100.00 993,000.00 992,705.00 99.97 
กองสวัสดิการ

สังคม 

28 
โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการ

ปฏิบัติงาน 
 1  ป 1  ป 100.00 100,000.00 91,591.68 91.59 

กองสวัสดิการ

สังคม 

29 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑเพื่อใชในการ

ปฏิบัติงาน 
ปละ 2 ครั้ง ปละ 2 ครั้ง 100.00 5,000.00 4,555.00 91.10 

กองสวัสดิการ

สังคม 

30 
โครงการบํารุงรักษาหรือซอมแซม

ครุภัณฑและทรัพยสินตางๆ 
 1  ป 1  ป 100.00 20,000.00 15,560.00 77.80 

กองสวัสดิการ

สังคม 



- 60 – 

การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ 

ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕7 
 

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา  : 3.  การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน  สรางจิตสํานกึของบุคลากรในการใหบริการประชาชน  ยดืหลักคุณธรรม  จริยธรรม  

รับผิดชอบตอสวนรวมและพรอมรองรับการตรวจสอบจากประชาชน 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอยละ

ของโครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

31 
โครงการบํารุงรักษาหรือซอมแซม

ครุภัณฑตางๆ และทรัพยสิน 
100 % 100 % 100.00 3,346,000.00 3,345,510.26 99.97 กองชาง 

32 
โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการ

ปฏิบัติงาน 
ปละ 6 ครั้ง ปละ 6 ครั้ง 100.00 800,000.00 0.00 0.00 กองชาง 

33 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑเพื่อใชในการ

ปฏิบัติงานกองชาง 
1  ครั้ง 1  ครั้ง 100.00 5,000.00 4,832.00 99.95 กองชาง 

34 
โครงการจางเหมาบุคคลภายนอก

ดําเนินการตางๆ  ภายในเทศบาล 
 12  ครั้ง  12  ครั้ง 100.00 3,210,000.00 3,209,537.00 99.59 กองชาง 

35 

โครงการจัดสงบุคลากรเขารับการ

ฝกอบรมเพิ่มประสทิธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

 1  ป 1  ป 100.00 100,000.00 60,000.00 60.00 กองชาง 

 

 



- 61 – 

การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ 

ผลการดําเนนิงานประจําป งบประมาณ  ๒๕๕7 
 

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา  : 3.  การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน  สรางจิตสํานกึของบุคลากรในการใหบริการประชาชน  ยืดหลักคุณธรรม  จริยธรรม  

รับผิดชอบตอสวนรวมและพรอมรองรับการตรวจสอบจากประชาชน 

ลําดับ

ที ่
โครงการ 

เปาหมาย 

ที่ตั้งไว 

ผลผลิต 

ที่ตั้งไว 

คิดเปนรอยละ

ของโครงการ 

ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 

ตามแผน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใชดําเนินการ 

(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหต ุ

36 

โครงการจัดสงบุคลากรเขารับการ

ฝกอบรมเพิ่มประสทิธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

 1  ป 1  ป 100.00 150,000.00 143,703.00 95.80 กองการศกึษา 

37 

 

โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการ

ปฏิบัติงาน 
 1  ป 1  ป 100.00 650,000.00 613,439.37 94.38 กองการศกึษา 

38 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑเพื่อใชในการ

ปฏิบัติงาน 
 1  ป 1  ป 100.00 220,000.00 212,960.00 96.80 กองการศกึษา 

39 

 

โครงการซอมแซมวัสดุครุภัณฑเพื่อ

ใชในการปฏิบัติงาน 
 1  ป 1  ป 100.00 650,000.00 613,439.37 94.38 กองการศกึษา 

รวมแนวทางท่ี  3  ยุทธศาสตรที่  7 18,682,106.00 15,417,438.72 82.53  
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การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชงิคุณภาพ   

 

ยุทธศาสตร 
ขอมูลพื้นฐาน 

Baseline Data 

ตัวชื้วัด (KPI) 

Key Performance Indicator 

ผลการพัฒนา   

ป  2557 

1. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ระดับมาก 
คาความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน

ดานสาธารณสุข 

ผลการประเมนิความพึงพอใจของประชาชน

ดานการสาธารณสุขในระดับมาก 

ระดับมาก 
คาความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน

ดานการศึกษา 

ผลการประเมนิความพึงพอใจของประชาชน

ดานการศึกษาในระดับมาก 

ระดับมาก 
คาความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน

ดานสงเสริมและพัฒนาอาชีพ 

ผลการประเมนิความพึงพอใจของประชาชน

ดานสงเสริมและพัฒนาอาชีพในระดับมาก 

ระดับมาก 

คาความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน

ดานสงเสริมสนับสนุนพัฒนา

ผูดอยโอกาสฯ 

ผลการประเมนิความพึงพอใจของประชาชน

ดานสงเสริมสนับสนุนพัฒนาผูดอยโอกาสฯ

ในระดับมาก 
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การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชงิคุณภาพ   

 

ยุทธศาสตร 
ขอมูลพื้นฐาน 

Baseline Data 

ตัวชื้วัด (KPI) 

Key Performance Indicator 

ผลการพัฒนา   

ป 2557 

2. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

๑๓,191  คน จํานวนบุคคล 

ประชาชนในเขตเทศบาลฯ รูและเขาใจใน

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อประยุกตใช

ในการดํารงชีวิต  รอยละ  60 

๕,941  ครัวเรือน จํานวนครัวเรือน 
จํานวนครัวเรือนที่มีการออมและจัดทํา

บัญชคีรัวเรือน  รอยละ  55 

ระดับมาก 
ผลการประเมนิความพึงพอใจของ

ประชาชนดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ผลการประเมนิความพึงพอใจของประชาชน

ดานการพัฒนาเศรษฐกิจฯ  ในระดับมาก 
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การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชงิคุณภาพ   

 

ยุทธศาสตร 
ขอมูลพื้นฐาน 

Baseline Data 

ตัวชื้วัด (KPI) 

Key Performance Indicator 

ผลการพัฒนา   

ป 2557 

3. ดานการพัฒนาโครงสราง

พืน้ฐาน 

ถนนลูกรัง 23 สาย ความยาว 

8.568 กม. 

จํานวนถนนเขาสูพืน้ที่เกษตรที่มีสภาพ

พรอมใชงาน 

ทําถนน  ปรับปรุง  ถนนลูกรังเขาสูพืน้ที่

เกษตร  ใหสามารถใชงานได  รอยละ  60 

จํานวนบอบาดาลสาธารณะ   

9  แหง  บอน้ําตื้น 2,250 แหง  

เขื่อน  1  แหง  แมน้ําไหลผาน  2  

แหง  จํานวนฝายตนน้ําลําธาร    

(ฝายแมว)  3  แหง 

จํานวนการเพาะปลูกของเกษตร 

ปริมาณพื้นที่ทําการเกษตรมีน้ําเพียงพอตอ

ความตองการใชน้ําเพื่อการเกษตร 

รอยละ  75 

ระดับมาก 

ผลการประเมนิความพึงพอใจของ

ประชาชนดานการพัฒนาโครงสราง

พืน้ฐาน 

ผลการประเมนิความพึงพอใจของประชาชน

ดานโครงสรางพืน้ฐานอยูในระดับมาก 
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การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชงิคุณภาพ   

 

ยุทธศาสตร 
ขอมูลพื้นฐาน 

Baseline Data 

ตัวชื้วัด (KPI) 

Key Performance Indicator 

ผลการพัฒนา   

ป 2557 

4. ดานการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอม 

800  ครัวเรือน 
จํานวนครัวเรือนที่คัดแยกขยะและ 

ทําปุยหมัก 

ครัวเรือนมกีารคัดแยกขยะเพิ่มขึ้น  

600  ครัวเรือน  ตอป 

จํานวนผูปลูกผักปลอดสารพิษ  

 6  กลุม 

จํานวนกลุมผูปลูกผักปลอดสารพษิ

เพิ่มขึน้ 

สงเสริมกลุมเกษตรกรปลูกผักปลอด

สารพษิเพิ่มขึ้น   7  กลุม  ตอป 

จํานวน  50  ครั้ง 

(ต.ค. 56 – ก.ย. 57) 
สถิติการเผาลดลง 

จํานวนสถิติการเผาลดลง  รอยละ  20  ตอ

ป 

ระดับมาก 

คาความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานใน

ดานการพัฒนาและสงเสริม

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

ผลการประเมนิความพึงพอใจของประชาชน 

ในระดับมาก 
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การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชงิคุณภาพ   
 

ยุทธศาสตร 
ขอมูลพื้นฐาน 

Baseline Data 

ตัวชื้วัด (KPI) 

Key Performance Indicator 

ผลการพัฒนา   

ป 2557 

5. ดานการอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม  จารีต

ประเพณี  และภูมปิญญา

ทองถิ่น 

4,000  คน จํานวนนักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยว 
นักทองเที่ยวมาเยี่ยมชมแหลงทองเที่ยว

เพิ่มขึน้  10,000  คน ตอป 

ภูมปิญญาดานดนตรีพื้นเมือง 

นาฎศิลปพืน้เมอืง  2  คน   

ดานศลิปหัตถกรรมและอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ 3  คน  

ประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น

ลานนา  6  กิจกรรม  แหลง

ทองเที่ยวทางโบราณสถานและ

ประวัติศาสตร  1  แหง 

จํานวนแหลงเรียนรูดานวัฒนธรรม

ประเพณี  และภูมปิญญาทองถิ่น 

มีแหลงทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมวิถึชวีิต  

ภูมปิญญาทองถิ่น  และประชาชนเขามามี

สวนรวมในการสบืทอดวัฒนธรรม  

ประเพณี  วิถีชวีิต  ภูมิปญญาทองถิ่น  

จํานวน  5  แหง  

ระดับมาก 

ผลการประเมนิความพึงพอใจของ

ประชาชนดานการอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 

ผลการประเมนิความพึงพอใจของประชาชน

ดานการอนุรักษศลิปวัฒนธรรมประเพณี

ทองถิ่นในระดับมาก 
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การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชงิคุณภาพ   
 

ยุทธศาสตร 
ขอมูลพื้นฐาน 

Baseline Data 

ตัวชื้วัด (KPI) 

Key Performance Indicator 

ผลการพัฒนา   

ป 2557 

6. ดานการจัดระเบียบภายใน

ชุมชนและการสรางความ

รวมมอืในการรักษาความสงบ

เรียบรอย 

272  คน จํานวน  อปพร. 
สรางเครือขายอาสาสมัครชุมชนไมนอยกวา 

2 %  ของจํานวนประชากรในเขต 

2  ครั้ง จํานวนครั้ง 
จัดกิจกรรมการปองกัน  และแกไขปญหา  

ยาเสพติด  และอาชญากรรม  

ระดับมาก 
คาความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานใน

ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ผลการประเมนิความพึงพอใจของประชาชน

ดานการจัดระเบียบภายในชุมชนและการ

สรางความรวมมอืในการรักษาความสงบ

เรียบรอยระดับมาก 
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การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชงิคุณภาพ   
 

ยุทธศาสตร 
ขอมูลพื้นฐาน 

Baseline Data 

ตัวชื้วัด (KPI) 

Key Performance Indicator 

ผลการพัฒนา   

ป 2557 

7. ดานการบริหารจัดการ

บานเมอืงที่ดี 

27  ชุมชน จํานวนชุมชนที่มีแผนชุมชน 
ชุมชนมีแผนชุมชนในการบริหารจัดการ

ชุมชน รอยละ  100 

รอยละ  ๘4.๘7 
ผลการตรวจประเมินการบริหารจัดการ

บานเมอืงที่ดี 

ผานเกณฑการประเมนิบริหารจัดการ

บานเมอืงที่ดี  รอยละ  84  ตอป  

ระดับมาก 

ผลการประเมนิความพึงพอใจตอผลการ

ดําเนินงานในดานการบริหารจัดการ

บานเมอืงที่ดี 

ประชาชนมีความพึงพอใจในการดําเนินงาน

ของเทศบาลและการบริการของเทศบาลอยู

ในระดับมาก 

 



- 69 – 

 

สรุปผลการปฏิบัติงานและการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕7 
 

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

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  

โครงการที่ตั้งไวในแผนดําเนินการ  จํานวน   82 โครงการ  โครงการที่ไดดําเนินการ  จํานวน  

53  โครงการ  คิดเปนรอยละ  64.63  งบประมาณตั้งไวในแผนดําเนินการ  จํานวน   

31,133,900.-  บาท  งบประมาณที่ไดดําเนินการ  จํานวน  9,074,807.84  บาท  คิดเปนรอย

ละ  29.15 
 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ไปสูความยั่งยืน 

โครงการที่ตั้งไวในแผนดําเนินการ  จํานวน   27 โครงการ  โครงการที่ไดดําเนินการ  จํานวน  

10  โครงการ  คิดเปนรอยละ  37.04  งบประมาณตั้งไวในแผนดําเนินการ  จํานวน   

5,400,000.-  บาท  งบประมาณที่ไดดําเนินการ  จํานวน  774,084.-  บาท  คิดเปนรอยละ  

14.33 
 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

โครงการที่ตัง้ไวในแผนดําเนินการ  จํานวน   41 โครงการ  โครงการที่ไดดําเนินการ  จํานวน  3  

โครงการ  คิดเปนรอยละ  7.32  งบประมาณตั้งไวในแผนดําเนินการ  จํานวน  20,501,700.-  

บาท  งบประมาณที่ไดดําเนนิการ  จํานวน  2,347,153.-  บาท  คิดเปนรอยละ  11.45 
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ

เรียบรอย 

โครงการที่ตัง้ไวในแผนดําเนินการ  จํานวน   21 โครงการ  โครงการที่ไดดําเนินการ  จํานวน  5  

โครงการ  คิดเปนรอยละ  23.81  งบประมาณตั้งไวในแผนดําเนินการ  จํานวน   2,235,000.-  

บาท  งบประมาณที่ไดดําเนนิการ  จํานวน  92,600.-  บาท  คิดเปนรอยละ  4.14 
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี

และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการที่ตั้งไวในแผนดําเนินการ  จํานวน   16 โครงการ  โครงการที่ไดดําเนินการ  จํานวน  

13  โครงการ  คิดเปนรอยละ  81.25  งบประมาณตั้งไวในแผนดําเนินการ  จํานวน   

4,030,000.-  บาท  งบประมาณที่ไดดําเนินการ  จํานวน  4,181,917.-  บาท  คิดเปนรอยละ  

103.77 
 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดลอมและระบบ

นเิวศอยางยั่งยืน 

โครงการที่ตัง้ไวในแผนดําเนินการ  จํานวน   13 โครงการ  โครงการที่ไดดําเนินการ  จํานวน  9  

โครงการ  คิดเปนรอยละ  69.23  งบประมาณตั้งไวในแผนดําเนินการ  จํานวน  1,845,000.-  

บาท  งบประมาณที่ไดดําเนนิการ  จํานวน  411,990.-  บาท  คิดเปนรอยละ  22.33 
 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

โครงการที่ตั้งไวในแผนดําเนินการ  จํานวน   72 โครงการ  โครงการที่ไดดําเนินการ  จํานวน  

63  โครงการ  คิดเปนรอยละ  87.50  งบประมาณตัง้ไวในแผนดําเนินการ  จํานวน    

18,540,360.-  บาท  งบประมาณที่ไดดําเนนิการ  จํานวน  18,428,677.29  บาท  คิดเปนรอย

ละ  99.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่  3 

การนําแผนพัฒนาไปสู

การปฏิบตัิ 
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วสิัยทัศน  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

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

๔.๑.  วสิัยทัศนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารราชการแบบมีสวนรวม  มีระบบโครงสราง

พื้นฐานที่เอื้อตอการผลิตสินคาเกษตรกรรม ประชาชนดํารงตนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง   แหลง

ทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทองถิ่น   ประชากรมีคุณภาพทุก ๆดาน   ทรัพยากรธรรมชาติ

ยั่งยืน  
 

๔.๒  ภารกิจหลักในการพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

          ๔.๒.๑  องคกรภาครัฐ เอกชน ชุมชน มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น 

          ๔.๒.๒  มีโครงสรางพืน้ฐานดานการเกษตรพอเพียง 

          ๔.๒.๓  บุคคล ครัวเรือน และชุมชน มคีวามเขมแข็ง พึ่งพาตนเองได 

          ๔.๒.๔  สงเสริมแหลงทองเที่ยว ประเพณีวัฒนธรรม ใหเปนที่รูจักแพรหลาย 

         ๔.๒.๕  ประชาชนมีสุขภาพดี มคีวามรู  มีความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน 
           4.๒.๖  ประชาชนรวมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน 

 

๔.๓. จุดมุงหมายการพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

๔.๓.๑  นําหลักการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล และการมีสวนรวมของ 

          ประชาชนมาใชในการบริหารงาน 

๔.๓.๒  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนสง โดยมุงเนน  

          โครงสรางพืน้ฐานทางการเกษตร เพื่อสามารถตอบสนองความตองการของ  

          ประชาชน เสริมสรางคุณภาพชวีิตแกประชาชน 

๔.๓.๓  ประชาชนมคีวามรู ความเขาใจ และนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช 

          ในการดํารงชวีิต 

๔.๓.๔  ประชาชนมจีิตสํานึก  ตระหนัก และมีสวนรวมในการสงเสริมการทองเที่ยว 

          ทางโบราณสถานและการอนุรักษ  ฟนฟู และสืบสาน ศลิปวัฒนธรรม  จารีต 

          ประเพณ ี และภูมิปญญาทองถิ่น 

๔.๓.๕  ประชาชนทุกคนไดรับการพัฒนา การใหบริการดานการศกึษา  สุขภาพ  และการ 

                     รักษาความปลอดภัยในชวีิต  และทรัพยสินอยางทั่วถึง และเทาเทียม 

๔.๓.๖  ประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใหคง  

                    อยูอยางยั่งยืน และนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
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๔.๔.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

ยุทธศาสตร 

1. ดานการพัฒนา

สงเสริมคณุภาพชีวิต 

2. ดานการพัฒนา

เศรษฐกิจตาม

แนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ดานการ

พัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน 

4. ดานการบรหิาร

จัดการทรพัยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

5. ดานการ

อนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณี และภูมิ

ปญญาทองถิน่ 

6. ดานการจัดระเบียบ

ภายในชุมชนและการ

สรางความรวมมือใน

การรักษา  ความสงบ 

เรียบรอย 

7. ดานการบริหาร

จัดการบานเมืองทีด่ ี

วัตถุประสงค 

 

๑. เพ่ือสงเสรมิสุขภาพ 

อนามัยของประชาชน 

 

๒.เพ่ือสงเสรมิ 

สนับสนุนดาน

การศกึษาของ

ประชาชน กาวไกลสู

อาเซียน 

๓. เพ่ือสงเสรมิและ

พัฒนาอาชพีของ

ประชาชน 

๑.เพ่ือใหประชาชน

พึ่งพาตนเองไดโดย

ยดึหลักความ

พอเพียง 

 

 

๑.เพ่ือพัฒนาระบบ

โครงสรางพืน้ฐาน

ใหเพียงพอและเอือ้

ตอการประกอบ

อาชพี 

 

๒. เพ่ือพัฒนา

โครงสรางพืน้ฐาน

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ ให

มีประสทิธิภาพ 

และครบถวน 

๑.เพ่ือใหเกิดความ

สมดุลตอระบบนิเวศ 

 

๒. เพ่ือกอใหเกิด

ระบบวงจรชีวติและ

หวงโซอาหารท่ี

สมบูรณ 

 

๓. สามารถมนี้ํา

อุปโภค บริโภคได

เพียงพอตอการ

ประกอบอาชพี

เกษตรกรรม 

๑.เพ่ือสงเสรมิการ

ทองเที่ยวใหเปนที่

รูจักและจดจาํของ

นักทองเที่ยว 

 

๒.เพ่ือสงเสรมิและ

กระตุนเศรษฐกิจ

ในชุมชน 

 

๓.เพ่ืออนุรักษไวซึ่ง

วิถีชีวติความ

เปนอยู 

ศลิปวัฒนธรรม

ดั้งเดิมของคนเมือง

แกน 

๑. เพ่ือสงเสรมิ 

สนับสนุนความปลอดภัย

ในชีวติและทรัพยสินของ

ประชาชน 

๒. เพ่ือเสรมิสราง

ประสิทธภิาพในการ

รักษาความสงบ

ปลอดภัยใหแกชุมชน 

๓. เพ่ือปองกัน แกไข

ปญหาอาชญากรรม 

อบายมุขและสิ่งเสพตดิ 

4.  เพ่ือสรางความ

ปรองดองสมานฉันทของ

ประชาชนในชุมชน 

๑.เพ่ือสงเสรมิให

องคกรภาครัฐ เอกชน 

ชุมชน ประชาชน มี

สวนรวมในการ

วางแผน  ดําเนนิงาน 

ประเมนิผล  และไดรับ

ประโยชน 

 

๒.เพ่ือสงเสรมิ

ศักยภาพของชุมชนให

เขมแข็ง 
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เปาหมาย ๑.การใหบริการดาน

สุขภาพอนามัย ท้ังเชงิ

รับและเชิงรุก สําหรับ

ประชาชน 

๒. การใหบริการ

การศกึษา ทั้งในระบบ 

นอกระบบ และ

การศกึษาตาม

อัธยาศัย 

๓. การสงเสรมิอาชพี

ของประชาชน 

๔. การพัฒนาเด็ก 

เยาวชน ผูสูงอายุ  

๕. การสงเคราะห

ผูดอยโอกาส พลาด

โอกาสทางสังคม 

 

๑.ระดับบุคคล  

๒.ระดับครัวเรอืน 

๓.ระดับชุมชน 

 

๔.ระดับองคกร 

๑.การจัดทํา

โครงสรางพืน้ฐาน

การเกษตร ถนน  

ลําเหมืองใสไก ให

ครอบคลุมทัง้ ๒๗ 

ชุมชน 

๒.การจัดทําตลาด

กลางสินคาเกษตร 

จํานวน ๑ แหง 

๓.การพัฒนา 

ปรับปรุงโครงสราง 

พื้นฐานอื่น ๆ  

ครอบคลุมทัง้ ๒๗  

ชุมชน 

๑.ปญหาอุทกภัย   

วาตภัยและภัย

ธรรมชาต ิลดลง 

๒.ระบบวงชวีิตและ

หวงโซอาหารในพื้นท่ี

เปนไปดวยความ

สมดุลและอุดม

สมบูรณ 

๓.สามารถผลิต

ผลิตผลทางการ

เกษตรไดทันตอ

ความตองการของ

ตลาดได 

 ๑.แหลงทองเท่ียว

ในเขตเทศบาล 

๒.สินคาOTOPใน

เขตเทศบาล 

๓.สินคาแปรรูป

ทางเกษตรกรรม

ของกลุมวิสาหกจิ

ตาง ๆ 

๔. ประเพณ ี

วัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

๑. การสงเสรมิให

ประชาชนใชเวลาวางให

เกดิประโยชน หางไกล

ยาเสพตดิ 

๒. การสงเสรมิ 

สนับสนุน ดูแล เครอืขาย

ความรวมมอืในการ

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

๑.องคกรภาครัฐ

เอกชน ประชาชน 

ชุมชน ในเขตเทศบาล

และหนวยงาน

ภายนอก รวมกิจกรรม

ของเทศบาล รอยละ 

๕๐ 

๒.การสงเสรมิ 

สนับสนุนการจัดทํา

แผนชุมชน รอยละ ๘๕  
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4.5  แนวทางการพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕59 – ๒๕61) 
 

ยุทธศาสตร 1. ดานการพัฒนา

สงเสริมคณุภาพชีวิต 

2. ดานการพัฒนา

เศรษฐกิจตาม

แนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ดานการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน 

4. ดานการบรหิาร

จัดการทรพัยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

5. ดานการ

อนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณี

ทองถิ่น 

6. ดานการจัด

ระเบียบภายใน

ชุมชนและการสราง

ความรวมมือในการ

รักษา  ความสงบ 

เรียบรอย 

7. ดานการบริหาร

จัดการบานเมือง 

ที่ด ี

แนวทางการพัฒนา ๑. จัดบริการสาธารณสุข

ขั้นพ้ืนฐานทัง้เชิงรุกและ

เชิงรับใหครอบคลุมท้ัง

ดานสงเสรมิสุขภาพ 

ปองกันและควบคุม

โรคติดตอการรักษาและ

การฟนฟูสุขภาพ 

 

 

 

 

๑. สงเสรมิการเพิ่ม

รายไดลดรายจาย

ของครัวเรอืน 
 

๒. สงเสรมิและสราง

การเรยีนรูการ

ดํารงชีวติอยางมีเหตุ

มีผลและเอ้ือ เฟอซึ่ง

กันและกัน 

 

 

๑. พัฒนาปรับปรุง

โครงสรางพืน้ฐานดาน

การเกษตรให

ครอบคลุมและมี

ประสิทธภิาพเพิ่มขีด

ความสามารถในการ

แขงขันทางการเกษตร 

เพ่ิมประสทิธิภาพ

ทางการผลิต ลด

คาใชจายในการผลิต

และเพ่ิมชองทางการ

กระจายสินคา 

 

 

๑. เพ่ิมประสทิธิภาพ

ในการกําจัดขยะมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 

๒. สงเสรมิการมสีวน

รวมของประชาชนใน

การจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาต ิและ

สิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

๑. สงเสรมิแหลง

ทองเที่ยวทาง

ประวัติศาสตร

และวัฒนธรรม

ทองถิ่น  และวิถี

ชวีิตของคนใน

ชุมชน 
 

๒. สงเสรมิการ

อนุรักษสืบสาน

วัฒนธรรม 

ประเพณแีละภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

 

๑. สงเสรมิสนับสนุน 

การปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
 

๒. สงเสรมิการ

จัดบริการเพื่อความ

ปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพยสินของ

ประชาชน 
 

๓. การสงเสรมิ 

สนับสนุนการปองกัน

และแกไขปญหายา

เสพตดิ 

๑. เปดโอกาสและ

ชองทางใหภาค

ประชาชนแสดง

ความเห็นและมสีวน

รวมในการตัดสนิใจใน

การดําเนินกจิกรรม

ของ อปท. 
 

๒. สงเสรมิและ

สนับสนุนการทํางาน

รวมกับภาคีการพัฒนา

อื่นจากภายนอก

องคกร 
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แนวทางการพัฒนา 

(ตอ) 

๒. การสงเสรมิใหเด็กและ

เยาวชน ประชาชนรูจักใหเวลา

วางใหเกิดประโยชน รูรัก

สามัคคีในหมูคณะ รักการ

ออกกําลังกายเพื่อพัฒนา

สุขภาพอนามัยของตนเองใหมี

ความเขมแข็ง แข็งแรงท้ังดาน

รางกาย จิตใจ อารมณ  

สังคม และหางไกลจากยาเสพ

ติด 

๓. การสงเสรมิและสนับสนุน

ใหประชาชนมีทักษะในการ

ดูแลสุขภาพของตนเองรวมถึง 

การจัดกิจกรรม  เสริมสราง

ความเขมแข็งของครอบครัว 

และชุมชน   ทัง้รางกายและ

จิตใจ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

 

๓. สงเสรมิสนับสนุนการ

จัดวางระบบผังเมืองเพ่ือ

ความยั่งยืน 

 

4. การพัฒนาทักษะใน

การประกอบอาชพี 

สงเสรมิและสนับสนุน

กลุมอาชพี การพัฒนา

สินคา / บริการ การ

สงเสรมิการ ตลาด และ

สงเสรมิ สนับสนุน

ชองทางในการสราง

โอกาสทางการตลาด 

๒.  พัฒนาโครงสราง

พื้นฐานสาธารณูปโภค

และดาน

สาธารณูปการ  การ

คมนาคมขนสง พัฒนา

ปรับปรุงแหลงนํ้า 

ระบบประปา สะพาน  

ทางเขาและทอระบาย

น้ําใหครอบคลุมและมี

ประสิทธภิาพ 

 

3.  สงเสรมิสนับสนุน

การจัดวางระบบผัง

เมืองเพ่ือความยั่งยืน 

 

๓. ลดปรมิาณและ

ควบคุมมลพิษทางน้ํา

และทางอากาศ 
 

๔. การสงเสรมิการ

อนุรักษส่ิงแวดลอม

และใชทรัพยากร 

ธรรมชาตอิยางยั่งยืน 

ลดปรมิาณการใช

สารเคมีในการดํารง 

ชวีิตและประกอบ

อาชพี 

๓. สงเสรมิ  

สนับสนุน กิจกรรม

ทางศาสนา ใหเกิด

คุณธรรม 

จริยธรรมของคน

ในชุมชน 

 ๓. การพัฒนา

ประสิทธภิาพสราง

จิตสํานกึของ

บุคลากรในการ

บริการประชาชน  

ยดึหลักคุณธรรม 

จริยธรรม 

รับผิดชอบตอ

สวนรวมและพรอม

รองรับการ

ตรวจสอบจาก

ประชาชน 
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แนวทางการพัฒนา 

(ตอ) 

๔. พัฒนาคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนและ

การศกึษาท้ังในระบบและ

นอกระบบที่เหมาะสมและ

เพียงพอ 

๕. การสงเสรมิสวัสดภิาพ 

และสนับสนุน  ดูแลให

คําปรึกษา  สงเคราะห  

พิทักษสิทธิ์  ฟนฟู  แกเด็ก

และเยาวชน  ผูสูงอาย ุ  

ผูพิการ  และผูดอยโอกาส   

ใหสามารถพึ่งพาตนเองได 
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แผนที่ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  (Strategy  Map)  
 

วิสัยทัศน 
(Vision) 

ภารกิจหลัก 
(Mission) 

จุดมุงหมาย 
(Goal) 

ยุทธศาสตร 
(Strategy) 

รวมใจ  รวมพัฒนา  ประชามีสุข   
( Joint development of public health cooperation ) 

องคกรภาครัฐ เอกชน 
ชุมชนมีสวนรวมในการ

พัฒนาทองถ่ิน 

ประชาชนมีสุขภาพดี มี
ความรูมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน 

สงเสริมแหลงทองเที่ยว
ประเพณีวัฒนธรรมให
เปนที่รูจักแพรหลาย 

บุคคล ครัวเรือน และ
ชุมชน มีความเขมแข็ง

พึ่งพาตนเองได 

มีโครงสรางพ้ืนฐาน
ดานการเกษตร

พอเพียง 

ประชาชนรวมดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมใหยั่งยืน 

นําหลักการบริหาร
จัดการภายใต

หลักธรรมภิบาลและ
การมีสวนรวมของ

ประชาชนมาใชในการ
บริหารงาน 

ประชาชนมีสวนรวมในการ
อนุรักษ ฟนฟู 

ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมใหคงอยูอยางยั่งยืน 
และนําทรัพยากรธรรมชาติมา

ใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ประชาชนทุกคนไดรับการ
พัฒนา การใหบริการดาน

การศึกษา สุขภาพ และการ
รักษาความปลอดภัยในชีวิต 
แลทรัพยสินอยางท่ัวถึงและ

เทาเทียม 

ประชาชนมีจิตสํานึกตระหนัก
และมีสวนรวมในการสงเสริม

การทองเที่ยวทางโบราญสถาน
และการอนุรักษฟนฟูและสืบ
สานศิลปวัฒนธรรม จารีต 

ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

ประชาชนมีความรู 
ความเขาใจและ

นอมนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชใน
การดํารงชีวิต 

พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ การคมนาคม
ขนสง โดยมุงเนนโครงสราง
พื้นฐานทางการเกษตร เพื่อ

สามารถตอบสนองความตองการ
ของประชาชน 

 

ดานการพัฒนา
สงเสริมคณุภาพชีวิต 

ดานการจดัระเบียบภายใน
ชุมชนและการสรางความ
รวมมือในการรักษาความ

สงบเรียบรอย 

ดานการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

ดานการพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ดานการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

 

ดานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

ดานการบริหาร
จัดการบานเมือง

ที่ดี 



 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนา 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา    

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)  

(สํานักปลัดเทศบาล) 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่  2  สรางสังคมแหงวัฒนธรรม  ความรู  ภูมิปญญา  จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลง 

      -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 5  การพัฒนาการศึกษา  สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต                                             

 ๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิต 

1.1  แนวทางการพัฒนาท่ี  ๔  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบที่เหมาะสมและเพียงพอ 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9 
 

๒๕60 ๒๕61 

๑ โครงการจุดบริการ

อินเตอรเน็ตตําบล 

จัดจุดบริการ

อินเตอรเน็ตเพื่อ

สงเสริมใหประชาชน  

นักเรียน  นักศึกษา

ผูสนใจสืบคนขอมูล  

ศึกษาหาความรูผาน

ทางระบบอินเตอรเน็ต 

๑  จุด ๑๐,๐๐๐.- 

 

 ๑๐,๐๐๐.- 

 

๑๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  80  มี

ประชาชน 

นักเรียน 

นักศึกษามาใช

บริการ

อินเตอรเน็ต

เพื่อศึกษาหา

ความรู 

ประชาชน 

นักเรียน นักศึกษา  

ผูสนใจไดรับขอมูล

ขาวสารที่ทันสมัย  

และสะดวก  งาย

ตอการคนควา  

ศึกษา 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

 

แบบ ผ.01 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่  2  สรางสังคมแหงวัฒนธรรม  ความรู  ภูมิปญญา  จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลง 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   2  การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว                                           

๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษศลิปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น     

    2.1 แนวทางการพัฒนา  ๑  สงเสริม  สนับสนุนการทองเที่ยว  พัฒนาแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทองถิ่น และวิถีชวีิตของคนในชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9 
 

๒๕60 ๒๕61 

๑ โครงการสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตร

โดยชุมชนเพื่อการ 

เรียนรู “หนาวนี้ที่

เมืองแกน ครั้งที่  6” 

1.เพื่อเสริมสรางศักยภาพ

ในการจัดการทองเที่ยวเชงิ

เกษตร เพื่อใหชุมชนเกิด

รายได / เกิดการพึ่งตนเอง 

2. เพื่อประชาสัมพันธแหลง

ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร 

3. เพื่อสงเสรมิสนับสนุน

วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 

จัดงานปละ 

1 ครั้ง 

3,000,๐๐๐.- 

 

 3,000,๐๐๐.- 

 

3,๐๐๐,๐๐๐.- 

 
รอยละ  60

ประชาชนมี

รายไดเพิ่มขึน้  

นักทองเที่ยว

เดินทางมา

ทองเที่ยว

เพิ่มขึน้ 

๑. ชุมชนเกิด

อาชีพมีรายได 

จากการ

ทองเที่ยว  

๒. นักทองเที่ยว

เดินทางมา

ทองเที่ยวเพิ่มขึ้น 

สํานัก

ปลัดเทศบาล

บูรณาการ

รวมกับอปท.

หนวยงานใน 

อ.แมแตง อบจ.

เชียงใหมและ

จังหวัดเชียงใหม

2 โครงการศูนยบริการ

ขอมูลการทองเที่ยว

เมืองแกน 

เพื่อสงเสรมิการทองเที่ยว

และเปนศูนยกลางในการ

ใหบริการดานขอมูล

ขาวสารแกนักทองเที่ยว 

จุดบริการ

ขอมูลการ

ทองเที่ยว 

50,๐๐๐.- 

 

 50,๐๐๐.- 

 

50,๐๐๐.- 

 

รอยละ  60

นักทองเที่ยว

มาใชบริการ

ศูนยบริการ

ทองเที่ยว 

นกัทองเที่ยวมา

ใชบริการ

สอบถามขอมูล

ศูนยบริการ

ทองเที่ยว 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่  4  การสรางความมั่นคง  ปลอดภัย  และความสงบสุขของประชาชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6 การปองกัน  บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยในชุมชน                               

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบภายในชุมชน และการสรางความรวมมือในการรักษาความสงบเรียบรอย 

 6.1  แนวทางการพัฒนา  ๑. สงเสรมิสนับสนนุการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ทีม่า 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานที่

รับผดิชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

๑ โครงการฝกอบรม

ทบทวนอาสาสมัคร

ปองกันภยัฝายพล

เรอืน 

จัดฝกอบรมดงูานเพือ่เพื่อ

เสริมสรางประสิทธิภาพ

ในการรักษาความสงบ

เรยีบรอยและใหประชาชน

มีความรูในการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภยั 

 อปพร.  

จํานวน ๒๗๐  

คน   

 

20๐,๐๐๐.- 

 

 200,000.- 

 

200,000- 

 

รอยละ  80  

อปพร.  มี

ประสิทธิภาพใน

การปองกันและ

บรรเทาสา

ธารณภัย 

อปพร.  ไดรับการ

ฝกอบรมทบทวน

และทําใหมีประ

สิทธ ิภาพในการ

ปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

๒ โครงการชวยเหลือ

ผูประสบภัยและไดรับ

ความเดือดรอนจากสา

ธารณภัย 

เพื่อจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ  

เครื่องอุปโภค  บริโภค  

ตามความจาํเปนและ

เรงดวนเพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชนที่

ประสบสาธารณภยัตาง ๆ  

ประชาชนผูที่ได 

รับความ

เสียหายหรอื

เดือนรอนจาก

สาธารณภัย 

ตาง ๆ  

5๐๐,๐๐๐.- 

 

 5๐๐,๐๐๐.- 

 

5๐๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  100 

ประชาชนผู

ไดรับความ

เดือนรอนจาก

สาธารณภัย

ไดรับความ

ชวยเหลือ 

ประชาชนผูไดรับ

ความเดือนรอน

จากสาธารณภัย

ไดรับความ

ชวยเหลือ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

เพื่อจัดหาถงัเก็บน้ําตาน

ภัยแลง 

ขนาดบรรจุ 

1,000 ลิตร 

จํานวน 2 แหง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9 
 

๒๕60 ๒๕61 

๓ โครงการจัดหา 

วัสดุ  ครุภัณฑ  

เพื่อใชในการ

ปฏิบัติงานปองกัน

และบรรเทาสา

ธารณภัย 

เพือ่จัดซื้อเครื่องมอื

เครื่องใชในการ

ปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยที่

ครบถวนและ

ทันสมัย 

ชุดปฏิบัติการ

ดับเพลิง ๑๓ ชุด 

และสายสงน้ํา

ดับเพลิง   

๑๐  เสน 

50๐,๐๐๐.- 

 

 ๕๐๐,๐๐๐.- 

 

๕๐๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  80  

มีเครื่องมอื

เครื่องใช

เพียงพอในการ

ปฏบิัติงานดาน

การปองกันและ

บรรเทา 

สาธารณภัย 

มีเครื่องมอื

เครื่องใช

เพียงพอในการ

ปฎิบัติงานดาน

การปองกันและ

บรรเทา 

สาธารณภัย 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

๔ โครงการซอมแซม 

วัสดุ  ครภุัณฑ  

เพื่อใชในการ

ปฏิบัติงานปองกัน

และบรรเทาสา

ธารณภัย 

เพื่อซอมแซม

เครื่องใชในการ

ปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยมีความ

พรอมที่จะใชในการ

ปฏิบัติตลอดเวลา 

รถบรรทุกน้ํา 

รถดับเพลิง และ 

รถตรวจการณ 

จํานวน ๔ คัน  

1๐๐,๐๐๐.- 

 

 1๐๐,๐๐๐.- 

 

1๐๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  80  

มีเครื่องมอื

เครื่องใชที่พรอม

ในการ

ปฏบิัติงานดาน

การปองกันและ

บรรเทาสา

ธารณภัย 

มีเครื่องมอื

เครื่องใชที่พรอม

ในการ

ปฎิบัติงานดาน

การปองกันและ

บรรเทาสา

ธารณภัย 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9 
 

๒๕60 ๒๕61 

5 โครงการจางเหมา

บริการบุคลากร 

เพื่อจางเหมาบุคคล

ปฏิบัติงานดานงาน

ปองกัน 

 

จํานวน  12  คน 900,000.- 

 

 900,000.- 

 

900,000.- 

 

รอยละ  80 

มีบุคลากร

ปฏิบัติงานดาน

งานปองกัน 

มีบุคคล

ปฏิบัติงานดาน

งานปองกัน 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 83 – 

 

6.2  แนวทางการพัฒนา   ๒  สงเสริม  การจัดบริการเพื่อความปลอดภัยในชวีิตและทรพัยสินของประชาชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9 
 

๒๕60 ๒๕61 

๑ โครงการจางเหมา

เจาหนาที่ดูแลความ

สงบเรียบรอย และ

อุบัติภัยในยาม

วิกาล 

เพ่ือเฝาระวังปองกัน

บรรเทาสาธารณภัยและ

รักษาความสงบ

เรียบรอยแกประชาชน 

จางเหมาบุคคล 

จํานวน 8  อัตรา 

ทําหนาที่ประจํา 

หนวยบริการ

ประชาชน  

30๐,๐๐๐.- 

 

 30๐,๐๐๐.- 

 

30๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  80

ประชาชนมี

ความสุขใจ  

ปลอดภัย และมี

สวนรวมในการ

ปองกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัย 

๑. ลดความ

สูญเสียในชีวติ

และทรัพยสิน

ของประชาชน  

๒. ประชาชนมี

สวนรวมในการ

ปองกันและ

บรรเทาสา

ธารณภัย 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

๒ โครงการปองกัน

และแกไขปญหา

อุบัติเหตุทางถนน 

-ตั้งจุดบรกิารประชาชน 

-จัดทําปาย

ประชาสัมพันธ ปองกัน 

และลดความสูญเสียใน

ชวีิตและทรัพยสินของ

ประชาชน 

ปละ  ๒  ครั้ง 

ชวงเทศกาลสง

ทายปเกาตอนรับ

ปใหม และ

เทศกาล

สงกรานต 

2๐,๐๐๐.- 

 

 2๐,๐๐๐.- 

 

2๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  80 

ประชาชน

ตระหนัก และ

ระวังในการ

สัญจรในชวง

เทศกาล 

ประชาชนผูใช

รถใชถนน

ตระหนัก และ

ระวังในการ

สัญจรในชวง

เทศกาล

ดังกลาว 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่  5  การสรางประสิทธิภาพความโปรงใส  เปนประชาธิปไตยและเปนธรรมในการใหบริการ 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  การบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี                                           

7.  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

7.1  แนวทางการพัฒนา    ๑.  เปดโอกาสและชองใหภาคประชาชนแสดงความเห็นและมีสวนรวมในการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมของ อปท. 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9 
 

๒๕60 ๒๕61 

๑ โครงการจัดทําและ

ทบทวนแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนา

เทศบาลเมืองเมืองแกน

พัฒนา 

เพื่อจัดทําทบทวนแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนา

เทศบาลเมืองเมืองแกน

พัฒนา  

- แผน

ยุทธศาสตร 

20 เลม 

 

๑๐,๐๐๐.- 

 

 ๑๐,๐๐๐.- 

 

๑๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  100

เทศบาล มีแผน

ยุทธศาสตรการ

พัฒนา  ใชเปน

แนวทางในการ

บริหาร งานของ

ผูบริหาร

ผูปฏิบัติงาน 

เทศบาลมีแผน

ยุทธศาสตร

การพัฒนา   

ใชเปนแนวทาง

ในการบริหาร 

งานของ

ผูบริหาร

ผูปฏิบัติงาน 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9 
 

๒๕60 ๒๕61 

2 โครงการจัดทําและ

ทบทวนแผนพัฒนา

สามป 

เพือ่จัดทําทบทวน

แผนพัฒนาสามป  

เทศบาลเมืองเมืองแกน

พัฒนา 

- แผนพัฒนาสาม

ป 50 เลม 

 

50,๐๐๐.- 

 

 50,๐๐๐.- 

 

50,๐๐๐.- 

 

รอยละ  100

เทศบาลฯ ม ี

แผนพัฒนาสาม

ป ใชเปนแนว 

ทางในการ

บริหารงานของ

ผูบริหาร

ผูปฏิบัติงาน 

เทศบาลฯมี 

แผนพัฒนา

สามป ใชเปน

แนวทางในการ

บริหารงานของ

ผูบริหารและ

ผูปฏิบัติงาน 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

3 โครงการจัดทําแผน

ดําเนินงาน   

เพื่อจัดทําแผน

ดําเนินการใชเปน

แนวทางในการบริหาร 

งานของผูบริหาร

ผูปฏิบัติงาน 

-  แผนดําเนนิงาน 

20 เลม 

 

5,๐๐๐.- 

 

 5,๐๐๐.- 

 

5,๐๐๐.- 

 

รอยละ  100

เทศบาลฯ มีแผน

ดําเนินงานใช

เปนแนวทางใน

การบริหาร งาน

ของผูบริหาร

ผูปฏิบัติงาน 

เทศบาลฯมี

แผนดําเนนิงาน

ใชเปนแนวทาง

ในการ

บริหารงานของ

ผูบริหารและ

ผูปฏิบัติงาน 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

 

 

 



- 86  - 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9 
 

๒๕60 ๒๕61 

4 โครงการติดตามและ

ประเมินผลการพัฒนา

เทศบาลเมืองเมืองแกน

พัฒนา 

- เพื่อสํารวจความพึง

พอใจของพี่นอง

ประชาชน 

- ติดตามประเมนิผล

แผนพัฒนาในปที่ผาน

มา 

๑.จัดประชุม

ติดตามประเมนิผล

ปละ ๒ ครั้ง 

๒. สํารวจความพึง

พอใจในภาพรวม

ของเทศบาล ปละ 

๑ ครั้ง 

๓. ประเมินการ

บริการสาธารณะ ป

ละ ๑ ครั้ง 

๕,๐๐๐.- 

 

 ๕,๐๐๐.- 

 

๕,๐๐๐.- 

 

รอยละ  100   

มีผลการ

ดําเนินงานใชใน

การวางแผน

พัฒนา และ

ดําเนินการเพื่อ

ประโยชนสุขของ

ประชาชนได 

มีผลการ

ดําเนินงานใช

ในการวางแผน

พัฒนา และ

ดําเนินการเพื่อ

ประโยชนสุข

ของประชาชน

ได 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 87  - 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9 
 

๒๕60 ๒๕61 

5 โครงการเทศบาล

เคลื่อนที่พบประชาชน 

๑. เพื่ออํานวยความ

สะดวกแกประชาชน 

๒.  สงเสริมการมี

สวนรวมของ

ประชาชน 

๓.  เพื่อใหบริการ

ประชาชนในเขต

เทศบาล 

ปละ  2  ครั้ง 2๐,๐๐๐.- 

 

 2๐,๐๐๐.- 

 

2๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  80

ประชาชนไดรับ

การอํานวย

ความสะดวกใน

การติดตอ

ราชการ  และมี

สวนรวมในการ

บริหารจัดการ  

ไดรับบริการ

อยางใกลชิด 

ประชาชนไดรับ

การอํานวย

ความสะดวก

ในการติดตอ

ราชการ และมี

สวนรวมในการ

บริหารจัดการ  

ไดรับบริการ

อยางใกลชิด 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  88 – 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9 
 

๒๕60 ๒๕61 

6 โครงการเสริมสราง

ความรูเกี่ยวกับ

ประชาธิปไตย   

การสรางความ

ปรองดองสมานฉันท

แลการมสีวนรวมของ

ประชาชนในเขต

เทศบาล  

- เพื่อดําเนินการจัดให

มีการเลือกตั้งทองถิ่น 

- เพื่อรณรงคการใช

สิทธิและหนาที่ของ

ประชาชนตามระบบ

ประชาธิปไตยในการ

เลือกตั้ง 

- เพื่อสงเสริมความ

ปรองดองสมานฉันท 

ของคนในชุมชน 

๑.จัดอบรม ๑ คร้ัง  

๒. ประชาสัมพันธ

ทางเสยีงไรสาย หอ

กระจายขาว วิทยุ

ชุมชนและอื่น ๆ 

๓. สอดแทรกเนือ้หา

เกี่ยวกับ

ประชาธิปไตยและ

การมีสวนรวมใน

วารสารสิง่พิมพของ

เทศบาล 

50,000- 

 

 50,000- 

 

50,000- 

 

รอยละ  80

ประชาชนมี

ความรู

เกี่ยวกับ

ประชาธิปไตย

และมีสวนรวม

ในการบริหาร

จัดการทองถิ่น

อยางถูกตอง

และเหมาะสม 

 

ประชาชนไดรับ

ความรู

เกี่ยวกับ

ประชาธิปไตย

และมีสวนรวม

ในการบริหาร

จัดการทองถิ่น

อยางถูกตอง

และเหมาะสม 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

 

 

 

 



-  89  – 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9 
 

๒๕60 ๒๕61 

7 โครงการเผยแพร

ประชาสัมพันธกิจการ

เทศบาล 

๑.  เพื่อสรางความ

เขาใจอันดรีะหวาง

เทศบาลกับ

ประชาชน 

๒.  เพื่อเผยแพร

ผลงานกิจกรรม

ตางๆ ของเทศบาล 

๓.  เพื่อการ

ประชาสัมพันธการ

สงเสริมการบริหาร

จัดการบานเมอืงที่

ดี 

๑.  รายงานกิจการ  

๒.  วารสาร

เทศบาล 

๓. แผนพับ

ประชาสัมพันธ 

๔.  เอกสาร

เผยแพรกิจกรรม

ประจําเดือน 

๕. ปาย

ประชาสัมพันธ  

คัทเอาทตาง ๆ 

2๕๐,๐๐๐.- 

 

 2๕๐,๐๐๐.- 

 

2๕๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  80 

ประชาชนไดรับ

ขาวสาร

กิจกรรมตาง ๆ 

อยางทั่วถึง   

มคีวามเขาใจ

อันดีระหวาง

ประชาชนกับ

เทศบาล 

และเกิดความ

โปรงใสในการ

บริหารงาน 

๑.  ประชาชน

ไดรับขาวสาร

กิจกรรมตาง ๆ 

อยางทั่วถึง   

๒.  สงเสริม

ความเขาใจอันดี

ระหวาง

ประชาชนกับ

เทศบาล 

๓. เกิดความ

โปรงใสในการ

บริหารงาน 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

 

 

 

 

 

 



-  90  – 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9 
 

๒๕60 ๒๕61 

8 โครงการ

ประชาสัมพันธ

กิจกรรมและผลการ

ดําเนินงานของ

เทศบาลทางวิทยุ

ชมุชน 

เพื่อประชาสัมพันธ

ใหประชาชนรับ 

ทราบถึงภารกิจ  

กิจกรรมของ

เทศบาลฯ ในรอบป 

จัดรายการเมือง

แกนสัมพันธทุกวัน 

ทางสถานวีิทยุ

ชุมชน FM ๙๒.๕ 

MHz เวลา  ๑๔.๐๐ 

– ๑๕.๐๐ น. 

5,000.-    5,000.- 5,000.- รอยละ  80

ประชาชนไดรับ

ขาวสารการ

ทํางานและ

กิจกรรมตาง ๆ 

อยางทั่วถึง 

ประชาชนไดรับ

ขาวสารการ

ทํางานและ

กิจกรรมตาง ๆ 

อยางทั่วถึง 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 
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7.2  แนวทางการพัฒนา    ๒. สงเสริมและสนับสนุนการทํางานรวมกับภาคีการพัฒนาอื่นจากภายนอกองคกร 

 

ที่ 
โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9 
 

๒๕60 ๒๕61 

๑ โครงการจัดงาน

เฉลิมพระชนม 

พรรษา ๕ ธันวา

มหาราช เทิดไทองค

ราชันย 

(วันพอแหงชาติ) 

๑.  เพื่อแสดงออกถึง

ความจงรักภักดีตอ

สถาบัน

พระมหากษัตริย 

๒. เพื่อสงเสริมความ

สามัคคีของประชาชน

ในเขตเทศบาล 

๑ ครั้ง 7๐,๐๐๐.- 

 

 7๐,๐๐๐.- 

 

7๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  80  

ประชาชนได

แสดงออกถึง

ความจงรักภักดี

ตอสถาบัน

พระมหากษัตริย 

เกิดความสามัคคี

ของประชาชน 

๑. ประชาชนใน

เขตเทศบาลได

แสดงออกถึง

ความจงรักภักดี

ตอสถาบัน

พระมหากษัตริย 

๒.  เกิดความ

สามัคคีของ

ประชาชน 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

รวมกับกลุม

พลังมวลชน 

2 โครงการจัดงานวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา  

๑๒  สิงหามหาราชนิี 

(วันแมแหงชาต)ิ 

๑.  เพื่อแสดงออกถึง

ความจงรักภักดีตอ

สถาบัน

พระมหากษัตริย 

๒. เพื่อสงเสริมความ

สามัคคีของประชาชน

ในเขตเทศบาล 

๑ ครั้ง ๕๐,๐๐๐.- 

 

 ๕๐,๐๐๐.- 

 

๕๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  80

ประชาชนได

แสดงออกถึง

ความจงรักภักดี

ตอสถาบัน

พระมหากษัตริย 

เกิดความสามัคคี

ของประชาชน 

๑. ประชาชนใน

เขตเทศบาลได

แสดงออกถึง

ความจงรักภักดี

ตอสถาบัน

พระมหากษัตริย 

๒.  เกิดความ

สามัคคีของ ปชช 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

รวมกับกลุม

พลังมวลชน 



-  92  - 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่

คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9 
 

๒๕60 ๒๕61 

3 โครงการสงเสริมการ

ทองเทีย่วมหกรรมไม

ดอกไมประดับ 

1. เพื่อจัดสงขบวนเขารวม

มหกรรมงานไมดอกไม

ประดับ จังหวัดเชียงใหม 

2.  เพื่อประชาสัมพันธงาน/

กิจกรรมงานหนาวนี้ที่เมือง

แกน 

2 แหง 150,000.- 

 

 150,000.- 

 

150,000 

 

รอยละ  80  

ทองถิ่นเกิด

ความรวมมอื

และการบูรณา

การรวมกัน

ระหวาง อปท. 

เกิดความ

รวมมอืและ

การบูรณา

การรวมกัน

ระหวาง 

อปท. 

สํานัก

ปลัดเทศบาล

รวมกับ อปท. 

อื่น 

4 โครงการฝกอบรมให

ความรูดานกฎหมาย

ใหแกประชาชน 

1.  เพื่อใหประชาชนมี

ความรูความเขาใจใน

กฎหมายที่ใชใน

ชวีิตประจําวัน 

2.  เพื่อใหประชาชนได

ทราบถึงสทิธิขัน้พืน้ฐาน

ตามกฎหมาย 

1  ครัง้ 8,000.-  8,000.- 8,000.- รอยละ  60  

ประชาชนมี

ความรูความ

เขาใจใน

กฎหมายที่ใชใน

ชวีิตประจําวัน

เพิ่มขึน้ 

ประชาชนมี

ความรูความ

เขาใจใน

กฎหมายที่ใช

ใน

ชวีิตประจําวั

นเพิ่มขึน้ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล

รวมกับ 

ประชาชนใน

พืน้ที่และ 

กรมยุติธรรม

จังหวัด

เชียงใหม 

 

 



- 93  – 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตวัชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9 
 

๒๕60 ๒๕61 

5 โครงการสรงน้ําพระ

ศตวรรณมุณีศรี 

แมแตง 

เพื่ออุดหนุนงบประมาณ

ใหแก อบต.ขีเ้หล็ก อ.แม

แตง 

1 แหง 5,๐๐๐.- 

 

 5,๐๐๐.- 

 

5,๐๐๐.- 

 

รอยละ  80 

ประชาชนอําเภอ       

แมแตงและผู

สัญจรไปมา ได

แวะสักการะเพื่อ

ความเปนศิริ

มงคล 

ประชาชนอําเภอ

แมแตงและผู

สัญจรไปมาได

แวะสักการะเพื่อ

ความเปนศิริ

มงคล 

สํานักปลัด

บูรณาการ

รวม กับ 

อปท.ใน

อําเภอแม

แตงและเท

ทศบาล

ตําบล

ขีเ้หล็ก 

6 โครงการสงเสริมการ

บริหารจัดการหอพระ

ศตวรรษมุนีศรีแมแตง 

เพื่ออุดหนุนงบประมาณ

สําหรบันําไปพัฒนา  หอ

พระศตวรรษมุนีศรีแมแตง

ตามความจําเปนและ

เหมาะสมในการสงเสริม

ศิลป วัฒนธรรมของทองถิ่น 

๑ ครั้ง 5,๐๐๐.- 

 

 5,๐๐๐.- 

 

5,๐๐๐.- 

 

รอยละ  80

ประชาชนอําเภอ       

แมแตงและผู

สัญจรไปมา ได

แวะสักการะเพื่อ

ความเปนศิริ

มงคล 

ประชาชนอําเภอ

แมแตงและผู

สัญจรไปมา ได

แวะสักการะเพื่อ

ความเปนศิริ

มงคล 

สํานักปลัด

บูรณาการ

รวม กับ 

อปท.ใน

อําเภอแม

แตงและเท

ทศบาล

ตําบล

ขีเ้หล็ก 



-  94  - 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่

คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9 
 

๒๕60 ๒๕61 

7 โครงการสงเสริมการ

ทองเที่ยว(ไมดอกไม

ประดับ) 

เพื่ออุดหนุนงบประมาณใหแก 

ที่ทําการปกครองอําเภอแม

แตง 

1 แหง 5,๐๐๐.- 

 

 5,๐๐๐.- 

 

5,๐๐๐.- 

 

รอยละ  60  

ประชาชน

อําเภอแมแตง

ไดสงเสริมการ

ทองเที่ยวไม

ดอกไมประดับ 

ประชาชน

อําเภอ       

แมแตงได

สงเสริมการ

ทองเที่ยวไม

ดอกไม

ประดับ 

สํานักปลัด

บูรณาการรวม 

กับ ที่ทําการ

ปกครอง

อําเภอแมแตง 

8 โครงการจัดงานรัฐพิธี

และวันสําคัญตาง ๆ 

เพื่ออุดหนุนงบประมาณใหแก  

ที่ทําการปกครองอําเภอแม

แตง  สําหรับจัดงานรัฐพิธี 

และงานสําคัญ ๆ ตาง ๆ ของ

ประเทศไทย  ในภาพรวมของ

อําเภอแมแตง 

 

๑ หนวยงาน 5,๐๐๐.- 

 

 5,๐๐๐.- 

 

5,๐๐๐.- 

 

รอยละ  80

ประชาชนใน

อําเภอแมแตง

ไดรวมแสดง

ความสามัคคี 

ประชาชนใน

อําเภอแม

แตงไดรวม

แสดงความ

สามัคคี 

สํานักปลัด

บูรณาการ

รวมกับ อปท. 

อําเภอแมแตง 

 

 



-  95  - 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่

คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9 
 

๒๕60 ๒๕61 

9 โครงการสงเสริม

ประเพณีวัฒนธรรม

(ประเพณีปใหมเมอืง) 

เพื่ออุดหนุนงบประมาณใหแก

ที่ทําการปกครองอําเภอแม

แตง 

1 ครั้ง 5,๐๐๐.- 

 

 5,๐๐๐.- 

 

5,๐๐๐.- 

 

รอยละ  80   

ประชาชนใน

พืน้ที่อําเภอแม

แตงไดสงเสริม

ประเพณีปใหม

เมือง   

ประชาชนใน

พืน้ที่อําเภอ

แมแตงได

สงเสริม

ประเพณีป

ใหมเมอืง   

สํานักปลัด

บูรณาการ

รวมกับอปท.

จังหวัด

เชียงใหม และ 

อปท. อําเภอ

แมแตง 

10 โครงการสงเสริม

กิจกรรมออกรานงาน

ฤดูหนาวและงาน

กาชาดจังหวัด

เชียงใหม 

เพื่ออดุหนุนงบประมาณ

สําหรับการจัดงานฤดูหนาว

และงานกาชาดจังหวัด

เชียงใหม ใหที่ทําการปกครอง

จังหวัดเชียงใหมและที่ทําการ

ปกครองอําเภอ 

แมแตง 

๒ หนวยงาน 5,๐๐๐.- 

 

 5,๐๐๐.- 

 

5,๐๐๐.- 

 

รอยละ  50   

มีนักทองเที่ยว

เขามาจังหวัด

เชียงใหมเพิ่ม

มากขึ้น 

มี

นักทองเที่ยว

เขามาจังหวัด

เชียงใหมเพิ่ม

มากขึ้น 

สํานักปลัด

บูรณาการ

รวมกับอปท.

จังหวัด

เชียงใหม และ 

อปท. อําเภอ

แมแตง 

 

 



- 96 – 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9 
 

๒๕60 ๒๕61 

11 โครงการงานวันเงาะ

โรงเรียนและของดี

อําเภอแมแตง 

1.  เพื่อประชาสัมพันธงาน

เงาะโรงเรียนและของดีอําเภอ

แมแตง  ใหเปนที่รูจักของ

บุคคลทั่วไป 

2.  เพื่อสงเสริมและเกษตกร 

ปลูกเงาะโรงเรียนเปนผลไม

เศรษฐกิจอีกทางเลือกหนึ่ง 

1  ครั้ง 5,000.- 

 

 5,000 5,000 รอยละ  70

เงาะโรงเรียน

และของดี

อําเภอแมแตง

เปนที่รูจักของ

บุคคลทั่วไป

และเงาะ

โรงเรียนเปน

ผลไมเศรษฐกิจ 

เงาะโรงเรียน

และของดี

อําเภอแมแตง

เปนที่รูจักของ

บุคคลทั่วไป

และเงาะ

โรงเรียนเปน

ผลไมเศรษฐกิจ 

สํานักปลัด

บูรณาการ

รวมกับอปท.

จังหวัด

เชียงใหม 

และ อปท. 

อําเภอแม

แตง 

12 โครงการงานวันเกษตร

อินทรียและของดี

อําเภอแมแตง 

1.  เพื่อประชาสัมพันธพืชผัก 

ผลไม  สัตวเลี้ยง  การทํา

ประมงในระบบอินทรียและ

ของดีอําเภอแมแตง  ใหเปนที่

รูจักของบุคคลทั่วไป 

2.  เพื่อสงเสรมิและใหความรู

เกษตรเกี่ยวกับการทํา

การเกษตรแบบอินทรีย 

1  ครั้ง 5,000.- 

 

 5,000 5,000 รอยละ  90

เกษตรกรไดรับ

ความรูและ

สามารถนําไป

ปรับใช  ทําให

ไดรับผลผลิต

ปริมาณสูงขึ้น  

คุณภาพ

ผลผลิตดีขึน้ 

เกษตรกรไดรับ

ความรูและ

สามารถนําไป

ปรับใช  ทําให

ไดรับผลผลิต

ปริมาณสูงขึ้น  

คุณภาพ

ผลผลิตดีขึน้ 

รายไดเพิ่มขึน้ 

สํานักปลัด

บูรณาการ

รวมกับอปท.

จังหวัด

เชียงใหม 

และ อปท. 

อําเภอแม

แตง 



- 97 – 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9 
 

๒๕60 ๒๕61 

13 โครงการจัดงานและ

พิธีเปดอาคาร 

1.  เพื่อความเปนสิรมิงคล

สําหรับผูบริหาร  พนักงาน 

2.  เพื่อใหประชาชนทราบถึง

บทบาทหนาที่ของเทศบาล 

2  แหง 100,000.- 

 

 100,000 100,000 รอยละ  90

ผูบริหาร  

พนักงาน

เทศบาล  ได

รวมพิธีเปด

อาคารตางๆ 

ของเทศบาล

เพื่อความเปน

สิรมิงคลแก

ชวีิต 

ผูบริหาร  

พนักงาน

เทศบาล  ได

รวมพิธีเปด

อาคารตางๆ 

ของเทศบาล

เพื่อความเปน

สิรมิงคลแก

ชวีิต 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 
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7.3  แนวทางการพัฒนาที่  ๓  การพัฒนาประสิทธิภาพการทาํงาน  สรางจิตสํานึกของบุคลกรในการใหบรกิารประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม รับผดิชอบตอ 

                                       สวนรวมและพรอมรองรับการตรวจสอบจากประชาชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9 
 

๒๕60 ๒๕61 

๑ โครงการดําเนินการ

ควบคุมภายใน 

๑.เพื่อใหเปนไปตาม

ระเบียบ คตง. พ.ศ. 

๒๕๔๔ 

๒. สรางความเชื่อถือ

ของสายงานทาง

การเงินกอใหเกิด

ประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลทาง

บริหารจัดการ 

๑. จัดประชุม 

๑ ครั้ง 

๒. จัดวางระบบ

ควบคุมภายใน

ของแตละสวน

ราชการ ๖ สวน 

 

1,00๐.-  1,00๐.- 1,00๐.- รอยละ  60  

เทศบาล

สามารถบริหาร

จัดการและ

ควบคุม

ตรวจสอบได

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

เกิดความ

โปรงใสในการ

ดําเนินงาน 

สามารถบริหาร

จัดการและ

ควบคุม

ตรวจสอบได

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

เกิดความ

โปรงใสในการ

ดําเนินงาน 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9 
 

๒๕60 ๒๕61 

๒ โครงการฝกอบรม

เพิ่มประสิทธิภาพ

บุคลากร 

๑. เพื่อฝกอบรมให

ความรูแกบุคลกร

ของเทศบาล 

๒. เพื่อพัฒนาขดี

ความสามารถของ

บุคลากรในการ

ใหบริการประชาชน 

๑ ครั้ง ๑๐๐,๐๐๐.- 

 

 ๑๐๐,๐๐๐.- 

 

๑๐๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  60  

บุคลากรมี

ความรูเพิ่มขึน้

สามารถนําไป

ปฏิบัติและ

บริการประชาชน

ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

บุคลากรมี

ความรูเพิ่มขึน้

สามารถนําไป

ปฏิบัติและ

บริการประชาชน

ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

๓ โครงการจัดสง

บุคลากรเขารับการ

ฝกอบรมเพิ่มความรู 

เพื่อเพิ่ม

ประสิทธภิาพในการ

ปฏิบัติงาน 

เพื่อใหผูบริหาร  

พนักงาน ลูกจาง ได

เขารับการศึกษา 

อบรม ดูงาน ใน

หลักสูตรตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับการ

ปฏิบัติหนาที่ 

๑. ผูบริหาร

เทศบาล ๔ คน 

๒. สมาชิกสภา

เทศบาล ๑๘  คน 

๓. พนักงานและ

ลูกจางเทศบาล 

๑๑๕ คน 

อยางนอย  6๐% 

100,000.- 

 

 100,000- 

 

100,000.- 

 

รอยละ  60  

ผูบริหาร สมาชิก

สภา พนักงาน 

และลูกจางมี

ความรู ความ 

สามารถเพิ่มขึ้น 

สามารถนํามาใช

ในการปฏิบัติ 

งานใหมี

ประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึน้ 

ผูบริหาร สมาชิก

สภา พนักงาน 

และลูกจางมี

ความรู ความ 

สามารถเพิ่มขึ้น 

สามารถนํามาใช

ในการปฏิบัติ 

งานในหนาที่ใหมี

ประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึน้ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 



- 100 - 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9 
 

๒๕60 ๒๕61 

๔ โครงการบํารุงรักษา

และซอมแซมวัสดุ 

ครุภัณฑที่ใช

ปฏิบัติงานสํานัก

ปลัดเทศบาล 

เพื่อใหวัสดุ ครุภัณฑ

ที่ใชในการปฏิบัติ 

งานมีสภาพที่

สามารถใชปฏิบัติ 

งานไดตามปกติ 

วัสดุ ครุภัณฑ

สํานักปลัด 

เทศบาลที่ 

ชํารุด  ทรุด

โทรม  ปละ ๖  

ครั้ง 

150,000.- 

   

 

 150,000 

   

 

150,000.- 

   

 

รอยละ  80  

วัสดุ  ครุภัณฑ 

มีสภาพ

สมบูรณใชงาน

ไดตามปกติ 

วัสดุ  ครุภัณฑ 

มีสภาพ

สมบูรณใชงาน

ไดตามปกติ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

๕ โครงการจัดซื้อวัสดุ 

เพื่อใชในการ

ปฏิบัติงานสํานัก

ปลัดเทศบาล 

เพื่อดําเนินการ

จัดซื้อวัสดุสําหรับใช

ในการปฏิบัติงาน

ตามความจําเปน

และเหมาะสม 

ปละ  ๔ ครั้ง 500,๐๐๐.- 

 

 5๐๐,๐๐๐.- 

 

5๐๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  80  มี

วัสดุเพื่อใชใน

การปฏิบัติงาน

ตามความ

จําเปนและ

เหมาะสม 

มีวัสดุเพื่อใชใน

การปฏิบัติงาน

ตามความ

จําเปนและ

เหมาะสม 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

๖ โครงการจัดซื้อ

ครุภัณฑ เพื่อใชใน

การปฏิบัติงานสํานัก

ปลัดเทศบาล 

เพื่อดําเนินการ

จัดซื้อครุภัณฑ

สําหรับใชในการ

ปฏิบัติงานตามความ

จําเปนและเหมาะสม 

ปละ  ๑  ครั้ง  100,๐๐๐.- 

 

 ๑๐๐,๐๐๐.- 

 

๑๐๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  80  มี

ครุภัณฑเพื่อใช

ในการ

ปฏิบัติงานตาม

ความจําเปน

และเหมาะสม 

มีครุภัณฑเพื่อ

ใชในการ

ปฏิบัติงานตาม

ความจําเปน

และเหมาะสม 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 



- 101 - 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9 
 

๒๕60 ๒๕61 

๗ โครงการจัดทําเทศ

บัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป 

เพื่อใชในการควบคุม

การใชจายงบประมาณ

ใหเปนไปตามระเบียบ 

กฎหมายที่เกี่ยวของ 

๑. จัดประชุมสวน

ราชการในสังกัด 

๒. นําเสนอสภา

เทศบาลพิจารณา 

๒. จัดทําเทศ

บัญญัติ จํานวน 

๗๐ เลม 

10,๐๐๐.- 

 

 10,๐๐๐.- 

 

10,๐๐๐.- 

 

รอยละ  100  มี

เทศบัญญัติใชใน

การบริหารและ

ดําเนินงานของ

เทศบาลฯ 

มีเทศบัญญัติใช

ในการบริหาร

และดําเนนิงาน

ของเทศบาลฯ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

8 โครงการพัฒนา

ปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ    

www.muangkaen.go.th 

เพื่อใหเวปไชดเปน

ชองทางที่ชวยอํานวย

ความสะดวกในการ

ติดตอประสานงาน  

เผยแพรประชาสัมพันธ

ขาวสารตาง ๆ ของ

เทศบาลที่ทันสมยั เปน

ปจจุบันตอบสนองตอ

ความตองการของ

ประชาชน 

ปละ ๑  คร้ัง 1๐,๐๐๐.- 

 

 10,000.- 

 

10,000.- 

 

รอยละ  80   

มีเว็บไซดเพื่อใช

ในการเผยแพร

กิจกรรม 

ประชาสัมพันธ 

ขาวสารของ

เทศบาลที่เปน

ปจจุบัน  

ตอบสนองตอ

ความตองการ

ของประชาชน 

มีเว็บไซดเพื่อใช

ในการเผยแพร

กิจกรรม 

ประชาสัมพันธ 

ขาวสารของ

เทศบาลที่เปน

ปจจุบัน  

ตอบสนองตอ

ความตองการ

ของประชาชน 

สํานกั

ปลัดเทศบาล 



- 102 – 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ทีม่า ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผดิชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

9 โครงการจางเหมา

บริการบุคคล 

ภายนอก 

ดําเนินการตางๆ 

ภายในเทศบาล 

เพื่อจางเหมาบริการ

บุคคล บริษัท  หาง

รานตาง ๆ เพื่อ

ใหบริการตาง ๆ ตาม

ความจําเปนและ

เหมาะสม 

๑. พนักงานบันทกึ

ขอมูลคอมพวิเตอร 3 อัตรา 

2. แมบาน 3 อัตรา 

3. เจาหนาที่บริการระบบงาน

สารสนเทศดานสารบรรณ 

3 อัตรา 

800,๐๐๐.- 

 

 800,๐๐๐.- 

 

800,000.- รอยละ  100  

กิจการของ

เทศบาลดําเนนิ

ไปดวยความ 

สําเร็จลุลวง 

กิจการของ

เทศบาล

ดําเนินไปดวย

ความสําเร็จ

ลุลวง 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

๑0 โครงการจัดงาน

วันเทศบาล 

๑. เพื่อสงเสริมขวัญ

และกําลังใจ   

ใหพนักงาน 

๒. เพื่อความเปนสิริ

มงคลและระลกึถึง

ความสําคัญของวัน

เทศบาล 

ปละ  ๑  ครั้ง 10,๐๐๐.- 
 

 10,๐๐๐.- 
 

10,๐๐๐.- 
 

รอยละ  90  

พนักงานมี

ขวัญและ

กําลังใจในการ

ปฏิบัติงาน 

เกิดความเปน

สิรมิงคล 

 

๑. พนักงาน

มีขวัญและ

กําลังใจใน

การ

ปฏิบัติงาน 

๒.  เกิด

ความเปนสิริ

มงคล 

 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

 

 

 

 



- 103- 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9 
 

๒๕60 ๒๕61 

๑1 โครงการรวมประกวด 

ประเมิน  สงเสริม

สนับสนุน การเผยแพร

ประชาสัมพันธผลงาน

ดานการบริหารจัดการ

ของเทศบาล 

เพื่อรวมกิจกรรม

ประกวด ประเมินผล  

คัดเลือก องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

ดีเดนในโครงการตาง ๆ 

๖  ครั้ง ๑๐,๐๐๐.- 

 

 ๑๐,๐๐๐.- 

 

๑๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  80  

ทราบผลการ

ดําเนินงาน การ

บริหารจัดการของ

เทศบาล  และนํา

ผลการประเมนิ 

ประกวดมา

ปรับปรุง 

ดําเนินงานให

เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและ

ไดมาตรฐาน 

 

๑.  ไดทราบผล

การดําเนินงาน 

การบริหาร

จัดการของ

เทศบาล 

๒.  นําผลการ

ประเมิน 

ประกวดมา

ปรับปรุง 

ดําเนินงานให

เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ

และไดมาตรฐาน 

 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

 

 

 

 



- 104 – 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผดิชอบ ๒๕๕9 
 

๒๕60 ๒๕61 

๑2 โครงการจัดงานวัน

ทองถิ่นไทย 

๑. เพื่อสงเสริมขวัญ

และกําลังใจ  ให

พนักงาน 

๒. เพื่อความเปนสิริ

มงคลและระลกึถึง

ความสําคัญของวัน

ทองถิ่นไทย 

ปละ  ๑  ครั้ง ๕,๐๐๐.- 

 

 ๕,๐๐๐.- 

 

๕,๐๐๐.- 

 

รอยละ  90  

พนักงานมขีวัญ

และกําลังใจใน

การปฏิบัติงาน 

๒.  เกิดความ

เปนสิรมิงคล 

 

๑. พนักงานมี

ขวัญและกําลังใจ

ในการปฏิบัติงาน 

๒.  เกิดความเปน

สิรมิงคล 

 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

๑3 โครงการใหบริการ

ประชาชนชวงพัก

เที่ยง 

เพื่ออํานวยความ

สะดวกและใหบริการ

ประชาชนในการ

ติดตอราชการตาง ๆ 

ของทุกสวนราชการ

ในสังกัดเทศบาล ฯ 

ใหบริการ

ประชาชนเวลา 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ 

น. ทุกวันจันทร – 

วันศุกร  

1,000.-  1,000.- 1,000.- รอยละ  100 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

และรวดเร็วใน

การมาติดตอ

ราชการ 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

รวดเร็วในการมา

ติดตอราชการ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

 

 

 
 



- 105 - 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9 
 

๒๕60 ๒๕61 

14 โครงการจัด

นิทรรศการเผยแพร

ผลงานของเทศบาล 

เพื่อเขารวมจัด

นิทรรศการแสดงผล

งานของเทศบาลเมอืง

เมืองแกนพัฒนาใหเปน

ที่ประจักษ  และเปน

ตนแบบใหหนวยงานอื่น

ที่สนใจเชนในการ

ประชุมสันนิบาต

เทศบาล เทศบาลปด

ทองหลังพระ 

 ปละ  ๒  ครั้ง 10๐,๐๐๐ 

 

 1๐๐,๐๐๐ 

 

1๐๐,๐๐๐ 

 

รอยละ  80

ผลงานของ

เทศบาลเมือง

เมืองแกน

พัฒนาเปน

ตนแบบสําหรับ

หนวยงานที่

สนใจ และเปน

ที่รูจักของ

ประชาชนอยาง

แพรหลาย 

ผลงานของ

เทศบาลเมือง

เมืองแกนพัฒนา

เปนตนแบบ

สําหรับ

หนวยงานที่

สนใจ และเปนที่

รูจักของ

ประชาชนอยาง

แพรหลาย 

สํานักปลัด 

 

 

 

 



- 106 - 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่

คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9 
 

๒๕60 ๒๕61 

15 ชําระหนีเ้งินกู

ธนาคารกรุงไทย ฯ 

เพื่อชําระหนีเ้งินกู  

ธ.กรุงไทยจํากัด (มหาชน) 

สาขาเทสโกโลตัสแมแตง  

ปละ 1 ครั้ง 1,000,000.- 

 

 1,000,000.- 

 

1,000,000.- 

 

 

รอยละ 10   

ยอดเงินกู

ลดลงและ

ชําระหนึไ้ด

ตามสัญญา 

ยอดเงินกู

ลดลงและ

ชําระหนึไ้ด

ตามสัญญา 

สํานักปลัด 

16 ชําระดอกเบี้ยเงินกู

ธนาคารกรุงไทย ฯ 

เพื่อชําระหนีเ้งินกู  

ธ.กรุงไทยจํากัด (มหาชน) 

สาขาเทสโกโลตัสแมแตง  

ปละ 1 ครั้ง 35,000.- 

 

 35,000.- 

 

35,000.- 

 

รอยละ 10   

ยอดเงินกู

ลดลงและ

ชําระหนึไ้ด

ตามสัญญา 

ยอดเงินกู

ลดลงและ

ชําระหนึไ้ด

ตามสัญญา 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 107 - 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่

คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9 
 

๒๕60 ๒๕61 

17 ชําระหนีเ้งินกู กสท. เพื่อชําระหนีเ้งินกู  กสท. ปละ 1 ครั้ง 754,000.- 

 

 754,000.- 

 

754,000.- 

 

รอยละ 10   

ยอดเงินกู

ลดลงและ

ชําระหนึไ้ด

ตามสัญญา 

ยอดเงินกู

ลดลงและ

ชําระหนึไ้ด

ตามสัญญา 

สํานักปลัด 

18 ชําระดอกเบีย้เงินกู 

กสท. 

เพื่อชําระหนีเ้งินกู  กสท. ปละ 1 ครั้ง 230,000.- 

 

 230,000.- 

 

230,000.- 

 

รอยละ 10   

ยอดเงินกู

ลดลงและ

ชําระหนึ้ได

ตามสัญญา 

ยอดเงินกู

ลดลงและ

ชําระหนึไ้ด

ตามสัญญา 

สํานักปลัด 
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 สรุปรายละเอียดโครงการพัฒนา   

 แผนพัฒนาสามป   (พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕61)   

 สํานักปลัดเทศบาล 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่  2  สรางสังคมแหงวัฒนธรรม  ความรู  ภูมิปญญา  จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลง 

        -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาการศึกษา  สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต                                             

       ๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิต 

แนวทางการพัฒนา 

ป  ๒๕๕9 ป  ๒๕60 ป  ๒๕61 รวม  ๓  ป 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

1. จัดบริการสาธารณสุขขัน้พืน้ฐานทัง้เชิงรุกและเชิงรับให

ครอบคลุมทั้งดานสงเสรมิสุขภาพปองกันและควบคุมฯ 
- - - - - - - - 

2. การสงเสรมิใหเด็กและเยาวชน ประชาชนรูจักใหเวลา

วางใหเกดิประโยชน รูรักสามคัคีในหมูคณะ ฯ 
- - - - - - - - 

3. การสงเสรมิและสนับสนุนใหประชาชนมีทักษะในการ

ดูแลสุขภาพของตนเอง รวมถึงการจัดกจิกรรม ฯ 
- - - - - - - - 

๔.พัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนการสอนและการศึกษา

ทั้งในระบบและนอกระบบที่เหมาะสมและเพียงพอ 
1 10,000 1 10,000 1 10,000 3 30,000 

5. การสงเสรมิสวัสดิภาพและสนับสนุน ดูแล ให

คําปรกึษาสงเคราะห  พิทักษสิทธิ์  ฟนฟูแกเด็กฯ 
        

 

รวม 

 
1 

 

 

10,000 1 10,000 1 10,000 3 30,000 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่  2  สรางสังคมแหงวัฒนธรรม  ความรู  ภูมิปญญา  จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลง 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   2  การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว                                           

๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษศลิปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น     

 

แนวทางการพัฒนา 

ป  ๒๕๕9 ป  ๒๕60 ป  ๒๕61 รวม  ๓  ป 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

 (บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

 (บาท) 

๑. สงเสริมสนับสนุนการทองเที่ยว พัฒนาแหลง 

    ทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทองถิ่น 

    และวิถีชวีิตของคนในชุมชน 

2 3,050,000 2 3,050,000 2 3,050,000 6 9,150,000 

2. สงเสริมการอนุรักษสบืสานวัฒนธรรม ประเพณี 

    และภูมิปญญาทองถิ่น 
- - - - - - - - 

3. สงเสริม  สนับสนุน กิจกรรมทางศาสนา ใหเกิด 

    คุณธรรม  จรยิธรรมของคนในชุมชน 
- - - - - - - - 

รวม 2 

 

3,050,000 

 

2 3,050,000 2 3,050,000 6 9,150,000 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่  4  การสรางความมั่นคง  ปลอดภัย  และความสงบสุขของประชาชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6 การปองกัน  บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยในชุมชน                               

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบภายในชุมชน และการสรางความรวมมือในการรักษาความสงบเรียบรอย 
 

แนวทางการพัฒนา 
ป  ๒๕๕9 ป  ๒๕60 ป  ๒๕61 รวม  ๓  ป 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

 (บาท) 
 

๑. สงเสริม สนบัสนุน การปองกัน และบรรเทาสาธารณ ภัย 
 

5 2,200,000 5 2,200,000 5 2,200,000 15 6,600,000 

๒. สงเสริมการจัดบริการเพื่อความปลอดภัยใน 

    ชวีิตและทรัพยสินของประชาชน 

 

2 

 

320,000 2 320,000 

 

2 

 

320,000 

 

6 

 

960,000 

๓. การสงเสริม สนับสนุนการปองกันและแกไข 

    ปญหายาเสพติด 
- - - - - - - - 

รวม 

 

7 

 

2,520,000 7 2,520,000 7 2,520,000 21 7,560,000 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่  5  การสรางประสิทธิภาพความโปรงใส  เปนประชาธิปไตยและเปนธรรมในการใหบริการ 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  การบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี                                           

7.  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา 

ป  ๒๕๕9 ป  ๒๕60 ป  ๒๕61 รวม  ๓  ป 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

๑. เปดโอกาสและชองทางใหภาคประชาชนแสดง

ความเห็น และมีสวนรวมในการตัดสินใจในการ

ดําเนินกิจกรรมของ อปท. 

 

8 

 

395,000 

 

 

8 

 

395,000 

 

 

8 

 

395,000 

 

 

24 

 

1,185,000 

 

๒. สงเสริม และ สนับสนุนการทํางานรวม กับ

ภาคีการพัฒนาอื่นจากภายนอกองคกร 
13 418,000 13 418,000 13 418,000 39 1,254,000 

๓. การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน สราง

จิตสํานกึของบุคลากรในการบริการประชาชน 

ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม รับผดิชอบ ตอ

สวนรวมและพรอมรองรับการตรวจสอบจาก

ประชาชน 

18 

 

3,916,000 

 

18 

 

3,916,000 

 

18 

 

3,916,000 

 

54 

 

11,748,000 

 

รวม 

 

39 

 

4,729,000 39 4,729,000 39 4,729,000 117 

 

14,187,000 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กองคลัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา    

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)  
(กองคลัง) 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่  5  การสรางประสิทธิภาพความโปรงใส  เปนประชาธิปไตยและเปนธรรมในการใหบริการ 
     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่                                            

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี   
7.1  แนวทางการพัฒนา  ๑.  เปดโอกาสและชองทางใหภาคประชาชนแสดงความเห็น และมีสวนรวมในการตดัสินใจในการดําเนินกิจกรรมของ อปท. 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

๑ โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได 
(คุณคือคนดีที่เสียภาษี
ใหสังคม) 

- เพื่อเปนการจูงใจให
ประชาชนมาชําระภาษี
ภายในกําหนด                     
- เพ่ือใหความรูเกี่ยวกับ
การดานภาษีกับ
ประชาชน และผูนําชุมชน 

ปละ  ๒  
ครั้ง 

๓๐,๐๐๐.-    ๓๐,๐๐๐.-   ๓๐,๐๐๐.-   รอยละ  80  
ประชาชนมี
แรงจูงใจในการมา
ชําระภาษีภายใน
กําหนด                   
-เพ่ิมรายไดใหแก
เทศบาล                    
-ประชาชนและผูนํา
ชุมชนมีความรูดาน
ภาษีมากขึ้น 

ประชาชนมี
แรงจูงใจในการมา
ชําระภาษีภายใน
กําหนด                   
-เพ่ิมรายไดใหแก
เทศบาล                    
-ประชาชนและผูนํา
ชุมชนมีความรูดาน
ภาษีมากขึ้น 

กองคลัง 
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แบบ ผ.01 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

๒ โครงการ
ประชาสัมพันธกิจกรรม
และผลดําเนิน งานของ 
อปท./กองคลัง 

- เพ่ือทําการประชาสัมพันธ
ใหประชาชนรับรับทราบถึง
ภารกิจและกิจกรรมของ
อปท.และกองคลังในรอบป 

ปละ ๑-๒ 
ครั้ง 

1,00๐.-  1,00๐.- 1,00๐.- รอยละ  80  
ประชาชนไดรับ
ขาวสารการ
ทํางานและ
กิจกรรมตาง ๆ 
อยางทั่วถึง           

-ประชาชนไดรับ
ขาวสารการ
ทํางานและ
กิจกรรมตาง ๆ 
อยางทั่วถึง           

กองคลัง 

3 โครงการออกหนวย
บริการเคลื่อนที่รับ
ชําระภาษีของทม.เมือง
แกนฯ 

1. เพ่ืออํานวยความสะดวก
ใหแกประชาชน 
2. เพ่ือจัดเก็บภาษีให
ครบถวน  

ปละ 2 ครั้ง 1,00๐.-  1,00๐.- 1,00๐.- รอยละ  80  
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเสียภาษี  
และเทศบาล
สามารถจัดเก็บ
ภาษีไดมากขึ้น 

-ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเสียภาษี 
-สามารถจัดเก็บ
ภาษีไดมากขึ้น 

กองคลัง 
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7.2  แนวทางการพัฒนาที่  ๓   การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน  สรางจิตสํานึกของบุคลกรในการใหบรกิารประชาชน ยึดหลกัคุณธรรม จริยธรรม รบัผิดชอบตอ 
                                                                 สวนรวม และพรอมรองรับการตรวจสอบจากประชาชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

๑ โครงการซอมแซม
วัสดุ ครุภัณฑที่ใช
ปฏิบัติงานกองคลัง 

เพ่ือใหวัสดุ ครุภัณฑที่
ใชในการปฏิบัติงานมี
สภาพที่สามารถใช
ปฏิบัติงานได
ตามปกติ 

วัสดุ ครุภัณฑ 
กองคลัง 

ที่ชํารุด ทรุด
โทรม 

3๐,๐๐๐.- 
 

 3๐,๐๐๐.- 
 

3๐,๐๐๐.- 
 

รอยละ  80  
วัสดุ  ครุภัณฑ 
มีสภาพสมบูรณ
ใชงานได
ตามปกติ 

วัสดุ  ครุภัณฑ 
มีสภาพสมบูรณ
ใชงานได
ตามปกติ 

กองคลัง 

๒ โครงการจัดซื้อวัสดุ 
เพ่ือใชในการ
ปฏิบัติงานกองคลัง 

เพ่ือดําเนินการจัดซื้อ
วัสดุสําหรับใชในการ
ปฏิบัติงานตามความ
จําเปนและเหมาะสม 

ปละ  ๔ ครั้ง ๑00,๐๐๐.- 
 

 ๑00,๐๐๐.- 
 

๑00,๐๐๐.- 
 

รอยละ  80   
มีวัสดุเพ่ือใชใน
การปฏิบัติงาน
ตามความ
จําเปนและ
เหมาะสม 

มีวัสดุเพ่ือใชใน
การปฏิบัติงาน
ตามความ
จําเปนและ
เหมาะสม 

กองคลัง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

๓ โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ เพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานกองคลัง 

เพ่ือดําเนินการจัดซื้อ
ครุภัณฑสําหรับใชในการ
ปฏิบัติงานตามความ
จําเปนและเหมาะสม 

ปละ  ๑  ครั้ง ๕๐,๐๐๐.- 
 

 ๕๐,๐๐๐.- 
 

๕๐,๐๐๐.- 
 

รอยละ  80   
มีครุภัณฑเพ่ือใช
ในการปฏิบัติ 
งานตามความ
จําเปนและ
เหมาะสม 

มีครุภัณฑเพ่ือใช
ในการปฏิบัติ 
งานตามความ
จําเปนและ
เหมาะสม 

กองคลัง 

๔ โครงการจางเหมา
ปรับปรุงโปรแกรม
เกี่ยวกับการจัดเก็บ
รายได 

เพ่ือใหมีโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่มี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของกองคลัง 

 ปละ  ๑  ครั้ง ๕๐,๐๐๐.- 
 

 ๕๐,๐๐๐.- 
 

๕๐,๐๐๐.- 
 

รอยละ  80   
มีโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่
ทันสมัย เพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บ
รายไดมากขึ้น 

มีโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่
ทันสมัย เพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บ
รายไดมากขึ้น 

กองคลัง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

๕ โครงการจัดสง
บุคลากรเขารับการ
ฝกอบรมเพิ่มความรู
เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางาน 

เพ่ือพนักงาน ลูกจาง
กองคลังไดเขารับ
การศึกษาอบรมดูงาน
ในหลักสูตรตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานในหนาที่
และสงเสริมการ
ควบคุมภายใน 

พนักงาน 
ลูกจางกองคลัง  

๕๐,๐๐๐.-     ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐0   รอยละ  80   
พนักงานเทศบาล
และพนักงานจางมี
ความรูความ 
สามารถและมี
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 

-พนักงานเทศบาล
และพนักงานจางมี
ความรูความ 
สามารถและมี
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 

กองคลัง 

๖ โครงการจางเหมา
บริการบุคคล  บริษัท  
หางรานตางๆ 
ดําเนินการตางๆ 
ภายในเทศบาล 

เพ่ือจางเหมาบริการ
บุคคล  บริษัท  หาง
รานตางๆ  ใหบริการ
ดานตางๆ  ตามความ
จําเปนและเหมาะสม 

1 ป  25๐,๐๐๐.- 
 

 25๐,๐๐๐ 25๐,๐๐๐ รอยละ  80   
มีบุคคล  บริษัท  
หางรานตางๆ  
ดําเนินการตาม
ความจําเปนและ
เหมาะสมทําใหงาน
สําเร็จลุลวงตาม
วัตถุประสงค 

จางเหมาบริการ
บุคคล  บริษัท  
หางรานตางๆ  
ใหบริการดานตางๆ  
ตามความจําเปน
และเหมาะสม 

กองคลัง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

๗ โครงการจัดทําราคา
ปานกลางของที่ดิน  
มาใชในการประเมิน
ภาษีบํารุงทองที ่

เพ่ือจัดทําราคาปาน
กลางของที่ดินขึ้นใหม
แทนการใชราคาปาน
กลางที่ดินที่ใชอยูในการ
ประเมินภาษีบํารุงทองที่  
ประจําป พ.ศ.2521ถึง 
พ.ศ.2524 
เนื่องจากไมสะทองถึง
ราคาทีด่ินที่แทจริงในป
ปจจุบัน 

1  ป 50,000.- 
 

 50,000.- 
 

50,000.- 
 

รอยละ  70   
เทศบาลฯ 
สามารถนําราคา
ปานกลางภาษี
บํารุงทองที่มา
จัดเก็บภาษีไดเพิ่ม
มากขึ้น ซึ่ง
สะทอนถึงราคา
ที่ดินที่แทจริงใน
ปจจุบัน 

นําราคากลาง
ของที่ดินใหม
นํามาประเมิน
ภาษีบํารุงทองที่
ใหเปนปจจุบัน
ถูกตองและเปน
ธรรม 

กองคลัง 
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 สรุปรายละเอียดโครงการพัฒนา   
 แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๙– ๒๕๖๑)   

 กองคลัง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่  5  การสรางประสิทธิภาพความโปรงใส  เปนประชาธิปไตยและเปนธรรมในการใหบริการ 
     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่                                            

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี   
 

 แนวทางการพัฒนา 
ป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61 รวม ๓ ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. เปดโอกาสและชองทางใหภาคประชาชนแสดงความเห็นและมี
สวนรวมในการตดัสินใจในการดําเนนิกิจกรรมของ อปท. 3 32,000 3 32,000 3 32,000 9 96,000 

2. สงเสริม และ สนับสนุนการทํางานรวม กับภาคีการ
พัฒนาอื่นจากภายนอกองคกร - - - - - - - - 

3.   การพัฒนาประสทิธิภาพสรางจิตสาํนึกของบุคลากรในการ   
       บริการประชาชน ยดึหลักคุณธรรม จริยธรรม รับผดิชอบตอ 
       สวนรวมและพรอมรองรบัการตรวจสอบจากประชาชน 

7 580,000 7 580,000 7 580,000 21 1,740,000 

 

รวม 10 612,000 10 612,000 10 612,000 30 1,836,000 

 



           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)  

(กองการศกึษา) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่  2   สรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลง 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาการศึกษา  สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต                                          

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวติ 

1.1  แนวทางการพัฒนา  ๒  การสงเสริมใหเด็กและเยาวชน ประชาชนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน รูรักสามัคคีในหมูคณะ  รักการออกกําลังกาย  

                                                  เพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัยของตนเองใหมีความเขมแข็ง แข็งแรงทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และหางไกลจาก  

                                                  ยาเสพติด 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

 ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

๑ โครงการจัดงานกีฬา

เพื่อพัฒนาสุขภาพ 

๑. เช่ือมความ

สามัคคใีนชุมชน 

๒.  สนับสนุน

การกฬีาใน

ทองถิ่น 

 

อยางนอย ๕ ครั้ง 

๑.เมืองแกนฟุตซอล 

ลีก 

๒. การแขงขันกีฬา

ชุมชนสัมพันธ 

3. สงนักกีฬาเขารวม

การแขงขัน 

๕๐๐,๐๐๐.- 

 

 ๕๐๐,๐๐๐.- 

 

๕๐๐,๐๐๐.- 
 

รอยละ 70 

๑. เยาวชนและ

ประชาชนมี

สุขภาพรางกาย

สมบูรณ 

แข็งแรง 

๒. มีความ

สามัคคีในชุมชน 

๑.เยาวชน  และ 

ประชาชนมี

สุขภาพรางกาย

สมบูรณ 

แข็งแรง 

๒. สรางความ

สามัคคีในชุมชน 

กอง

การศกึษา 

 

แบบ ผ.01 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

2 โครงการแขงขันกีฬา

ทองถิ่นอําเภอแมแตง

สัมพันธ 

1.สงเสริมใหเยาวชน 

ประชาชนไดออกกําลัง

กาย สุขภาพแข็งแรง 

2.เปนการรวมมวลชน

และสรางความสามัคคี

มีระเบียบวินยั สราง

สังคมใหเขมแข็งทั้ง 

3.อปท.ทุกแหงใน 

อ.แมแตงมีความ 

สัมพันธอันดีตอกัน 

ประชาชนในพื้นที่  

13  ตําบล  

อําเภอแมแตง  

จังหวัดเชียงใหม 

20,000.- 

 

 20,000.- 

 

20,000.- 

 

รอยละ 70 

เยาวชน 

ประชาชนได

ออกกําลังกาย 

เพื่อสุขภาพ  

มีความสามัคคี

มีระเบียบวินยั 

สังคมใหเขมแข็ง 

และอปท.ทุก

แหงในอ.แมแตง

มีความสมัพันธ

อันดตีอกัน 

1.เยาวชน 

ประชาชนได

ออกกําลังกาย 

มีสุขภาพ

แข็งแรง 

2.เยาวชน 

ประชาชนมี

ความสามัคคมีี

ระเบียบวินัย  

3.อปท.มี

ความสัมพนัธ

อันดตีอกัน 

กอง

การศกึษา 

3 โครงการจัดหาวัสดุ

กีฬาสําหรับชุมชน 

๑.  สนับสนุนการเลน

กฬีาในชุมชน 

๒. ใหประชาชน 

ผูสูงอาย ุเยาวชนไดใช

เวลาวางใหเกิด

ประโยชน 

จัดซื้อวัสดุ  

อุปกรณกีฬา 

ใหแกชุมชน 

ผูสูงอายุ และ 

เยาวชน ๒๗

ชุมชน 

๑๓๕,๐๐๐.- 

 

 ๑๓๕,๐๐๐.- 

 

๑๓๕,๐๐๐.- 

 

รอยละ 70 

เยาวชนมี

ทักษะทางการ

กีฬา 

 

๑. เยาวชนมี

ทักษะทางการ

กีฬา 

๒. ประชาชน  

เยาวชนใชเวลา

วางใหเกิด

ประโยชน  

กอง

การศกึษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

4 

 

 

 

 

โครงการจัดหา

ครุภัณฑเครื่องออก

กําลังกาย ,ฟตเนส 

สนับสนุนสงเสรมิใหเด็ก

เยาวชน ประชาชน ไดมี

เครื่องออกกําลังกาย 

เพื่อสงเสรมิสุขภาพและ

การใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน 

จัดซื้อวัสดุ  

อุปกรณกีฬา 

ครุภัณฑ เครื่อง

เสียง ฯลฯ 

500,๐๐๐.- 

 

 500,๐๐๐.- 

 

500,๐๐๐.- 

 

รอยละ 70 

เด็กเยาวชน 

ประชาชน ไดมี

เครื่องออก

กําลังกาย เพื่อ

สงเสริมสุขภาพ

และการใชเวลา

วางใหเกดิ

ประโยชน 

เด็กเยาวชน 

ประชาชน ไดมี

เครื่องออก

กําลังกาย เพื่อ

สงเสริมสุขภาพ

และการใชเวลา

วางใหเกดิ

ประโยชน 

กอง

การศกึษา 

5 โครงการจัดหาลาน

กีฬา 

1. เพื่อสนับสนนุการเลน

กฬีาในชุมชน 

2. ใหเยาวชน ประชาชน  

ผูสูงอาย ุ ไดใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน 

3. ชุมชนมลีานกีฬาใชใน

การออกกําลังกาย 

จัดสรางลานกีฬา

จํานวน  27  

ชุมชน 

10,000,00  10,000,00 10,000,00 รอยละ  80  

เยาวชนและ

ประชาชนมี

สถานที่ออก 

กําลังกายที่

เหมาะสม 

เยาวชนและ

ประชาชนมี

สถานที่ออก 

กําลังกายที่

เหมาะสม 

กอง

การศกึษา 
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  1.2  แนวทางการพัฒนา  ๔. สงเสริม พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน  การสอน  และ การศกึษาทั้งในระบบ และนอกระบบที่เหมาะสมและเพียงพอ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

๑ โครงการจัดงาน    

วันเด็กแหงชาติ 

เพื่อจัดกิจกรรมที่

สงเสริม สนับสนุนให

เด็กและเยาวชนได

แสดงออกและเรียนรู

รวมกันอยาง

สรางสรรค 

จัดงานและ

กิจกรรมวันเด็ก

แหงชาติ               

ในวันเสารที่ ๒ 

ของเดือน

มกราคม 

๒๐๐,๐๐๐.- 

 

 ๒๐๐,๐๐๐.- 

 

๒๐๐,๐๐๐..- 

 

รอยละ 80 

เด็กและ

เยาวชนไดรับ

ความสนุก 

สนาน และ

เรียนรูไดอยาง

เหมาะสมตาม

วัย 

เด็กและ

เยาวชนไดรับ

ความ

สนุกสนาน 

และเรียนรูได

อยางเหมาะสม

ตามวัย 

กอง

การศกึษา 

๒ โครงการสงเสริม 

การเรียนรู และ

พัฒนาศักยภาพของ

เด็กและเยาวชน          

คนเมืองแกน 

เพื่อสงเสรมิการเรียนรู

ความสามารถ ทักษะ 

และการมีความคิด

สรางสรรคเพื่อเปน

พลเมืองที่ดีของชุมชน 

๑.การจัด

กิจกรรมเนื่องใน

วันเยาวชน

แหงชาติ 

๒. การจัดการ

อบรม สัมมนา  

เขาคาย ศึกษา      

ดูงาน 

๒๐๐,๐๐๐.- 

 

 ๒๐๐,๐๐๐.- 

 

๒๐๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ 70 

เด็กและ

เยาวชนมี

ความสามารถ 

ทักษะ และมี

ความคิด

สรางสรรคเพื่อ

เปนพลเมืองที่

ดีของชุมชน 

เด็กและ

เยาวชนมี

ความสามารถ 

ทักษะ และมี

ความคิด

สรางสรรคเพื่อ

เปนพลเมืองที่

ดีของชุมชน 

กอง

การศกึษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

๓ โครงการชุมชนรัก

การอาน 

เพื่อสงเสรมิให

ประชาชน             

รักการอาน และ

รับทราบขาวสารที่

ทันเหตุการณ  

๑.จัดกิจกรรม

สงเสริมการอาน

ตลอดป 

๒.จัดหาหนังสอื

วารสาร เอกสาร

หนังสอืพิมพและ

สื่อใหกับที่อาน

หนังสอืประจํา

ชุมชน ๑๘ แหง 

๒๕๐,๐๐๐.- 

 

 ๒๕๐,๐๐๐.- 

 

๒๕๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ 70 

ประชาชนรักการ

อานมีความรู  

และรับทราบ

ขาวสารตลอดจน

ความเคลื่อนไหว

ตาง ๆ ในประเทศ 

และตางประเทศ           

ไดอยางทันทวงที 

ประชาชนรักการ

อานมีความรู  

และรับทราบ

ขาวสาร

ตลอดจนความ

เคลื่อนไหวตาง 

ๆ ในประเทศ 

และตางประเทศ           

ไดอยางทันทวงที 

กอง

การศกึษา 

๔ โครงการสงเสริม 

สนับสนุน        

การเรียนรูชุมชน

เพื่อเตรียมความ

พรอมสูประชาคม

อาเซียน 

๑. เพื่อใหประชาชน

มีความรูและ

ตระหนักในความ

เปนพลเมือง

อาเซียน 

๒. เพื่อเตรียมความ

พรอม ดานทักษะ

พลเมืองอาเซียน 

๑.ประชาชนมี

ความรูและ

ตระหนักในความ

เปนพลเมือง

อาเซียน 

๒.ประชาชนมี

ทักษะของ

พลเมืองอาเซียน 

๒๐๐,๐๐๐.- 

 

 ๒๐๐,๐๐๐.- 

 

๒๐๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ 70 

๑.ประชาชนมี

ความรูและ

ตระหนักในความ

เปนพลเมือง

อาเซียน 

๒.ประชาชนมี

ทักษะของ

พลเมืองอาเซียน 

๑.ประชาชนมี

ความรูและ

ตระหนักใน

ความเปน

พลเมืองอาเซียน 

๒.ประชาชนมี

ทักษะของ

พลเมืองอาเซียน 

กอง

การศกึษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

๕ โครงการสนับสนุน

คาใชจายการ

บริหารสถานศกึษา

ในสังกัดเทศบาล

เมืองเมืองแกน

พัฒนา 

เพื่อจายเปนคาใชจาย

ในการบริหาร

สถานศกึษา ศูนย

พัฒนาเด็กปฐมวัยที

ปงกรการุณยมิตร

และโรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรักตาม

แผนพัฒนาการศึกษา

ของสถานศึกษา 

สนับสนุน

คาใชจายการ

บริหาร

สถานศกึษา

แผนพัฒนา

การศกึษาของ

สถานศกึษา 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 

 

 ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 

 

รอยละ 70 

สถานศกึษาใน

สังกัด บริหาร 

จัดการดาน

การเรียนการ

สอน และการ

พัฒนา

คุณภาพ

การศกึษาได

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

สถานศกึษาใน

สังกัด บริหาร 

จัดการดาน

การเรียนการ

สอน และการ

พัฒนา

คุณภาพ

การศกึษาได

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

กอง

การศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 



- 125 –  

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

6 โครงการพัฒนา

ศักยภาพ           

กองการศึกษา 

ยกระดับคุณภาพ

สถานศกึษาใน

สังกัด 

๑.  เพื่อพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร

กองการศึกษาและ 

บุคลากรของ

สถานศกึษาในสังกัด 

 ๒.จัด สงเสริม 

สนับสนุน กิจกรรม

เพื่อเสริม

ประสบการณดาน

การจัดการศึกษาใน

การบุคลากรในสังกัด 

๑.จัดประชุม 

สัมมนา ปละ ๔ 

ครั้ง  

๒.เขารวมจัด 

แสดงนิทรรศการ 

ระดับตางๆ          

อยางนอย               

ปละ ๒ ครั้ง 

๓.ศึกษา ดูงาน

เพื่อพัฒนางาน

และบุคลากรใน

สังกัด อยางนอย 

ปละ ๒ ครั้ง 

 

๕๐๐,๐๐๐.- 

 

 ๕๐๐,๐๐๐.- 

 

๕๐๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ 70 

๑.บุคลากรกอง

การศกึษาและ 

บุคลากรของ

สถานศกึษาใน

สังกัดมีศักยภาพ

และความ 

สามารถในการ

พัฒนางานใน

หนาที่ของตน 

 ๒.บุคลากรกอง

การศกึษามีโลก

ทัศนที่กวางไกล 

และนําความรูมา

พัฒนางานและ

พัฒนาผูเรียนได

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

๑.บุคลากรกอง

การศกึษาและ 

บุคลากรของ

สถานศกึษาใน

สังกัดมีศักยภาพ

และความ 

สามารถในการ

พัฒนางานใน

หนาที่ของตน 

 ๒.บุคลากรกอง

การศกึษามีโลก

ทัศนที่กวางไกล 

และนําความรู

มาพัฒนางาน

และพัฒนา

ผูเรียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

กอง

การศกึษา 



- 126 – 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

7 โครงการสงเสริม

ศักยภาพ และ

ยกระดับคุณภาพ 

การศกึษาของ    

ศูนยพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย “ทีปงกร             

การุณยมิตร” 

เพื่อพัฒนา

ศักยภาพและ

ยกระดับคุณภาพ

การศกึษาของ

ศูนยพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย “ทีปงกร

การุณยมิตร” 

๑. การจัดทํา

หลักสูตรและ

ประเมินผล

หลักสูตร 

 

 

๒. การจัดระบบ

ประกันคุณภาพ

การศกึษาภายใน

สถานศกึษาใหมี

คุณภาพเปนที่

ยอมรับของชุมชน

และทองถิ่น 

 

 

8,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

8,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

 

 ๘,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

๘,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

 

๘,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

๘,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

 

รอยละ 70 

มีหลักสูตรที่ได

มาตรฐานและมี

การประเมินผล

หลักสูตร 

 

มีระบบประกัน

คุณภาพ

การศกึษา

ภายใน

สถานศกึษาใหมี

คุณภาพเปนที่

ยอมรับของ

ชุมชนและ

ทองถิ่น 

 

มีหลักสูตรที่ได

มาตรฐานและมี

การประเมินผล

หลักสูตร 

 

 

ระบบประกัน

คุณภาพ

การศกึษา

ภายใน

สถานศกึษามี

คุณภาพเปนที่

ยอมรับของ

ชุมชนและ

ทองถิ่น 

 

กอง

การศกึษา

,ศูนย

พัฒนาเด็ก

ปฐมวัย   

“ทีปงกรกา

รุณยมิตร” 

กอง

การศกึษา

,ศูนย

พัฒนาเด็ก

ปฐมวัย   

“ทีปงกรกา

รุณยมิตร” 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

หนวยงานที่

รบัผิดชอบ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

   ๓. การนิเทศการ

สอนเพื่อสงเสริม

ใหครูผูดูแลเด็ก

พัฒนาการเรียน

การสอน 

 

 

๔. การเยี่ยมบาน 

สรางสัมพันธกับ

ผูปกครองและ

ชุมชน 

 

 

 

 

 

 

1,0๐๐ 

 

 

 

 

 

 

20,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0๐๐ 

 

 

 

 

 

 

20,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0๐๐ 

 

 

 

 

 

 

20,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. มีการนิเทศ

การสอนทําให

ครูผูดูแลเด็ก

พัฒนาการเรียน

การสอน สูการ

พัฒนานักเรียน 

 

๔. ศูนยพัฒนาฯ 

ผูปกครอง และ

ชุมชนมี

ความสัมพันธอัน

ดีตอกัน  และให

ความรวมมอื 

และสนับสนุน

การพัฒนา

การศกึษาของ

นักเรียน 

 

๓. มีการนิเทศ

การสอนทําให

ครูผูดูแลเด็ก

พัฒนาการเรียน

การสอน สูการ

พัฒนานักเรียน 

 

๔.ศูนยพัฒนาฯ 

ผูปกครอง และ

ชุมชนมี

ความสัมพันธอัน

ดีตอกัน  และให

ความรวมมอื 

และสนับสนุน

การพัฒนา

การศกึษาของ

นักเรียน 

 

กอง

การศกึษา

และ ศูนย

พัฒนาเด็ก

ปฐมวัย   

“ทีปงกรกา

รุณยมิตร” 

 



- 128 – 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

   ๕. การประชุม 

ผูปกครอง                 

ปการศึกษา               

ละ ๒ ครั้ง 

 

 

 

๖. การพัฒนา 

บุคลากรศูนย

พัฒนาฯ 

 

10,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

๕๐,๐๐๐.- 

 

 

 

10,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

๕๐,๐๐๐.- 

 

 

10,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

๕๐,๐๐๐.- 

 

๕. ผูปกครอง

รับทราบและ

เขาใจหลักการ

แนวทางการ

ปฏิบัติงาน

ตางๆ ของศูนย

พัฒนาฯ 

 ๖. ครู 

บุคลากรได

พัฒนาตนเอง

ใหเปนไปตาม

มาตรฐาน

วิชาชพี และ

มาตรฐาน

การศกึษา 

๕. ผูปกครอง

รับทราบและ

เขาใจหลักการ

แนวทางการ

ปฏิบัติงานตางๆ 

ของศูนยพัฒนาฯ 

  

๖. ครู บุคลากร

ไดพัฒนาตนเอง

ใหเปนไปตาม

มาตรฐาน

วิชาชพี และ

มาตรฐาน

การศกึษา 

กอง

การศกึษา

และ ศูนย

พัฒนาเด็ก

ปฐมวัย   

“ทีปงกรกา

รุณยมิตร” 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

   ๗. กิจกรรมวันครู

แหงชาติ 

 

 

 

 

 

 

๘. การจัดทํา

วารสาร

ประจําเดือน 

 

 

 

 

5,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

 5,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

5,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐,๐๐๐.- 

 

 

 

 

๗. ครูไดรําลึก

ถึงพระคุณ

บูรพาจารยและ

สรางขวัญและ

กําลังใจและเชิด

ชูเกียรติใน

วิชาชพีครู 

 

๘. ผูปกครอง 

ชุมชนได

รับทราบขาวสาร 

งานของศูนย

พัฒนาฯ และ

ไดรับประโยชน

จากสาระความรู

ตางๆ 

๗. ครูไดรําลึก

ถึงพระคุณ

บูรพาจารยและ

สรางขวัญและ

กําลังใจและเชิด

ชูเกียรติใน

วิชาชพีครู 

 

๘. ผูปกครอง 

ชุมชนได

รับทราบขาวสาร 

งานของศูนย

พัฒนาฯ และ

ไดรับประโยชน

จากสาระความรู

ตางๆ 

กอง

การศกึษา

และ ศูนย

พัฒนาเด็ก

ปฐมวัย   

“ทีปงกรกา

รุณยมิตร” 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

   ๙. กิจกรรมนิทาน

สัมพันธ 

20,๐๐๐.- 

 

 

 20,๐๐๐.- 

 

 

20,๐๐๐.- 

 

 

๙. ผูปกครอง 

และครู รวมกัน

จัดกิจกรรม

โดยใชนทิาน

เปนสื่อให

นักเรียนกลา

แสดงออก  

เรียนรูภาษา  

มีจินตนาการ

และมีนสิัยรัก

การอาน 

๙. ผูปกครอง 

และครู รวมกัน

จดักิจกรรมโดย

ใชนทิานเปนสื่อ

ใหนักเรียนกลา

แสดงออก  

เรียนรูภาษ มี

จินตนาการและ

มีนสิัยรักการ

อาน 

 

 

 

 

กอง

การศกึษา

และ ศูนย

พัฒนาเด็ก

ปฐมวัย   

“ทีปงกรกา

รุณยมิตร” 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

   ๑๐. การผลติสื่อ

การเรียนการ

สอน 

 

 

 

 

 

 

 

๑๑. การจัดหา

สื่อและจัดสภาพ 

แวดลอมที่เอือ้

ตอการเรยีนรู

และสงเสริม

พัฒนา การ

นักเรียน 

๕,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗๐,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 ๕,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗๐,๐๐๐.- 

 

 

 

 

๕,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗๐,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

๑๐.ครูไดผลิตสื่อ

และนวัตกรรมที่

เหมาะสมและ

เชื่อมตอการ

เรียนรูของ

นักเรียน และ

สามารถพัฒนาสื่อ

สูการประกวดใน

ระดับตางๆได 

 

๑๑. นักเรียนมีสื่อ

พัฒนาการที่

เหมาะสมตามวัย 

และครูมีหองเสริม

พัฒนาการในการ

จัดการเรียนการ

สอน 

๑๐.ครูไดผลติสื่อ

และนวัตกรรมที่

เหมาะสมและ

เชื่อมตอการ

เรียนรูของ

นักเรียน และ

สามารถพัฒนาสื่อ

สูการประกวดใน

ระดับตางๆได 

 

๑๑. นักเรียนมีสื่อ

พัฒนาการที่

เหมาะสมตามวัย 

และครูมีหองเสริม

พัฒนาการในการ

จัดการเรียนการ

สอน 

กอง

การศกึษา

และ ศูนย

พัฒนา

เด็ก

ปฐมวัย   

“ทีปงกร

การุณย

มติร” 

 



- 132 – 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

   ๑๒.วิจัยในชั้น

เรียน 

 

 

 

 

 

 

๑๓.กิจกรรม

ประชุม

ประจําเดือน 

 

 

๑๔.กิจกรรมแฟม

พัฒนางานครู 

๕,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

 

๒,๐๐๐.- 

 

 

 

 

๕,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 ๕,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

 

๒,๐๐๐.- 

 

 

 

 

๕,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

๕,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

 

๒,๐๐๐.- 

 

 

 

 

๕,๐๐๐.- 

 

 

 

 

มีงานวิจัยใน          

ชัน้เรียนที่ใช

พัฒนานักเรียน

และยกระดับ

คุณภาพทาง

วิชาการของครู

ผูดูแลเด็ก 

 

บุคลากรได

แลกเปลี่ยน

ความคิดแสดง

ความคิดเห็น 

 

ประเมินผลงาน

จากแฟมสะสม

ผลงานของครู

เพื่อ

ประสิทธิภาพ

และการพัฒนา 

-ยกระดับ

คุณภาพทางการ

ศึกษา งาน

วิชาการของครู

ผูดูแลเด็ก 

 

 

 

-บุคลากรมีการ

พัฒนางานการ

เรียนการสอน

เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 

-ครูมี

ประสิทธิภาพใน

การพัฒนางาน 

กอง

การศกึษา

,ศูนย

พัฒนาเด็ก

ปฐมวัย   

“ทีปงกรกา

รุณยมิตร” 

 

กอง

การศกึษา, 

ศูนยพัฒนา

เด็กปฐมวัย

ฯ 

กอง

การศกึษา, 

ศูนยพัฒนา

เด็กปฐมวัย

ฯ 



- 133 – 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

 ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

   15.โครงการวัน

สําคัญของชาติ 

ศาสนา 

พระมหากษัตริย 

และประเพณี

วัฒนธรรม 

-กิจกรรมวันไหวครู 

-กิจกรรมวัน

เขาพรรษา 

-กิจกรรม วันแม

แหงชาติ 

-กิจกรรม วันลอย

กระทง 

-กิจกรรม วันพอ

แหงชาติ 

-กิจกรรม  สงทาย

ปเกาตอนรับปใหม 

30,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 30,๐๐๐.- 

 

 

30,๐๐๐.- 

 

 

 

นักเรียนไดเรียนรู

ในกิจกรรมวัน

สําคัญและไดปลูก

ฝงสิ่งที่ดีงามใหกับ

นักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนไดเรียนรู

ในกิจกรรมวัน

สําคัญและไดปลูก

ฝงสิ่งที่ดีงามใหกับ

นักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

กอง

การศกึษา

,ศูนย

พัฒนาเด็ก

ปฐมวัย   

“ทีปงกรกา

รุณยมิตร” 

 

 

 

 

 



- 134 – 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

   16.งานประจําป

ดวยรักและผูกพัน 

สานสายใยพี่กับ

นอง 

- กิจกรรมหนู

นอยคนเกง 

 

 

 

 

 

17. กีฬาสี Sport 

Day ศูนยเด็ก

สัมพันธ 

 

๒๕,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๐,๐๐๐.- 

 

 

 

 

๒๕,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๐,๐๐๐.- 

 

 

๒๕,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๐,๐๐๐.- 

 

 

ผูปกครอง ครู 

นักเรียนและ

ผูบริหารมี

ความสัมพันธที่

ดี นักเรียนกลา

แสดงออกและ

ได

ประชาสัมพันธ

ผลงานและ

กิจกรรมของ

ศูนยพัฒนาฯ 

นักเรียนมี

พัฒนาการ

ทางดาน

รางกาย 

อารมณ สังคม

และสติปญญา

ที่ดี 

ปกครอง ครู 

นักเรียนและ

ผูบริหารมี

ความสัมพันธที่

ดี นักเรียนกลา

แสดงออกและ

ได

ประชาสัมพันธ

ผลงานและ

กิจกรรมของ

ศูนยพัฒนาฯ 

นักเรียนมี

พัฒนาการ

ทางดาน

รางกาย 

อารมณ สังคม

และสติปญญา

ที่ดี 

กอง

การศกึษา

,ศูนย

พัฒนาเด็ก

ปฐมวัย   

“ทีปงกรกา

รุณยมิตร” 

 

 

 

 

กอง

การศกึษา

,ศูนย

พัฒนาเด็ก

ปฐมวัย   

“ทีปงกรกา

รุณยมิตร” 



- 135 – 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

   18. สุขภาพ 

อนามัยและ

โภชนาการเด็ก 

 

 

 

19.การจัดทํา

แผนพัฒนา

ศักยภาพศูนย

พัฒนาเด็กฯ 

 

 

 

 

20.การซอมแผน

ปองกันภัย 

 

๕,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

๕0,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

 

2,๐๐๐.- 

 

 

 

 

๕,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

๕0,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

 

2,๐๐๐.- 

 

 

๕,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

๕0,๐๐๐.- 

 

 

 

 

 

 

 

2,๐๐๐.- 

 

 

นักเรียนมี

สุขภาพ 

อนามัยที่

แข็งแรง 

 

 

ศูนยพัฒนา

เด็กฯมี

แผนการ

ดําเนินงานตาม

ยุทธศาสตร

แนวทางการ

พัฒนาศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

นักเรียนและ

ครูมีความ

พรอมในการ

ปองกันภัย 

นักเรียนมี

สุขภาพ 

อนามัยที่

แข็งแรง 

 

 

ศูนยพัฒนา

เด็กฯมี

แผนการ

ดําเนินงานตาม

ยุทธศาสตร

แนวทางการ

พัฒนาศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

นักเรียนและ

ครูมีความ

พรอมในการ

ปองกันภยั 

กอง

การศกึษา

,ศูนย

พัฒนาเด็ก

ปฐมวัย ฯ  

 

กอง

การศกึษา, 

ศูนยพัฒนา

เด็กปฐมวัย  

“ทีปงกรกา

รุณยมิตร” 

 

 

กอง

การศกึษา

,ศูนยฯ 



- 136 – 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

8 โครงการจัดซื้อวัสดุ 

ครุภัณฑประจํา

ศูนยเด็กปฐมวัยที

ปงกร การุณยมิตร 

เพื่อใหศูนยพัฒนา

เด็กฯมีครุภัณฑที่

จําเปนไวใชในการ

บริหารงานให

เปนไปดวยความ

เรียบรอย 

จัดซื้อ จัดหา

วัสดุ ครุภัณฑที่

จําเปนในการ

บริการงานของ

ศูนยพัฒนาเด็กฯ 

๕๐๐,๐๐๐.- 

 

 

 

 ๕๐๐,๐๐๐.- 

 

 

๕๐๐,๐๐๐.- 

 

 

รอยละ 80 

ศูนยพัฒนาเด็ก

ฯ มีวัสดุ  

ครุภัณฑที่

จําเปนไวใช

สําหรับการ

บริหารงานที่มี

ประสิทธิภาพ

มากขึ้น 

ศูนยพัฒนาเด็ก

ฯมีวัสดุ  

ครุภัณฑที่

จําเปนไวใช

สําหรับการ

บริหารงานที่มี

ประสิทธิภาพ

มากขึ้น 

 

กอง

การศกึษา 

9 โครงการจัดหาวัสดุ 

ครุภัณฑประจํา

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรักฯ 

เพื่อใหโรงเรียน

อนุบาลมีครุภัณฑ

ที่จําเปนไวใชใน

การบริหารงานให

เปนไปดวยความ

เรียบรอย 

จัดซื้อ จัดหา

วัสดุ ครุภัณฑที่

จําเปนในการ

บริการงานของ

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก 

๑,๐๐๐,๐๐๐.- 

 

 

 ๑,๐๐๐,๐๐๐.- 

 

๑,๐๐๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ 80 

โรงเรียนมีวัสดุ  

ครุภัณฑที่

จําเปนไวใช

สําหรับการ

บริหารงานที่มี

ประสิทธิภาพ

มากขึ้น 

โรงเรียนมีวัสดุ  

ครุภัณฑที่

จําเปนไวใช

สําหรับการ

บริหารงานที่มี

ประสิทธิภาพ

มากขึ้น 

กอง

การศกึษา 

 



- 137 – 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

10 โครงการจัดทําศูนย

การเรียนรูสําหรับ

เด็กปฐมวัย 

จัดทําศูนยเรยีนรู

สําหรับเด็กปฐมวัย 

จัดสรางศูนย

เรียนรูปฐมวัย 

50,000.- 

 

 50,000.- 

 

50,000.- 

 

รอยละ 80 

มีศูนยเรียนรูเด็ก

ปฐมวัย 

มีศูนยเรียนรูเด็ก

ปฐมวัย 

กอง

การศกึษา 

11 โครงการสนับสนุน

อาหารเสริม(นม) 

เพื่อใหเด็กเล็กไดรับ

อาหารเสริม(นม)  

จํานวน 280 วัน 

จัดสรรในอัตรา

คนละ 7 บาทตอ

คนตอวัน 

 

2๐๐,๐๐๐.- 

 

 200,๐๐๐.- 

 

200,๐๐๐.- 

 

รอยละ 80 

เด็กเล็กมีอาหาร

เสริม(นม) 

รับประทานและ

เปนการสงเสริม

พัฒนาการเด็ก

ใหครบถวน

สมบรูณ 

 

 

เด็กเล็กมีอาหาร

เสริม(นม) 

รับประทานและ

เปนการสงเสริม

พัฒนาการเด็ก

ใหครบถวน

สมบรูณ 

 

 

กอง

การศกึษา 

 

 

 

 

 



- 138 – 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

12 โครงการสนับสนุน

อาหารกลางวัน 

เพื่อใหเด็กเล็กไดรับ

อาหารกลางวัน 

จํานวน 200 วัน 

จัดสรรในอัตรา

คนละ 20 บาทตอ

มื้อตอคน 

 

4๐๐,๐๐๐.- 

 

 

 

 40๐,๐๐๐.- 

 

 

40๐,๐๐๐.- 

 

 

รอยละ 80 

ศูนยพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยฯ มีวสัดุ  

ครุภัณฑที่ใชงาน

ไดตามปกติ 

ศูนยพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยฯ มีวัสดุ  

ครุภัณฑที่ใชงาน

ไดตามปกติ 

กอง

การศกึษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผดิชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

๑3 โครงการสงเสริม

ศักยภาพการจัด

การศกึษาและ

ยกระดับคุณภาพ 

การศกึษาของ

โรงเรียนอนุบาลสาน

สายในรักฯ  

เพื่อพัฒนาศักยภาพ

และยกระดับ

คุณภาพการศกึษา

ของโรงเรียนอนุบาล

สายสายในรักฯ 

1. การปรับปรุง

หลักสูตร

สถานศกึษา 

 

20,000.- 

 

 

 

 

 

 

20,000.- 

 

 

20,000.- 

 

 

รอยละ 80 

โรงเรียนมีหลัก 

สูตรสถานศกึษาที่

เปนปจจุบันเหมาะ

กับสภาพการ

เรียนรูในทองถิ่น 

โรงเรียนมี

หลักสูตร

สถานศกึษาที่เปน

ปจจุบันเหมาะกับ

สภาพการเรียนรู

ในทองถิ่น 

โรงเรียน

อนุบาลสาน

สายใยรัก 

2.โครงการ

เชื่อมตอ

อินเตอรเน็ต 

 

16,800.- 

 

 

 16,800.- 

 

 

16,800.- 

 

 

รอยละ 80 

นักเรียนมีแหลง

เรียนรูที่ทันสมัย

และทันตอ

เหตุการณ 

 

นักเรียนมีแหลง

เรียนรูที่ทันสมัย

และทันตอ

เหตุการณ 

 

โรงเรียน

อนุบาลสาน

สายใยรัก 

3.โครงการ

พัฒนาหองสมุด

โรงเรียน 

 

 

100,000.- 

 

 

 100,000.- 

 

 

100,000.- 

 

 

รอยละ 80 

หองสมุดของ

โรงเรียนมีความ

ทันสมัยเปนแหลง

เรียนรูแกนักเรียน 

ครู และผูที่สนใจ 

หองสมุดของ

โรงเรียนมีความ

ทันสมัยเปนแหลง

เรียนรูแกนักเรียน 

ครู และผูที่สนใจ 

โรงเรียน

อนุบาลสาน

สายใยรัก 



- 140 – 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

   4.โครงการพัฒนา

แหลงเรียนรูของ

โรงเรียน 

50,000.- 

 

 50,000.- 

 

50,000.- 

 

โรงเรียนมี

แหลงเรียนรูที่

สงเสริมการ

เรียนรูของ

นักเรียน 

โรงเรียนมีแหลง

เรียนรูที่สงเสริม

การเรียนรูของ

นักเรียน 

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก 

5.โครงการ

พัฒนาการเรียนรู

สูอาเซียน 

80,000.- 

 

 80,000.- 

 

80,000.- 

 

นักเรียนไดรับ

การพัฒนา

เรียนรูสู

อาเซียน 

นักเรียนไดรับ

การพัฒนา

เรียนรูสูอาเซียน 

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก 

6.โครงการพัฒนา

ศูนยการเรยีน

อาเซียนศึกษา 

50,000.- 

 

 50,000.- 

 

50,000.- 

 

โรงเรียนมีศูนย

หรอืแหลง

เรียนรูสู

อาเซียน 

โรงเรียนมีศูนย

หรอืแหลงเรียนรู

สูอาเซียน 

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก 

7.โครงการพัฒนา

สื่อการเรยีนการ

สอนโดยมีสวน

รวมของครู ชุมชน

และนักเรียน 

35,000.- 

 

 35,000.- 

 

35,000.- 

 

นักเรียน,ชุมชน

,ครูมีสวนรวม

ในการพัฒนา

สื่อการเรยีน

การสอน 

นักเรียน,ครู,

ชุมชนมีสวนรวม

ในการพัฒนาสื่อ

การเรียนการ

สอน 

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก 



- 141 – 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

   8.โครงการพัฒนา

ขาราชการครูของ

โรงเรียน 

 20 อัตรา 

60,000.- 

 

 

 

60,000.- 

 

60,000.- 

 

ทางการศึกษามี

คุณภาพตาม

มาตรฐาน

วิชาชพีและ

จรรยาบรรณ

ของวิชาชีพครู 

 

ทางการศึกษามี

คุณภาพตาม

มาตรฐาน

วิชาชพีและ

จรรยาบรรณ

ของวิชาชีพครู 

 

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก 

9.โครงการพัฒนา

จัดการศกึษาโดย

ใชโรงเรียนเปน

ฐาน (SSMLD) 

1,000,000 

 

 1,000,000 

 

1,000,000 

 

โรงเรียนมีการ

บริหารจัดการ

โดยใชโรงเรียน

เปนฐาน 

โรงเรียนมีการ

การบริหาร

จัดการโดยใช

โรงเรียนเปนฐาน 

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก 

10.โครงการ

สงเสริมโรงเรียน

จัดทําแผนพัฒนา

การศกึษาดเีดน 

50,000 

 

 50,000 

 

50,000 

 

โรงเรียนมีการ

จัดทํา

แผนพัฒนาอยาง

มีประสทิธิภาพ 

โรงเรียนมีการ

จัดทํา

แผนพัฒนาอยาง

มีประสทิธิภาพ 

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก 

 

 



- 142 – 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

   11.โครงการ

รณรงคปองกันยา

เสพติดใน

สถานศกึษา 

21,000.- 

 

 

 

21,000.- 

 

21,000.- 

 

นักเรียนมี

จิตสํานกึในการ

ปองกันการแพร

ระบาดของยา

เสพติดทั้งในและ

นอกโรงเรียน 

นกัเรียนและ

บุคลากร

ทางการศึกษา

หางไกลจากยา

เสพติด 

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก 

12.โครงการ

สงเสริมกิจกรรม

รักการอานใน

สถานศกึษา 

50,000.- 

 

 50,000.- 

 

50,000.- 

 

นักเรียนใหมี

ผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนดีขึ้น  

 

นักเรียนใหมี

ผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนดีขึ้น  

 

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก 

1๓.โครงการ

สนับสนุนการจัด

การศึกษาแกเด็ก

ดอยโอกาส 

200,000- 

 

 

 

 

 200,๐๐๐.- 

 

200,๐๐๐.- 

 

โรงเรียนไดรับ

การจัดสรรคา

วัสดุการศึกษา

คาตอบแทน

บุคลากรอาสา  

โรงเรียนไดรับ

การจัดสรรคา

วัสดุการศึกษา

คาตอบแทน

บุคลากรอาสา  

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก 

 

 



- 143 – 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

   ๑4. การอบรม

สัมมนา พัฒนา

และทัศนศึกษา           

ดูงาน  

๒5,๐๐๐.- 

เงินรายได

สถานศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒5,๐๐๐.- 

เงินรายได

สถานศกึษา 

 

 

 

 

 

 

๒5,๐๐๐.- 

เงินรายได

สถานศกึษา 

 

 

 

 

ครูมีขวัญ

กําลังใจที่จะ

พัฒนาตนเอง 

พัฒนางานใหมี

ประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึน้ และมี

การพัฒนาดาน

คุณธรรม

จรยิธรรม 

ครูมีขวัญ

กําลังใจที่จะ

พัฒนาตนเอง 

พัฒนางานใหมี

ประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึน้ และมี

การพัฒนาดาน

คุณธรรม

จรยิธรรม 

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก 

15. การพัฒนา

ขาราชการครูของ

โรงเรียนสังกัด 

อปท.  

 

60,๐๐๐.- 

เงินรายได

สถานศกึษา 

 

 60,๐๐๐.- 

เงินรายได

สถานศกึษา 

 

60,๐๐๐.- 

เงินรายได

สถานศกึษา 

 

ครูและบุคลากร

ทางการศึกษามี

คุณภาพตาม

มาตรฐาน

วิชาชพีและ

จรรยาบรรณ

ของวิชาชีพครู 

ครูและบุคลากร

ทางการศึกษามี

คุณภาพตาม

มาตรฐาน

วิชาชพีและ

จรรยาบรรณ

ของวิชาชีพครู 

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก 

 



- 144 – 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

   16.การอบรม

จรยิธรรมให

บุคลากรของ

โรงเรียน 

๑๐,๐๐๐.- 

เงินรายได 

สถานศกึษา 

 

 

 

๑๐,๐๐๐.- 

เงินรายได 

สถานศกึษา 

 

๑๐,๐๐๐.- 

เงินรายได 

สถานศกึษา 

 

-ครูและ

บุคลากร

ทางการศึกษามี

คุณธรรม

จรยิธรรม  

-ครูและ

บุคลากร

ทางการศึกษามี

คุณธรรม

จรยิธรรม  

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก 

17. การผลติและ

พัฒนาสื่อการ

เรียนการสอน 

 

 

๑๓,๒๐๐.- 

เงินรายได

สถานศกึษา 

 

 ๑๓,๒๐๐.- 

เงินรายได

สถานศกึษา 

 

๑๓,๒๐๐.- 

เงินรายได

สถานศกึษา 

 

ครูมีการผลติสื่อ

การเรียนการ

สอนและ

โรงเรียน มสีื่อ

การเรียนรูที่ได

มาตรฐานเพิ่ม

มากขึ้นและ

เพียงพอตอ

ผูเรียน 

 

ครูมีการผลติสื่อ

การเรียนการ

สอนและ

โรงเรียนมีสื่อ

การเรียนรูที่ได

มาตรฐานเพิ่ม

มากขึ้นและ

เพียงพอตอ

ผูเรียน 

 

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก 

 

 

 



- 145 – 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

   18. การจัดซือ้ 

จัดหาวัสดุ 

อุปกรณการเรียน

การสอน 

 

๑52,๐๐๐.- 
 

เงินรายได 

สถานศกึษา 

102,000.- 

อุดหนุนทั่วไป 

50,000.- 

 

 

๑52,๐๐๐.- 
 

เงินรายได 

สถานศกึษา 

102,000.- 

อุดหนุนทั่วไป 

50,000.- 

๑52,๐๐๐.- 
 

เงินรายได 

สถานศกึษา 

102,000.- 

อุดหนุนทั่วไป 

50,000.- 

-ครูและ

บุคลากร

ทางการศึกษามี

คุณธรรม

จรยิธรรม  

-ครูและ

บุคลากร

ทางการศึกษามี

คุณธรรม

จรยิธรรม  

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก 

19. การเยี่ยมบาน

นักเรียน 

 

๑,5๐๐.- 

เงินรายได

สถานศกึษา 

 

 ๑,5๐๐.- 

เงินรายได

สถานศกึษา 

 

๑,5๐๐.- 

เงินรายได

สถานศกึษา 

 

ครูมีการผลติสื่อ

การเรียนการ

สอนและ

โรงเรียน มสีื่อ

การเรียนรูที่ได

มาตรฐานเพิ่ม

มากขึ้นและ

เพียงพอตอ

ผูเรียน 

 

ครูมีการผลติสื่อ

การเรียนการ

สอนและ

โรงเรียนมีสื่อ

การเรียนรูที่ได

มาตรฐานเพิ่ม

มากขึ้นและ

เพียงพอตอ

ผูเรียน 

 

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก 

 



- 146 – 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

   20. การประชุม

ผูปกครอง 

๒,๐๐๐.- 

เงินรายได

สถานศกึษา 

 

 

 

๒,๐๐๐.- 

เงินรายได

สถานศกึษา 

 

๒,๐๐๐.- 

เงินรายได

สถานศกึษา 

 

โรงเรียน และ

ผูปกครองนักเรียน 

มีความสัมพันธ 

และความเขาใจ

อันดีในการ

รวมมอืเพื่อพัฒนา

การศกึษา 

โรงเรียน และ

ผูปกครองนักเรียน 

มีความสัมพันธ 

และความเขาใจอัน

ดีในการรวมมือเพื่อ

พัฒนาการศกึษา 

 

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก 

21. การประชุม

คณะกรรมการ

สถานศกึษา 

 

2,0๐๐.- 

เงินรายได

สถานศกึษา 

 

 2,0๐๐.- 

เงินรายได

สถานศกึษา 

 

2,0๐๐.- 

เงินรายได

สถานศกึษา 

 

คณะกรรมการ

สถานศกึษาไดมี

โอกาสกําหนดทิศ

ทางการพัฒนา

โรงเรียนตาม

ความตองการของ

ทองถิ่นทําใหมี

แนวทางการ

พัฒนาโรงเรียนที่

เปนรูปธรรม และ

ชัดเจน 

คณะกรรมการ

สถานศกึษาไดมี

โอกาสกําหนดทิศ

ทางการพัฒนา

โรงเรียนตามความ

ตองการของทองถิ่น

ทําใหมีแนวทางการ

พัฒนาโรงเรียนที่

เปนรูปธรรม และ

ชัดเจน 

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก 

 



- 147 – 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

   22. การซอม

แผนปองกันภัย 

 

 

๒,๐๐๐.- 

เงินรายได

สถานศกึษา 

 

 

 

๒,๐๐๐.- 

เงินรายได

สถานศกึษา 

 

๒,๐๐๐.- 

เงินรายได

สถานศกึษา 

 

นักเรียนและ

บุคลากรมีความ

พรอมในการ

ปองกันภัย 

นักเรียนและ

บุคลากรมีความ

พรอมในการ

ปองกันภัย 

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก 

23. การประกัน

คุณภาพ

การศกึษา 

 

5,0๐๐.- 

เงินรายได

สถานศกึษา 

 

 5,0๐๐.- 

เงินรายได

สถานศกึษา 

 

5,0๐๐.- 

เงินรายได

สถานศกึษา 

 

โรงเรียนมีความ

พรอมที่จะรับการ

ประเมินจากตน

สังกัดและ

คณะกรรมการ 

สํานักรับรอง

มาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพ

การศกึษา (สมศ.) 

โรงเรียนมีความ

พรอมที่จะรับการ

ประเมินจากตน

สังกัดและ

คณะกรรมการ 

สํานักรับรอง

มาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพ

การศกึษา (สมศ.) 

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก 

24. การจัดทํา

แผนยุทธศาสตร

,แผนพัฒนา

ประจําปของร.ร 

5,0๐๐.- 

เงินรายได

สถานศกึษา 

 

 4,0๐๐.- 

เงินรายได

สถานศกึษา 

 

4,0๐๐.- 

เงินรายได

สถานศกึษา 

 

โรงเรียนมีแผน

ยุทธศาสตรและ

แผนพัฒนาประจํา 

ปที่มปีระสิทธิภาพ 

โรงเรียนมีแผน

ยุทธศาสตรและ

แผนพัฒนาประจําป  

ที่มีประสทิธิภาพ 

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก 



- 148 – 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

   25. การศึกษา

ทางไกล 

 

 

40,๐๐๐.- 

 

 

 

40,๐๐๐.- 40,๐๐๐.- นักเรียนโรงเรียน

ไดมีโอกาสใน

การศกึษาทางไกล

ผานดาวเทียม 

นักเรียนโรงเรียนได

มีโอกาสใน

การศกึษาทางไกล

ผานดาวเทียม 

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก 

26. กิจกรรมหนู

นอยคนเกง 

 

2,0๐๐.- 

 

 2,0๐๐.- 

 

2,0๐๐.- 

 

นักเรียนมีความ

เอื้อเฟอ เผ่ือแผ 

และมีมารยาท 

ปฏิบัติตนตาม

วัฒนธรรมไทย 

นักเรียนมีความ

เอื้อเฟอ เผ่ือแผ 

และมีมารยาท 

ปฏิบัติตนตาม

วัฒนธรรมไทย 

โรงเรียนอนบุาล

สานสายใยรัก 

27. กิจกรรม         

การอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม

ภูมปิญญา 

40,0๐๐.- 

 

 40,0๐๐.- 

 

40,0๐๐.- 

 

นักเรียนไดความรู

ความสามารถ  มี

ความรับผดิชอบ

ตอการอนุรักษ 

ศิลปวัฒนธรรม

พืน้บานลานนา 

นักเรียนไดความรู

ความสามารถ  มี

ความรับผดิชอบตอ

การอนุรักษ 

ศิลปวัฒนธรรม

พืน้บานลานนา 

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก 

 

 



- 149 – 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

   28. ทัศนศกึษา

ของนักเรียน 

 

 

 

104,๐๐๐.- 

 

 

 

104,๐๐๐.- 104,๐๐๐.- นักเรียนไดรับการ

เสริมสรางทักษะ

ความรูและ

ประสบการณ

ใหมๆ 

 

นักเรียนไดรับการ

เสริมสรางทักษะ

ความรูและ

ประสบการณใหมๆ 

 

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก 

29. งานกีฬาสี 

 

25,0๐๐.- 

 

 25,0๐๐.- 

 

25,0๐๐.- 

 

นักเรียนมีความ

สามัคคีในหมูคณะ 

มีระเบียบวินัย รู

แพ รูชนะ รูอภัย 

และหางไกลยา

เสพติด 

นักเรียนมีความ

สามัคคีในหมูคณะ 

มีระเบียบวินัย รูแพ 

รูชนะ รูอภัย และ

หางไกลยาเสพติด 

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก 

30. นิทาน

สัมพันธ 

 

1,5๐๐.- 

 

 1,5๐๐.- 

 

1,5๐๐.- 

 

นักเรียนมีนิสัยรัก

การอาน และใช

เวลาวางใหเปน

ประโยชน 

พืน้บานลานนา 

นักเรียนมีนิสัยรัก

การอาน และใช

เวลาวางใหเปน

ประโยชน 

พืน้บานลานนา 

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก 



- 150 – 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

   31. การจัด

กิจกรรมวัน

สําคัญ 

 

9,๐๐๐.- 

 

 

 

9,๐๐๐.- 

 

9,๐๐๐.- 

 

นักเรียนรูจัก และ

ไดทํากิจกรรมใน

วันสําคัญตางๆ 

 

นักเรียนรูจัก และได

ทํากิจกรรมในวัน

สําคัญตางๆ 

 

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก 

32. การสงเสริม

ประเพณี 

วัฒนธรรม 

 

3,0๐๐.- 

 

 3,0๐๐.- 

 

3,0๐๐.- 

 

นักเรียนมีความรู

และไดรับ

ประสบการณตรง

จากการเขารวม

กิจกรรมการ

สงเสริม ประเพณี 

วัฒนธรรม 

นักเรียนมีความรู

และไดรับ

ประสบการณตรง

จากการเขารวม

กิจกรรมการ

สงเสริม ประเพณี 

วัฒนธรรม 

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก 

33. กิจกรรมวัน

สําคญัทาง

วิชาการ 

 

10,0๐๐.- 

 

 10,0๐๐.- 

 

10,0๐๐.- 

 

นักเรียนมีความรู

และไดรับ

ประสบการณตรง

จากการเขารวม

กิจกรรมงาน

วิชาการตางๆ 

นักเรียนมีความรู

และไดรับ

ประสบการณตรง

จากการเขารวม

กิจกรรมงาน

วิชาการตางๆ 

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก 



- 151 – 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

   34. การสงเสริม

สุขภาพอนามัย 

13,๐๐๐.- 

 

 

 

13,๐๐๐.- 

 

13,๐๐๐.- 

 

นักเรียนมีสุขนิสัย

ในการดูแล

สุขภาพรางกาย  

รักษาอนามัยสวน

ตน และออกกําลัง

กายสม่ําเสมอ 

นักเรียนมีสุขนิสัย

ในการดูแลสุขภาพ

รางกาย  รักษา

อนามัยสวนตน  

และออกกําลังกาย

สม่ําเสมอ 

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก 

35. การเขาคาย

คุณธรรม 

30,0๐๐.- 

 

 30,0๐๐.- 

 

30,0๐๐.- 

 

นักเรียนเปนผูมี

ความรู คู

คุณธรรม และ

คานิยมที่พึ่ง

ประสงค 

นกัเรียนเปนผูมี

ความรู คูคุณธรรม 

และคานิยมที่พึ่ง

ประสงค 

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก 

36.งานประจําป

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรักฯ 

20,0๐๐.- 

 

 20,0๐๐.- 

 

20,0๐๐.- 

 

ผูปกครอง ชุมชน

ไดรับทราบการ

ดําเนินกิจกรรม

ของโรงเรียน

อนุบาลสาน

สายใยรักฯ 

ผูปกครอง ชุมชนได

รับทราบการดําเนิน

กิจกรรมของ

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรักฯ 

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก 



- 152 – 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

   37. งาน

นิทรรศการการ

จัดการศกึษา

ทองถิ่น 

 

100,๐๐๐.- 

 

 

 

100,๐๐๐.- 

 

100,๐๐๐.- 

 

ไดแสดงผลงาน

และรวมการจัด

นิทรรศการการ

จัดการศึกษา

ภาคเหนือและ

กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น

หรอืหนวยงานอื่น 

ไดแสดงผลงานและ

รวมการจัดนิทรรศ 

การการจัดการ 

ศึกษาภาคเหนอื

และกรมสงเสริม

การปกครอง

ทองถิ่นหรอื

หนวยงานอื่น 

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก 

38. กิจกรรม

สงเสริมการอาน

ออก เขียนได 

2,0๐๐.- 

 

 2,0๐๐.- 

 

2,0๐๐.- 

 

นักเรียนใหมี

ผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนดีขึ้น  

นักเรียนใหมี

ผลสัมฤทธิ์ทาง การ

เรียนดีขึน้  

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก 

39. โครงการ

พัฒนาระบบ

ทะเบยีนและ

วัดผล 

ประเมินผล 

70,0๐๐.- 

 

 70,0๐๐.- 

 

70,0๐๐.- 

 

โรงเรียนมี

เครื่องมอืวัดและ

ประเมินผลการ

เรียนรูตามกลุม

สาระการเรียนรู 

โรงเรียนมีเครื่องมือ

วัดและประเมินผล

การเรียนรูตามกลุม

สาระการเรียนรู 

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก 

 



- 153 – 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

   40. กิจกรรรม

ลูกเสือ 

 

30,๐๐๐.- 

 

 

 

30,๐๐๐.- 

 

30,๐๐๐.- 

 

นักเรียนมีวินัย  

มีความรับผดิชอบ 

เปนผูนํา/เปนผู

ตามที่ดีในสังคมได

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

นักเรียนมีวินัย  

มีความรับผดิชอบ 

เปนผูนํา/เปนผู

ตามที่ดีในสังคมได

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก 

41. การ

สนับสนุน

คาใชจายในการ

จัดการศกึษา

ตั้งแตระดับ

อนุบาลจนจบ

การศกึษาขัน้

พืน้ฐาน 

 

600,0๐๐.- 

 

 600,0๐๐.- 

 

600,0๐๐.- 

 

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรักฯ มี

วัสดุอุปกรณใชใน

การบริหารจัดการ

และจัดการศึกษา

ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรักฯ มี

วัสดุอุปกรณใชใน

การบริหารจัดการ

และจัดการศึกษาได

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก 

 

 

 



- 154 – 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

   42. โครงการ

สงเสริม

ศักยภาพการจัด

การศกึษาคา

ปจจัยพื้นฐาน

เด็กยากจน 

90,๐๐๐.- 

 

 

 

90,๐๐๐.- 

 

90,๐๐๐.- 

 

นักเรียนยากจน

และเด็กดอย

โอกาสไดรับการ

สนับสนุนดาน

ปจจัยพื้นฐาน 

รวมทั้งวัสดุ

อุปกรณการเรียน

การสอน ฯลฯ 

นักเรียนยากจนและ

เด็กดอยโอกาส

ไดรับการสนับสนุน

ดานปจจัยพื้นฐาน 

รวมทั้งวัสดุอุปกรณ

การเรียนการสอน 

ฯลฯ 

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก 

43. การสงเสริม

การสอน และจัด

กิจกรรมดาน

ภาษาตาง 

ประเทศใน

โรงเรียนและ

ชุมชน 

 

100,0๐๐.- 

 

 100,0๐๐.- 

 

100,0๐๐.- 

 

นักเรียนไดเรียนรู

ภาษาตาง 

ประเทศ เตรยีม 

พรอมสูประชาคม

อาเซียน 

 

นักเรียนไดเรียนรู

ภาษาตาง ประเทศ 

เตรียม พรอมสู

ประชาคมอาเซียน 

 

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก 

 

 



- 155 – 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

   44. การสรางขวัญ

กําลังใจ 

5,000.-  5,000.- 5,000.- การรวมแสดง

ความยินดใีนวาระ

ตางๆ 

 

ครูและบุคลากร

ไดรับการเสริมขวัญ

และกําลังใจในการ

ปฏิบัติงาน 

 

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก 

45. หองเรียนนาอยู 

 

1,000.-  1,000.- 1,000.- การจัดประกวด

หองเรียน 

 

นักเรียนตระหนักถึง

ความสําคัญของ

หองเรียน 

 

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก 

46. การประกวดสื่อ

การเรียนการสอน 

12,000.-  12,000.- 12,000.- ผลการประกวด

สื่อการเรยีนการ

สอน 

มีสื่อการเรียนการ

สอนตามสาระการ

เรียนรู 

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก 

47. สงเสริม

ประสิทธิภาพการ

เรียนการสอน 

200,000.-  200,000.- 200,000.- การจัดหาวัสดุ

การเรียนการสอน

ที่เหมาะสม 

การเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพ 

 

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก 

 

 



- 156 – 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

   48. การจางเหมา

ถายเอกสารงาน

ธุรการ 

 

10,000.-  10,000.- 10,000.- จํานวนเอกสารที่

ไดแจง/

ประชาสัมพันธ 

 

โรงเรียนมีเอกสาร

แจง 

/ประชาสัมพันธ 

 

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก 

49. สัมพันธชุมชน 

 

5,000.-  5,000.- 5,000.- การเขารวม

กิจกรรมของ

โรงเรียน 

 

โรงเรียนมีการ

บริหารแบบมีสวน

รวม 

 

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก 

50. การจัดซื้อวัสดุ

อุปกรณธุรการ 

44,400.-  44,400.- 44,400.- วัสดุอุปกรณงาน

ธุรการ 

การบริหารงาน

ธุรการมี

ประสิทธิภาพ 

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก 

51. วารสารสายใยรัก 

 

5,000.-  5,000.- 5,000.- การจัดทําวารสาร 

จุลสารสําหรับ

ผูปกครองและผูที่

เกี่ยวของ 

 

ผูปกครอง ชุมชน ผู

ที่เกี่ยวของทราบ

ขาวสารโรงเรียน 

 

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก 

 



- 157 – 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

   52. การปรับปรุง

พัฒนาเว็บไซต

โรงเรียน 

6,000.-  6,000.- 6,000.- เว็บไซตของ

โรงเรียน 

โรงเรียนมีเวบ็ไซต

ในการ

ประชาสัมพันธ 

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก 

53. ประชาธิปไตยใน

โรงเรียน 

 

2,000.-  2,000.- 2,000.- การจัดกิจกรรม

เลือกตั้งตางๆ 

 

นักเรียนมีความรู

ความเขาใจในระบบ

ประชาธิปไตย 

 

โรงเรียนอนบุาล

สานสายใยรัก 

54. สถานศึกษา

พอเพียง 

5,000.-  5,000.- 5,000.- การจัดกิจกรรมที่

สงเสริมการเรียนรู

ตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

นักเรียนคณะครู

และบุคลากรนอม

นําหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงในการ

ดําเนินชวีิต 

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก 

55. ออมทรัพย

นักเรียน 

 

1,000.-  1,000.- 1,000.- นักเรียน

ระดับประถม

ศึกษารอยละ 75 

เขารวม 

 

นักเรียนรูจักการ

ประหยัดอดออมรู

คุณคาของเงิน 

 

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก 



- 158 – 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

   56. ธนาคารขยะ 

รีไซเคิล 

 

2,000.-  2,000.- 2,000.- โรงเรียนมี

กิจกรรมธนาคาร

ขยะรไีซเคิล 

นักเรียนตระหนัก

และเห็นคุณคาของ

ขยะรไีซเคิล 

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก 

57. วันสําคัญทาง

ศาสนา 

 

 

5,000.-  5,000.- 5,000.- การจัดกิจกรรม

วันสําคัญทาง

ศาสนา 

นักเรียนครูและ

ผูปกครองไดรวม

กิจกรรมทางศาสนา 

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก 

58. ภาษาพาเพลิน 20,000.-  20,000.- 20,000.- นักเรียนที่มปีญหา

การอานไมคลอง 

สามารถอานและ

เขียนได 

นักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนดีขึน้ 

 

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก 

59. โครงการแนะ

แนว 

 

 

5,000.-  5,000.- 5,000.- มีระบบแนะแนวที่

เหมาะสมกับ

ระดับชั้นและวัย

ของนักเรียน 

 

นักเรียนไดรับการ

แนะแนวอยาง

ถูกตองและ

เหมาะสม 

 

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก 

 



- 159 – 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

   60. โครงการกาดหมัว้

พอเพียง หลอเลี้ยงวถิี 

2,500.-  2,500.- 2,500.- โรงเรียนมีกจิกรรม

นอม 

นําหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใชในการ

ดําเนิน

ชวีิตประจําวัน 

 

 

นักเรียนตระหนัก

และนอมนําหลัก 

เศรษฐกิจ

พอเพียงไปใชใน

การดําเนิน

ชวีิตประจําวัน  

โรงเรียนอนุบาลสาน

สายใยรัก 

61. โครงการสถานศึกษา

พอเพียง 

 

 

5,000.-  5,000.- 5,000.- นักเรียนทุกคนมี

เรียนรูและนอมนํา

หลักเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใชในการ

ดําเนิน

ชวีิตประจําวัน 

 

นักเรียนตระหนัก

และนอมนําหลัก

เศรษฐกิจ

พอเพียงไปใชใน

การดําเนิน

ชวีิตประจําวัน  

โรงเรียนอนุบาลสาน

สายใยรัก 

 

 

 



- 160 – 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

   62. การเพิ่มทักษะ

ภาษาตางประเทศ 

 

250,000.-  250,000.- 250,000.- มีครูชาวตางชาติ

เจาของภาษามา

สอน 

นักเรียนเกิดการ

พัฒนาทักษะ

ภาษาตางประเทศ 

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก 

63. โครงการสงเสริม

ศักยภาพดานดนตรี 

 

100,000.-  100,000.- 100,000.- นักเรียนไดรับการ

พัฒนาดานดนตรี 

 

นักเรียนไดรับการ

พัฒนาดานดนตรี 

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก 

64. โครงการสงเสริม

ทักษะและ

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร 

50,000.-  50,000.- 50,000.- นักเรียนไดรับการ

พัฒนาการเรียน

การศกึษา 

นักเรียนไดรับการ

พัฒนาการเรียน

การศกึษา 

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก 

65. โครงการสงเสริม

ประสิทธิภาพการ

จัดการเรียนรูดาน

ปฐมวัย 

20,000.-  20,000.- 20,000.- นักเรียนไดรับการ

พัฒนาการเรียน

การศกึษา 

นักเรียนไดรับการ

พัฒนาการเรียน

การศกึษา 

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก 

 

 

 



- 161 – 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ 

 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

   66. โครงการพัฒนา

งานวิชาการ 

 

100,000.-  100,000.- 100,000.- มโีรงเรียนมีการ

พัฒนางาน

วิชาการอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

มโีรงเรียนมีการ

พัฒนางานวิชาการ

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก 

67. โครงการพัฒนา

งานบุคลากร 

 

 

 

5,000.-  5,000.- 5,000.- มโีรงเรียนมีการ

พัฒนางาน

วิชาการอยางมี

ประสิทธิภาพ 

โรงเรียนมีการ

พัฒนางานวิชาการ

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 162 – 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

๑4 โครงการ

สนับสนุนอาหาร

กลางวัน  

 

เพื่อใหนักเรียน

ไดรับอาหารกลาง

วันที่ครบถวนตาม

หลักโภชนาการ 

 

จัดสรรจํานวน 

200 วัน ในอัตรา

คนละ 20 บาท

ตอมื้อตอวัน 

 

1,560,000 

 

 1,560,000 

 

1,560,000 

 

รอยละ  90

นักเรียนมีรางกาย

แข็งแรงสมบูรณ 

มีน้ําหนักสวนสูง 

โรงเรียน 

นักเรียนมีรางกาย

แข็งแรงสมบูรณ 

มีน้ําหนักสวนสูง 

นักเรียนมีรางกาย

แข็งแรงสมบูรณ 

มีน้ําหนักสวนสูง

ตามเกณฑ 

 

กองการศึกษา 

๑5 โครงการ

สนับสนุนอาหาร

เสริม(นม) 

เพื่อใหนักเรียน

ไดรับอาหารเสริม

ครบถวนตามหลัก

โภชนาการ 

จัดสรรจํานวน 

260 วัน ใน

อัตราคนละ 7 

บาทตอมือ้ตอวัน 

 

710,000.- 

 

 710,000.- 

 

710,000.- 

 

รอยละ  90

นักเรียนมีรางกาย

แข็งแรงสมบูรณ 

มีน้ําหนักสวนสูง 

โรงเรียน 

นักเรียนมีรางกาย

แข็งแรงสมบูรณ 

มีน้ําหนักสวนสูง 

นักเรียนมีรางกาย

แข็งแรงสมบูรณ 

มีน้ําหนักสวนสูง

ตามเกณฑ 

 

กองการศึกษา 

 

 



- 163 – 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

๑6 โครงการเพิ่มโอกาส

ทางการศึกษา 

๑. เพื่อลดภาระ

คาใชจายดาน

การศกึษาของ

ผูปกครอง 

๒. เพื่อสงเสริม

สนับสนุนการจัด

การศกึษาของ

เทศบาล 

นักเรียนศูนยพัฒนา

เด็กปฐมวัย “ทีปง

กรการุณยมิตร”  

และโรงเรียน

อนุบาลสานสายใย

รักเทศบาลเมือง

เมืองแกนพัฒนา  

๕๐๐  คน 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

 ๑๕๐,๐๐๐ 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

รอยละ  90 

ลดภาระคาใชจาย

ดานการศึกษา

ของผูปกครอง

นักเรียน 

ผูปกครอง  พอแม  

ชุมชน  หนวยงาน

ทั้งรัฐและเอกชนมี

สวนรวมสนับสนุน

สงเสริมการจัด

การศกึษา 

ลดภาระคาใชจาย

ดานการศึกษา

ของผูปกครอง

นักเรียน 

ผูปกครอง  พอแม  

ชุมชน  หนวยงาน

ทั้งรัฐและเอกชนมี

สวนรวมสนับสนุน

สงเสริมการจัด

การศกึษา 

กองการศึกษา 

๑7 โครงการหอง

ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร 

เพื่อใหนักเรียนมี

ครุภัณฑ

คอมพิวเตอรใชใน

การเรียนการสอน

ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ไดรับการจัดสรร 

จํานวน 1 หองเรียน

โดยมีครุภัณฑ

คอมพิวเตอรจํานวน 

20 ชุดและอุปกรณ

อื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

580,000 

 

 580,000 

 

580,000 

 

รอยละ  90

นักเรียนมีครุภัณฑ

คอมพิวเตอรใชใน

การเรียนการสอน

ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

นักเรียนมีครุภัณฑ

คอมพิวเตอรใชใน

การเรียนการสอน

ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 

 



- 164 – 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

๑8 โครงการครุภัณฑ

หองวิทยาศาสตร 

เพื่อใหโรงเรียนมีหอง

วิทยาศาสตร 

ครุภัณฑหอง

วิทยาศาสตร 

200,000.- 

 

 200,000.- 

 

200,000.- 

 
รอยละ  80

ครุภัณฑหอง

วิทยาศาสตร 

โรงเรียนมี

หองปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร

สมบูรณ 

กองการศึกษา

และโรงเรียน

อนุบาลสาน

สายใยรักฯ 

19 โครงการปรับปรุง 

ภูมทิัศนและสถานที่

โรงเรียนอนุบาลสาน

สายใยรักฯ 

เพื่อใหโรงเรียนมีภูมิ

ทัศนที่รมร่ืน สวยงาม

เปนระเบียบเรียบรอย 

ปลอดภัยและมี

บรรยากาศที่เอื้อตอ

การเรียนรูของ

นักเรียน 

ปรับปรุงภูมทิัศน

ของโรงเรียนให 

รมร่ืน สะอาด 

เรียบรอย 

สวยงาม 

ปลอดภัยและ         

เอื้อตอการเรยีนรู

ของนักเรียน 

๓๐,๐๐๐.- 

 

 ๓๐,๐๐๐.- 

 

๓๐,๐๐๐.- 

 
รอยละ  80

โรงเรียนมีภูมิ

ทัศนที่รมร่ืน 

สวยงาม เปน

ระเบียบ

เรียบรอย 

ปลอดภัยและมี

บรรยากาศที่

เอื้อตอการ

เรียนรูของ

นักเรียน 

โรงเรียนมีภูมิ

ทัศนที่รมร่ืน 

สวยงาม เปน

ระเบียบ

เรียบรอย 

ปลอดภัยและ

มีบรรยากาศที่

เอื้อตอการ

เรียนรูของ

นักเรียน 

กองการศึกษา

และโรงเรียน

อนุบาลสาน

สายใยรักฯ 

 

 



- 165 - 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

20 โครงการจัดหาวัสดุ 

ครุภัณฑในอาคาร

เรียน 

เพื่อใหนักเรียนมีวัสดุ 

ครุภัณฑสํานักงานที่

เหมาะสม 

วัสดุ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

500,000 

 

 

 500,000 

 

500,000 

 
รอยละ  80 

วัสดุ อุปกรณ 

ครุภัณฑสํานักงาน

ที่เพียงพอและ

เหมาะสม 

โรงเรียนมีวัสดุ

อุปกรณ ครุภัณฑ

สํานักงานที่

เพียงพอและ

เหมาะสม 

กอง

การศกึษา 

 

21 โครงการจัดตั้ง 

วงโยธาวาทิต 

 

เพื่อจัดตั้งวงโยธา

วาทิตโรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรักฯ 

จัดตั้งวงโยธา

วาทิตโรงเรียน

อนุบาลสาน

สายใยรักฯ 1 วง 

(จัดหาชุดแตงกาย

และครุภัณฑ

เครื่องดนตรี

สากล,ฯลฯ) 

35๐,๐๐๐.- 
 

เงินรายได

สถานศกึษา

100,000.- 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

250,000.- 

 

 35๐,๐๐๐.- 
 

เงินรายได

สถานศกึษา

100,000.- 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

250,000.- 

 

35๐,๐๐๐.- 
 

เงินรายได

สถานศกึษา

100,000.- 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

250,000.- 

 

รอยละ  80

โรงเรียนมีวงโยธา

วาทิตและ

นักเรียนมีความรู

ความสามารถ

ดานดนตรีและ

กลาแสดงออก 

โรงเรียนมีวง

โยธาวาทิตและ

นักเรียนมีความรู

ความสามารถ

ดานดนตรีและ

กลาแสดงออก 

กอง

การศกึษา

และโรงเรียน

อนุบาลสาย

สายใยรักฯ 

 

 

 



- 166 – 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

๒2 ทุนการศึกษาสําหรับ

เด็กเรียนดีแตยากจน 

๑. ใหทุนการศึกษาแก

ผูดอยโอกาสทาง

การศกึษา 

๒. เพื่อลดภาระ

คาใชจายดานการ 

ศึกษาของผูปกครอง 

๑๐  คน ๑๕๐,๐๐๐ 

 

 ๑๕๐,๐๐๐ 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

 

รอยละ  80 

เด็กที่มีฐานะ

ยากจนไดรับ

โอกาสทาง

การศกึษา 

เด็กที่มีฐานะ

ยากจนไดรับ

โอกาสทาง

การศกึษา 

กอง

การศกึษา

รวมกับ 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

๒3 โครงการพัฒนา

กลไกเพื่อเด็กไทยมี

โภชนาการสมวัย 

 

เพื่อใหเด็กนักเรียนมี

ภาวะโภชนาการสมวัย 

เด็กนักเรียน

อนุบาลสาน

สายใยรัก และ

ศูนยพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย “ทีปงกร

การุณยมิตร”   

๑๐,๐๐๐ 

 

 ๑๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

รอยละ  80 

เด็กนักเรียนมี

ภาวะโภชนาการ

สมวัย 

เด็กนักเรียนมี

ภาวะโภชนาการ

สมวัย 

กอง

การศกึษา 

๒3 โครงการจัดการ

เรียนรูบนฐานสมอง 

Brain  Based 

Learing (BBL) 

 

เพื่อขยายผลและ

พัฒนาโรงเรียน

ตนแบบ Brain  Based 

Learing (BBL) 

 

จัดสรางสนาม

เด็กเลน  และการ

เขารวมโครงการ

รวมกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู  

๑0๐,๐๐๐ 

 

 ๑0๐,๐๐๐ 

 

๑0๐,๐๐๐ 

 

รอยละ  80 

เด็กนักเรียน

ไดรับการพัฒนา

การศกึษาอยาง

มีประสทิธิภาพ 

เด็กนักเรียน

ไดรับการพัฒนา

การศกึษาอยาง

มีประสทิธิภาพ 

กอง

การศกึษา 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 1 การสรางความมั่นคงอยางยิ่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

     -ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน 

  3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

   3.1  แนวทางการพัฒนา 2  พัฒนาโครงสรางพืน้ฐานดานสาธารณูปโภค และดานสาธารณูปการ การคมนาคมขนสง การพัฒนา ปรับปรุง  

              แหลงน้ํา ระบบประปา สะพาน ทางเทา และทอระบายน้ําใหครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

1. โครงการจัดซื้อวัสดุ

กอสรางเพื่อปรับปรุง,

ซอมแซมสิ่งกอสรางใน

สถานศกึษา สํานักงาน

กองการศึกษา ภายใน

เขตเทศบาล 

เพื่อพัฒนาโครงสราง

พืน้ฐานใหบริการเด็ก

และเยาวชน 

ประชาชน อํานวย

ความสะดวกและ

สรางความปลอดภัย

ในชีวติและทรัพยสิน 

วัสดุ ครุภัณฑ

และ

สิ่งกอสรางที่

ชํารุด ทรุด

โทรม ภายใน

สถานศกึษา

และเขต

เทศบาล 

100,000.- 

 

 100,000.- 

 

100,000.- 

 

รอยละ  80 

สามารถ

บริการดาน

สาธารณูปการ

ใหแกเด็กและ

เยาวชน 

ประชาชนได

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

สามารถ

บริการดาน

สาธารณูปการ

ใหแกเด็กและ

เยาวชน 

ประชาชนได

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

กอง

การศกึษา 

 

 



- 168 – 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

2 โครงการปรับปรุงภูมิ

ทัศนสิ่งกอสรางใน

สถานศกึษา สํานักงาน

กองการศึกษา ภายใน

เขตสถานศึกษา 

อาคาร สํานักงานกอง

การศกึษาในเขต

เทศบาล 

 

เพื่อใหเกิดความเปน

ระเบียบเรียบรอย 

สวยงาม และพัฒนา

สถานบันการศึกษา

ใหเปนแหลงเรียนรูที่

นาศึกษา สงเสริมการ

เรียนการสอน ใหเด็ก

และเยาวชน  

 

3 แหง 

(ศูนยพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย”ทีปงกร

การุณยมิตร”และ

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก 

สํานักงานกอง

การศกึษา 

1,00๐,๐๐๐ 

 

 1,00๐,๐๐๐ 

 

1,00๐,๐๐๐ 

 

รอยละ  80

สามารถ

บริการดาน

สาธารณูปการ

ใหแกเด็กและ

เยาวชน 

ประชาชนได

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

สามารถ

บริการดาน

สาธารณูปการ

ใหแกเด็กและ

เยาวชน 

ประชาชนได

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

กอง

การศกึษา 

3 โครงการปรับปรุง

ซอมแซม ตอเติม

สิ่งกอสรางภายใน

สถานศกึษาและอาคาร 

สํานักงานกอง

การศกึษา ในเขต

เทศบาล 

เพื่อซอมแซม 

ปรับปรุง ตอเตมิ 

โครงสรางพื้นฐาน

ความเปนระเบียบ

เรียบรอย สวยงาม 

ปลอดภัย ของ

สถานศกึษา   

3 แหง 

(ศูนยพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย”ทีปงกร

การุณยมิตร”และ

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรัก 

และอาคาร

สํานักงานกอง

การศกึษา 

๑,0๐๐,๐๐๐ 

 

 ๑,0๐๐,๐๐๐ 

 

๑,0๐๐,๐๐๐ 

 

รอยละ  80

สามารถ

บริการดาน

สาธารณูปการ

ใหแกเด็กและ

เยาวชน 

ประชาชนได

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

สามารถ

บริการดาน

สาธารณูปการ

ใหแกเด็กและ

เยาวชน 

ประชาชนได

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

กอง

การศกึษา 

 



- 169 – 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

4 โครงการกอสราง

อาคารสํานักงานพรอม

หองประชุม 

กองการศึกษา 

เพื่อกอสรางอาคาร

พรอมหองประชุม

สํานักงานกอง

การศึกษา 

 

1 หลัง 

 

1,00๐,๐๐๐ 

 

 1,00๐,๐๐๐ 

 

1,00๐,๐๐๐ 

 

รอยละ  80

อาคาร

สํานักงานกอง

การศกึษาที่ได

มาตรฐาน 

 

พนักงาน กอง

การศึกษามี

อาคารหรือ

สํานักงานใน

การปฏิบัติงาน

และเพื่อ

บริการเด็ก 

เยาวชนและ

ประชาชน 

กอง

การศกึษา 

5 โครงการกอสราง

หองน้ํา ของอาคาร

หรอืสํานักงานกอง

การศกึษา 

 

เพื่อกอสรางอาคาร

พรอมหองประชุม

สํานักงานกอง

การศึกษา 

 

1 หลัง 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 ๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

รอยละ  80

หองน้ํา

สํานักงานกอง

การศกึษาที่ได

มาตรฐาน 

 

สามารถ

บริการดาน

สาธารณูปการ

ใหแกเด็กและ

เยาวชน 

ประชาชนได

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

กอง

การศกึษา 



- 170 – 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

6 โครงการจัดทําปาย

หรอืบอรด

ประชาสัมพันธขาวสาร

หรอืกิจกรรม,ปาย

อาคารกองการศึกษา 

เพื่อกอสราง ติดตัง้

ปายหรอืบอรด

ประชาสัมพันธ

กิจกรรมและปายกอง

การศกึษา 

1-2 ปาย 

 

3๐,๐๐๐.- 

 

 3๐,๐๐๐.- 

 

3๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  80 

มีบอรดหรือ

ปาย

ประชาสัมพันธ

งาน ขาวสาร

หรอืกิจกรรม

ของกองศกึษา 

เด็ก ประชาชน 

ไดรับขอมูล

ขาวสาร หรือ

กิจกรรมกององ

ศึกษา 

กอง

การศกึษา 

7 โครงการกอสราง

อาคารหรอืหองพัสดุ

กองการศึกษา 

 

เพื่อกอสรางอาคาร

หรอืหองพัสดุกอง

การศึกษา 

 

 1 หลัง  500,000.-  500,000.- 500,000.- รอยละ  80 

อาคารหรอื

หองพัสดุกอง

การศกึษาที่ได

มาตรฐาน 

 

วัสดุครุภัณฑ 

กองการศึกษามี

สถานที่จัดเก็บ 

ที่เปนระเบียบ

อํานวยอํานวย

ความสะดวก

และสามารถ

ควบคุมวัสดุ 

ครุภัณฑไดอยาง

มีประสทิธิภาพ 

กอง

การศกึษา 

 



- 171 – 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

8 โครงการขยายเขตหรอื

ติดตัง้ระบบไฟฟา

ภายในอาคาร

สํานักงานกอง

การศกึษา 

เพื่อติดตัง้หรอืขยาย

เขตไฟฟาใหอาคาร

สํานักงานกอง

การศกึษา 

 

อาคารหรอื

สํานักงานกอง

การศกึษาที่ยัง

ไมมีระบบไฟฟา

สาธารณะ

ครอบคลุมทั่วถึง 

10๐,๐๐๐.- 

 

 10๐,๐๐๐.- 

 

10๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  80 

สํานักงานกอง

การศกึษามี

ระบบไฟฟาใช

และสามารถ

บริการเด็ก 

เยาวชนและ

ประชาชนได

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

มีระบบไฟฟาใช

และสามารถ

บริการ

สาธารณูปโภค

สาธารณูปการ

แกเด็ก เยาวชน

และประชาชนได

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

กอง

การศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 172 – 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

9. 

 

 

โครงการขยายเขตหรอื

ติดตัง้ระบบประปา

ภายในอาคาร

สํานักงานกอง

การศกึษา 

เพื่อติดตัง้หรอืขยาย

เขตประปาใหอาคาร

สํานักงานกอง

การศกึษา 

อาคารหรอื

สํานักงานกอง

การศกึษาที่ยัง

ไมมีระบบ

น้ําประปา

สาธารณะ

ครอบคลุมทั่วถึง 

 

 

100,000.- 

 

 10๐,๐๐๐.- 

 

10๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  80 

สํานักงานกอง

การศกึษามี

ระบบ

น้ําประปาปาใช

และสามารถ

บริการเด็ก 

เยาวชนและ

ประชาชนได

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

มีระบบ

น้ําประปาใชและ

สามารถบริการ

สาธารณูปโภค

สาธารณูปการ

แกเด็ก เยาวชน

และประชาชนได

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

กอง

การศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 



- 173 – 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

10 

 

 

 

 

โครงการปรับปรุง

เสนทางจราจรภายใน

โรงเรียนและจัดทํา

ทางเดินสําหรับ

นักเรียนศูนยพัฒนา

เด็กฯ และโรงเรียน

อนุบาลสานสายใยรักฯ 

เพื่อใหเสนทางจราจร

ภายในศูนยพัฒนา

เด็กฯและโรงเรียน

อนุบาลสานสายใยรัก

ฯมีความปลอดภัย ฯ 

๑. จัดทําเสนทาง

เดินรถบริเวณ

ดาน หลังอาคาร

บานธรรมปกรณ

และโรงเรียน

อนุบาลสาน

สายใยรักฯ 

๒. สรางทางเดิน

พืน้ซีเมนตและมี

หลังคาครอบ

บริเวณดาน หนา

และเสนทางเดิน

เขาศูนยและ

โรงเรียน 

๒,๐๐๐,๐๐๐      ๒,๐๐๐,๐๐๐     ๒,๐๐๐,๐๐๐     รอยละ  80 

มเีสนทาง

จราจรภายใน

ศูนยพัฒนา

เด็กฯและ

โรงเรียน

อนุบาลสาน

สายใยรักฯมี

ความปลอดภัย 

และมีความ

เปนระเบียบ

เรียบรอย 

มเีสนทางจราจร

ภายในศูนย

พัฒนาเด็กฯและ

โรงเรียนอนุบาล

สานสายใยรักฯมี

ความปลอดภัย 

และมีความเปน

ระเบียบ

เรียบรอย 

กอง

การศกึษา 

 

 

 

 



- 174 – 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

11. โครงการปรับปรุง

อาคารบาน            

ธรรมปกรณเพื่อ

กิจกรรมการเรียนการ

สอนของนักเรียน 

เพื่อปรับปรุงอาคาร

สถานที่ไวบริการให

ความสะดวก และ

เอื้ออํานวยตอการจัด

การศกึษาของศูนย

พัฒนาเด็กปฐมวัย           

“ทีปงกรการุณย

มิตร” 

ปรับปรุงอาคาร

บานธรรมปกรณ         

เพื่อกิจกรรมการ

เรียนการสอนของ

นักเรียน 

๕๐๐,๐๐๐.-            ๕๐๐,๐๐๐.-           ๕๐๐,๐๐๐.-           รอยละ  80 

ศูนยพัฒนา

เด็กฯ  มหีอง

สําหรับ

ใหบริการใน

การจัด

การศกึษาและ

สงเสริม

พัฒนาการ

นักเรียน 

ศูนยพัฒนาเด็กฯ  

มีหองสําหรับ

ใหบริการในการ

จัดการศกึษา

และสงเสริม

พัฒนาการ

นักเรียน 

กอง

การศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 175 – 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

12 โครงการกอสรางหรือ

ซอมแซมอาคารเรียน

ของโรงเรียนฯ 

เพื่อปรับปรุงอาคาร

สถานที่ไวบริการให

ความสะดวก และ

เอื้ออํานวยตอการจัด

การศกึษาของ

โรงเรียน 

ปรับปรุงอาคาร

เรียนของโรงเรียน 

เพื่อกิจกรรมการ

เรียนการสอนของ

นักเรียน 

2๐๐,๐๐๐.-            2๐๐,๐๐๐.-           2๐๐,๐๐๐.-           รอยละ  80 

โรงเรียนมี

อาคารเรียนที่

พรอมสําหรับ

การจัดการ

เรียนการสอน

ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

อาคารเรียนที่

พรอมสําหรับ

การจัดการเรียน

การสอนไดอยาง

มีประสทิธิภาพ 

กอง

การศกึษา 

13 โครงการจัดทําปาย

โรงเรียน 

เพื่อใหโรงเรียนมีปาย

โรงเรียนที่มองเห็นได

ชัดเจนและสงางาม 

ปายโรงเรียนที่ทํา

ดวยแกรนิต 

2๐๐,๐๐๐.- 

 

 2๐๐,๐๐๐.- 

 

2๐๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  80 

โรงเรียนมีปาย

โรงเรียนที่

มองเห็นได

ชัดเจนและสงา

งาม 

โรงเรียนมีปาย

โรงเรียนที่

มองเห็นได

ชัดเจนและสงา

งาม 

กอง

การศกึษา 

 

 

 

 



- 176 – 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

14 โครงการกอสรางโรง

อาหารและที่ประกอบ

อาหาร 

เพื่อกอสรางอาคาร

สถานที่ไวบริการให

ความสะดวก และ

เอื้ออํานวยตอการจัด

การศกึษาของ

โรงเรียน 

กอสรางโรง

อาหารของ

โรงเรียน 

 

6,350,๐๐๐.-            6,350,๐๐๐.-           6,350,๐๐๐.-           รอยละ  80 

โรงเรียนมีโรง

อาหาร เพื่อ

บริการนักเรียน

และคณะครู 

บุคลากร

ทางการศึกษา 

ที่ไดมาตรฐาน

และมี

ประสิทธิภาพ 

โรงเรียนมีโรง

อาหาร เพื่อ

บริการนักเรียน

และคณะครู 

บุคลากร

ทางการศึกษา ที่

ไดมาตรฐานและ

มีประสทิธิภาพ 

กอง

การศกึษา 

15 โครงการจัดทําปาย

โรงเรียน 

เพื่อใหโรงเรียนมีปาย

โรงเรียนที่มองเห็นได

ชัดเจนและสงางาม 

ปายโรงเรียนที่

ทําดวยแกรนิต 

2๐๐,๐๐๐.- 

 

 2๐๐,๐๐๐.- 

 

2๐๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  80 

โรงเรียนมีปาย

โรงเรียนที่

มองเห็นได

ชัดเจนและสงา

งาม 

โรงเรียนมีปาย

โรงเรียนที่

มองเห็นได

ชัดเจนและสงา

งาม 

กอง

การศกึษา 

 

 



- 177 – 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

16. โครงการโรงจอดรถ

โรงเรียน 

เพื่อกอสรางโรงจอด

รถที่ไวบริการให

ความสะดวก แก

บุคลากรทาง

การศกึษา ,ผู

ปกครอง,,ประชาชนที่

เขามาติดตอราชการ

และมาเยือน

สถานศกึษา 

กอสรางหองน้ํา

หองสวมของ

โรงเรียน 

จํานวน 1 หลัง 

 

300,๐๐๐.-            300,๐๐๐.-           300,๐๐๐.-           รอยละ  80 

โรงเรียนมีโรง

จอดรถ รองรับ

และอํานวย

ความสะดวกแก

นักเรียน,

ผูปกครอง,ครู,

และประชาชน

ทั่วไป ที่ได

มาตรฐานและมี

ประสิทธิภาพ 

โรงเรียนมีโรง

จอดรถ รองรับ

และอํานวย

ความสะดวกแก

นักเรียน,

ผูปกครอง,ครู,

และประชาชน

ทั่วไป ที่ได

มาตรฐานและมี

ประสิทธิภาพ 

กอง

การศกึษา 

17 โครงการหองยามใน

สถานศกึษา 

เพื่อใหโรงเรียนมหีอง

ยาม รองรับการ

ปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่เวรยามที่

เขาปฏิบัติงาน 

หองยาม 

จํานวน 1 หลัง 

1๐๐,๐๐๐.- 

 

 1๐๐,๐๐๐.- 

 

1๐๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  80 

โรงเรียนมไีด

มาตรฐานและ

รองรับการเขา

ปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่เวร

ยาม 

โรงเรียนมไีด

มาตรฐานและ

รองรับการเขา

ปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่เวร

ยาม 

กอง

การศกึษา 

 



- 178 – 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

18 โครงการกอสราง

อาคารพรอมสระวาย

น้ํา 

เพื่อใหโรงเรียนมสีระ

วายน้ําพรอมอาคาร

สถานที่  รองรับ

สําหรับการจัดการ

เรียนการสอน พัฒนา

ดานกิจกรรมดาน

กีฬา 

กอสรางอาคาร

พรอมสระวาย

น้ําวัสดุ อุปกรณ

และบุคลากร 

7,0๐๐,๐๐๐ 

 

 7,0๐๐,๐๐๐           7,0๐๐,๐๐๐ 

 

รอยละ  80 

โรงเรียนมสีระ

วายน้ําพรอม

อาคารสถานที่ที่

ไดมาตรฐาน 

และบุคคลากร

และรองรับการ

เรียนการสอน 

โรงเรียนมสีระ

วายน้ําพรอม

อาคารสถานที่ที่

ไดมาตรฐาน 

และบุคคลากร

และรองรับการ

เรียนการสอน 

กอง

การศกึษา 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่  2  สรางสังคมแหงวัฒนธรรม  ความรู  ภูมิปญญา  จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลง  

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การอนุรักษ  ฟนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภูมิปญญาทองถิ่น 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการอนุรักษ ศลิปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

 5.1  แนวทางการพัฒนา   ๑.   สงเสริมแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

๑ โครงการพัฒนาปรับ 

ปรุงศูนยขอมูลเพื่อการ 

ศึกษาคนควาทาง

ประวัติศาสตรแหลง

เตาอนิทขิลเมืองแกน 

เพื่อสงเสรมิความรู

เผยแพร

ประวัติศาสตร และ

โบราณสถาน 

๑  แหง ๕๐,๐๐๐.- 

 

 ๕๐,๐๐๐.- 

 

๕๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  80 

มีแหลงศึกษา

คนควาทาง

ประวัติศาสตร   

มีแหลงศึกษา

คนควาทาง

ประวัติศาสตร   

กอง

การศกึษา 

๒ โครงการพัฒนา

พิพิธภัณฑแหลงเตา 

อินทขิลเมืองแกน 

เพื่อพัฒนา ปรับปรุง 

พิพิธภัณฑแหลงเตา 

อินทขิลเมืองแกน 

๑ แหง ๑๐๐,๐๐๐.- 

 

 ๑๐๐,๐๐๐.- 

 

๑๐๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  80 

พิพิธภัณฑมี

ความนาสนใจ 

มีคุณคา  

สามารถดึงดูด

นักทองเที่ยว

มากขึ้น 

พิพิธภัณฑมี

ความนาสนใจ 

มีคุณคา  

สามารถดึงดูด

นักทองเที่ยว

มากขึ้น 

กอง

การศกึษา 



- 180 – 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

๓. โครงการพัฒนา            

วัดและสถานที่ทาง

ประวัติศาสตรและ

วัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนาวัด และ

สถานที่ทาง

ประวัติศาสตรใน

พืน้ที่เทศบาลเมือง

เมืองแกนพัฒนา 

วัด , สถานที่

ทาง

ประวัติศาสตร

ในพื้นที่

เทศบาลเมือง 

เมืองแกน

พัฒนา 

๑๐๐,๐๐๐.- 

 

 ๑๐๐,๐๐๐.- 

 

๑๐๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  80 

วัด และ

สถานที่ทาง

ประวัติศาสตร

ในพื้นที่ทม.

เมืองแกน

พัฒนาเปน

แหลง

ทองเที่ยวที่

นาสนใจ  

วัด และ

สถานที่ทาง

ประวัติศาสตร

ในพื้นที่ทม.

เมืองแกน

พัฒนาเปน

แหลง

ทองเที่ยวที่

นาสนใจ  

กอง

การศกึษา 
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5.2 แนวทางการพัฒนา  ๒. สงเสริมการอนุรักษสบืสานวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

๑ 

 

โครงการจัดงานวัน

ขึน้ปใหม 

เพื่อรักษาไวซึ่ง

ประเพณีอันดีงามและ

สงเสริมความสัมพันธ

ของการ    อยูรวมกัน

ในสังคม 

ปละ  ๑  ครั้ง 10๐,๐๐๐.- 

 

 10๐,๐๐๐.- 

 

10๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  80 

สืบทอด

ประเพณีและ

วัฒนธรรมไทย 

สืบทอด

ประเพณีและ

วัฒนธรรมไทย 

กอง

การศกึษา 

๒ โครงการจัดกิจกรรม

วันสําคัญทางศาสนา  

 

เพื่อรักษาไวซึ่ง

ประเพณีอันดีงามและ

สงเสริมการปฏิบัติ          

กิจกรมทางศาสนา 

จัดกิจกรรมวัน

สําคัญทางศาสนา 

๑๐๐,๐๐๐.- 

 

 ๑๐๐,๐๐๐.- 

 

๑๐๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  80 

ประชาชนเขา

มามีสวน

รวมกันสงเสรมิ

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีอันดี

งามและปฏิบัติ

กิจกรมทาง

ศาสนา 

ประชาชนเขา

มามีสวน

รวมกันสงเสรมิ

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีอันดี

งามและปฏิบัติ

กิจกรมทาง

ศาสนา 

กอง

การศกึษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

๓ โครงการจัดงาน

ประเพณีเลี้ยงผีฝาย 

๑. เพื่อสงเสริม

กิจกรรมประเพณีของ

ทองถิ่น   

๒.  เพื่อสงเสริมการ

ทองเที่ยว 

ปละ  ๑  ครั้ง  

 

25๐,๐๐๐.- 

 

 25๐,๐๐๐.- 

 

25๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  80 

๑.ประเพณีของ

ทองถิ่น ไดรับ

การสืบทอด  

เกิดความ

สามัคคีในหมู

คณะ   

๒. สรางรายได

จากการ

ทองเที่ยว  

๑.ประเพณี

ของทองถิ่น 

ไดรับการสืบ

ทอด  เกิด

ความสามัคคี

ในหมูคณะ   

๒. สรางรายได

จากการ

ทองเที่ยว  

กอง

การศกึษา 

๔ โครงการจัดงาน 

วันลอยกระทง 

๑. เพื่อสงเสริม

ประเพณี วัฒนธรรม

ไทย และประเพณีของ

ทองถิ่น 

๒.  เพื่อสงเสริมการ

ทองเที่ยว 

ปละ  ๑ ครั้ง 

รวม  ๓  ครั้ง 

๒0๐,๐๐๐.-  ๒0๐,๐๐๐.- ๒0๐,๐๐๐.- รอยละ  80 

๑. ประเพณี  

วัฒนธรรมไทย

และของ ทองถิ่น

ไดรับการสืบทอด  

๒. สรางรายได

จากการ

ทองเที่ยว 

ประเพณี  

วัฒนธรรมไทย

และของ 

ทองถิ่นไดรับ

การสืบทอด   

๒. สรางรายได

จากการ

ทองเที่ยว 

กอง

การศกึษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

๕ โครงการจัดงาน 

ประเพณีสงกรานต 

๑. เพื่อสงเสริม

ประเพณี วัฒนธรรม

ไทย และประเพณีของ

ทองถิ่น 

๒.  เพื่อสงเสริมการ

ทองเที่ยว 

ปละ  ๑ ครั้ง 

รวม  ๓  ครั้ง 

๑5๐,๐๐๐.- 

 

 ๑5๐,๐๐๐.- 

 

๑5๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  80 

๑. ประเพณี  

วัฒนธรรมไทย

และของ ทองถิ่น

ไดรับการสืบ

ทอด   

๒. สรางรายได

จากการ

ทองเที่ยว 

๑. ประเพณี  

วัฒนธรรมไทย

และของ 

ทองถิ่นไดรับ

การสืบทอด   

๒. สรางรายได

จากการ

ทองเที่ยว 

กอง

การศกึษา 

๖ โครงการสงเสริม        

ศิลปวัฒนธรรม 

ภูมปิญญาทองถิ่น 

เพื่อเปนการสงเสริม

สืบสานวัฒนธรรมและ

อาชีพของทองถิ่น 

เยาวชน 

ประชาชนในเขต

เทศบาลเมือง

เมืองแกน

พัฒนา 

๕3๐,๐๐๐.- 

 

 ๕3๐,๐๐๐.- 

 

๕3๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  80 

เยาวชน 

ประชาชน ได

เรียนรูถึงศิลปะ 

วัฒนธรรมของ

ทองถิ่นสามารถ

สืบทอดใหคงอยู

ตอไปได 

เยาวชน 

ประชาชน ได

เรียนรูถึงศิลปะ 

วัฒนธรรมของ

ทองถิ่น

สามารถสืบ

ทอดใหคงอยู

ตอไปได 

กอง

การศกึษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

7 

 

โครงการสงเสริม        

ภูมปิญญาทองถิ่น 

เพื่อเปนการสงเสริม

สืบสานวัฒนธรรม

และอาชีพของ

ทองถิ่น 

เยาวชน 

ประชาชนในเขต

เทศบาลเมือง

เมืองแกนพัฒนา 

๕๐,๐๐๐.- 

 

 ๕๐,๐๐๐.- 

 

๕๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  80 

เยาวชน 

ประชาชน ได

เรียนรูถึงศิลปะ 

วัฒนธรรมของ

ทองถิ่นสามารถ

สืบทอดใหคงอยู

ตอไปได 

เยาวชน 

ประชาชน ได

เรียนรูถึงศิลปะ 

วัฒนธรรมของ

ทองถิ่น

สามารถสืบ

ทอดใหคงอยู

ตอไปได 

กอง

การศกึษา 

8 โครงการจัดงาน 

ประเพณีบูชาเสา 

อินทขิลเมืองแกน 

๑. เพื่อสงเสริม

ประเพณี 

วัฒนธรรมไทย และ

ประเพณีของ

ทองถิ่น 

๒.  เพื่อสงเสริมการ

ทองเที่ยว 

ปละ  ๑ ครั้ง 

 

1,000,๐๐๐ 

 

 1,000,๐๐๐ 

 

1,000,๐๐๐ 

 

รอยละ  80 

๑. ประเพณี  

วัฒนธรรมไทย

และของ ทองถิ่น

ไดรับการสืบ

ทอด   

๒. สรางรายได

จากการ

ทองเที่ยว 

๑. ประเพณี  

วัฒนธรรมไทย

และของ 

ทองถิ่นไดรับ

การสืบทอด   

๒. สรางรายได

จากการ

ทองเที่ยว 

กอง

การศกึษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

9 โครงการสงเสริม

ศิลปะแมไมมวยไทย 

๑. เพื่อสงเสริม

ประเพณี 

วัฒนธรรมไทย และ

ประเพณีของ

ทองถิ่น 

๒.  เพื่อสงเสริมการ

ทองเที่ยว 

ปละ  ๑ ครั้ง 

 

150,๐๐๐.- 

 

 150,๐๐๐.- 

 

150,๐๐๐.- 

 

รอยละ  80 

๑. ประเพณี  

วัฒนธรรมไทย

และของ ทองถิ่น

ไดรับการสืบ

ทอด   

๒. สรางรายได

จากการทองเที่ยว 

๑. ประเพณี  

วัฒนธรรมไทย

และของ ทองถิ่น

ไดรับการสืบ

ทอด   

๒. สรางรายได

จากการ

ทองเที่ยว 

กอง

การศกึษา 

10 

 

 

โครงการสงเสริม 

อนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม 

ลานนา 

เพื่ออนุรักษและ

สงเสริม

ศิลปวัฒนธรรมดาน 

-การแสดงซอ

พืน้เมือง 

-การแสดงฟอนรํา

ประเภทตางๆ 

-การแสดงกลอง

สะบัดชัย 

-การแสดงดนตรี

พืน้เมือง 

ปละ 1 ครั้ง 500,๐๐๐.- 

 

 500,๐๐๐.- 

 

500,๐๐๐.- 

 

รอยละ  80 

๑. ประเพณี  

วัฒนธรรมไทย

และของ ทองถิ่น

ไดรับการสืบ

ทอด   

๒. สรางรายได

จากการ

ทองเที่ยว 

๑. ประเพณี  

วัฒนธรรมไทย

และของ ทองถิ่น

ไดรับการสืบ

ทอด   

๒. สรางรายได

จากการ

ทองเที่ยว 

กอง

การศกึษา 
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5.3 แนวทางการพัฒนา  ๓. สงเสริม  สนับสนุน กิจกรรมทางศาสนา ใหเกิดคุณธรรม จรยิธรรมของคนในชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่

คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

๑ โครงการอบรมความรู

ดานพุทธศาสนา

วัฒนธรรมประเพณี

ลานนา 

๑. เผยแพรพุทธศาสนา/

ศิลปะ วัฒนธรรมขนม

ธรรมเนียมประเพณี

ศาสนา 

๒. สงเสริมคุณธรรม

จรยิธรรม ใหแก

ประชาชน 

เผยแพรพุทธศาสนา/

ศิลปะ วัฒนธรรม

ขนมธรรมเนียม

ประเพณีศาสนา 

และสงเสริม

คุณธรรมจริยธรรม 

ใหแกประชาชน 

5๐,๐๐๐   5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ รอยละ  80 

๑. การอยู

รวมกันใน

สังคมอยาง

สงบสุข 

๒. เปนการ

พัฒนา

คุณภาพจิตใจ 

๓. สืบทอด

วัฒนธรรม

ขนบธรรมเนีย

มประเพณี

ลานนา 

๑. การอยู

รวมกันใน

สังคมอยาง

สงบสุข 

๒. เปนการ

พัฒนา

คุณภาพ

จิตใจ 

๓. สืบทอด

วัฒนธรรม

ขนบธรรมเนี

ยมประเพณี

ลานนา 

กอง

การศกึษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่

คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

๒ โครงการสอบธรรมะ

ศึกษาสรางความดเีพื่อพอ 

๑. เผยแพรพุทธศาสนา 

๒. ปลูกฝงคุณธรรม  

จรยิธรรม  สําหรับ

ประชาชน 

เผยแพรพุทธ

ศาสนา 

และปลูกฝง

คุณธรรม  

จรยิธรรมสําหรับ

ประชาชน 

๑๐,๐๐๐   ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ รอยละ  80 

ผูเขารวมสอบ

ตามโครงการ

สอบธรรมะ

ศึกษา  สราง

ความดีเพื่อพอ 

ผูเขารวม

สอบตาม

โครงการ

สอบธรรมะ

ศึกษา  สราง

ความดีเพื่อ

พอ 

กอง

การศกึษา 

๓ โครงการสนับสนุนสงเสริม

กิจกรรมพุทธศาสนาวัน

อาทิตย 

๑.  เพื่อสงเสริม

กิจกรรมทางศาสนา   

๒. สงเสริมศลีธรรม 

จรยิธรรมแกเยาวชน 

เยาวชนในเขต

เทศบาล ฯ  

จํานวน  ๑๐๐  คน 

๑๐,๐๐๐.- 

 

 ๑๐,๐๐๐.- 

 

๑๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  80 

๑. เยาวชนมี

ศีลธรรมและ

จรยิธรรมที่ดี 

๒.  เผยแพร

กิจกรรมทาง

ศาสนาใหคง

อยูสืบไป 

๑. เยาวชนมี

ศีลธรรมและ

จรยิธรรมที่ดี 

๒.  เผยแพร

กิจกรรมทาง

ศาสนาใหคง

อยูสืบไป 

กอง

การศกึษา 

 

 

 



- 188 - 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

 ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

๔ โครงการสนับสนุนงาน

บวชสามเณรภาคฤดู

รอน 

อุดหนุนงบประมาณใหวัด

ในเขตพืน้ที่เทศบาลเพื่อ

ปลูกฝงพุทธประเพณีอันดี

งามและสงเสริมศาสนาให

เจริญรุงเรือง 

ปละ ๑  ครั้ง ๕๐,๐๐๐.- 

 

 ๕๐,๐๐๐.- 

 

๕๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  80 

ศาสนา  

วัฒนธรรม

ประเพณีอันดี

งามไดรับการสืบ

สาน และ

สงเสริมให

เจริญรุงเรือง 

ศาสนา  

วัฒนธรรม

ประเพณีอันดี

งามไดรับการ

สืบสาน และ

สงเสริมให

เจริญรุงเรือง 

กอง

การศกึษา 

๕ โครงการสืบสาน

พิธีกรรมฌาปนกิจศพ 

๑. เพื่อใหประชาชนไดรับ

การดูแล อยางเสมอภาค 

๒. เพื่อใหการประกอบ

พิธีกรรมงานศพเปนไป

อยางถูกตองตาม

ขนบธรรมเนยีมประเพณี 

ประชาชนไดรับ

การดูแลจาก

เทศบาล ฯ 

อยางเสมอภาค

กัน 

 

๖๐,๐๐๐.- 

 

 ๖๐,๐๐๐.- 

 

๖๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  80 

๑. ประเพณี  

วัฒนธรรมไทย

และของ ทองถิ่น

ไดรับการสืบ

ทอด   

๒. สรางรายได

จากการ

ทองเที่ยว 

๑. ประเพณี  

วัฒนธรรมไทย

และของ 

ทองถิ่นไดรับ

การสืบทอด   

๒. สรางรายได

จากการ

ทองเที่ยว 

กอง

การศกึษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

6 โครงการพบพระ  

ชําระจิต 

๑.  เพื่อใหพนักงาน 

เยาวชน ประชาชนของ

เทศบาลนําหลักธรรมะ

ในพุทธศาสนามา

ปฏิบัติชวีิตประจําวัน 

พนักงาน

เทศบาล 

เยาวชน 

ประชาชนใน

เขตเทศบาล 

๒๐๐  คน 

 

5๐,๐๐๐.- 

 

 ๔๐,๐๐๐.- 

 

๔๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  80 

พนักงาน

เทศบาล 

เยาวชน 

ประชาชน มี

หลักธรรมใชใน

การปฏิบัติ งาน

และใชใน

ชวีิตประจําวัน 

พนักงาน

เทศบาล 

เยาวชน 

ประชาชน มี

หลักธรรมใชใน

การปฏิบัติ งาน

และใชใน

ชวีิตประจําวัน 

กอง

การศกึษา 

7 สภาวัฒนธรรมกับการ

ศาสนา ประเพณี

วัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

เพื่อใหสภาวัฒนธรรม

เทศบาลเมืองเมืองแกน

พัฒนาไดสงเสริม

กิจกรรมทางศาสนา 

ประเพณีวัฒนธรรม

และภูมิปญญาทองถิ่น 

พืน้ที่ในเขต

เทศบาลเมือง

เมอืงแกน

พัฒนา 

10๐,๐๐๐.- 

 

 10๐,๐๐๐.- 

 

10๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  80 

การพัฒนา

สงเสริมกิจกรรม

ทางศาสนา

ประเพณี

วัฒนธรรมและ

ภูมปิญญา

ทองถิ่น 

สภาวัฒนธรรม

เทศบาลเมือง

เมืองแกนพัฒนา

ไดสงเสริม

กิจกรรมทาง

ศาสนาประเพณี

วัฒนธรรมและ

ภูมปิญญา

ทองถิ่น 

สภา

วัฒนธรรม

เทศบาล

เมืองเมือง

แกนพัฒนา

และกอง

การศกึษา 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่  5  การสรางประสิทธิภาพความโปรงใส  เปนประชาธิปไตยและเปนธรรมในการใหบริการ 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  7  การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

       7.1  แนวทางการพัฒนา 1  เปดโอกาสและชองทางใหภาคประชาชนแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการตัดสินใจการดําเนินกิจกรรมของอปท. 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

๑ โครงการ

ประชาสัมพันธกิจกรรม

และผลการดําเนนิงาน

ของ อปท./กอง

การศกึษา 

เพื่อทําการประชาสัมพนัธ

ใหประชาชนรับทราบถึง

ภารกิจและกิจกรรมของ

อปท.และ กองการศึกษา

(สถานศึกษา)ในรอบป 

 

อยางนอยปละ 

1-2 ครั้ง 

 

1,๐๐๐.- 

 

 1,๐๐๐.- 

 

1,๐๐๐.- 

 

รอยละ  80 

ประชาชนไดรับ

ขาวสาร ภารกิจ 

การบริหาร

จัดการ

สถานศกึษาและ

กิจกรรมตางๆ 

ในสถานศึกษา

อยางทั่วถึง 

ประชาชนไดรับ

ขาวสาร ภารกิจ 

การบริหาร

จัดการ

สถานศกึษาและ

กิจกรรมตางๆ 

ในสถานศึกษา

อยางทั่วถึง 

กอง

การศกึษา 
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7.2  แนวทางการพัฒนา   ๒   สงเสริมและสนับสนุนการทํางานรวมกับภาคีการพัฒนาอื่นจากภายนอกองคกร 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

๑ โครงการสนับสนุน 

สภาวัฒนธรรมอําเภอ             

แมแตง 

เพื่ออุดหนุนงบประมาณ

สําหรับสงเสริม

สนับสนุนอนุรักษงาน

ดานประเพณี  

ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

ของทองถิ่นในระดับ

อําเภอ 

ปละ  ๑  ครั้ง ๒๐,๐๐๐.- 

 

 ๒๐,๐๐๐.- 

 

๒๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  80 

รวมอนุรักษ  

ศิลปะ  

วัฒนธรรม  

ประเพณีอันดี

งามแกของ

ทองถิ่น 

รวมอนรุักษ  

ศิลปะ  

วัฒนธรรม  

ประเพณีอันดี

งามแกของ

ทองถิ่น 

กอง

การศกึษา 

2 โครงการสงเสริม 

สนับสนุน  เพื่อการ

พัฒนากีฬาของจังหวัด

เชียงใหม 

เพื่ออุดหนุนงบประมาณ

สําหรับการสงเสริม 

สนับสนุน กีฬาใหกับ

มูลนิธิเพื่อการพัฒนา

กีฬาจังหวัดเชยีงใหม 

ปละ  ๑  ครั้ง ๑๐,๐๐๐.- 

 

 ๑๐,๐๐๐.- 

 

๑๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  80 

รวมสงเสริม

กิจกรรมดาน

กีฬาของจังหวัด

เชียงใหม 

รวมสงเสริม

กิจกรรมดาน

กีฬาของจังหวัด

เชียงใหม 

กอง

การศกึษา 
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  7.3   แนวทางการพัฒนาที่  ๓    การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน  สรางจิตสํานึกของบุคลกรในการใหบริการประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม รับผดิชอบ 

       ตอสวนรวม และ พรอมรองรับการตรวจสอบจากประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

๑ โครงการบํารุงรักษา

หรอืซอมแซมวัสดุ 

ครุภัณฑที่ใชในการ

ปฏิบัติงานในกอง

การศกึษา 

เพื่อใหวัสดุ ครุภัณฑ

ที่ใชในการปฏิบัติงาน

มีสภาพที่สามารถใช

ปฏิบัติงานได

ตามปกติ 

ปละ 6 ครั้ง 200,000 

 

 200,000 

 

200,000 

 

รอยละ  80 

วัสดุ  ครุภัณฑ มี

สภาพสมบูรณใช

งานไดตามปกติ 

วัสดุ  ครุภัณฑ 

มีสภาพสมบูรณ

ใชงานได

ตามปกติ 

กองการศึกษา 

๒ โครงการจัดซื้อวัสดุ 

เพื่อใชในการ

ปฏิบัติงานกอง

การศกึษา 

เพื่อดําเนินการจัดซื้อ

วัสดุสําหรับใชในการ

ปฏิบัติงานตามความ

จําเปนและเหมาะสม 

ปละ  4 ครั้ง 500,000 

 

 500,000 

 

500,000 

 

รอยละ  80 

มีวัสดุเพื่อใชใน

การปฏิบัติงาน

ตามความจําเปน

และเหมาะสม 

มีวัสดุเพื่อใชใน

การปฏิบัติงาน

ตามความจําเปน

และเหมาะสม 

กองการศึกษา 

๓ โครงการจัดซื้อ

ครุภัณฑ เพื่อใชใน

การปฏิบัติงานกอง

การศกึษา 

เพื่อดําเนินการจัดซื้อ

ครุภัณฑสําหรับใชใน

การปฏิบัติงานตาม

ความจําเปนและ

เหมาะสม 

ปละ  4 ครั้ง ๕๐๐,๐๐๐ 

 

 ๕๐๐,๐๐๐ 

 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

รอยละ  80 

มีครุภัณฑเพื่อใช

ในการปฏิบัติงาน

ตามความจําเปน

และเหมาะสม 

มีครุภัณฑเพื่อใช

ในการ

ปฏิบัติงานตาม

ความจําเปนและ

เหมาะสม 

กองการศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

๔ โครงการจัดสง 

บุคลากรเขารับ

การอบรมเพิ่มเติม

ความรู ความ

เขาใจ เพิ่ม

ประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน 

 

เพื่อสงเสรมิ

สนับสนุนให

บุคลากรทางการ

ศึกษา เขารับ

การศกึษา หา

ความรูในหลักสูตร

ตางๆ ที่เกี่ยวของ

กับการปฏิบัติงาน

ตามหนาที่และ

สงเสริมการควบคุม

ภายใน 

 

พนักงาน ,

ลูกจาง ของ

กองการศึกษา 

 

100,๐๐๐.- 

 

 100,๐๐๐ 

 

100,๐๐๐ 

 

รอยละ  80 

พนักงานเทศบาล,

พนักงานจางมี

ความรูความเขาใจ

ในการปฏิบัติงาน

สงผลใหงานมี

ประสิทธิภาพที่ดี 

 

พนักงานเทศบาล,

พนักงานจางมี

ความรูความเขาใจ

ในการปฏิบัติงาน

สงผลใหงานมี

ประสิทธิภาพที่ดี 

 

กองการศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

5 โครงการจางเหมา 

บริการบุคคล 

ภายนอก   

ดําเนินการตางๆ 

ภายในเทศบาล 

เพื่อจางเหมา

บริการบุคคล 

บริษัท  หางราน

ตางๆ ใหบริการ

ดานตางๆ ตาม

ความจําเปนและ

ความเหมาะสม 

20 คน 

 

2,000,๐๐๐.- 

 

 2,000,๐๐๐.- 

 

2,000,๐๐๐.- 

 

รอยละ  80 

ภารกิจของ

เทศบาลในการ

บริการประชาชน

ครอบคลุมทั่วถึง

มีประสทิธิภาพ 

ภารกิจของ

เทศบาลในการ

บริการประชาชน

ครอบคลุมทั่วถึง

มีประสทิธิภาพ 

 

กองการศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

6 โครงการรวม

ประกวดประเมิน  

สงเสริมสนับสนุน 

การเผยแพร

ประชาสัมพันธ

ผลงานดานการ

จัดการศกึษา 

เพื่อรวมกิจกรรม

ประกวด 

ประเมินผล  

คัดเลือก องคกร

ปกครองสวน

ทองถิ่นดีเดนใน

โครงการดานการ

จัดการศกึษา 

ปละ  ๒  ครั้ง ๕,๐๐๐.- 

 

 ๕,๐๐๐.- 

 

๕,๐๐๐.- 

 

รอยละ  80 

๑.  ไดทราบถึง

ผลการดําเนนิ 

งานในดานการ

จัดการศกึษา 

๒. นําผลการ

ประเมิน 

ประกวดมา

ปรับปรุง 

ดําเนินงานให

เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ

และไดมาตรฐาน 

๑.  ไดทราบถึง

ผลการดําเนนิ 

งานในดานการ

จัดการศกึษา 

๒. นําผลการ

ประเมิน 

ประกวดมา

ปรับปรุง 

ดําเนินงานให

เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ

และไดมาตรฐาน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการฝกอบรม

ประสิทธิภาพ

บุคลากรทาง

การศกึษา 

 

  

 

 

 

เพื่อฝกอบรมและ

ใหความรูในการ

ปฏิบัติงานวินัย 

สงเสริมการ

ควบคุมและ

พัฒนาขดี

ความสามารถของ

บุคลากรในการ

ใหบริการ

ประชาชน 

บุคลากร

ทางการ

ศึกษาปละ 

1-2 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

20,000.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20,000.- 20,000.- รอยละ  80 

๑. ไดทราบถึง

ผลการดําเนนิ 

งานในดานการ

จัดการศกึษา 

๒. นําผลการ

ประเมิน 

ประกวดมา

ปรับปรุง 

ดําเนินงานให

เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ

และไดมาตรฐาน 

๑.  ไดทราบถึง

ผลการดําเนนิ 

งานในดานการ

จัดการศกึษา 

๒. นําผลการ

ประเมิน 

ประกวดมา

ปรับปรุง 

ดําเนินงานให

เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ

และไดมาตรฐาน 
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 สรุปรายละเอียดโครงการพัฒนา   

 แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)   

 กองการศึกษา 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่  2  สรางสังคมแหงวัฒนธรรม  ความรู  ภูมิปญญา  จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลง  

๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวติ 

 

แนวทางการพัฒนา 

ป  ๒๕๕9 ป  2560 ป  ๒๕61 รวม  ๓  ป 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. จัดบริการสาธารณสุขขัน้พืน้ฐานทัง้เชิงรุกและเชิงรับให

ครอบคลุมทั้งดานสงเสรมิสุขภาพปองกันและควบคุมฯ 
- - - - - - - - 

2. การสงเสรมิใหเด็กและเยาวชน ประชาชนรูจักใหเวลา

วางใหเกดิประโยชน รูรักสามคัคีในหมูคณะ ฯ 
4 1,155,000 4 1,155,000 4 1,155,000 12 3,465,000 

3. การสงเสรมิและสนับสนุนใหประชาชนมีทักษะในการ

ดูแลสุขภาพของตนเอง รวมถึงการจัดกจิกรรม ฯ 
- - - - - - - - 

๔.พัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนการสอนและการศึกษา

ทั้งในระบบและนอกระบบที่เหมาะสมและเพียงพอ 
23 13,360,900 23 13,360,900 23 13,360,900 69 40,082,700.- 

5. การสงเสรมิสวัสดิภาพและสนับสนุน ดูแล ให

คําปรกึษา  สงเคราะห  พิทักษสิทธิ์  ฟนฟูแกเด็กฯ 
- - - - - - - - 

 

รวม 
 

27  14,515,900.- 27 14,515,900.- 27 14,515,900.- 81 43,547,700.- 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่  1  สรางความมั่นคงอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

 

แนวทางการพัฒนา 

ป  ๒๕๕9 ป  2560 ป  ๒๕61 รวม  ๓  ป 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ (บาท) จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. พัฒนาปรับปรุงโครงสรางพืน้ฐานดาน

การเกษตรใหครอบคลุมและมีประสทิธิภาพฯ 
- - - - - - - - 

2. พัฒนาโครงสรางพื้นบานดาน

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมฯ 
18 20,780,000.- 18 20,780,000.- 18 20,780,000.- 54 62,340,000.- 

3. สงเสริมสนับสนุนการจัดวางระบบผังเมอืง

เพื่อความยั่งยืน 
- - - - - - - - 

รวม 18 20,780,000.- 18 20,780,000.- 18 20,780,000.- 54 62,340,000.- 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่  2  สรางสังคมแหงวัฒนธรรม  ความรู  ภูมิปญญา  จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลง  

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษ ศลิปะ วัฒนธรรม ประเพณทีองถิ่น 

 

แนวทางการพัฒนา 

ป  ๒๕๕9 ป  2560 ป  ๒๕61 รวม  ๓  ป 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ (บาท) จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

๑.สงเสริมแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและ

วัฒนธรรม 
๓ ๒๕๐,๐๐๐ ๓ ๒๕๐,๐๐๐ ๓ ๒๕๐,๐๐๐ ๙ 75๐,๐๐๐ 

๒. สงเสริมการอนุรักษ สืบสาน วัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
10 3,03๐,๐๐๐ 10 3,030,๐๐๐ 10 3,03๐,๐๐๐ 30 9,090,000 

๓. สงเสริม  สนับสนุน กิจกรรมทางศาสนา ใหเกิด

คุณธรรม จรยิธรรมของคนในชุมชน 
7 330,๐๐๐ 7 330,๐๐๐ 7 330,๐๐๐ 21 99๐,๐๐๐ 

รวม 

 

20 

 

3,610,000 

 

20 

 

3,610,๐๐๐ 

 

20 

 

3,610,๐๐๐ 

 

60 

 

10,830,000 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่  2  สรางสังคมแหงวัฒนธรรม  ความรู  ภูมิปญญา  จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลง  

๗.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

 

แนวทางการพัฒนา 

ป  ๒๕๕9 ป  2560 ป  ๒๕61 รวม  ๓  ป 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1.เปดโอกาสและชองทางใหภาคประชาชนแสดงความ

คิดเห็นและมีสวนรวมในการตัดสินใจการดําเนนิกิจกรรม

ของอปท. 

1 1,000.- 1 1,000.- 1 1,000.- 3 3,000.- 

๒. สงเสริมและสนับสนุนการทํางาน รวมกับภาคีการพัฒนาอื่นจาก

ภายนอกองคกร 
2 3๐,๐๐๐ 2 3๐,๐๐๐ 2 3๐,๐๐๐ 6 9๐,๐๐๐ 

๓ . การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน  สรางจิตสํานึกของบุคลกร

ในการใหบริการประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม รับผดิชอบ

ตอสวนรวม และพรอมรองรับการตรวจสอบจากประชาชน 

7 3,325,000.- 7 3,325,000.- 7 3,325,000.- 21 9,975,000.- 

รวม 10 3,356,000.- 10 3,356,000.- 10 3,356,000.- 30 10,068,000.- 

 

 

 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

กองสาธารณสุข 

และสิง่แวดลอม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) 

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่  2  สรางสังคมแหงวัฒนธรรม  ความรู  ภูมิปญญา  จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลง 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาการศึกษา  สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต                                                                                       

 ๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิต 

1.1 แนวทางการพัฒนา  ๑. จัดบริการสาธารณสุขขั้นพืน้ฐานทั้งเชงิรุก และเชงิรับ  ใหครอบคลุมทั้งดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคติดตอ  

                                                  การรักษาและการฟนฟูสภาพ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

1 โครงการจัดการ

สุขาภิบาล

อาหาร  

 

1. เพื่ออบรมพัฒนา

ศักยภาพใหความรูแก

ผูประกอบการดาน

อาหาร แผงลอย

จําหนายอาหาร 

2. เฝาระวังดาน

สุขาภิบาลอาหาร 

รอยละ  80 

ของผู

ประกอบ 

การดาน

อาหาร 

๒๐,๐๐๐.- 

 

 ๒๐,๐๐๐.- 

 

๒๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  80   

ของผูประกอบการดาน

อาหาร  มีความรูใน

การประกอบอาหรตาม

หลักสุขาภบิาล 

ผูประกอบการดาน

อาหาร  แผงลอย

จําหนายอาหาร  ผาน

การอบรมตาม

หลักสูตร 

มีการตรวจแนะนํา

สถานที่ประกอบการ

ดานอาหารอยาง

สม่ําเสมอ 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

 

แบบ ผ.01 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

2 โครงการจัดการ

คุณภาพน้ํา

บริโภค  

 

1. เพื่ออบรมพัฒนา

ศักยภาพผูดูแลระบบ

ประปา 

2. เฝาระวงัคุณภาพน้ํา

บริโภค 

รอยละ  100  

ของผูดูแล

ระบบประปา 

๒๐,๐๐๐.- 

 

 ๒๐,๐๐๐.- 

 

๒๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  100   

ของผูดูแลระบบประปา

ไดรับการอบรมความรู

ดานอนามัย

สิ่งแวดลอมน้ําบริโภค

และมีการตรวจสอบ

คุณภาพน้ํา 

1. ผูดูแลระบบ

น้ําประปาไดรับการ

อบรมและมีความรู

อนามัยสิ่งแวดลอม

และการจัดการ

คุณภาพน้ําบริโภค 

2.  มผีลการตรวจสอบ

คุณภาพน้ําประปาที่

เชื่อถือได 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

3 โครงการปองกัน

และควบคุมโรค

พิษสุนัขบา 

 

1. เพื่อรณรงคใหฉีด

วัคซีนปองกันโรคพิษ

สุนัขบาแกสุนัขและ

แมว 

2. เพื่อควบคุม

ประชากรสัตวเลีย้งให

เหมาะสมกับความ

ตองการของประชาชน 

3. เพื่อประชาสัมพันธ

ความรูเรื่องโรคพิษ

สุนัขบาแกประชาชนใน

ชุมชน 

รอยละ  80  

ของสุนัขใน

พืน้ที่ 

 

รอยละ 80  

ของครัวเรือน 

3๐,๐๐๐.- 

 

 3๐,๐๐๐.- 

 

3๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  80   

ของประชากรสุนัขและ

แมวไดรับการฉีดวัคซีน

ปองกันโรคพิษสุนัขบา

และยาคุมกําเนิด 

 

รอยละ  80   

ของครัวเรือนมีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับ

โรคพิษสุนัขบา 

1. สุนัขและแมวไดรับ

การฉีดวัคซีนปองกัน

โรคพิษสุนัขบาและยา

คุมกําเนิด 

2.  ประชาชนมีความรู

ความเขาใจเรื่องการ

ปองกันโรคพิษสุนัขบา 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

4 โครงการรณรงค

ปองกันและ

ควบคุมโรค

ไขเลือดออก 

๑.  เพื่อทําลายแหลงเพาะพันธ

ยุงลาย 

๒.เพื่อกําจัดตัวแกยุงลายโดย

การพนหมอกควัน 

๓. เพื่อใหความรูและสรางความ

ตระหนักแก ประชาชนดานการ

ปองกันและควบคุมโรค

ไขเลือดออก 

รณรงค  ปละ ๒ 

ครั้ง ๒๗  ชุมชน 

๓๐,๐๐๐.- 

กองทุน 

สปสช. 

 ๓๐,๐๐๐.- 

กองทุน 

สปสช. 

๓๐,๐๐๐.- 

กองทุน 

สปสช. 

รอยละ  80   

๑.  แหลงเพาะ

พันธยุงลายถูก

ทําลาย  

๒. ประชาชน

สามารถ

ปองกันและ

รวมกําจัด

ยุงลายได 

๑.  แหลงเพาะ

พันธยุงลายถูก

ทําลาย  

๒. ประชาชน

สามารถ

ปองกันและ

รวมกําจัด

ยุงลายได 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

5 โครงการใหบริการ

รถพยาบาลและ

พาหนะนําสง

ผูปวยไป

สถานพยาบาล 

เพื่อใหบริการรถพยาบาลในการ

นําสงนักเรียน และผูปวย ไป

สถานพยาบาลกรณีเกิดเหตุ

ฉุกเฉิน  

นักเรียนศูนยพัฒนา

เด็ก และโรงเรียน

อนุบาลสานสายใย

รัก และประชาชน

ในเขต  ๓๐๐ คน/ป 

 

๑๐,๐๐๐.- 

รายได 

 ๑๐,๐๐๐.- 

รายได 

๑๐,๐๐๐.- 

รายได 

รอยละ  80   

ประชาชนไดรับ

การชวยเหลือ

และบริการที่ดี 

ประชาชนไดรับ

การชวยเหลือ

และบริการที่ดี 

กอง

สาธารณสุข

และกอง

การศกึษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

6 โครงการรณรงค

ปองกันไขหวัดนก 

-จัดประชุมแกนนําชุมชน

และเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว

ปก   

-จัดกิจกรรมรณรงคทํา

ความสะอาดคอกพักสัตว

ปกและทําลายเชื้อโรค แก

สถานประกอบการฆาสัตว

ปก 

จัดกิจกรรม

รณรงค   

ปละ ๑ ครั้ง 

๕,๐๐๐.- 

กองทุน 

สปสช. 

 ๕,๐๐๐.- 

กองทุน 

สปสช. 

๕,๐๐๐.- 

กองทุน 

สปสช. 

รอยละ  80   

ประชาชน

ตระหนักในการ

ปองกันและ

ควบคุมโรค

ไขหวัดนกมี

ความสุข 

ประชาชน

ตระหนักใน

การปองกัน

และควบคุม

โรคไขหวัดนกมี

ความสุข 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 
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 โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

7 โครงการปองกันและ

ควบคุมโรคไขหวัดใหญ 

๒๐๐๙ (H๑N๑) 

-จัดหาหนากากอนามัย 

-จัดหาเจลลางมอื 

-จัดมุมเรยีนรูใน

หองเรียนทุก ร.รในเขต

เทศบาล 

ปละ  ๒ ครั้ง  

๒๗ ชุมชนในเขต

เทศบาล 

๕๐,๐๐๐.- 

กองทุน 

สปสช. 

 ๕๐,๐๐๐.- 

กองทุน 

สปสช. 

๕๐,๐๐๐.- 

กองทุน 

สปสช. 

รอยละ  80   

ประชาชน

ตระหนักในการ

ปองกันและ

ควบคุมโรคไขหวัด

ใหญ ๒๐๐๙  

(H๑N๑) 

ประชาชนมีการ

ปองกันตนเองดวย

การสวมใส

หนากากอนามัย

และทําความ

สะอาดมอืดวยเจล

ทําความสะอาด 

ประชาชน

ตระหนักในการ

ปองกันและ

ควบคุมโรคไขหวัด

ใหญ ๒๐๐๙  

(H๑N๑) 

ประชาชนมีการ

ปองกันตนเองดวย

การสวมใส

หนากากอนามัย

และทําความ

สะอาดมอืดวยเจล

ทําความสะอาด 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

8 โครงการดูแล

ผูปวยปอดอุดกั้น

เรือ้รังที่บาน 

 

๑. เพื่อใหสามารถดูแล

ผูปวยปอดอุดกั้นเรือ้รัง

อยางตอเนื่องลด

ภาวะแทรกซอน 

๒.  สงเสริมกําลังใจให

ผูปวยฯ 

 

จัดซื้อถัง

ออกซิเจน  

จํานวน  ๖  ชุด 

๕๔,๐๐๐.- 

กองทุน 

สปสช. 

 

 ๕๔,๐๐๐.- 

กองทุน 

สปสช. 

 

๕๔,๐๐๐.- 

กองทุน 

สปสช. 

 

รอยละ  80   

ลดจํานวนผูปวยที่

ตองนอนรักษาที่

โรงพยาบาล โดย

มีออกซิเจนใชที่

บานอยางเพียงพอ 

และผูปวยไดรับ

การดูแลใกลชิด 

ไดกําลังใจจากคน

ในครอบครัว 

ลดจํานวนผูปวยที่

ตองนอนรักษาที่

โรงพยาบาล โดย

มีออกซิเจนใชที่

บานอยางเพียงพอ 

และผูปวยไดรับ

การดูแลใกลชิด 

ไดกําลังใจจากคน

ในครอบครัว 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

9 โครงการสงเสริม 

สนับสนุน

โภชนาการใน

คลินิกโรคเรือ้รัง

ประจําศูนยแพทย

ชุมชนเมืองแกน 

เพื่อจัดหาอาหารเชาแก

ประชาชนที่แพทยนัดตรวจ

ในคลินกิโรคเรื้อรังประจํา

ศูนยแพทยชุมชนเมอืงแกน 

ผูปวยโรค

เรือ้รังทุกคนที่

แพทยนัดตรวจ  

สัปดาหละ ๓  

ครั้ง  ปละ  

๑๔๔  ครั้ง 

๓๕,๐๐๐.- 

กองทุน 

สปสช. 

 ๓๕,๐๐๐.- 

กองทุน 

สปสช. 

๓๕,๐๐๐.- 

กองทุน 

สปสช. 

รอยละ  80   

ผูปวยโรคเรือ้รัง

ทุกคนที่แพทยนัด

ตรวจไดรับ

ประทานอาหาร

หลังการเจาะ

โลหิต 

 

ผูปวยโรคเรือ้รัง

ทุกคนที่แพทยนัด

ตรวจไดรับ

ประทานอาหาร

หลังการเจาะ

โลหิต 

 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 



- 208 - 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

10 โครงการใหบริการดวย

น้ําใจ  อสม. แก

ประชาชนในงาน   

ณาปณกิจศพในชุมชน 

 

เพื่อใหบริการวัดความดัน

โลหิตแกประชาชนเพื่อเฝา

ระวัง  คัดกรองและให

คําแนะนําในการปฏิบัติตน

อยางถูกตองเหมาะสม 

๕,๐๐๐  

ครัวเรือน 

๔๕,๐๐๐.- 

กองทุน 

สปสช. 

 

 ๔๕,๐๐๐.- 

กองทุน 

สปสช. 

 

๔๕,๐๐๐.- 

กองทุน 

สปสช. 

 

รอยละ  80   

ใหบริการวัด

ความดันโลหิต

แกประชาชนใน

งานศพ 

ใหบริการวัด

ความดันโลหิต

แกประชาชนใน

งานศพ 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

11 โครงการพัฒนาทักษะ

ความรู  อสม. 

 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู

ของอสม.ในการ

ดําเนินงานดาน

สาธารณสุข 

ตัวแทนอสม. 

๒๗ ชุมชน 

ชุมชนละ ๒ 

คน รวม ๕๔ 

คน 

50,0๐๐ 

กองทุน 

สปสช. 

 

 50,0๐๐ 

กองทุน 

สปสช. 

 

50,0๐๐ 

กองทุน 

สปสช. 

 

รอยละ  80   

ประชาชนในเขต

เทศบาลมอีาสา 

สมัคร

สาธารณสุข 

ดูแลดานสุขภาพ

อยางทั่วถึง 

ประชาชนใน

เขตเทศบาลมี

อาสา สมัคร

สาธารณสุข 

ดูแลดาน

สุขภาพอยาง

ทั่วถึง 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

12 โครงการสงเสริม

สุขภาพดานกิจกรรม

ทางกายของกลุม

ผูสูงอายุและกลุมวัย

ทํางานเพื่อพัฒนา

คุณภาพชวีิต 

เพื่อเสริมสรางความ

แข็งแรงแกรางกายจิตใจ

ลดความเสี่ยงตอการ

เจ็บปวยดวยโรคไมติดตอ

ตาง ๆ 

กลุมผูสูงอายุ

และกลุมวัย

ทํางานมี

กิจกรรมทาง

กาย รวม ๒๗ 

กลุม 

๕๐,๐๐๐.- 

กองทุน 

สปสช. 

 ๕๐,๐๐๐.- 

กองทุน 

สปสช. 

๕๐,๐๐๐.- 

กองทุน 

สปสช. 

รอยละ  80   

ประชาชนมี

สุขภาพรางกาย

ที่แข็งแรง และมี

สุขภาพ จิตดี 

ประชาชนมี

สุขภาพ

รางกายที่

แข็งแรง และมี

สุขภาพ จิตดี 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

13 

 

โครงการดูแลผูปวยวัณ

โรค 

 

เพื่อใหการดูแลผูปวยวัณ

โรคอยางครบวงจร 

(แบบมีพี่เลี้ยง) 

ผูปวยวัณโรค 

๒๐  คน ในเขต

เทศบาล 

๓0,๐๐๐.- 

กองทุน 

สปสช. 

 ๓0,๐๐๐.- 

กองทุน 

สปสช. 

๓0,๐๐๐.- 

กองทุน 

สปสช. 

รอยละ ๑๐๐ 

ของพี่เลีย้งกํากับ

การกินยาไดรับ

คาตอบแทน 

รอยละ ๑๐๐ 

ของพี่เลีย้ง

กํากับการกิน

ยาไดรับ

คาตอบแทน 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

14 บรหิารจัดการกองทุน

ระบบหลักประกัน

สุขภาพระดับที่พื้นที่

เทศบาลเมอืงแกนพัฒนา 

 

เพื่อบริหารงบประมาณ

ตามกรอบของ สปสช. คือ 

ใชสรางเสรมิสุขภาพ  

ปองกันโรคที่มีผลตอ

กลุมเปาหมายโดยตรง/

ครบถวน ๔ กจิกรรมหลัก 

และเพื่อพัฒนาระบบ

รายงานกิจกรรมอยางมี

ประสิทธิภาพ 

จัดประชุม

คณะกรรมการ

กองทุน ปละ ๖ 

คร้ัง 

๕๐,๐๐๐.-

กองทุน 

สปสช. 

 

 ๕๐,๐๐๐.-

กองทุน 

สปสช. 

 

๕๐,๐๐๐.-

กองทุน 

สปสช. 

 

รอยละ  80   

การดําเนินงาน

ของกองทนุ

ครอบคลุม

กลุมเปาหมายทัง้ 

๔ ประเภท และ

ระบบการรายงาน

กจิกรรมของ

กองทุนเปนไป

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

การดําเนินงาน

ของกองทนุ

ครอบคลุม

กลุมเปาหมาย

ทั้ง ๔ ประเภท 

และระบบการ

รายงาน

กจิกรรมของ

กองทุนเปนไป

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

 

 

 



- 210 - 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

15 โครงการฟนฟู

สมรรถภาพแกคนพิการ 

 

เพื่อใหบริการในดานการ

เยี่ยมบาน  การทํา

กายภาพบาํบัด  การ

ฝกสอนญาติในการดูแล  

การอาชวีะบําบัด และ

ใหบริการฟนฟูสมรรถภาพ

และปองกนั

ภาวะแทรกซอนแกผูพกิาร 

๑๐๐  คน 3๐,๐๐๐.- 

กองทุน  

สปสช. 

 

 3๐,๐๐๐.- 

กองทุน  

สปสช. 

 

3๐,๐๐๐.- 

กองทุน  

สปสช. 

 

รอยละ  80   

คนพิการไดรับ

บรกิารดานการ

เยี่ยมบาน  การ

ทํากาย ภาพ

บําบัด  การ

ฝกสอนญาติใน

การดูแล  การ

อาชวีะบําบดั 

คนพิการไดรับ

บรกิารดานการ

เยี่ยมบาน  การ

ทํากาย ภาพ

บําบัด  การ

ฝกสอนญาติใน

การดูแล  การ

อาชวีะบําบดั 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

16 โครงการฟนฟู

สมรรถภาพแกผูสูงอาย ุ

 

เพื่อใหบริการในดานการ

เยี่ยมบาน  การทํา

กายภาพบาํบัด  การ

ฝกสอนญาติในการดูแล  

การอาชวีะบําบัด และ

ใหบริการฟนฟูสมรรถภาพ

และปองกนั

ภาวะแทรกซอนแก

ผูสูงอาย ุ

๑๐๐  คน 3๐,๐๐๐.- 

กองทุน  

สปสช. 

 

 3๐,๐๐๐.- 

กองทุน  

สปสช. 

 

3๐,๐๐๐.- 

กองทุน  

สปสช. 

 

รอยละ  80   

ผูสูงอายุไดรับ

บรกิารดานการ

เยี่ยมบาน  การ

ทํากาย ภาพ

บําบัด  การ

ฝกสอนญาติใน

การดูแล  การ

อาชวีะบําบดั 

ผูสูงอายุไดรับ

บรกิารดานการ

เยี่ยมบาน  การ

ทํากาย ภาพ

บําบัด  การ

ฝกสอนญาติใน

การดูแล  การ

อาชวีะบําบดั 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 
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ที่ 
โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ทีม่า 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผดิชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

17 โครงการใหความรู

เรื่องโรคเอดสกับ

นักเรียนระดับ

ประถมศึกษาปที่ ๔ – 

มัธยมศกึษาปที่ ๓ 

เพื่อใหนักเรียนมี

ความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับโรคติดตอทาง

เพศสัมพันธ  

นักเรียนในเขต

เทศบาล ๔ แหง  

1๕,๐๐๐.- 

กองทุน 

สปสช. 

 

 1๕,๐๐๐.- 

กองทุน 

สปสช. 

 

1๕,๐๐๐.- 

กองทุน 

สปสช. 

 

รอยละ  80   

นักเรียนมคีวามรู

เรื่องความเขาใจ

เกี่ยวกับโรค

เอดส 

นักเรียนมีความรู

เรื่องความเขาใจ

เกี่ยวกับโรค

เอดส 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

18 โครงการตรวจสุขภาพ

ประจําปแกประชาชน 

 

เพื่อใหประชาชนทั่วไป

และผูประกอบอาชพี

เสี่ยง  ไดรับการตรวจ

สุขภาพประจําป   

๑๕๐ คน / ป ๑๐๐,๐๐๐.- 

กองทุน 

สปสช. 

 

 ๑๐๐,๐๐๐.- 

กองทุน 

สปสช. 

 

๑๐๐,๐๐๐.- 

กองทุน 

สปสช. 

 

รอยละ  80   

ประชาชนทั่วไป

และผูประกอบ

อาชีพเสี่ยง  

ไดรับการตรวจ

สุขภาพประจําป   

ประชาชนทั่วไป

และผูประกอบ

อาชีพเสี่ยง  

ไดรับการตรวจ

สุขภาพประจําป   

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

19  โครงการใหความรู

โรคเอดสกับประชาชน 

-  ฝกอบรมประชุม 

-  จัดทําแผนพับให

ความรูกับประชาชน

เกี่ยวกับ 

โรคติดตอทาง

เพศสัมพันธ 

ประชาชน 500 

คน 

แผนพับ 3,000 

แผน 

20,000.- 

 

 20,000.- 

 

20,000.- 

 

รอยละ  80   

ประชาชนมี

ความรูความ

เขาใจในโรค  

ติดตอทาง

เพศสัมพันธ 

ประชาชนมี

ความรูความ

เขาใจในโรค  

ติดตอทาง

เพศสัมพันธ 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

20 โครงการสงเสริม

พัฒนาการเด็ก กอน

วัยเรียน 

๑. เพื่ออบรมบุคลากรที่ดูแล

เด็กใหมีความรูและทักษะ  

๒. การตรวจประเมนิ

พัฒนาการเด็กเบือ้งตน 

 

๑.บุคลากร

ศูนยเด็กทีปง

กรฯ จํานวน  

๓๐ คน 

๒. เด็ก

นกัเรียน ๒๕๐ 

คน 

๑๒,๐๐๐.- 

กองทุน 

สปสช. 

 

 ๑๒,๐๐๐.- 

กองทุน 

สปสช. 

 

๑๒,๐๐๐.- 

กองทุน 

สปสช. 

 

รอยละ ๘๐ 

ของผูเขารับ

การอบรมมี

ความรูและ

ประเมิน

พัฒนาการเด็ก

ได 

รอยละ ๘๐ 

ของผูเขารับ

การอบรมมี

ความรูและ

ประเมิน

พัฒนาการเด็ก

ได 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

21 โครงการพัฒนาระบบ

การดูแลสุขภาพ

ผูสูงอายุระยะยาว 

1.ประเมินความสามารถการ

ดําเนินชวีิต/ภาวะซึมเศรา/

สมองเสื่อม 

2.ติดตามใหคตําแนะนําการ

ดูแลสุขภาพแบบองครวมใน

ชุมชนรวมกับ อสม 

27 ชุมชน 30,000 

สปสช. 

 30,000 

สปสช. 

30.000 

สปสช. 

รอยละ  80   

ประชาชนไดรับ

การดูแลและ

ไดรับความรู

ความเขาใจใน

การดูแล

สุขภาพ

เบือ้งตนได 

ประชาชนไดรับ

การดูแลและ

ไดรับความรู

ความเขาใจใน

การดูแล

สุขภาพ

เบือ้งตนได 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

 

 

 



- 213 – 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

22 โครงการตรวจคัด

กรองโรคเบาหวาน 

ความดันโลหิตสูง 

เพื่อคัดกรองผูปวย 

โรคเบาหวาน และความดัน

โลหิตสูงโดยใชแบบคัดกรอง

รายบุคคล 

27 ชุมชน 10,๐๐๐.- 

กองทุน   

สปสช. 

 10,๐๐๐.- 

กองทุน   

สปสช. 

10,๐๐๐.- 

กองทุน   

สปสช. 

รอยละ  80   

สามารถชวย

คัดกรองผูปวย

โรคเบาหวาน

และ ความดัน

โลหิตสูงโดยใช

แบบคัดกรอง

รายบุคคล 

สามารถชวย

คัดกรองผูปวย

โรคเบาหวาน

และ ความดัน

โลหิตสูงโดยใช

แบบคัดกรอง

รายบุคคล 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

23 โครงการสุขภาพฟน

ดีใหผูสูงอายุ 

เพื่อสงเสรมิใหผูสูงอายุมี

ความรูเกี่ยวกับการรักษา

สุขภาพชองปาก 

27 ชุมชน 50,000 

สปสช. 

 50,000 

สปสช. 

50,000 

สปสช. 

รอยละ  80   

ผูสูงอายุมี

ความรู

เกี่ยวกับการ

รักษาสุขภาพ

ชองปาก 

ผูสูงอายุมี

ความรู

เกี่ยวกับการ

รักษาสุขภาพ

ชองปาก 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

24 โครงการอบรม

พัฒนาหนวย

ควบคุมโรค

เคลื่อนที่เร็ว (SRRT) 

เพื่อใหความรูและพัฒนาทักษะ

ในการควบคุมโรคเคลื่อนที่เร็ว

ในพื้นที ่

50 คน 15,000 

สปสช. 

 15,000 

สปสช. 

15,000 

สปสช. 

รอยละ  80   

บุคลากรมี

ความรูและ

พัฒนาทักษะ

ในการควบคุม

โรคเคลื่อนที่

เร็วในพืน้ที่ 

บุคลากรมี

ความรูและ

พัฒนาทักษะ

ในการควบคุม

โรคเคลื่อนที่

เร็วในพืน้ที่ 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

25 โครงการอบรมผูนํา

นักเรียนดานการ

สงเสริมสุขภาพใน

โรงเรียน 

เพื่อใหผูนํานักเรียนชัน้ ป.4 / ป.

5 /  ม.1 และ ม.2 มีทักษะ

สงเสริมสุขภาพ 

100  คน 15,000 

สปสช. 

 15,000 

สปสช. 

15,000 

สปสช. 

รอยละ  80   

ผูนํานักเรียนชัน้ 

ป.4/ป.5/ม.1 และ 

ม.2 มีทักษะ

สงเสริมสุขภาพ 

ผูนํานักเรียน

ชัน้ ป.4 / ป.5 /  

ม.1 และ ม.2 มี

ทักษะสงเสริม

สุขภาพ 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

26 โครงการตรวจคัด

กรองโรคมะเร็งปาก

มดลูกและมะเร็ง

เตานม 

เพื่อคนหามะเร็งปากมดลูกและ

มะเร็งเตานมแกผูหญิงวัยเจริญ

พันธ 

300 คน 20,000 

 

 20,000 

 

20,000 

 

รอยละ  80   

คนหามะเร็ง

ปากมดลูกและ

มะเร็งเตานม

แกผูหญงิวัย

เจริญพันธ 

คนหามะเร็ง

ปากมดลูกและ

มะเร็งเตานม

แกผูหญงิวัย

เจริญพันธ 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

- 215 – 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

27 โครงการปองกัน

การตั้งครรภไม

พรอมแกเยาวชน 

เพื่อสรางกระแสการรับรูและ

ตระหนักตอปญหาการตั้งครรภ

ไมพรอมในวัยรุน 

2 โรงเรียน 30,000 

สปสช. 

 30,000 

สปสช. 

30,000 

สปสช. 

รอยละ  80   

เยาวชนรับรู

และตระหนัก

ตอปญหาการ

ตั้งครรภไม

พรอมในวัยรุน 

เยาวชนรับรู

และตระหนัก

ตอปญหาการ

ตั้งครรภไม

พรอมในวัยรุน 

ศูนย

ครอบครัว

อบอุนฯ 
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1.2 แนวทางการพัฒนา  ๕  การสงเสริมสวัสดิภาพและสนับสนุน  ดูแล  ใหคําปรึกษา  สงเคราะห  พิทักษสิทธ  ฟนฟู  แกเด็กและเยาวชน  

           ผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูดอยโอกาส  ใหสามารถพึ่งพาตนเองได 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

 ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

1 โครงการเพื่อนชวย

เพื่อน (อผส.) 

๑. เพื่ออบรมใหความรูในการดูแล

สุขภาพแกอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ

เพื่อนชวยเพื่อน 

๒. เยี่ยมบานผูสูงอายุที่ชวยเหลือ

ตนเองไมได,ผูพิการโดยอาสาสมัคร 

๖๐  คน   

๑  ครั้ง 

 

เดือนละ   

๒  ครั้ง 

3๐,๐๐๐.- 

กองทุน 

สปสช. 

 3๐,๐๐๐.- 

กองทุน 

สปสช. 

3๐,๐๐๐.- 

กองทุน 

สปสช. 

รอยละ  80   

ผูสูงอายุที่ชวย

ตนเองไมไดขาด

ผูดูแลและผู

พิการมคีุณภาพ

ชวีิตที่ดีขึ้น 

ผูสูงอายุที่ชวย

ตนเองไมไดขาด

ผูดูแลและผู

พิการมคีุณภาพ

ชวีิตที่ดีขึ้น 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

2 โครงการรณรงค

งดเหลาเขาพรรษา 

1.เพื่อรณรงคประชาสัมพันธปลุก

จิตสํานกึงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ชวงเขาพรรษา  

2.เพื่อใหความรูแกประชาชนผาน

พระธรรมเทศนา 

27 ชุมชน 20,000 

สปสช. 

 20,000 

สปสช. 

20,000 

สปสช. 

รอยละ  80   

ประชาชนมี

จิตสํานกึงด

เหลาชวง

เขาพรรษาเพื่อ

รักษาศีล 

ประชาชนมี

จิตสํานกึงด

เหลาชวง

เขาพรรษาเพื่อ

รักษาศีล 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

 

 

 



- 217 - 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่  3  ดํารงความเปนฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  และพลังงานสะอาด 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4.1 แนวทางการพัฒนา  ๑  เพิ่มประสิทธิภาพในการกําจดัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

๑ โครงการเมืองแกนสวย  

เมืองแกนสะอาด  ดวยมือ

ของเรา 

- การปรับปรุงภูมทิัศน 

- การดูแลไฟฟาสองสวาง 

- การจัดระเบียบปาย 

- การขัดสีตีเสนจราจร/

ทางเดินเทาเสนทางจักรยาน 

- การลางถนน/กวาดฝุน 

- การปรับไหลทาง

สาธารณะ 

- การเพิ่มพื้นที่สีเขยีว 

- การจัดสวนหยอม 

เพื่อรณรงคดูแลรักษา

สิ่งแวดลอมใหมีความ

สมบูรณรมร่ืน  

เหมาะสมตอการ

ดํารงชวีิตของ

ประชาชนแบบบูรณา

การจากทุกภาคสวน

ตลอดจนการมีสวน

รวมจากภาคประชาชน 

27  ชุมชน 60,000.- 

 

 60,000.- 

 

60,000.- 

 

รอยละ  70ทุก

ภาคสวน

ราชการ

ตลอดจนภาค

ประชาชนมี

สวนรวมในการ

ดําเนิน

กิจกรรมแบบ

บูรณาการทํา

ใหชุมชน

สะอาดรมร่ืน

และปลอดภัย 

ประชาชนไดรับ

การดูแลรักษา

ใหมคีวาม

สะอาดเปน

ระเบียบรมรื่น

ประชาชนมี

สุขภาพ

สมบูรณมี

ความสุขทั้ง

รางกายและ

จิตใจ 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

2 โครงการจัดการมูลฝอย 1. เพื่อดําเนินการ

สงเสริมการลด

ปริมาณ/การคัดแยก

มูลฝอยแกประชาชน 

2. เพื่อรณรงค

ประชาสัมพันธ/อบรม

ใหความรูความเขาใจ

และความตระหนัก

เกี่ยวกับการจัดการมูล

ฝอย 

3  ชุมชน 20,000.- 

 

 20,000.- 

 

20,000.- 

 

รอยละ  70

ประชาชนมี

ความรูความ

เขาใจและ

ตระหนักถึง

การลด

ปริมาณ/การ

คัดแยกมูลฝอย

และนํากลับมา

ใชประโยชน

ใหม 

ประชาชนคัด

แยกมูลฝอย

และนํากลับมา

ใชประโยชน

ใหม 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

3 โครงการจัดการสิ่งปฏิกูล เพื่ออบรมใหความรู

การจัดการสิ่งปฏิกูล

อยางถูกหลัก

สุขาภิบาลแกเจาหนาที่

ที่รับผิดชอบให

สามารถปฏิบัติงานได

อยางมีประสทิธิภาพ 

20  คน 20,000.-  20,000.- 20,000.- รอยละ  80  ผู

ปฎิบัติงาน

ระบบบําบัด

และกําจัดสิ่ง

ปฏิกูลมีความรู

และทักษะใน

การปฏิบัติงาน

ดานการ

จัดการสิ่ง

ปฏิกูลอยางถูก

หลักสุขาภบิาล 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

4 โครงการจัดซื้อที่ดิน

กอสรางโรงบําบัดสิ่ง

ปฏิกูล 

เพื่อใหมทีี่ดินใชสําหรับ

กอสรางโรงบําบัดสิ่ง

ปฏิกูล 

ไมนอยกวา 

๕ ไร 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 

 ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 

รอยละ  70   

มีที่ดินใช

สําหรับ

กอสรางโรง

บําบัดสิ่งปฏิกูล 

มีที่ดินใช

สําหรับ

กอสรางโรง

บําบัดสิ่งปฏิกูล 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

5 โครงการฝงกลบบอขยะ เพื่อกําจัดขยะมูลฝอย ๑  แหง ๑๕๐,๐๐๐.- 

 

 ๑๕๐,๐๐๐.- 

 

๑๕๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  80   

ขยะมูลฝอย

ไดรับการ

กําจัด ลด

ปญหาดาน

มลพิษที่สงผล

กระทบตอ

ประชาชน 

ขยะมูลฝอย

ไดรับการ

กําจัด ลด

ปญหาดาน

มลพิษที่สงผล

กระทบตอ

ประชาชน 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

6 โครงการผลิตแกส

ชวีภาพ  ชุมชนสันปาสัก 

หมู 2 ตําบลชอแล 

เพื่อผลติแกสชวีภาพใช

ในชุมชนอยางทั่วถึง 

ชุมชนสันปา

สัก 

250,000 

 

 250,000 

 

250,000 

 

รอยละ  60   

ชุมชนมีแกส

ชวีภาพใชใน

ชุมชนอยาง

ทั่วถึง 

ชุมชนมีแกส

ชวีภาพใชใน

ชุมชนอยาง

ทั่วถึง 

กอง

สาธารณสขุ

และ

สิ่งแวดลอม

รวมกับ

ชุมชน 

สันปาสัก 

7 โครงการถนนปลอดถัง รับสมัครประชาชนใน

ชุมชนเขารวม

โครงการฯ 

5 ชุมชน 100,000.- 

 

 100,000.- 

 

100,000.- 

 

รอยละ  70   

ปาชุมชนไดรับ

การดูแล  

อนุรักษ  และ

บํารุงซอมแซม

ใหมีสภาพ

สมบูรณ 

ปาชุมชนไดรับ

การดูแล  

อนุรักษ  และ

บํารุงซอมแซม

ใหมีสภาพ

สมบูรณ 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

8 โครงการสรางระบบ

บําบัดสิ่งปฏิกูล 

เพื่อการจัดการสิ่ง

ปฏิกูลอยางถูกหลัก

สุขาภิบาล 

1  แหง 4,500,000 

 

 4,500,000 

 

4,500,000 

 

รอยละ  70 สิ่ง

ปฏิกูลไดรับ

การกําจัด  ลด

ปญหาดาน

มลพิษที่สงผล

กระทบตอ

ประชาชน 

สิ่งปฏิกูลไดรับ

การกําจัด  ลด

ปญหาดาน

มลพิษที่สงผล

กระทบตอ

ประชาชน 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 
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4.2 แนวทางการพัฒนา  ๒  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผดิชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

๑ โครงการ

ประชาสัมพันธงดการ

ทิ้งขยะลงคูคลองและ

แมน้ํา 

๑. เพื่อประชาสัมพันธ 

สรางความตระหนัก  ถึง

ผลกระทบจากการทิ้งขยะ

ลงแมน้ํา หรือคู  คลอง 

ติดตัง้ปายคัท

เอาทจํานวน  

๓  ปาย 

๓๐,๐๐๐.-   ๓๐,๐๐๐.-  ๓๐,๐๐๐.-  รอยละ  80   

ประชาชน

ตระหนัก และ

เขาใจถึง

ผลกระทบที่

เกิดขึน้จากการ

ทิ้งขยะลงแมน้ํา 

หรอื คู คลอง 

ประชาชน

ตระหนัก และ

เขาใจถึง

ผลกระทบที่

เกิดขึน้จากการ

ทิ้งขยะลงแมน้ํา 

หรอื คู คลอง 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

๒ โครงการอบรม

อาสาสมัครพิทักษ

สิ่งแวดลอม 

เพื่อสรางเครือขายความ

รวมมอืและใหความรู 

ตระหนักในคุณประโยชน

ของการอนุรักษธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมใหมีความ

ยั่งยืน 

๓๐๐  คน ๓๐,๐๐๐.-   ๓๐,๐๐๐.-  ๓๐,๐๐๐.-  รอยละ  80   

ประชาชน

ตระหนัก และมี

สวนรวมในการ

อนุรักษ

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

ประชาชน

ตระหนัก และมี

สวนรวมในการ

อนุรักษ

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

3 โครงการจัดการปา

ชุมชนอยางมีสวนรวม 

เพื่อปองกันและระวังไฟ

ปา ดูแลอนุรักษปาไม 

๑ แหง 

๗๒  ไร 

๕๐,๐๐๐.- 

 

 ๕๐,๐๐๐.- 

 

๕๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  80   

ปาชุมชนไดรับ

การดูแล  

อนุรักษ  และ

บํารุงซอมแซม

ใหมีสภาพ

สมบูรณ 

ปาชุมชนไดรับ

การดูแล  

อนุรักษ  และ

บํารุงซอมแซม

ใหมีสภาพ

สมบูรณ 

 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

4 โครงการรณรงคงดทิ้ง

ขยะบริเวณสองขางทาง 

เพื่อใหความสุขและ

สรางจิตสํานึกที่ดีแก

ประชาชนในการรักษา

ความสะอาดในที่

สาธารณะ 

27  ชุมชน 20,000.-  20,000.- 20,000.- รอยละ  80  

ประชาชนมี

ความรูเกิดความ

ตระหนักในการ

ดูแลรักษาความ

สะอาดในที่

สาธารณะ 

ประชาชนมี

ความรูเกิดความ

ตระหนกัในการ

ดูแลรักษาความ

สะอาดในที่

สาธารณะ 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

5 โครงการเมืองทอง

เที่ยงเชิงนิเวศ – มิตร

สิ่งแวดลอม 

- กิจกรรมลด คัดแยก

ขยะและนําขยะกลับมา

ใชประโยชน 

- กิจกรรมการอนุรักษ

ฟนฟูแหลงน้ํา 

- การเพิ่มพื้นที่สีเขยีว

และศิลปกรรม 

- การจัดการหมอก

ควันไฟปาและลดภาวะ

โลกรอน 

- การจัดการ

ทรัพยากรชีวภาพและ

ภูมปิญญาทองถิ่น 

- เพื่อสรางและ

ยกระดับมาตรฐาน

ดานสิ่งแวดลอมใน

ชุมชน 

- เพื่อเผยแพรให

ประชาชน รับรูและ

เขาใจองคความรู

เกี่ยวกับเมืองนิเวศ

และการดําเนินวิถี

ชวีิตที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

ป 59 

วังแดง  

หางดง หนองบัว 

ป  60 

 ปาจี้ บานปง  

บานสันปาสัก 

ป 61 

 ชอแล 

๑๕๐,๐๐๐.- 

 

 ๑๕๐,๐๐๐.- 

 

๑๕๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  80   

ประชาชน รับรู

และเขาใจองค

ความรู

เกี่ยวกับเมือง

นิเวศและการ

ดําเนินวิถีชวีิต

ที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

ประชาชน รับรู

และเขาใจองค

ความรู

เกี่ยวกับเมือง

นิเวศและการ

ดําเนินวิถีชวีิต

ที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม

บูรณาการ 

รวมกับ สนง.

ทรัพยากร 

ธรรมชาติ

และ

สิ่งแวดลอม  

จ.เชยีงใหม 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

6 โครงการกําจัดขยะมูล

ฝอยโดยการเลี้ยง

ไสเดือน 

เพื่อลดปญหา

สิ่งแวดลอมและเพื่อ

ผลติปุยหมักมูล

ไสเดือน 

1  แหง ๕๐,๐๐๐.- 

 

 ๕๐,๐๐๐.- 

 

๕๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  70  

ลดปญหา

สิ่งแวดลอม

และยังได

ประโยชนจาก

ปุยน้ําปุยแหง

จากมูล

ไสเดือนชวยให

ดินดีขึ้น 

ลดปญหา

สิ่งแวดลอม

และยังได

ประโยชนจาก

ปุยน้ําปุยแหง

จากมูล

ไสเดือนชวยให

ดินดีขึ้น 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 
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4.3  แนวทางการพัฒนา  ๓  ลดปริมาณและควบคุมมลพิษทางน้ําและทางอากาศ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

 ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

๑ โครงการสงเสริม

สนับสนุนกิจกรรมลด

ภาวะโลกรอน (ใบไม

แลกปุย) 

เพื่อสงเสรมิ

สนับสนุนประชาชน

ในเขตเทศบาล

รวมกันลดสภาวะ

โลกรอน 

๑,๐๐๐  

ครัวเรือน 

๕๐,๐๐๐.- 

 

 ๕๐,๐๐๐.- 

 

๕๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  80 

ประชาชน

ตระหนักและให

ความรวมมอืใน

การลดสภาวะโลก

รอน 

ประชาชน

ตระหนักและให

ความรวมมอืใน

การลดสภาวะ

โลกรอน 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

2 โครงการนาบานนามอง เพื่อสงเสรมิและ

สนับสนุนให

ประชาชนมีสวนรวม

ในการปรับปรุงดูแล

สุขาภิบาลภายใน

บานและนอกบานให

สะอาดสวยงามเปน

ระเบียบ 

300  ครัวเรือน 200,000  200,000 200,000 รอยละ  80  

ประชาชนมีสวน

รวมในการรักษา

ความสะอาดและ

มีสุขอนามัยที่ดีขึ้น 

ประชาชนมีสวน

รวมในการรักษา

ความสะอาด

และมีสุขอนามัย

ที่ดีขึน้ 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

 ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

3 โครงการธนาคารขยะรี

ไซเคิล 

เพื่อสงเสรมิให

ประชาชนมีการคัด

แยกขยะและนํา

กลับมาใชประโยชน

ใหม 

3  แหง 3๐,๐๐๐.- 

 

 3๐,๐๐๐.- 

 

3๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  80 

ประชาชนมีการ

ลด  คัดแยกและ

ใชประโยชนขยะ

มูลฝอยในชุมชน 

ประชาชนมีการ

ลด  คัดแยกและ

ใชประโยชนขยะ

มูลฝอยในชุมชน 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

4 โครงการขยะแลกไข เพื่อสงเสรมิและ

สนับสนุนให

ประชาชนมีสวนรวม

ในการคัดแยกขยะใน

แหลงกําเนิด 

27  แหง 54,000  54,000 54,000 รอยละ  80  

ประชาชนมีสวน

รวมคัดแยกขยะใน

ครัวเรือนและนํา

กลับมาใช

ประโยชนแทนการ

ทิ้งขวาง 

ประชาชนมีสวน

รวมคัดแยกขยะ

ในครัวเรือนและ

นํากลับมาใช

ประโยชนแทน

การทิ้งขวาง 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 
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4.4  แนวทางการพัฒนา  ๔  การสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอมและใชทรัพยากรธรรมชาตอิยางยั่งยืน ลดปริมาณการใชสารเคมีในการดํารงชวีิต 

                                            และประกอบอาชีพ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

๑ โครงการตรวจหา

สารพษิในเลือด 

- เพื่อตรวจหาสารพิษ

ตกคางในเลือดแก

ประชาชน 

- ประชาสัมพันธการลาง

ผัก/ผลไม เพื่อลดสารพิษ

ตกคางแกประชาชน 

๒๗ ชุมชน ๑๐,๐๐๐.- 

กองทุน 

สปสช. 

 

 ๑๐,๐๐๐.- 

กองทุน 

สปสช. 

 

๑๐,๐๐๐.- 

กองทุน 

สปสช. 

 

รอยละ  80   

ทราบอัตรา

ความชุก

สารเคมีในเลือด

ของเกษตรกร

และประชาชน

ทั่วไป 

ทราบอัตรา

ความชุก

สารเคมีใน

เลือดของ

เกษตรกรและ

ประชาชนทั่วไป 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

๒ โครงการพืชอาหารเมือง

แกนปลอดภัย 

- เพื่อลดการใชสารเคมีที่

มีอันตรายในการผลิตพืช

อาหาร 

- เพื่อลดสารตกคางใน

พืชผัก 

๒๗ ชมุชน ๕๐,๐๐๐.- 

 

 ๕๐,๐๐๐.- 

 

๕๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  80   

มีเกษตรกรปลูก

ผักปลอด

สารพษิเพิ่มขึ้น 

มีเกษตรกร

ปลูกผักปลอด

สารพษิเพิ่มขึ้น 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่  4  การสรางความมัน่คง  ปลอดภัยและสงบสุขของประชาชน 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  การปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยในชุมชน 

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบภายในชุมชนและการสรางความรวมมือในการรักษา  ความสงบ เรียบรอย 

6.1 แนวทางการพัฒนา  ๒  สงเสริมการจัดบริการเพือ่ความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสินของประชาชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

๑ โครงการขับขี่ปลอดภัย  

เปดไฟ  ใสหมวก

กันนอค 

เพื่อกระตุน  สงเสริม  

รณรงคในการปองกัน

และบรรเทาสาธารณ

ภัยในการขับขี่

ยานพาหนะ 

ประชาชนใน

เขตทั้ง  ๒๗  

ชุมชน  จํานวน  

๓๐๐  คน 

5๐,๐๐๐.- 

 

 5๐,๐๐๐.- 

 

5๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  80   

อุบัติเหตุลดลง  

การขับขี่

ยานพาหนะ

เปนไปตามกฎ

จราจร 

อุบัติเหตุลดลง  

การขับขี่

ยานพาหนะ

เปนไปตามกฎ

จราจร 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

2 โครงการพัฒนาระบบ

การแพทยฉุกเฉิน 

 

เพื่อใหผูปฏิบัติงานมี

ความสามารถในการ

ชวยเหลอืผูประสบภัย

เบือ้งตนได 

อาสาสมัคร

หนวยกูชีพ  

จํานวน  

22 คน    

๖๕,๐๐๐.- 

กองทุน   

สปสช. 

 ๖๕,๐๐๐.- 

กองทุน   

สปสช. 

๖๕,๐๐๐.- 

กองทุน   

สปสช. 

รอยละ  80   

ผูเขารับการ

อบรมมีความรู 

ความเขาใจและ

มีทักษะในการ

ชวย เหลือ

ผูประสบภัย เมื่อ

เกิดเหตุการณ

จรงิได 

ผูเขารับการ

อบรมมีความรู 

ความเขาใจและ

มีทักษะในการ

ชวย เหลือ

ผูประสบภัย เมื่อ

เกิดเหตุการณ

จรงิได 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 
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6.2 แนวทางการพัฒนา  ๓. การสงเสริม สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

 ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

๑ โครงการชุมชน

เขมแขง็เอาชนะ

ปญหายาเสพติด 

๑. เพื่ออบรมใหความรู /

จัดกิจกรรมสงเสริม

ความสัมพันธใน

ครอบครวั 

๒. รณรงคใหความรูเพื่อ

การปองกันยาเสพติดแก

เยาวชน 

จํานวน  

๒ ครั้ง    

๑๐๐  คน   

จํานวน ๓ 

โรงเรียน 

๑๐๐,๐๐๐.- 

 

 ๑๐๐,๐๐๐.- 

 

๑๐๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  80   

๑. มี ศปส. ทม.

เมืองแกน 

๒. ชุมชนมีความ

เขมแขงดวยระบบ

การเฝาระวังของ

เครือขายผู

ประสานพลัง

แผนดนิ 

๓. ประชาชน

ตระหนักถึงพษิภัย

ยาเสพติด 

๑. มี ศปส. ทม.

เมืองแกน 

๒. ชุมชนมีความ

เขมแขงดวยระบบ

การเฝาระวังของ

เครือขายผูประสาน

พลังแผนดิน 

๓. ประชาชน

ตระหนักถึงพิษภัย

ยาเสพติด 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

๒ โครงการรณรงค

เนื่องในวันตอตาน

ยาเสพติดโลก 

เพื่อสรางความตระหนัก

ใหประชาชนถึงพิษภัย

และโทษของยาเสพติด 

จัดกิจกรรม

รณรงค  ป

ละ ๑ ครั้ง 

๒๐,๐๐๐.- 

 

 ๒๐,๐๐๐.- 

 

๒๐,๐๐๐.- 

 

ประชาชนตระหนัก

ถึงพิษภัยและโทษ

ของยาเสพติด 

ประชาชนตระหนัก

ถึงพิษภัยและโทษ

ของยาเสพติด 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

 ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

3 โครงการจัดตั้ง

ศูนยปฏิบัติการ

ปองกันและ

ปราบปรามยา

เสพติดในระดับ

หมูบาน / ชุมชน 

เพื่อเสริมสรางพลัง

สังคมและพลังชุมชน

เอาชนะยาเสพติด 

27  ชุมชน 5๐,๐๐๐.- 

 

 5๐,๐๐๐.- 

 

5๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  70   

ลดสถานการณ

ปญหายาเสพติด

อยางเห็นผล

ชัดเจนเปน

รูปธรรมสังคม

ชุมชนโดยรวมมี

ความปลอดภัย 

ลดสถานการณ

ปญหายาเสพติด

อยางเห็นผลชัดเจน

เปนรูปธรรมสังคม

ชุมชนโดยรวมมี

ความปลอดภัย 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่  5  การสรางประสิทธิภาพความโปรงใส  เปนประชาธิปไตย  และเปนธรรมในการใหบริการ 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  7  การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

๗.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

7.1  แนวทางการพัฒนา  ๒  สงเสริมและสนับสนุนการทํางานรวมกับภาคกีารพัฒนาอื่นจากภายนอกองคกร 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

1 โครงการอุดหนนุ  

สนับสนุน หนวยงาน

องคกรภาครัฐ 

เอกชน และองคกร

ชุมชนตาง ๆ  

เพื่ออุดหนุนงบประมาณ

ใหหนวยงานองคกร

ภาครัฐ เอกชน และ

องคกรชุมชนตาง ๆ ใช

ในการจัดกิจกรรม หรือ

ดําเนินการตาง ๆ 

๑  ครั้ง 405,000  405,000 405,000 รอยละ  60

หนวยงานภาครัฐ 

เอกชน ชุมชนที่

ไดรับการอุดหนุน

งบประมาณ

สามารถดําเนิน

โครงการและ

กิจกรรมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

หนวยงานภาครัฐ 

เอกชน ชุมชนที่

ไดรับการอุดหนุน

งบประมาณ

สามารถดําเนิน

โครงการและ

กิจกรรมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 
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7.2  แนวทางการพัฒนา  ๓  การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางน สรางจิตสํานกึของบุคลากรในการบริการประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  

                                            รับผิดชอบตอสวนรวม  และพรอมรองรับการตรวจสอบจากประชาชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

๑ โครงการซอมแซม

วัสดุ ครุภัณฑที่ใช

ปฏิบัติงานกอง

สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 

เพื่อใหวัสดุ ครุภัณฑที่

ใชในการปฏิบัติงานมี

สภาพที่สามารถใช

ปฏิบัติงานไดตามปกติ 

ปละ  ๔  ครั้ง ๑๐๐,๐๐๐.- 

 

 ๑๐๐,๐๐๐.- 

 

๑๐๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  80

วัสดุ  ครุภัณฑ 

มีสภาพ

สมบูรณใชงาน

ไดตามปกติ 

วัสดุ  ครุภัณฑ 

มีสภาพ

สมบูรณใชงาน

ไดตามปกติ 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

๒ โครงการจัดซื้อวัสดุ 

เพื่อใชในการ

ปฏิบัติงานกอง

สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 

เพื่อดําเนินการจัดซื้อ

วัสดุสําหรับใชในการ

ปฏิบัติงานตามความ

จําเปนและเหมาะสม 

ปละ  ๔ ครั้ง ๗๐๐,๐๐๐.- 

 

 ๗๐๐,๐๐๐.- 

 

๗๐๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  80 

มีวัสดุเพื่อใชใน

การปฏิบัติงาน

ตามความ

จําเปนและ

เหมาะสม 

มีวัสดุเพื่อใชใน

การปฏิบัติงาน

ตามความ

จําเปนและ

เหมาะสม 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

๓ โครงการจัดซื้อ

ครุภัณฑ เพื่อใชในการ

ปฏิบัติงานกอง

สาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 

เพื่อดําเนินการจัดซื้อ

ครุภัณฑสําหรับใชใน

การปฏิบัติงานตาม

ความจําเปนและ

เหมาะสม 

ปละ  ๒  ครั้ง ๕๐,๐๐๐.- 

 

 ๕๐,๐๐๐.- 

 

๕๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  80 

มีครุภัณฑเพื่อใช

ในการปฏิบัติงาน

ตามความจําเปน

และเหมาะสม 

มีครุภัณฑเพื่อใชใน

การปฏิบัติงานตาม

ความจําเปนและ

เหมาะสม 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 

๔ โครงการรวมประกวด 

ประเมิน  สงเสริม

สนับสนุน การเผยแพร

ประชาสัมพันธผลงาน

ดานสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 

เพื่อรวมกิจกรรม

ประกวด ประเมินผล  

คัดเลือก องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

ดีเดนในโครงการดาน

สิ่งแวดลอมและการ

สาธารณสุข 

ปละ  ๒  ครั้ง ๕,๐๐๐.- 

 

 ๕,๐๐๐.- 

 

๕,๐๐๐.- 

 

รอยละ  70 

๑.  ไดทราบถึงผล

การดําเนินงานใน

ดานสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

๒.  นําผลการ

ประเมิน ประกวด

มาปรับปรุง 

ดําเนินงานให

เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและ

ไดมาตรฐาน 

๑.  ไดทราบถึงผล

การดําเนินงานใน

ดานสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

๒.  นําผลการ

ประเมิน ประกวด

มาปรับปรุง 

ดําเนินงานใหเปนไป

อยางมี

ประสิทธิภาพและได

มาตรฐาน 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

 ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

๕ โครงการจางเหมา

บริการบุคลากร 

เพื่อจางเหมาบริการ

บุคลากรในการบันทึก

ขอมูลสารสนเทศใน

คลินิกชุมชน 

2  คน   ๖๐,๐๐๐.- 

 

 ๖๐,๐๐๐.- 

 

๖๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  90 

มีบุคลากรที่มี

ความรูและ

สามารถบันทึก

ขอมูล

สารสนเทศให

เปนปจจุบัน เพิ่ม

ประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

ของคลินกิชุมชน 

มีบุคลากรที่มี

ความรูและ

สามารถบันทึก

ขอมูล

สารสนเทศให

เปนปจจุบัน เพิ่ม

ประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

ของคลินกิชุมชน 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 
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สรุปรายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป   (พ.ศ. ๒๕๕9 – พ.ศ. ๒๕61)   

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
a.  

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่  2  สรางสังคมแหงวัฒนธรรม  ความรู  ภูมิปญญา  จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลง                                                

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

แนวทางการพัฒนา 

ป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61 รวม ๓ ป 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ  

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

 (บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

 (บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

 (บาท) 

1. จัดบริการสาธารณสุขขัน้พืน้ฐานทัง้เชิงรุกและเชิงรับให

ครอบคลุมทั้งดานสงเสรมิสุขภาพปองกันและควบคุมฯ 
27 856,000 27 856,000 27 856,000 81 2,568,000 

2. การสงเสรมิใหเด็กและเยาวชน ประชาชนรูจักใหเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน รูรักสามัคคีในหมูคณะ ฯ 
- - - - - - - - 

3. การสงเสรมิและสนับสนุนใหประชาชนมีทักษะในการดูแล

สุขภาพของตนเอง รวมถงึการจัดกิจกรรม ฯ 
- - - - - - - - 

๔.พัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนการสอนและการศึกษาทัง้

ในระบบและนอกระบบที่เหมาะสมและเพยีงพอ 
- - - - - - - - 

5. การสงเสริมสวัสดิภาพและสนับสนุน  ดูแลให

คําปรึกษา สงเคราะห พิทักษสิทธ ฟนฟูแกเด็กฯ 
2 50,000 2 50,000 2 50,000 6 50,000 

รวม 29 906,000 29 906,000 29 906,000 87 2,718,000 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่  3  ดํารงความเปนฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  และพลังงานสะอาด 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

แนวทางการพัฒนา 

ป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61 รวม ๓ ป 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
 

๑.เพิ่มประสิทธิภาพในการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 

8 6,100,000 8 6,100,000 8 6,100,000 24 18,300,000 

๒. สงเสริมการมสีวนรวมของประชาชนในการจัดการ

ทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
6 330,000 6 330,000 6 330,000 18 990,000 

 

๓. ลดปริมาณและควบคุมมลพิษทางน้ําและทางอากาศ 4 334,000 4 334,000 4 334,000 12 1,002,000 

๔. การสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอมและใช

ทรัพยากรธรรมชาตอิยางยั่งยืน ลดปริมาณการใชสารเคมีใน

การดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ 

2 60,000 2 60,000 2 60,000 6 180,000 

รวม 20 6,824,000 20 6,824,000 20 6,824,000 60 20,472,000 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่  4  การสรางความมั่งค่ังอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบภายในชุมชนและการสรางความรวมมือในการรักษา  ความสงบ เรียบรอย 

 

แนวทางการพัฒนา 

ป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61 รวม ๓ ป 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. สงเสริมสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย - - - - - - - - 

๒. สงเสริมการจัดบริการเพื่อความปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพยสินของประชาชน 
2 115,000 2 115,000 2 115,000 6 345,000 

๓. การสงเสริม สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 3 170,000 3 170,000 3 170,000 9 
 

510,000 
 

 

รวม 5 285,000 5 285,000 5 285,000 12 855,000 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่  5  การสรางประสิทธิภาพความโปรงใส  เปนประชาธิปไตย  และเปนธรรมในการใหบริการ 

๗.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
 

แนวทางการพัฒนา 

ป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61 รวม ๓ ป 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. เปดโอกาสและชองทางใหภาคประชาชนแสดง

ความเห็นและมีสวนรวมในการตัดสินใจในการดําเนิน

กิจกรรมของ อปท. 

- - - - - - - - 

๒. สงเสริมและสนับสนุนการทํางานรวมกับภาคกีาร

พัฒนาอื่นจากภายนอกองคกร 
1 405,000 1 405,000 1 405,000 3 1,215,000 

๓. การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานสรางจิตสํานกึ

ของบุคลากรในการบริการประชาชน ยึดหลัก

คุณธรรม จรยิธรรม รับผดิชอบตอสวนรวมและพรอม

รองรับการตรวจสอบจากประชาชน 

5 915,000 5 915,000 5 915,000 15 2,745,000 

 

รวม 
 

6 1,320,000 6 1,320,000 6 1,320,000 18 3,960,000 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองสวัสดิการสังคม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) 

 (กองสวัสดิการสังคม) 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่  2  สรางสังคมแหงวัฒนธรรม  ความรู  ภูมิปญญา  จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลง 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาการศึกษา  สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต                                                                                    

๑.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวติ 

1.1  แนวทางการพัฒนา  ๒  การสงเสริมใหเด็กและเยาวชน  ประชาชนรูจักใหเวลาวางใหเกิดประโยชน  รูรักสามัคคีในหมูคณะ  

                                                รักการออกกําลังกายเพื่อพัฒนา  สุขภาพอนามัยของตนเองใหมีความเขมแข็ง แข็งแรงทั้งดานรางกาย จิตใจ  

                                                อารมณ สังคม และหางไกลยาเสพติด 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

 ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

๑ 

 

 

 

 

 

โครงการฝกอบรม

เพิ่มประสิทธิภาพ

คณะกรรมการและ

สมาชิกศูนยเยาวชน

(สภาเด็กและ

เยาวชน)” 

1.เพื่อใหมอีงคกรกลาง

ของเด็กและเยาวชนใน

ระดับชุมชนทําหนาที่ 

เปนตัวแทนของเยาวชน

ในชุมชนประสานกลุม

ตางๆ ภายในชุมชน  

  

เด็กและ

เยาวชนในเขต

เทศบาลเมือง

เมืองแกน

พัฒนา         

จํานวน ๖๐ 

คน 

 

4๐,๐๐๐.- 

 

 40,๐๐๐.- 

 

40,๐๐๐.- 

 

รอยละ  70  

มีองคกรกลาง

และเครือขาย

เชื่อมโยงกลุม

เยาวชนที่มกีาร

ดําเนินงานในดาน

ตางๆ 

 

มีองคกรกลาง

และเครือขาย

เชื่อมโยงกลุม

เยาวชนที่มกีาร

ดําเนินงานในดาน

ตางๆ 

 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

แบบ ผ.01 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

2 โครงการจางนักเรียน

ทํางานชวงปดภาค

เรียนฤดูรอน 

1.เพื่อชวยเหลอื

นักเรียน/นักศึกษา ที่

มีฐานะยากจนมี

รายไดจากการ

ทํางานในชวงปดภาค

เรียน                               

2.เพื่อใหนักเรียน/

นักศึกษาที่ปดภาค

เรียนไดใชเวลาวางให

เปนประโยชนตอ

ตนเองและครอบครัว 

เปนการชวยเหลือ

ผูปกครองในการหา

รายไดในชวงปดภาค

เรียน 

  

1.นักเรียน/

นักศึกษา มี

อายุ 15  ป

ขึน้ไป และมี

ภูมลิําเนาอยู

ในเขต

เทศบาลเมือง

เมืองแกน

พัฒนา 

จํานวน 300 

คน 

 

18๐,๐๐๐.- 

 

 ๔๐๐,๐๐๐.- 

 

๔๐๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  60  

1.นักเรียน/

นักศึกษา มีรายได

เพื่อที่จะนําไปใช

จายในการเปด

ภาคเรียน เปนการ

แบงเบาภาระของ

ผูปกครอง 

2.เปนการเรียนรู

งาน และเกิด

ประสบการณเพื่อ

นําไปประยุกตใช

ในอนาคต 

  

1.นักเรียน/

นักศึกษา มีรายได

เพื่อที่จะนําไปใช

จายในการเปด

ภาคเรียน เปนการ

แบงเบาภาระของ

ผูปกครอง 

2.เปนการเรียนรู

งาน และเกิด

ประสบการณเพื่อ

นําไปประยุกตใช

ในอนาคต 

 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

3 โครงการฝกอบรม

สงเสริมมัคคุเทศก

ทองถิ่น 

1.เพื่อผลติมัคคุเทศก

ทําหนาที่นําเที่ยว

เผยแพร  ปชส.แหลง

ทองเที่ยว วัฒนธรรม

ประเพณีทองถิ่นของ

ชุมชน สรางงาน 

สรางรายไดจากการ

ทองเที่ยวและพัฒนา

เปนอาชีพในอนาคต 

2.เพื่อปลูกจิตสํานึก

และสงเสริมให เด็ก

และเยาวชนไดแสดง

ศักยภาพและพัฒนา

ตนเองเขามามีสวน

รวมเปนมัคคุเทศกใน

กิ จกรรมหนาวนี้ ที่

เมืองแกน 

1.เด็กและเยาวชน

ในสถานศึกษาใน

เขตเทศบาลเมือง

เมืองแกนพัฒนา 

40คน 

2.เด็กและเยาวชน

ทั่วไปในเขต

เทศบาลเมืองเมือง

แกนพัฒนา 20 คน   

 

150,00๐.-  150,00๐.- 150,00๐.- รอยละ  70  

1. เด็กและ

เยาวชนทําหนาที่

เปนมัคคุเทศก

ใหบริการนําเที่ยว

ชมแหลง

ทองเที่ยว 

2.มจีิตสํานกึ และ

สงเสริมใหเด็ก

และเยาวชนได

แสดงศักยภาพ

และพัฒนาตนเอง

เขามามีสวนรวม

เปนมัคคุเทศกใน

กิจกรรมหนาวนี้ที่

เมืองแกน 

1. เด็กและ

เยาวชน ทํา

หนาที่เปน

มัคคุเทศก

ใหบริการนํา

เที่ยวชมแหลง

ทองเที่ยว 

2. มจีิตสํานกึ

และสง เสริมให

เด็กและเยาวชน

ไดแสดง

ศักยภาพและ

พัฒนาตน เอง

เขามามีสวนรวม

เปนมัคคุเทศกใน

กิจกรรมหนาวนี้

ที่เมืองแกน 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 
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1.2  แนวทางการพัฒนา  3. การสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมสรางความ

เขมแข็งของครอบครัว และชุมชน   ทั้งรางกายและจิตใจ เกือ้กูลซึ่งกันและกัน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

1 โครงการอบรมการ

เสริมสรางการพัฒนา

ศักยภาพของสตรใีน

ชุมชน 

1.เพื่อใหผูเขาอบรมได

ดําเนินกิจกรรมรวมกัน 

รวมคิด รวมทํา เกิด

สัมพันธภาพที่ดีระหวาง                 

ทีมงาน 

2. เพื่อใหผูเขาอบรมได

เรียนรูวิธีการ 

กระบวนการใหม ๆ เพื่อ

นํามาประยุกตใชในการ 

ปฏิบัติงานอยาง

สรางสรรค  และเกิดผล

ดีตอองคกรและสังคม 

 

145  คน 3๐,๐๐๐.- 

 

 3๐,๐๐๐.- 

 

3๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  70  

1.ผูเขาอบรมได

ดําเนินกิจกรรม

รวมกัน รวมคิด 

รวมทํา เกิด

สัมพันธภาพที่ดี

ระหวางทีมงาน            

3.ผูเขาอบรมได

เรียนรูวิธีการ 

กระบวนการใหม 

ๆ เพื่อนํามา

ประยุกตใชใน

การปฏิบัติงาน

อยางสรางสรรค  

และเกิดผลดีตอ

องคกร , สังคม 

1.ผูเขาอบรมได

ดําเนินกิจกรรม

รวมกัน รวมคิด 

รวมทํา เกิด

สัมพันธภาพที่ดี

ระหวางทีมงาน            

3.ผูเขาอบรมได

เรียนรูวิธีการ 

กระบวนการใหม 

ๆ เพื่อนํามา

ประยุกตใชใน

การ ปฏบิัติงาน

อยางสรางสรรค  

และเกิดผลดีตอ

องคกรและ

สังคม 

กอง

สวัสดิการ

สังคม

บูรณาการ

รวมกับ 

กองทุน

พัฒนา

บทบาท

สตร ี
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1.3  แนวทางการพัฒนา  5. การสงเสริมสวัสดิภาพและสนับสนุน ดูแล ใหคําปรึกษา สงเคราะห พิทักษสิทธิ ์ฟนฟู แกเด็กและเยาวชน ผูพิการ และ

ผูดอยโอกาส  สามารถพึ่งตนเองได 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

1 โครงการคัดกรอง 

เพื่อจดทะเบียนคน

พิการ 

 

1.เพื่อใหผูพิการไดเขาถึง

สิทธิ และมีชองทางในการ

ใชสทิธิตามกฎหมาย 

2.เพื่อใหผูพิการมีคุณภาพ

ชวีิตที่ดี  

 

ประชาชนทั่วไป 

ในเขตเทศบาล

เมืองเมืองแกน

พัฒนา  ที่มีขอ

สงสัยในความ

บกพรองของ

รางกาย  

๒๐,๐๐๐.- 

 

 ๒๐,๐๐๐.- 

 

๒๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  80  

มีผูสนใจเขารวม

โครงการอยาง

นอย 100 คน 

 

 มีผูสนใจเขารวม

โครงการอยางนอย 

100 คน 

 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

2 โครงการจัดหากาย

อุปกรณใหผูพิการ

ในเขตเทศบาล

เมืองเมืองแกน

พัฒนา 

 

1.เพื่อใหผูพิการมี

เครื่องชวยความพิการที่

เหมาะสมกับสภาพความ

พิการ 

2.เพื่อสงเสรมิใหผูพิการ

ไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ

ทางดานรางกาย 

 

ผูพิการตาม

กฎหมาย ใน

เขตเทศบาล

เมืองเมืองแกน

พัฒนา 

 

๒๐,๐๐๐.- 

 

 ๒๐,๐๐๐.- 

 

๒๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  80  

มีผูพิการที่

ตองการกาย

อุปกรณ ที่

เหมาะสม อยาง

นอยรอยละ ๓๐ 

ของจํานวนคน

พิการที่มคีวาม

ตองการ 

มีผูพิการที่ตองการ

กายอุปกรณ ไดรับ

กายอุปกรณที่

เหมาะสม อยาง

นอยรอยละ ๓๐ 

ของจํานวนคน

พิการที่มคีวาม

ตองการ 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 



- 247 – 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

3 

 

 

 

โครงการฟนฟู

คุณภาพชวีิตและ

การปรับสภาพ

จิตใจผูพิการ 

1. เพื่อดําเนินกิจกรรมใน

การสงเสริมและฟนฟู

ทางดานอารมณ สังคม 

จิตใจ ใหแก ผูพิการในเขต

เทศบาลเมืองเมืองแกน

พัฒนา 

2.  เพื่อเพิ่มโอกาสแกผู

พิการใหมสีวนรวมในการ

พัฒนาสังคมและทํา

ประโยชนเพื่อสังคม 

3. เพื่อใหผูพิการดํารงอยูใน

สังคมอยางมีศักดิ์ศรี 

ผูพิการในเขต

เทศบาลเมือง

เมืองแกน

พัฒนา 

ครอบคลุม 27 

ชุมชน 

 

5๐,๐๐๐.- 

 

 5๐,๐๐๐.- 

 

5๐,๐๐๐.- 

 

1.รอยละ 70 ของ

ผูพิการที่เขารวม

โครงการมีความ

พึงพอใจในการ

เขารวม กิจกรรม 

2. รอยละ 30 

ของผูพิการที่เขา

รวมโครงการ

ทางดาน

เศรษฐกิจ มี

รายไดจากการ

เขารวมกิจกรรม 

1.รอยละ 70 ของ

ผูพิการที่เขารวม

โครงการมีความ

พึงพอใจในการเขา

รวม กิจกรรม 

2. รอยละ 30 ของ

ผูพิการที่เขารวม

โครงการทางดาน

เศรษฐกิจ มีรายได

จากการเขารวม

กิจกรรม 

 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

 

 

 

 

 

 



- 248 – 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

4 โครงการฟนฟู

คุณภาพชวีิตและ

การปรับสภาพ

จิตใจผูสูงอายุ 

1.เพื่อเสริมสราง

ศักยภาพผูสูงอายุใหมี

ความรูและปรับตัวให

สอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมใน

ปจจุบัน 

2.  เพื่อสงเสรมิและพัฒนา

คุณภาพจิตใจ สังคม 

อารมณ ของผูสูงอายุ 

3.  เพื่อเปนการฟนฟู

คุณภาพชวีิตผูสูงอาย ุและ

สนับสนุนการมสีวนรวมของ

ผูสูงอายุดานเศรษฐกิจ 

สังคม และสุขภาพ 

ผูสูงอายุในเขต

เทศบาลเมือง

เมืองแกน

พัฒนา 27 

ชุมชน จํานวน 

2740 คน และ 

ประชาชนที่

กําลังกาวเขาสู

วัยผูสูงอายุ 

หนวยงาน

ภาครัฐ และ

เอกชน  

 

๔๐๐,๐๐๐.- 

 

 ๔๐๐,๐๐๐.- 

 

๔๐๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  80  

1. มีกิจกรรม

พัฒนาศักยภาพ 

เชน การให

ความรูทางดาน

เศรษฐกิจสังคม 

สุขภาพ อยาง

นอย 2 กิจกรรม 

2. มีกิจกรรมทาง

ศาสนาที่เปนการ

ฟนฟูทางดาน

จิตใจ อยางนอย 

1 กิจกรรม 

 

1. มีกิจกรรม

พัฒนาศักยภาพ 

เชน การใหความรู

ทางดานเศรษฐกิจ

สังคม สุขภาพ 

อยางนอย 2 

กิจกรรม 

2. มีกิจกรรมทาง

ศาสนาที่เปนการ

ฟนฟูทางดาน

จิตใจ อยางนอย 1 

กิจกรรม 

 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

 

 

 

 



- 249 – 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

5 

 

 

 

 

 

โครงการสงเสริม

สุขภาพอนามัยใส

ใจผูสูงอายุ 

1.เพื่อเปนการดูแล

ชวยเหลอืและพัฒนาความ

เปนอยูในชีวติประจําวันของ

ผูสูงอาย ุใหไดรับสวัสดิการ

ที่เหมาะสมกับสุขภาพ

อนามัย 

2. เพื่อใหผูสูงอายุในเขต

เทศบาลเมืองเมืองแกน

พัฒนา มีชีวิตที่มั่นคง

ปลอดภัยและมีความสุขตาม

อัตภาพ 

3. เพื่อสงเสรมิและพัฒนา

คุณภาพชวีิตของผูสูงอายุใน

เขตเทศบาลเมืองเมืองแกน

พัฒนาใหดยีิ่งขึ้น 

1. ผูสูงอายุที่มี

ฐานะยากจน 

เปน

ผูดอยโอกาส

ทางสังคม  

2.เปนผูปวย

เรือ้รัง ที่มี

ความ

จําเปนตองใช

โถสวมที่ถูก

สุขอนามัย 

 

๔๐๐,๐๐๐.- 

 

 ๔๐๐,๐๐๐.- 

 

๔๐๐,๐๐๐.- 

 

1.รอยละ 60 ของ

จํานวนผูสูงอายุที่

มีความจําเปนใน

การปรับเปลี่ยน

โถสวม ไดรับการ

ปรับเปลี่ยน 

2.รอยละ 70 ของ

ผูสูงอายุที่ไดรับ

การปรับเปลี่ยน

โถสวมมคีวามพึง

พอใจ อยูใน

ระดับมากขึ้นไป 

 

1.รอยละ 60 

ของจํานวน

ผูสูงอายุที่มีความ

จําเปนในการ

ปรับเปลี่ยนโถสวม 

ไดรับการ

ปรับเปลี่ยน 

2.รอยละ 70 ของ

ผูสูงอายุที่ไดรับ

การปรับเปลี่ยนโถ

สวมมคีวามพึง

พอใจ อยูในระดับ

มากขึ้นไป 

ยิ่งขึ้น 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

 

 

 



- 250 – 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

6 โครงการซอมแซม

บานผูสูงอายุ 

ผูพิการ และ

ผูดอยโอกาส ใหอยู

ในสภาพที่

ปลอดภัย ประจําป 

2559 

 

1.เพื่อสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายุ 

คนพิการและผูดอยโอกาส

ใหมีที่อยูอาศัยที่ปลอดภัย 

2.เพื่อสงเสรมิการบูรณา

การทํางานรวมกันระหวาง

ประชาชน องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น และหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ 

3.เพื่อสงเสรมิใหผูสูงอายุ 

คนพิการ และผูดอยโอกาส 

ไดเขาถึงสทิธอิยางทั่วถึง  

 

1. บาน

ผูสูงอายุ 

จํานวน 1 หลัง 

2. บานคน

พิการ จํานวน 

1 หลัง 

3.บาน

ผูดอยโอกาส 

จํานวน 1 หลัง 

 

6๐,๐๐๐.- 

 

 6๐,๐๐๐.- 

 

6๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  70  

1.มีหนวยงานเขา

รวมบูรณาการ

ดําเนินงาน อยาง

นอย 3 หนวยงาน 

2.กลุมเปาหมาย

ไดรับการ

ซอมแซมบาน  

อยางนอย 

จํานวน 1 หลัง 

3. ไดรับคะแนน

ความพึงพอใจ 

อยูในระดับ มาก 

ขึน้ไป  

1.มีหนวยงาน

เขารวมบูรณาการ

ดําเนินงาน อยาง

นอย 3 หนวยงาน 

2.กลุมเปาหมาย

ไดรับการ

ซอมแซมบาน  

อยางนอย จํานวน 

1 หลัง 

3. ไดรับคะแนน

ความพึงพอใจ อยู

ในระดับ มาก ขึ้น

ไป  

 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

7 

 

โครงการสนับสนุน

การจัดสวัสดิการ

ชุมชน เทศบาล

เมืองเมืองแกน

พัฒนา 

 

1.เพื่อใชในการสมทบ

การจดัสวัสดิการใหกับ

สมาชิก 

2. เพื่อความยั่งยืนในการจัด

สวัสดิการสังคมใหกับ

ประชาชน 

3. เพื่อใหเกิดการมีสวนรวม

ในภาคสวน 3 ทาง คอื 

ประชาชน รัฐบาล และ

ทองถิ่น 

 

สมาชิก

กองทุน

สวัสดิการ

ชุมชน จํานวน 

3,166 คน 

ครอบคลุม 27 

ชุมชน 

 

300,000.- 

 

 300,000.- 

 

300,000.- 

 

รอยละ  70  

1. มกีารจัด

สวัสดิการใหกับ

ประชาชนเพิ่มขึน้

จากเดิม อยาง

นอย 1 สวัสดิการ 

2.การเติบโตของ

สมาชิก เพิ่มขึ้น 

เปนรอยละ 25 

1. มกีารจัด

สวัสดิการใหกับ

ประชาชนเพิ่มขึน้

จากเดิม อยาง

นอย 1 สวัสดิการ 

2.การเติบโตของ

สมาชิก เพิ่มขึ้น 

เปนรอยละ 25 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

8 โครงการ

อาสาสมัครดูแล

ผูสูงอายุในชุมชน ( 

เพื่อนชวยเพื่อน) 

 

1. เพื่อสงเสรมิใหเกิด

อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุใน

ชุมชน 

2. เพื่อใหผูสูงอายุในกลุม

ติดบานและตดิเตียงไดรับ

การดูแลอยางทั่วถึง 

3. ลดอัตราการครองเตียง

ของผูปวยเรื้อรังใน

โรงพยาบาล และสนับสนุน

การเฝาระวังผูสูงอายุใน

ชุมชน 

 

1. ผูสูงอายุที่

ติดบาน ไม

สามารถออกสู

สังคมได 

2. ผูสูงอายุที่

ปวยเรือ้รัง ติด

เตียงไม

สามารถ

ชวยเหลอื

ตัวเองได 

 

3๐,๐๐๐.- 

 

 3๐,๐๐๐.- 

 

3๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  70  

1. เกิด

อาสาสมัครดูแล

ผูสูงอายุในชุมชน 

อยางนอยชุมชน

ละ  2 คน 

2.รอยละ 60 

ของผูปวยติด

เตียงไดรับการ

ดูแล จาก

อาสาสมัคร 

3. รอยละ 50 

ของผูปวยเรื้อรัง

ที่ โรงพยาบาล

อนุญาตใหมา

รักษาตัวที่บาน 

ไมกลับเขาไปเปน

ผูปวยในอีก 

1. เกิดอาสาสมัคร

ดูแลผูสูงอายุใน

ชุมชน อยางนอย

ชุมชนละ  2 คน 

2.รอยละ 60 ของ

ผูปวยติดเตียง

ไดรับการดูแล 

จากอาสาสมัคร 

3. รอยละ 50 ของ

ผูปวยเรือ้รังที่ 

โรงพยาบาล

อนุญาตใหมา

รักษาตัวที่บาน ไม

กลับเขาไปเปน

ผูปวยในของ

โรงพยาบาลอีก 

 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

9 โครงการพัฒนา

คุณภาพชวีิตเด็กที่

อยูในภาวะกลุม

เสี่ยง Child Action 

Groups 

 

1.   เพื่อใหเด็กไดรับการ

คุมครอง  ปกปองทางสังคม 

ชวยเหลอื และสงเสริม  

ดูแลอยางใกลชดิ และไดรับ

การยอมรับจากสังคมเฉก

เชนเดียวกับ เด็กทั่วไป  

2. เพื่อใหเด็กมีทักษะ มี

เกราะคุมครองในการดําเนิน

ชวีิตที่ดีในอนาคต 

3. เพื่อใหเกิดการทํางาน

อยางมีสวนรวมของ

หนวยงาน  บุคคลในชุมชน 

และเทศบาลเมืองเมอืงแกน

พัฒนา ในการพัฒนาเด็ก 

 

1.เด็กที่ไดรับ

ผลกระทบจาก

เอดส ( เด็กที่ติด

เชื้อ HIV หรอื 

เด็กที่ไมติด แต

พอแมมีเชื้อ 

หรอืเด็กอาศัย

อยูกับผูติดเชื้อ) 

2.เด็กเรรอน  

3.เด็กกําพรา 

4.เด็กที่อยูใน

สภาพ

ยากลําบาก 

5. เด็กพิการ 

6. เด็กที่ถูก

ทารุณกรรม 

5๐,๐๐๐.- 

 

 5๐,๐๐๐.- 

 

5๐,๐๐๐.- 

 

1. รอยละ 60 

ของ 

เด็กกลุมเสี่ยง

ไดรับการดูแล

จากโครงการ 

2. เกิด

อาสาสมัคร

ปกปอง

คุมครองเด็กใน

ชุมชน อยาง

นอย 2 คน ที่

เด็กสามารถให

ความไววางใจ

ได 

 

1. รอยละ 60 

ของ 

เด็กกลุมเสี่ยง

ไดรับการดูแล

จากโครงการ 

2. เกิด

อาสาสมัคร

ปกปองคุมครอง

เด็กในชุมชน 

อยางนอย 2 คน 

ที่เด็กสามารถให

ความไววางใจได 

 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป / งบประมาณ / ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

10 โครงการจัดซื้อวัสดุ

การเกษตรเพื่อ 

สนับสนุนกลุม

เกษตรกร ผูยากไร 

ผูดอยโอกาส ผูยากจน 

ผูประสบภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติและ 

โครงการตาม

พระราชดําริ ฯลฯ 

เพื่อจัดซื้อวัสดุ

การเกษตรเพื่อ

ชวยเหลอืและสนับสนุน

กลุมเกษตรกร ผูยากไร 

ผูดอยโอกาส ผูยากจน 

ผูประสบภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติและ 

โครงการตาม

พระราชดําริ  

ผูยากไร ดอย

โอกาส ผู

ยากจน กลุม

เกษตรกร

ผูประสบภัย

ธรรมชาติ 

ตามความ

จําเปนและ

เหมาะสม 

๓๐๐,๐๐๐.- 

 

 ๓๐๐,๐๐๐.- 

 

๓๐๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  60  

ผูยากจน ผูดอย 

โอกาส ผูยากจน 

ผูประสบภัย

ธรรมชาติ สมาชิก

โครงการตาม

พระราชดําริไดรับ

การชวยเหลือและ

บรรเทาความ

เดือดรอน 

ผูยากจน ผูดอย 

โอกาส ผูยากจน 

ผูประสบภัย

ธรรมชาติ 

สมาชิกโครงการ

ตามพระราชดําริ

ไดรับการ

ชวยเหลอืและ

บรรเทาความ

เดือดรอน 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

11 โครงการสงเคราะหผู

ติดเชื้อเอดสและผู

ไดรับผลกระทบ 

เพื่อใหการสงเคราะหผู

ติดเชื้อและผูไดรับ

ผลกระทบรายละ 500 

บาท 

ผูติดเชื้อ ฯ 

และผูไดรับ

ผลกระทบ

จํานวน 100 

ราย 

600,000.- 

 

 600,000.- 

 

600,000.- 

 

รอยละ  100  

ผูติดเชื้อเอดสและ

ผูไดรับผลกระทบ

มีคุณภาพชวีิตที่ดี

ขึน้ 

ผูติดเชื้อเอดส

และผูไดรับ

ผลกระทบมี

คุณภาพชวีิตที่ดี

ขึน้ 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่  1  การสรางความมั่งคั่งอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาการศึกษา  สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต                                                                                       

๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  2.1  แนวทางการพัฒนา  ๑  การสงเสริมการเพิ่มรายได  ลดรายจายของครัวเรือน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

 ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

1 โครงการฝกอบรม

อาชีพเสริมเพิ่มรายได

ลดรายจาย 

 

เพื่อสงเสรมิให

ประชาชนมีทักษะ

ความรูในการ

ประกอบอาชีพดาน

ตางๆ 

๓๐๐ คน ๑๕๐,๐๐๐. 

 

 ๑๕๐,๐๐๐. 

 

๑๕๐,๐๐๐. 

 

รอยละ  100  

ประชาชนมี

อาชีพเสริมเพิ่ม

รายได และ

สามารถยึด

เปนอาชีพ 

ประชาชนมีอาชีพ

เสริมเพิ่มรายได และ

สามารถยึดเปนอาชพี 

กองสวัสดิการ

สังคม 

2 โครงการสงเสริม

สนับสนุนการ

ดําเนินการตาม

โครงการศูนยเรียนรู

การพัฒนาการเกษตร 

 

เพื่อใหการ

สนับสนุนการ

ดําเนินการตาม

โครงการศูนยเรียนรู

การพัฒนาการ

เกษตร 

ประชาชนในเขต

เทศบาลฯ 

๒๐๐,๐๐๐. 

 

 ๒๐๐,๐๐๐. 

 

๒๐๐,๐๐๐. 

 

รอยละ  100  

ประชาชนใน

เขตเทศบาลฯ 

ไดเขารวม

กิจกรรมตาม

โครงการฯ  

ประชาชนในเขต

เทศบาลฯ ไดเขารวม

กิจกรรมตาม

โครงการฯ และไดรับ

ความรูนําไปปรับใช

ในการประกอบอาชพี

เพื่อเพิ่มรายได 

กองสวัสดิการ

สังคม  

บูรณาการ

รวมกับ 

หนวยงานอื่น 
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  2.2  แนวทางการพัฒนา  ๒  สงเสริม และสรางการเรียนรูการดํารงชวีิตอยางมีเหตุมผีลและเอื้อเฟอซึ่งกันและกัน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

๑ 

 

 

 

 

โครงการฝกอบรม

รณรงคสงเสริม ให

ความรูตามแนวทาง 

พระราชดําริเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

เพื่อสงเสรมิและรณรงค 

การดําเนินชวีิตตารม

แนวพระราชดําริ 

“เศรษฐกิจพอเพียง 

ผูนําหมูบาน 

แกนนําชุมชน  

อาสาสมัคร 

ชุมชนจํานวน 

๖๐๐ คน 

๒๐๐,๐๐๐. 

 

 ๒๐๐,๐๐๐. 

 

๒๐๐,๐๐๐. 

 

รอยละ  70  

ผูนําหมูบาน แกน

นําชุมชนมีความรู

ในการดําเนินชีวิต

ตามแนว

พระราชดําริและ

สามารถขยายผล

ใหประชาชนใน

หมูบาน 

ผูนําหมูบาน แกน

นําชุมชนมีความรู

ในการดําเนินชีวติ

ตามแนว

พระราชดําริและ

สามารถขยายผล

ใหประชาชนใน

หมูบาน 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

๒ โครงการศูนยบริการ

และถายทอด

เทคโนโลยีทางการ

เกษตรประจําเทศบาล

เมืองเมืองแกนพัฒนา 

เพื่อรองรับภารกิจถาย

โอนและสงเสริม

เกษตรกรในเขตเทศบาล 

เกษตรกรในเขต

เทศบาล  ๘๐% 

๔๐,๐๐๐.- 

 

 ๔๐,๐๐๐.- 

 

๔๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  60  

เกษตรกรไดรับ

ความรู  ขาวสาร

เกี่ยวกับการ

เกษตรกรรม  การ

แกไขปญหา

ทางการเกษตร  

เกษตรกรไดรับ

ความรู  ขาวสาร

เกี่ยวกับการ

เกษตรกรรม  การ

แกไขปญหา

ทางการเกษตร 

และการพัฒนา

ความรูเพิ่มมากขึน้  

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

 



- 257 – 

2.3  แนวทางการพัฒนา    ๓   การพัฒนาทักษะในการประกอบอาชพี สงเสริม และสนบัสนุน  กลุมอาชพี  การพัฒนา สินคา / บริการ    การสงเสริมการตลาด 

                 รวมกัน และมีชองทางในสรางโอกาสทางการตลาด 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

1 

 

 

 

โครงการอบรม

สงเสริมการเพาะเห็ด

และแปรรูป

ผลติภัณฑจากเห็ด 

 

เพื่อสงเสรมิเกษตรกร

กลุมเพาะเห็ดใหมี

ความรูเพิ่มมากขึน้ 

๑๐๐  

ครัวเรือน 

๑๕๐,๐๐๐.- 

 

 ๑๕๐,๐๐๐.- 

 

๑๕๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  70  

เกษตรกรผูเพาะ

เห็ดมีความรู และมี

ชองทางการ

จําหนายผลผลติ

มากขึ้น 

เกษตรกรผูเพาะ

เห็ดมีความรู และ

มีชองทางการ

จําหนายผลผลติ

มากขึ้น 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

2 โครงการจัดงานวัน

เกษตรเมืองแกน 

๑.เพื่อจัดงานเผยแพร

และถายทอดความรู

ทางวิชาการและ

เทคโนโลยีระบบผลิต

พืชเกษตร 

๒.เพื่อแสดง จําหนาย

ผลผลิตทางการ

เกษตรในพืน้ที่ 

ปละ ๑ ครั้ง 1,00๐,๐๐๐ 

 

 1,00๐,๐๐๐ 

 

1,00๐,๐๐๐ 

 

รอยละ  90  

๑.เกษตรกรมี

ความรูความเขาใจ

ในเทคนิคดานการ 

เกษตรเพิ่มมากขึน้ 

๒.เกษตรกร

สามารถจําหนาย

ผลผลิตทางการ

เกษตรทําใหมี

รายไดเพิ่มมากขึ้น 

๑.เกษตรกรมี

ความรูความ

เขาใจในเทคนิค

ดานการ เกษตร

เพิ่มมากขึ้น 

๒.เกษตรกร

สามารถจําหนาย

ผลผลิตทางการ

เกษตรทําใหมี

รายไดเพิ่มมากขึ้น 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

3 โครงการฝกอบรม

และสงเสริม

สนับสนุนการ

ดําเนินงานกลุม

วิสาหกิจชุมชนในเขต

เทศบาลเมืองเมือง

แกนพัฒนา 

**นําโครงการ

อุดหนุนกลุม

วิสาหกิจชุมชนมา

รวม 

เพื่อดําเนินการ

ฝกอบรมดานวิสาหกิจ

ชุมชน  และสนับสนุน

การดําเนินงานกลุม

วิสาหกิจชุมชนในเขต

เทศบาลเมืองเมือง

แกนพัฒนา 

๓  ครั้ง ๒๐๐,๐๐๐.- 

 

 ๒๐๐,๐๐๐.- 

 

๒๐๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  60  

การพัฒนา

ปรับปรุงการ

ดําเนินกิจกรรม

ของกลุมวิสาหกิจ

ชุมชน และการ

พัฒนาผลติภัณฑ

วิสาหกิจชุมชน ใน

เขตเทศบาลเมือง

เมืองแกนพัฒนา 

สามารถพัฒนา

ปรับปรุงการ

ดําเนินกิจกรรม

ของกลุม

วิสาหกิจชุมชน 

และการพัฒนา

ผลติภัณฑ ใหมี

ความหลาก 

หลายตรงกัน

ความตองการ

ของตลาด 

กอง

สวัสดิการ 

สังคม 

4 

 

 

 

 

 

 

โครงการทองเที่ยว

เชิงเกษตรและวถิี

ชวีิตชุมชน Home 

Stay& Farm Stay 

 

๑.เพื่อสงเสรมิอาชีพ

ใหประชาชน 

๒.เพื่อสงเสรมิการ

ทองเที่ยวทาง 

ศิลปวัฒธรรม และวิถี

ชวีิตของทองถิ่น 

 

๒  แหง 

ในเขต

เทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐.- 

 

 ๑๐๐,๐๐๐.- 

 

๑๐๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  60  

๑.ประชาชนมี

อาชีพเสริมและ

สามารถพัฒนา

เปนอาชีพหลัก 

๒.มีรายไดเพิ่ม

จากการทองเที่ยว 

๑.ประชาชนมี

อาชีพเสริมและ

สามารถพัฒนา

เปนอาชีพหลัก 

๒.ประชาชนมี

รายไดเพิ่มจาก

การทองเที่ยว 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

5 โครงการสงเสริม

เกษตรกรดานการ

ประมง (พัฒนา

อาชีพการเพาะเลีย้ง

สัตวน้ํา) 

 

๑.เพื่อสรางอาชพี

เสริมใหกับประชาชน 

๒.สรางรายได ลด

รายจายใหกับ

ประชาชน 

๓. สงเสริมและบริการ

ดานการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา 

กลุม

เกษตรกร 

ในเขต

เทศบาล 

๘๐,๐๐๐.- 

 

 ๘๐,๐๐๐.- 

 

๘๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  60  

๑.ประชาชนมี

อาชีพเสริมเพิ่ม

รายไดลดรายจาย

ในการดํารงชีวิต 

๒.แกไขปญหา

ความยากจนของ

ประชาชน 

๓.  เกษตรกร

ไดรับการสงเสริม

และบริการดาน

การเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา 

๑.ประชาชนมี

อาชีพเสริมเพิ่ม

รายไดลด

รายจายในการ

ดํารงชีวิต 

๒.แกไขปญหา

ความยากจน

ของประชาชน 

๓.  เกษตรกร

ไดรับการ

สงเสริมและ

บริการดานการ

เพาะเลีย้งสัตว

น้ํา 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

6 โครงการสงเสริมการ

ประกอบอาชีพเสริม

ในวัยชรา 

1.เพื่อสงเสรมิการจัด

กิจกรรมใหผูสูงอายุ 

ไดมีการรวมกลุมทํา

กิจกรรมตามสมัครใจ

รวมกับอาสาสมัคร

ชุมชน ผูนําชุมชน เปน

การเพิ่มโอกาสดาน

อาชีพใหแกผูสูงอายุ 

2.เพื่อเปนแหลงเรียนรู

ใหแกผูสูงอายุที่สนใจ 

ไดเขามาศึกษาแนว

ทางการจัดกิจกรรม

และขบวนการ

รวมกลุม 

ผูสูงอายุและ

อาสาสมัคร

ชุมชนในพื้นที่

เขตเทศบาล

เมืองเมืองแกน

พัฒนา จํานวน 

200 คน 

60,000.- 

 

 60,000.- 

 

60,000.- 

 

รอยละ  60  

1.ผูสูงอายุ ไดมี

การรวมกลุมทํา

กิจกรรมตาม

สมัครใจรวมกับ

อาสาสมัครชุมชน 

ผูนําชุมชน เปน

การเพิ่มโอกาส

ดานอาชพีใหแก

ผูสูงอาย ุ

2.เปนแหลงเรยีนรู

ใหแกผูสูง อายุที่

สนใจ ไดเขามา

ศึกษาแนวทาง 

การจัดกิจกรรม

และขบวนการ

รวมกลุม 

 

1.ผูสูงอายุ ไดมี

การรวมกลุมทํา

กิจกรรมตาม

สมัครใจรวมกับ

อาสาสมัคร

ชุมชนผูนําชุมชน 

เปนการเพิ่ม

โอกาสดาน

อาชีพใหแก

ผูสูงอาย ุ

2.เปนแหลง

เรียนรูใหแก

ผูสูงอายุที่สนใจ 

ไดเขามาศึกษา

แนวทางการจัด

กิจกรรมและ

ขบวนการรวม 

กลุม 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่  2  สรางสังคมแหงวัฒนธรรม  ความรู  ภูมิปญญา  จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลง 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4.1  แนวทางการพัฒนา  ๔  การสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอมและใชทรัพยากรธรรมชาตอิยางยั่งยืน ลดปริมาณการใชสารเคมีในการดํารงชวีิต 

                                                   และประกอบอาชีพ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

 ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

๑ 

 

 

 

 

โครงการสงเสริม

เกษตรกร ในการผลิต

พืชปลอดภัย เกษตร

ปลอดสารพษิ  และ

เกษตรอินทรีย 

 

๑.เพื่อสงเสรมิให

เกษตรกรลดการใช

ปุยเคมีในการเกษตร 

๒.เพื่อเตรียมความ

พรอมใหเกษตรกรใน

การผลิตพืช เพื่อ

แขงขันในตลาด

อาเซียนได 

กลุมเกษตรกร

ในเขตเทศบาล 

๖๐,๐๐๐.- 

 

 ๖๐,๐๐๐.- 

 

๖๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  60  

๑.ลดตนทุนการ

ผลติทางการ 

เกษตร 

๒.ประชาชนมี

รายไดเพิ่มมาก

ขึน้ 

๓. เกษตรกร

สามารถผลิตพืช

ใหแขงขันใน

ตลาดอาเซียนได 

๑.ลดตนทุนการ

ผลติทางการ                                                     

เกษตร 

๒.ประชาชนมี

รายไดเพิ่มมาก

ขึน้ 

๓. เกษตรกร

สามารถผลิตพืช

ใหแขงขันใน

ตลาดอาเซียนได 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

๒ 

 

 

 

 

โครงการฝกอบรม

สงเสริม สนับสนุนให

ความรูทักษะการทํา

หมักปุย ปุยชวีภาพ ปุย

อินทรียเคมีอัดเม็ด 

เพื่อสงเสรมิให

เกษตรกรใชปุยหมัก

แทนปุยเคมีใน

การเกษตร 

เกษตรกร   

๑๕๐  ราย 

๓๐๐,๐๐๐.- 

 

 ๓๐๐,๐๐๐.- 

 

๓๐๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  60  

ลดตนทุนการผลติ

ทางการ เกษตร 

ดินมีคุณภาพ

เหมาะสมในการ

เพาะปลูก 

ลดตนทุนการ

ผลิตทางการ 

เกษตร ดินมี

คุณภาพ

เหมาะสมในการ

เพาะปลูก 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

๓ โครงการสงเสริมการ

ผลติพืชปลอดภัยจาก

สารเคมีเพื่อลดตนทุน

การผลิตพืชโดยใช

กระบวนการแปลง

เรียนรูและโรงเรียน

เกษตรกร 

เพื่อสงเสรมิความรู

ใหแกเกษตรกรในการ

ทําเกษตรโดยการ

ผลติพืชปลอดภัยจาก

สารเคมี และลด

ตนทุนการผลิต 

๑๐๐  คน ๔๐,๐๐๐.- 

 

 ๔๐,๐๐๐.- 

 

๔๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  60  

๑.ลดรายจาย

เพิ่มรายไดใหกับ

ครอบครัว 

๒.ลดจํานวน

ผูปวยเกี่ยวกับ

สารพษิในกระแส

โลหิต  

๓. ไดรับความรู

เทคโนโลยีใหม ๆ 

ในการผลติพืช

ปลอดภัย 

๑.ลดรายจาย

เพิ่มรายไดใหกับ

ครอบครัว 

๒.ลดจํานวน

ผูปวยเกี่ยวกับ

สารพษิใน

กระแสโลหิต  

๓. ไดรับความรู

เทคโนโลยีใหม ๆ 

ในการผลติพืช

ปลอดภัย 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

4 โครงการกินอยูอยาง

ปลอดภัยสิ่งแวดลอม

ปลอดพิษ 

***นําโครงการผักสวน

ครัวรั้วกินไดมารวม  

เพื่อสงเสริมการปลูก

ผักปลอดสารไวทาน

เองในครัวเรือน 

120  คน 5๐,๐๐๐.- 

 

 5๐,๐๐๐.- 

 

5๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  60  

๑.ลดรายจาย

ภายใน

ครอบครัว 

๒. ประชาชนได

ทางผักปลอด

สารพษิ 

๑.ลดรายจาย

ภายในครอบครัว 

๒. ประชาชนได

ทางผักปลอด

สารพษิ 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่  5  การสรางประสิทธิภาพความโปรงใส  เปนประชาธิปไตย  และเปนธรรมในการใหบริการ 

     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  7  การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

๗.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

7.1 แนวทางการพัฒนา  1  เปดโอกาสและชองทางใหภาคประชาชนแสดงความเห็นและมีสวนรวมในการติดสินใจในการดําเนินกิจกรรมของ อปท. 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่

คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

1 โครงการ

จัดทํา ปรับ 

ปรุง และ

ทบทวนแผน

ชุมชน 

1.เพื่อจัดทําขอมูลพื้นฐาน ในการจัดทํา

แผนชุมชน  

2.เพื่อเพิ่มทักษะ พัฒนาความรูเกี่ยวกับ

แผนชุมชนใหแก ประธานชุมชน ผูแทน

ชุมชน คณะผูบริหาร สมาชิกสภา

เทศบาล เจาหนาที่และผูที่มีหนาที่

เกี่ยวของในการจัดทําแผนชุมชน 

3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผน

ชุมชนในการพัฒนาเทศบาลเมืองเมือง

แกนพัฒนา 

4.เพื่อสนับสนุนใหมีการจัดทําแผนชุมชน

หรอืมีการทบทวนปรับปรุงแผนชุมชน 

 

คณะผูบรหิาร สมาชกิสภา

เทศบาลเมอืงเมืองแกน

พัฒนา หัวหนาสวนราชการ 

ประธานชุมชน ผูแทนชุมชน 

เจาหนาที่ผูปฏบิัติงานและผู

ที่เกี่ยวของในการจัดทําแผน

ชุมชนและประชาชน จํานวน

ทัง้สิน้ 27 ชุมชน 

20,000.- 

 

 20,000.- 

 

20,000.- 

 

รอยละ  100  

1.มีขอมูลความ

จําเปนขั้น

พืน้ฐานเพื่อใช

ในการจัดทํา

แผนชุมชน  

2.ทําใหการ

ดําเนินการแผน

ชุมชนมี

ประสิทธิภาพ

มากขึ้น 

 

1.มีขอมูล

ความจําเปน

ขั้นพื้นฐานเพื่อ

ใชในการ

จัดทําแผน

ชุมชน  

2.ทําใหการ

ดําเนินการ

แผนชุมชนมี

ประสิทธิภาพ

มากขึ้น 

 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

รวมกับ 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผดิชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

2 โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

ผูนําชุมชน 

1.เพื่อใหชุมชนมีผูนําที่มคีวามรู 

ความสามารถในการบริหารจัดการ

ชุมชน รวมแลกเปลี่ยนประสบการณการ

พัฒนา 

2.เพื่อใหชุมชนมีผูนําที่มภีาวะผูนํา 

คุณธรรม จรยิธรรม และเสียสละเพื่อ

สวนรวม 

3.เพื่อใหผูนําชุมชนมีแนวทางในการ

เสริมสรางความรัก ความสามัคคี ความ

รวมมอืและความเขมแข็งของชุมชน 

 

คณะผูบริหาร/ 

สมาชิกฯ/

ประธานชุมชน

ในเขตพืน้ที่

เทศบาลฯ และ

ขาราชการฯ 

จํานวน 165 

คน 

๗๐,๐๐๐.- 

 

 ๗๐,๐๐๐.- 

 

๗๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ 90  

1.ผูนําที่มคีวามรู 

ความสามารถใน

การบริหาร

จัดการชุมชน 

รวมแลกเปลี่ยน

ประสบการณ

การพัฒนา 

2.ผูนําที่มีภาวะ

ผูนํา คุณธรรม 

จรยิธรรม และ

เสียสละเพื่อ

สวนรวม 

 

1.ผูนําที่มี

ความรู 

ความสามารถ

ในการบริหาร

จัดการชุมชน 

รวมแลกเปลี่ยน

ประสบการณ

การพัฒนา 

2.ผูนําที่มี

ภาวะผูนํา 

คุณธรรม 

จรยิธรรม และ

เสียสละเพื่อ

สวนรวม 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

3 โครงการจัดเก็บ

ขอมูลพื้นฐาน 

1.เพื่อจัดทําและปรับปรุงขอมูลความ

จําเปนขั้นพืน้ฐานครบทุกครัวเรือน 

2.เพื่อใชเปนแนวทางการพัฒนาคุณภาพ

ชวีิตของประชาชนในจัดทําแผนชุมชน 

3.เพื่อใหทราบถึงขอมูลพื้นฐาน

ครัวเรือนและหมูบานในการพัฒนา วาง

แผนการบริหารจัดการทองถิ่น 

 

ประชาชนใน

เขตเทศบาล

เมืองเมือง

แกนพัฒนา 

จํานวน 27

ชุมชน 

 

3๐,๐๐๐.- 

 

 3๐,๐๐๐.- 

 

3๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  90  

1.สามารถจัดทํา

และปรับปรุง

ขอมูลความ

จําเปนขั้น

พืน้ฐานครบทุก

ครัวเรือน 

2.สามารถใช

เปนแนว

ทางการพัฒนา

คุณภาพชวีิต

ของประชาชนใน

จัดทําแผนชุมชน 

1.สามารถ

จัดทําและ

ปรับปรุงขอมูล

ความจําเปนขั้น

พืน้ฐานครบทุก

ครัวเรือน 

2.สามารถใช

เปนแนว

ทางการพัฒนา

คุณภาพชวีิต

ของประชาชน

ในจัดทําแผน

ชุมชน 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 
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7.1 แนวทางการพัฒนา  ๒  การสงเสริม และ สนับสนุนการทํางานรวมกับภาคีการพัฒนาอื่นจากภายนอกองคกร 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

1 โครงการสงเสริมการ

ผลติและแปรรูป

ผลติภัณฑทาง

การเกษตร “ของดี

อําเภอแมแตง” 

เพื่ออุดหนุนงบประมาณ

สําหรับการจัดงานของดี

อําเภอแมแตง 

1 ครั้ง 60,000 

 

 60,000 

 

60,000 

 

รอยละ  80  

ประชาชนมี

รายไดจากการ

จําหนายกลวย

น้ําวา และ

ผลติภัณฑตาง ๆ  

ประชาชนมี

รายไดจากการ

จําหนายกลวย

น้ําวา และ

ผลติภัณฑตาง ๆ 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 
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7.2  แนวทางการพัฒนา    ๓   การพัฒนาประสิทธิภาพสรางจิตสํานึกของบุคลากรในการบรกิารประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม รบัผดิชอบตอสวนรวมและพรอม  

                       รองรับการตรวจสอบจากประชาชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

 ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

๑ 

 

 

 

โครงการซอมแซม

วัสดุ ครุภัณฑที่ใช

ปฏิบัติงานกอง

สวัสดิการสังคม 

เพื่อใหวัสดุ ครุภัณฑที่

ใชในการปฏิบัติงานมี

สภาพที่สามารถใช

ปฏิบัติงานไดตาม

ตามปกติ 

วัสดุ ครุภัณฑที่

ชํารุด ทรุดโทรม 

๔๐,๐๐๐.- 

 

 ๔๐,๐๐๐.- 

 

๔๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  60  

วัสดุ ครุภัณฑ มี

สภาพสมบูรณใช

งานไดตามปกติ 

วัสดุ ครุภัณฑ มี

สภาพสมบูรณใช

งานไดตามปกติ 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

๒ 

 

 

 

โครงการจัดซื้อวัสดุ   

เพื่อใชในการ

ปฏิบัติงานกอง

สวัสดิการสังคม 

เพื่อดําเนินการจัดซื้อ 

วัสดุสําหรับใชในการ

ปฏิบัติตามความ

จําเปนและเหมาะสม 

ปละ ๔  ครั้ง ๕๐๐,๐๐๐.- 

 

 ๕๐๐,๐๐๐.- 

 

๕๐๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  60  

มีวสัดุเพื่อใชใน 

การปฏิบัติงาน

ตามความจําเปน

และเหมาะสม 

มีวัสดุเพื่อใชใน 

การปฏิบัติงาน

ตามความจําเปน

และเหมาะสม 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลติของ

โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

๓ 

 

โครงการจัดซื้อ

ครุภัณฑ เพื่อใชใน

การปฏิบัติงานกอง

สวัสดิการสังคม 

เพื่อดําเนินการจัดซื้อ

ครุภัณฑ สําหรับใชใน

การปฏิบัติตามความ

จําเปนและเหมาะสม 

ปละ ๒  ครั้ง ๕๐,๐๐๐.- 

 

 ๕๐,๐๐๐.- 

 

๕๐,๐๐๐.- 

 

รอยละ  60  

มีครุภัณฑเพื่อ

ใชในการ 

ปฏิบัติงานตาม

ความจําเปน

และเหมาะสม 

มีครุภัณฑเพื่อ

ใชใน 

การปฏิบัติงาน

ตามความ

จําเปนและ

เหมาะสม 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

4 โครงการจางเหมา

แรงงานรายวัน

ดําเนินการชวย

ปฏิบัติงานกอง

สวัสดิการสังคม 

 

 

เพื่อจางแรงงานใน

พืน้ที่การปฏิบัติงาน

ศูนยการเรยีนรู

เศรษฐกิจพอเพียง / 

ปฏิบัติงานดานสังคม

สงเคราะห ,พัฒนา 

และสงเสริมอาชีพ / 

ดูแลอาคารสถานที่

บริเวณอาคาร

สํานักงาน  

15  คน 1,375,000.- 

 

 1,375,000.- 

 

 

1,375,000.- 

 

แรงงานใน

ทองถิ่นมี

รายได และมี

สวนรวมใน

การปฏิบัติงาน

ของเทศบาล 

แรงงานใน

ทองถิ่นมีรายได 

และมีสวนรวม

ในการ

ปฏิบัติงานของ

เทศบาล 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 
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 สรุปรายละเอียดโครงการพัฒนา   

 แผนพัฒนาสามป   (พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕61)   

 กองสวัสดิการสังคม 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่  2  สรางสังคมแหงวัฒนธรรม  ความรู  ภูมิปญญา  จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลง  

๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวติ 

แนวทางการพัฒนา 

ป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61 รวม ๓ ป 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. จัดบริการสาธารณสุขขัน้พื้นฐานทั้งเชงิรุกและเชงิรับให 

    ครอบคลุมทัง้ดานสงเสรมิสุขภาพ ปองกันและควบคุม ฯ 

- - - - - - - - 

2. การสงเสรมิใหเด็กและเยาวชน ประชาชนรูจักใหเวลาวาง 

    ใหเกิดประโยชน รูรักสามัคคใีนหมูคณะ ฯ 
3 370,000 3 370,000 3 370,000 9 1,110,000 

3. การสงเสรมิและสนับสนุนใหประชาชนมีทักษะในการดูแล 

    สขุภาพของตนเอง รวมถึงการจัดกิจกรรม ฯ 
1 30,000 1 30,000 1 30,000 3 90,000 

๔. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนการสอนและ การศกึษาท้ังใน 

    ระบบและนอกระบบที่เหมาะสม และเพียงพอ 
- - - - - - - - 

5. การสงเสรมิสวัสดิภาพและสนับสนุน ดูแล ใหคําปรกึษา    

    สงเคราะห  พิทักษสิทธิ์  ฟนฟูแกเด็กฯ 11 2,230,000 11 2,230,000 11 2,230,000 33 6,690,000 

รวม 15 2,630,000 15 2,630,000 15 2,630,000 45 7,890,000 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่  1  การสรางความมั่งคั่งอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

แนวทางการพัฒนา 

ป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61 รวม ๓ ป 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

๑.สงเสริมการเพิ่มรายไดลดรายจายของ

ครัวเรือน 
2 350,000 2 350,000 2 350,000 6 1,050,000 

๒.สงเสริมและสรางการเรียนรูการดํารงชวีิต

อยางมีเหตุมีผลและเอื้อเฟอซึ่งกันและกัน 
2 240,000 2 240,000 2 240,000 6 720,000 

๓.การพัฒนาทักษะในการประกอบอาชพี 

สงเสริมและสนับสนุนกลุมอาชีพ การพัฒนา

สินคา / บริการ การสงเสริมการตลาด และ

สงเสริม สนับสนุนชองทางในการสรางโอกาส

ทางการตลาด 

6 1,590,000 6 1,590,000 6 1,590,000 18 4,770,000 

รวม 10 2,180,000 10 2,180,000 10 2,180,000 30 6,540,000 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่  3  ดํารงความเปนฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  และพลังงานสะอาด 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

แนวทางการพัฒนา 

ป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61 รวม ๓ ป 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. เพิ่มประสทิธิภาพในการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง 

    ปฏิกูล 

- - - - - - - - 

2. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการ 

    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

- - - - - - - - 

3. ลดปริมาณและควบคุมมลพิษทางน้ําและทางอากาศ - - - - - - - - 

๔. การสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอมและใช 

    ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ลดปริมาณการใช 

    สารเคมีในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ 

 

4 

 

450,000 

 

4 

 

450,000 

 

4 

 

450,000 

 

12 

 

1,350,000 

รวม 

 

4 

 

450,000 

 

4 

 

450,000 

 

4 

 

450,000 

 

12 

 

1,350,000 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่  5  การสรางประสิทธิภาพความโปรงใส  เปนประชาธิปไตย  และเปนธรรมในการใหบริการ 

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

 

แนวทางการพัฒนา 

ป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61 รวม ๓ ป 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

๑. เปดโอกาสและชองทางใหภาคประชาชน

แสดงความเห็นและมีสวนรวมในการติดสินใจใน

การดําเนินกิจกรรมของ อปท. 

3 120,000 3 120,000 3 120,000 9 360,000 

๒. สงเสริมและสนับสนุนการทํางานรวมกับ

ภาคีการพัฒนาอื่นจากภายนอกองคกร 
1 60,000 1 60,000 1 60,000 3 180,000 

๓. การพัฒนาประสิทธิภาพสรางจิตสํานึกของ

บุคลากรในการบริการประชาชน ยึดหลัก

คุณธรรม จรยิธรรม รับผดิชอบตอสวนรวมและ

พรอมรองรับการตรวจสอบจากประชาชน 

4 1,965,000 4 1,965,000 4 1,965,000 12 5,895,000 

รวม 

 

8 

 

2,145,000 

 

8 

 

2,145,000 

 

8 

 

2,145,000 

 

24 

 

6,435,000 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กองชาง 
 

 



-  ๒74 – 
 รายละเอียดโครงการพัฒนา   

 แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)   
 กองชาง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่  1  การสรางความมั่งค่ังอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 1  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน                                                                                       

๓.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
  3.1 แนวทางการพัฒนา  1  ปรับปรงุโครงสรางพื้นฐานดานการเกษตรใหครอบคลมุและมีประสิทธิภาพ   ทั่วถงึ   เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 
                                ทางการเกษตร  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  ลดคาใชจายในการผลิต และเพิ่มชองทางการกระจายสินคา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

1 โครงการกอสรางดาด
คอนกรีตลําเหมืองดง 
ต.อินทขิล 

๑. เพื่อพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
ดานการเกษตรใหมี
ประสิทธิภาพ 
๒. เพ่ิมขีด
ความสามารถใน
การผลิตผลิตผล
ทางการเกษตร  

ป ๕9 ความ 
ยาว ๒๐๐ ม. 
ป 60  ความ
ยาว ๒๐๐ ม. 
ป 61 ความ
ยาว ๒๐๐ ม. 

๘๐๐,๐๐๐.- 
 

 ๘๐๐,๐๐๐ 
 

๘๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละ  60
โครงสรางพื้นฐาน
ดานการเกษตรมี
ประสิทธิภาพ
สามารถตอบสนอง
และอํานวยความ
สะดวกแกเกษตรกร
ในการขนสง
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

โครงสรางพื้นฐาน
ดานการเกษตรมี
ประสิทธิภาพ
สามารถตอบสนอง
และอํานวยความ
สะดวกแกเกษตรกร
ในการขนสง
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



- 275 - 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

2 โครงการกอสราง
ปรับปรุงถนนเขาสู
พื้นที่การเกษตรและ
ถนนลูกรัง  ภายใน
เขตเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา 

1. เพ่ือพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
ดานการเกษตรใหมี
ประสิทธิภาพ 
๒.เพ่ิมขีดความ 
สามารถ ในการ
แขงขันทาง
การเกษตร  
๓.  ลดความเสียหาย
ในการขนสงผลิตผล 
ทางการเกษตร 

ลงหินคลุกหรือ
ลูกรังบดอัดแนน   
ป ๕9 พื้นที่ไมนอย
กวา ๒๐,๐๐๐ ตร.ม. 
ป 60 พื้นที่ไมนอย
กวา ๒๐,๐๐๐ ตร.ม. 
ป  61 พื้นที่ไมนอย
กวา ๒๐,๐๐๐ ตร.ม. 
 

6๐๐,๐๐๐.- 
 

 6๐๐,๐๐๐.- 
 

6๐๐,๐๐๐.- 
 

รอยละ  60
โครงสราง
พื้นฐานดาน
การเกษตรมี
ประสิทธิภาพ
สามารถ
ตอบสนองและ
อํานวยความ
สะดวกแก
เกษตรกรในการ 
ขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร 

โครงสราง
พื้นฐานดาน
การเกษตรมี
ประสิทธิภาพ
สามารถ
ตอบสนองและ
อํานวยความ
สะดวกแก
เกษตรกรในการ
ขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 276 - 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

3 โครงการกอสรางและ
ซอมแซมดาด
คอนกรีตลําเหมืองไส
ไกในเขตเทศบาล 

๑.เพื่อพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
ดานการเกษตรใหมี
ประสิทธิภาพ 
๒.  เพิ่มขีด
ความสามารถใน
การผลิตผลิตผล
ทางการเกษตร  

ป 59   
ความยาว ๒๐๐ ม. 
ป 60   
ความยาว ๒๐๐ ม. 
ป 61  
ความยาว 200 ม. 

๘๐๐,๐๐๐.- 
 

 ๘๐๐,๐๐๐ 
 

๘๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละ  60
โครงสราง
พื้นฐานดาน
การเกษตรมี
ประสิทธิภาพ
สามารถ
ตอบสนองและ
อํานวยความ
สะดวกแก
เกษตรกรใน
การขนสง
ผลผลิต
ทางการ
เกษตร 

โครงสราง
พื้นฐานดาน
การเกษตรมี
ประสิทธิภาพ
สามารถ
ตอบสนองและ
อํานวยความ
สะดวกแก
เกษตรกรใน
การขนสง
ผลผลิต
ทางการ
เกษตร 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  ๒77 – 
 

3.2  แนวทางการพัฒนา    2   พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานสาธารณูปโภค และดานสาธารณูปการ  การคมนาคมขนสง  พัฒนา  ปรับปรุง  แหลงน้าํ  ระบบ
ประปา   
                                                                 สะพาน  ทางเทา  และทอระบายน้ํา   ใหครอบคลุมและมีประสทิธิภาพ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

๑ โครงการกอสราง 
ปรับปรุงประปา
หมูบาน/  ชุมชน 
 

เพื่อบริการดานน้ํา
อุปโภค  บริโภคใหแก
ประชาชน 

27  ชุมชน 5,00๐,๐๐๐ 
 

 5,00๐,๐๐๐ 
 

5,00๐,๐๐๐ 
 

รอยละ  70
สามารถบริการ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
แกประชาชนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

สามารถบริการ
สาธารณูปการ
แกประชาชนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองชาง 

๒ โครงการขยายทอ
ประปาหมูบาน  ชุมชน
หางดง 1 และหางดง 2 
หมู 6 ตําบลอินทขิล 
 

เพ่ือพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานใหบริการ
ประชาชนอํานวย
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยแก
ประชาชน 

ความยาวไมนอย
กวา 3,000  

เมตร 

30๐,๐๐๐ 
 

 30๐,๐๐๐ 
 

30๐,๐๐๐ 
 

รอยละ  80
สามารถบริการ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
แกประชาชนได
อยางมี
ประสทิธิภาพ 

สามารถบริการ
สาธารณูปการ
แกประชาชนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองชาง 
แผนชุมชน
หางดง 1,2  
ป 59-61    
ลําดับที่ 1  

เขต 1  

 
 
 
 
 
 
 



-  278 - 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

๓ โครงการจัดหากรอง
น้ําประปาหมูบาน  
บานเดน 1  หมู 8 
ตําบลอินทขิล 
 

เพ่ือพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานใหบริการ
ประชาชนอํานวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยแกประชาชน 

จํานวน  1  ชุด ๑๐๐,๐๐๐ 
 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละ  80
สามารถบริการ
ดาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
แกประชาชนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

สามารถ
บริการดาน
สาธารณูปการ
แกประชาชน
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองชาง 
แผนชุมชน
บานเดน 1 
ป 59-61    

๔ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสายแยกที่อาน
หนังสือพิมพคลอง
ชลประทาน ซอย 9  
ชุมชนบานหนองรวม
ใจ 
หมู 11 ตําบลอินทขิล 
 

เพ่ือพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานใหบริการ
ประชาชนอํานวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยแกประชาชน 

ขนาดความกวาง  
4.๐๐ เมตร ความ
ยาว  155.๐๐ เมตร  
หรือพื้นที่ไมนอยกวา  
620 ตร.ม. 

๓72,๐๐๐ 
 

 ๓72,๐๐๐ 
 

๓72,๐๐๐ 
 

รอยละ  80
สามารถบริการ
ดาน
สาธารณูปการ
แกประชาชนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

สามารถ
บริการดาน
สาธารณูปการ
แกประชาชน
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองชาง 
แผนชุมชน
บานหนอง

รวมใจ 
ป 59-61    

 
 
 
 
 
 
 



-  279 - 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

๕ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอย 5 ชุมชนบานปง 3 
หมูที่ ๗ ตําบลอินทขิล 

เพ่ือพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
ใหบริการประชาชน
อํานวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยแก
ประชาชน 

กวาง 3.00 ม. ยาว 
117.00 ม.หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา 
351.00  
ตร.ม. 

21๐,๐๐๐ 
 

 21๐,๐๐๐ 
 

21๐,๐๐๐ 
 

รอยละ  80
สามารถ
บริการดาน
สาธารณูปการ
แกประชาชนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

สามารถ
บริการดาน
สาธารณูปการ
แกประชาชน
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองชาง 
แผนชุมชน
บานปง 3 
ป 59-61    

6 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอย 4 
ชุมชนบานปง 1  
หมู 7  ต.อินทขิล 

เพ่ือพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
ใหบริการประชาชน
อํานวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยแก
ประชาชน 

บริเวณบาน 
นายศรชัย สาร
พันธ ถึงบาน 
นายอาย ปญญา  
บานนายกุย วิชา
มน ถึงบาน 
นางทองเหรียญ  
ปงทะวัง 

5๐๐,๐๐๐ 
 

 5๐๐,๐๐๐ 
 

5๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละ  80
สามารถ
บริการดาน
สาธารณูปการ
แกประชาชนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

สามารถ
บริการดาน
สาธารณูปการ
แกประชาชน
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองชาง 
แผนชุมชน
บานปง 1 
ป 59-61    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 280 - 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

7 โครงการปรับปรุงถนน
ในชุมชนบานปง 2  
หมูที่  7  ตําบลอิน
ทขิล 

เพ่ือพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานใหบริการ
ประชาชนอํานวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยแกประชาชน 

บานนายอายใจ  
ถึงหวยปูริน 

264,๐๐๐ 
 

 264,๐๐๐ 
 

264,๐๐๐ 
 

รอยละ  80
สามารถบริการ
ดาน
สาธารณูปการ
แกประชาชนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

สามารถ
บริการดาน
สาธารณูปการ
แกประชาชน
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองชาง 
แผนชุมชน
บานปง 2 
ป 59-61    

8 โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา  
ชุมชนบานเดน  2 

เพ่ือพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานใหบริการ
ประชาชนอํานวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยแกประชาชน 

ความยาวไมนอย
กวา 135.00 ม. 

405,๐๐๐ 
 

 405,๐๐๐ 
 

405,๐๐๐ 
 

รอยละ  80
สามารถบริการ
ดาน
สาธารณูปการ
แกประชาชนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

สามารถ
บริการดาน
สาธารณูปการ
แกประชาชน
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองชาง 
แผนชุมชน
บานเดน 2 
ป 59-61    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒81 – 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

9 โครงการกอสราง
ถนน OVER LAY 
ชุมชนสันปาตอง 
อินทขิล  หมู 11   
ตําบลอินทขิล 

เพ่ือพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
ใหบริการประชาชน
อํานวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยแก
ประชาชน 

ความกวาง  4.00  
เมตร  ความยาว  
400  เมตร 

600,000 
 

 600,000 
 

600,000 
 

รอยละ  80
สามารถบริการ
สาธารณูปการ
แกประชาชนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

สามารถบริการ
สาธารณูปการแก
ประชาชนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

กองชาง 
แผนชุมชน
สันปาตอง
อินทขิล 
ป 59-61    

10 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางตั้งแต
สะพานสันปาตอง 
อินทขิล ถึงราง
ระบายน้ํา หนาวัด
ปาจี้  ชุมชนปาจี้ 
หมู 1 ตําบลอิน
ทขิล 

เพ่ือพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
ใหบริการประชาชน
อํานวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภยัแก
ประชาชน 
 

ชวงที่ 1 กวาง 
5.80 ม. ยาว 
1,120 ม. 
ชวงที่  2 กวาง 
4.50 ม. ยาว 
337.00 ม.  หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา
8,012.50  ตร.ม. 

500,000.- 
 

 500,000.- 
 

500,000.- 
 

รอยละ  80
สามารถบริการ
สาธารณูปการ
แกประชาชนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

สามารถบริการ
สาธารณูปการแก
ประชาชนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

กองชาง 
แผนชุมชน

ปาจี้ 1 
ป 59-61 
ลําดับที่  1  

เขต  2    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒82 – 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

11 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพรอมวางทอ   
สามแยกวังแดง  
1-2 ชุมชนวังแดง 
2 หมู 2 ตําบล 
อินทขิล 

เพ่ือพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
ใหบริการประชาชน
อํานวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยแก
ประชาชน 

ขนาดความกวาง 
4.00 เมตร  
ความยาว 1.00 
เมตร  

690,000.- 
 

 690,000.- 
 

690,000.- 
 

รอยละ  80
สามารถบริการ
สาธารณูปการ
แกประชาชนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

สามารถบริการ
สาธารณูปการแก
ประชาชนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

กองชาง 
แผนชุมชน
วังแดง 1,2 
ป 59-61    

12 โครงการสรางศาลา
เอนกประสงค 
ชุมชนหนองออน 3 
หมู 10  
ตําบลอินทขิล 

เพ่ือพัฒนา
โครงสรางพืน้ฐาน
ใหบริการประชาชน
อํานวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยแก
ประชาชน 
 

กวาง 6.00 ม.  
ยาว 16.00 ม. 
 

800,000 
 

 800,000 
 

800,000 
 

รอยละ  80
สามารถบริการ
สาธารณูปการ
แกประชาชนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

สามารถบริการ
สาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการแก
ประชาชนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

กองชาง 
แผนชุมชน

หนองออน 3 
ป 59-61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 283 – 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

13 โครงการวางทอ
ระบายน้ําพรอมบอ
พัก  ชุมชนมวงคํา1 
หมู 4 ตําบลอิน
ทขิล 

เพ่ือพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
ใหบริการประชาชน
อํานวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยแก
ประชาชน 
 

ขนาดความ
กวาง  0.30  
เมตร  ลึกไม
นอยกวา  0.30  
เมตร  ความ
นาย  207  
เมตร 

869,400.- 
 

 869,400.- 
 

869,400.- 
 

รอยละ  80
สามารถบริการ
ดาน
สาธารณูปการแก
ประชาชนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

สามารถบริการ
ดาน
สาธารณูปการแก
ประชาชนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

กองชาง 
แผนชุมชน
มวงคํา 1 
ป 59-61    

14 โครงการประปา
ชุมชน  ชุมชนหัวดง 
หมู 3 ตําบลอิน
ทขิล 

เพ่ือพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
ใหบริการประชาชน
อํานวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยแก
ประชาชน 
 

จํานวน 1 แหง
ชุมชนหัวดง  
หมู 3 ตําบลอิน
ทขิล 

1,500,000.- 
 

 1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

รอยละ  80
สามารถบริการ
ดาน
สาธารณูปการแก
ประชาชนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

สามารถบริการ
ดาน
สาธารณูปการแก
ประชาชนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

กองชาง 
แผนชุมชน

หัวดง 
ป 59-61    

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 284 – 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

15 โครงการเสริมไหล
ทางถนนสายหลัก  
ชุมชนหนองออน 2 
ตําบลอินทขิล 

เพ่ือพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
ใหบริการ
ประชาชนอํานวย
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยแก
ประชาชน 
 

พื้นที่ไมนอยกวา  
800 ตารางเมตร 

500,000.- 
 

 500,000.- 
 

500,000.- 
 

รอยละ  80
สามารถ
บริการดาน
สาธารณูปการ
แกประชาชน
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สามารถ
บริการดาน
สาธารณูปการ
แกประชาชน
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองชาง 
แผนชุมชน  

หนองออน 2 
ป 59-61    

16 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนสายที่ 
2  ชุมชนทาตนปุย 
หมู 5 ตําบลอินทขิล 

เพ่ือพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
ใหบริการ
ประชาชนอํานวย
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยแก
ประชาชน 
 

กวาง 4.00 ม.  
ยาว 548.00 ม. 
พื้นที่ไมนอยกวา 
2,192 ม. 

833,000.- 
 

 833,000.- 
 

833,000.- 
 

รอยละ  80
สามารถ
บริการดาน
สาธารณูปการ
แกประชาชน
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สามารถ
บริการดาน
สาธารณูปการ
แกประชาชน
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองชาง 
แผนชุมชน
ทาตนปุย 
ป 59-61    

 
 
 
 
 
 
 



- 285 – 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

17 โครงการกอสรางรั้ว
กั้นหนองน้ําและไฟ
สองสวางบริเวณ
หนองน้ํา  ชุมชน
หนองออน 1  หมู 
10  ตําบลอินทขิล 

เพ่ือพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
ใหบริการ
ประชาชนอํานวย
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยแก
ประชาชน 
 

บริเวณหนอง
น้ํา  ชุมชน
หนองออน 1 

500,000.- 
 

 500,000.- 
 

500,000.- 
 

รอยละ  80
สามารถบริการ
ดาน
สาธารณูปการ
แกประชาชนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

สามารถบริการ
ดาน
สาธารณูปการ
แกประชาชนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองชาง 
แผนชุมชน

หนองออน 1 
ป 59-61    

18 โครงการปรับปรุงที่
ออกกําลังกายภายใน
โรงเรียนมวงคํา   
ชุมชนมวงคํา  2   
หมู 4  ตําบลอินทขิล 
 

เพ่ือพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
ใหบริการ
ประชาชนอํานวย
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยแก
ประชาชน 
 

จํานวน  1  
แหง 

1,500,000.- 
 

 1,500,000.- 
 

1,500,000.- 
 

รอยละ  80
สามารถบริการ
ดาน
สาธารณูปการ
แกประชาชนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

สามารถบริการ
ดาน
สาธารณูปการ
แกประชาชนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองชาง 
แผนชุมชน
มวงคํา 1 
ป 59-61    

 
 
 
 
 
 
 
 



- 286 – 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

19 โครงการกอสราง
สะพานคอนกรีต
เสริมเหล็กขามลํา
เหมืองชุมชนปาจี้  2 
ซอย 1 หมู 1  ตําบล
อินทขิล 

เพ่ือพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
ใหบริการ
ประชาชนอํานวย
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยแก
ประชาชน 
 

ขนาดความ
กวาง 4.00 
เมตร  ยาว  
6.00  เมตร 

800,000.- 
 

 800,000.- 
 

800,000.- 
 

รอยละ  80
สามารถบริการ
ดาน
สาธารณูปการ
แกประชาชนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

สามารถบริการ
ดาน
สาธารณูปการ
แกประชาชนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองชาง 
แผนชุมชน 

ปาจี้ 2 
ป 59-61    

20 โครงการกอสราง
ถนนแอสฟลทติก 
แยกปาจี้ – บานนาย
องอาจ  ศรีทอง 

เพ่ือพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
ใหบริการ
ประชาชนอํานวย
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยแก
ประชาชน 
 

ขนาดความ
กวาง  4.00  
เมตร  ความ
ยาว  100.00 
เมตร  พ้ืนที่
ไมนอยกวา  
400  ตาราง
เมตร 

240,000.- 
 

 240,000.- 
 

240,000.- 
 

รอยละ  80
สามารถบริการ
ดาน
สาธารณูปการ
แกประชาชนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

สามารถบริการ
ดาน
สาธารณูปการ
แกประชาชนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองชาง 
แผนชุมชน 
วังแดง 1 
ป 59-61    

 
 
 
 
 
 
 
 



- 287 – 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

21 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในชุมชน
หนองบัว  หมูที่ 6 
ตําบลชอแล 

เพ่ือพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
ใหบริการ
ประชาชนอํานวย
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยแก
ประชาชน 
 

ขนาดพื้นที่ไม
นอยกวาความ
กวาง 3.00 
เมตร  ความ
ยาว  500.00  
เมตร 

300,000.- 
 

 300,000.- 
 

300,000.- 
 

รอยละ  80
สามารถบริการ
ดาน
สาธารณูปการ
แกประชาชนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

สามารถบริการ
ดาน
สาธารณูปการ
แกประชาชนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองชาง 
แผนชุมชน 
หนองบัว 
ป 59-61  
ลําดับที่  1  

เขต  3     

22 โครงการปรับปรุงผิว
ถนนและขยายพื้นที่
ผิวถนนชุมชนปาไผ  
หมูที่ 4  ตําบลชอแล 

เพ่ือพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
ใหบริการ
ประชาชนอํานวย
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยแก
ประชาชน 
 

ขนาดพื้นที่ไม
นอยกวา 
500.00  
ตารางเมตร 

448,000.- 
 

 448,000.- 
 

448,000.- 
 

รอยละ  80
สามารถบริการ
ดาน
สาธารณูปการ
แกประชาชนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

สามารถบริการ
ดาน
สาธารณูปการ
แกประชาชนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองชาง 
แผนชุมชน 

ปาไผ 
ป 59-61    

 
 
 
 
 
 
 
 



- 288 – 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

23 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยาง   
OVER LAY  ภายใน
ชุมชนวังดิน 
หมู  3  ตําบลชอแล 

เพ่ือพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานใหบริการ
ประชาชนอํานวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยแกประชาชน 

ความกวาง  
5.00  เมตร  
ความยาว 
200.00 ม. 

400,000.-  400,000.- 400,000.- รอยละ  80
สามารถบริการ
ดาน
สาธารณูปการ
แกประชาชนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

สามารถ
บริการดาน
สาธารณูปการ
แกประชาชน
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองชาง 
แผนชุมชน

วังดิน 
ป 59-61    

24 โครงการทําราง
ระบายน้ําทิ้ง  ชุมชน
รวมใจบานใหม 1 
หมู 5  ตําบลชอแล 

เพ่ือพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานใหบริการ
ประชาชนอํานวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยแกประชาชน 

ขนาดความกวาง 
0.30  เมตร  ลึก
เฉลี่ย  0.30  
เมตร  ความยาว  
800.00  เมตร 

2,400,000 
 

 2,400,000 
 

2,400,000 
 

รอยละ  80
สามารถบริการ
ดาน
สาธารณูปการ
แกประชาชนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

สามารถ
บริการดาน
สาธารณูปการ
แกประชาชน
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองชาง 
แผนชุมชน
รวมใจบาน

ใหม 1 
ป 59-61    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒89 – 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

25 โครงการทํารางระบาย
น้ําทิ้ง  ชุมชนรวมใจ
บานใหม 2  หมู 5  
ตําบลชอแล 

เพ่ือพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานใหบริการ
ประชาชนอํานวย
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยแก
ประชาชน 

ขนาดความ
กวาง 
0.30  เมตร  
ลึกเฉลี่ย  
0.30  เมตร  
ความยาว  
800.00  
เมตร 

2,400,000 
 

 2,400,000 
 

2,400,000 
 

รอยละ  80
สามารถบริการ
ดาน
สาธารณูปการ
แกประชาชนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

สามารถบริการ
ดาน
สาธารณูปการ
แกประชาชนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองชาง 
แผนชุมชน

ชอแล 
ป 59-61    

26 โครงการขยายเขต
สายไฟฟาพาดดับ
บริเวณถนนหนา
โรงเรียนชุมชนวัดชอแล  
ถนนคันคลองชุมชนชอ
แล - 
สันปาสักชุมชนชอแล  
ตําบลชอแล 

เพ่ือพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานใหบริการ
ประชาชนอํานวย
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยแก
ประชาชน 
 

ความยาว  
300  เมตร 

300,000.- 
 

 300,000.- 
 

300,000.- 
 

รอยละ  80
สามารถบริการ
ดาน
สาธารณูปการ
แกประชาชนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

สามารถบริการ
ดาน
สาธารณูปการ
แกประชาชนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองชาง 
แผนชุมชน
บานเดน 1 
ป 59-61    

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒90 - 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

27 โครงการปรับปรุง
ขยายผิวจราจรและ
เสริมไหลทางถนน
ในเขตเทศบาล 

เพ่ือพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานใหบริการ
ประชาชนอํานวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยแกประชาชน 

ป ๕9  
พื้นที่ ๕๐๐  ตร.
ม. 
ป 60  พื้นที่ 
๑,๒๕๐ ตร.ม. 
ป 61  พื้นที่ 
๑,๒๕๐ ตร.ม 

๓๐๐,๐๐๐.- 
 

 3๐๐,๐๐๐.- 
 

3๐๐,๐๐๐.- 
 

รอยละ  80
สามารถบริการ
ดาน
สาธารณูปการ
แกประชาชนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

สามารถบริการ
ดาน
สาธารณูปการ
แกประชาชนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองชาง 

28 โครงการขยายเขต
ระบบไฟฟา
สาธารณะภายใน
เขตเทศบาล 

เพ่ือพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานใหบริการ
ประชาชนอํานวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยแกประชาชน 

ถนนในเขต
เทศบาลที่ยังไมมี
ระบบไฟฟา
สาธารณะ 
ครอบคลุมทั่วถึง 
 

4๐๐,๐๐๐.- 
 

 4๐๐,๐๐๐.- 
 

4๐๐,๐๐๐.- 
 

รอยละ  80
สามารถบริการ
ดาน
สาธารณูปการ
แกประชาชนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

สามารถบริการ
ดาน
สาธารณูปการ
แกประชาชนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 291 - 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

29 โครงการจัดซื้อวัสดุ
กอสรางเพ่ือ
ซอมแซม
สิ่งกอสรางในเขต
เทศบาล 

เพ่ือพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
ใหบริการประชาชน
อํานวยความสะดวก
และความปลอดภัย
แกประชาชน 
 

สิ่ง
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการที่
ชํารุด ทรุดโทรม
ในเขตเทศบาล   
 ๒๐๐  ครั้ง 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

 ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

สามารถบริการ
ดาน
สาธารณูปการ
แกประชาชนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

สามารถบริการ
ดาน
สาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการ
แกประชาชนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองชาง 

30 โครงการกอสราง
ปรับปรุงซอมแซม
ลานกีฬา
เอนกประสงคและ
สถานที่ออกกําลัง
กายประจําหมูบาน 
 

เพ่ือสนับสนุนการ
ออกกําลังกายและ
เลนกีฬาของ
ประชาชนในแตละ
ชุมชน 
 

27  ชุมชน 
 
 
 
 

30๐,๐๐๐.- 
 
 
 
 

 30๐,๐๐๐.- 
 
 
 
 

 

30๐,๐๐๐.- 
 
 
 

 

รอยละ  70
ประชาชนมี
ความตื่นตัวใน
การออกกําลัง
กาย,กลุม
เยาวชนใชเวลา
วางใหเปน
ประโยชน 

ประชาชนมี
ความตื่นตัวใน
การออกกําลัง
กาย,กลุม
เยาวชนใชเวลา
วางใหเปน
ประโยชน 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒92 – 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

31 โครงการกอสราง
อาคารและปรับปรุง
ศูนย อสม. ประจํา
หมูบานในเขต
เทศบาล 

เพ่ือกลุม อ.ส.ม.ใน
แตละชุมชนมี
สถานที่ทํางานที่
สวยงามเปน
ระเบียบเรียบรอย 

๔  แหง 
บานวังแดง ๑ 
แหงซอม
ปรับปรุง ๓ 
แหงคือ บานปง
, 
บานเดน,บาน
หนองออน 

๒๕๐,๐๐๐.- 
 

 ๒๕๐,๐๐๐.- 
 

๒๕๐,๐๐๐.- 
 

รอยละ  60
สรางขวัญและ
กําลังใจใหกลุม 
อ.ส.ม.ในแตละ
ชุมชนในการ
ปฏิบัติหนาที่
บริการ
ประชาชน 

สรางขวัญและ
กําลังใจใหกลุม 
อ.ส.ม.ในแตละ
ชุมชนในการ
ปฏิบัติหนาที่
บริการ
ประชาชน 

กองชาง 

32 โครงการกอสราง
ถนนเขาสูศูนยเด็ก
โรงเรียนอนุบาลสาน
สายใยรัก 
 

เพ่ือพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
ใหบริการประชาชน
อํานวยความสะดวก
แกประชาชน 

ขนาดความ
กวาง 5.๐๐ 
เมตร  ความ
ยาว  1๐๐  
เมตร 

3๐๐,๐๐๐.- 
 

 3๐๐,๐๐๐.- 
 

3๐๐,๐๐๐.- 
 

รอยละ  80 
สามารถบริการ
ดาน
สาธารณูปการ
แกประชาชนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

สามารถบริการ
ดาน
สาธารณูปการ
แกประชาชนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  ๒93  - 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

33 โครงการถมปรับ
พื้นที่เทศบาล 

เพ่ือปรับถมพื้นที่ให
สามารถใช
ดําเนินการไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

ป ๕9  
จํานวน ๕ ไร 
ป 60  
จํานวน ๕ ไร 
ป 61  
จํานวน ๕ ไร 

๑,๘๐๐,๐๐๐.- 
 

 ๑,๘๐๐,๐๐๐.- 
 

๑,๘๐๐,๐๐๐.- 
 

รอยละ  70 
มีพื้นที่ใช
ดําเนินการ
กอสรางและ
จัดกิจกรรม
ตาง ๆ อยางมี
ประสิทธิภาพ 

มีพื้นที่ใช
ดําเนินการ
กอสรางและ
จัดกิจกรรม
ตาง ๆ อยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองชาง 

34 โครงการปรับปรุง
สภาพภูมิทัศน
ภายในเขต
เทศบาล 

เพ่ือใหเกิดความ
เปนระเบียบ ความ
เปนเมืองนาอยู  

3   แหง 1,๐๐๐,๐๐๐.- 
 

 1,๐๐๐,๐๐๐.- 
 

1,๐๐๐,๐๐๐.- 
 

รอยละ  70
สามารถ
บริการ
สาธารณูปการ
แกประชาชน
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สามารถ
บริการ
สาธารณูปการ
แกประชาชน
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองชาง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



-  ๒94  - 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

35 โครงการปรับปรุง
ติดตั้งปาย
สัญญาณจราจร 
สัญญานไฟจราจร
กระจกสองโคง 
ภายในเขตเทศบาล  

เพ่ือใหเกิดความ
สะดวกในการใชรถ
ใชถนน เพื่อใหเกิด
ความเปนระเบียบ
เรียบรอย 
สวยงาม 

๓๐  จุด ๒๐๐,๐๐๐.- 
 

 ๒๐๐,๐๐๐.- 
 

2๐๐,๐๐๐.- 
 

รอยละ  70 
การคมนาคม
สะดวกสบาย เกิด
ความเปน
ระเบียบเรียบรอย 

การคมนาคม
สะดวกสบาย เกิด
ความเปน
ระเบียบเรียบรอย 

กองชาง 

36 
 

โครงการซอมเสริม
ผิวจราจรแอสฟลท
ติกคอนกรีต  ถนน
สายบานปางกวาง  
หมูที่  13  ตําบล
อินทขิล  เช่ือมบาน
ปาจี้  หมูที่  1  
ตําบลอินทขิล  
อําเภอแมแตง  
จังหวัดเชียงใหม 

เพ่ือพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
ใหบริการ อํานวย
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยแก
ประชาชน 

ระยะทาง  
4.840  

กิโลเมตร 

8,386,000.- 
 

 8,386,000.- 
 
 

8,386,000.- 
 
 

รอยละ  80 
สามารถบริการ
สาธารณูปการ
แกประชาชนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

สามารถบริการ
สาธารณูปการ
แกประชาชนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองชาง
บูรณาการ
รวมกับ
เทศบาล
ตําบล 

อินทขิล   

 
 
 
 
 
 
 



-  ๒95  - 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

37 
 

โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติก ถนนสาย
บานปง หมูที่ 7 
ตําบลชอแล  
เขื่อมบานหนองผึ้ง 
หมูที่ 18  ตําบล
อินทขิล  
อําเภอแมแตง  
จังหวัดเชียงใหม 

เพ่ือพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
ใหบริการ อํานวย
ความสะดวกและ
ความปลอดภัย
แกประชาชน 

ระยะทาง  
3.500  

กิโลเมตร 

8,793,000.- 
 

 8,793,000.- 
 
 

8,793,000.- 
 
 

รอยละ  80 
สามารถบริการ
สาธารณูปการ
แกประชาชนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

สามารถบริการ
สาธารณูปการ
แกประชาชนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองชาง
บูรณาการ
รวมกับ
เทศบาล
ตําบล 

อินทขิล   

38 
 

โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแอส
ฟลทติก ถนนสาย
บานสันปาสัก หมู
ที่ 2  ตําบลชอแล  
เขื่อมบานกาด หมู
ที่ 4 ต.แมหอพระ  
อําเภอแมแตง  
จังหวัดเชียงใหม 

เพ่ือพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
ใหบริการ อํานวย
ความสะดวกและ
ความปลอดภัย
แกประชาชน 

ระยะทาง  
1.720  

กิโลเมตร 

4,247,000.- 
 

 4,247,000.- 
 

4,247,000.- 
 

รอยละ  80 
สามารถบริการ
สาธารณูปการ
แกประชาชนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

สามารถบริการ
สาธารณูปการ
แกประชาชนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองชาง
บูรณาการ
รวมกับ
เทศบาล
ตําบล 

แมหอพระ 

 
 
 
 
 



-  296  - 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

39 โครงการกอสราง
ถนน  คสล. เชื่อมตอ
ระหวางบานผึ้ง  
ตําบลแมหอพระ  
กับบานปาไผ  ตําบล
ชอแล  อําเภอแม
แตง  จังหวัด
เชียงใหม 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถนนใชคมนาคมได
อยางสะดวกรวดเร็ว 

สรางถนน  
คสล.  กวาง  
4.00 เมตร  
หนา  0.15  
เมตร  ยาว  
1,600  เมตร   

3,726,900.-  3,726,900.- 3,726,900.- ถนนกวาง  
4.00 เมตร  
หนา  0.15  
เมตร  ยาว  
1,600  เมตร   
จํานวน  1  เสน 

ทําใหการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชาง
บูรณาการ
รวมกับ
เทศบาล
ตําบล 

แมหอพระ 

40 
 

โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง 
แอสฟลทคันคลอง
สายชอแล-บานใหม  
หมูที่ 5 

เพ่ือพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานใหบริการ
ประชาชนอํานวย
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยแก
ประชาชน 

1 สาย ๔๐๐,๐๐๐ 
 

 ๔๐๐,๐๐๐ 
 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

รอยละ  70
สามารถบริการ
ดาน
สาธารณูปการ
แกประชาชนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

สามารถ
บริการดาน
สาธารณูปการ
แกประชาชน
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองชาง 
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 โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

41 
 

โครงการกอสราง
รางระบายน้ําพรอม
บอพักภายในเขต
เทศบาล 

เพ่ือพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
ใหบริการประชาชน
อํานวยความสะดวก
และความปลอดภัย
แกประชาชน 

27 ชุมชน 700,000 
 

 700,000 
 

700,000 
 

รอยละ  70
สามารถ
บริการดาน
สาธารณูปการ
แกประชาชน
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สามารถ
บริการดาน
สาธารณูปการ
แกประชาชน
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองชาง 

42 
 

โครงการกอสรางโรง
อาหารและที่
ประกอบอาหารของ
โรงเรียนอนุบาลสาน
สายใยรักฯ 

เพ่ือจัดสรางโรง
อาหารและที่
ประกอบอาหาร
ใหบริการแก
นักเรียน  

1 หลัง 6,350,000 
 

 6,350,000 
 

6,350,000 
 

รอยละ  70
นักเรียนมี
สถานที่
รับประทาน
อาหาร ถูก
หลัง
สุขอนามัย 

นักเรียนมี
สถานที่
รับประทาน
อาหาร ถูก
หลัง
สุขอนามัย 

กองชาง 
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 โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

43 โครงการกอสราง
หองน้ําของโรงเรียน
อนุบาลสายสายใย
รัก 

เพ่ือสรางหองน้ํา
ของโรงเรียน
อนุบาลสายสายใย
รักใหนักเรียนมี
หองน้ําอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ 

1 หลัง 500,000 
 

 500,000 
 

500,000 
 

รอยละ  70
หองน้ําของ
โรงเรียน
อนุบาลสาย
สายใยรักได
มาตรฐาน 

หองน้ําของ
โรงเรียน
อนุบาลสาย
สายใยรักถูก
สุขลักษณะ 

กองชาง 

44 โครงการจัดทําที่จอด
รถสําหรับครูและรถ
รับสงนักเรียน 

เพ่ือสรางที่จอดรถ
สําหรับครูและรถ
รับสงนักเรียน 

จ ัดทําโรง
จอดรถ
บริเวณ
ดานหนา

ศูนยเรียนรู 

2,000,000.- 
 

 2,000,000.- 
 

2,000,000.- 
 

รอยละ  80 
โรงเรียนมีที่
จอดรถสําหรับ
ครูและรถ
รับสงนักเรียน
ที่มีความเปน
ระเบียบ
เรียบรอย 

โรงเรียนมีที่
จอดรถสําหรับ
ครูและรถ
รับสงนักเรียน  
ที่มีความเปน
ระเบียบ
เรียบรอย 

กองชาง 
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3.3  แนวทางการพัฒนา  ๔.  สงเสริมสนับสนุนการจัดวางระบบผังเมืองเพ่ือความยั่งยืน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

๑ โครงการจัดวางระบบผัง
เมืองรวม 

๑.เพื่อสงเสริมสวัสดิการ
สังคม  สงเสริมเศรษฐกิจ  
สังคม และสภาพแวดลอม 
๒.เพ่ือดํารงรักษาหรือ
บูรณะสถานที่ วัตถุ  
คุณคาทางศิลปกรรม 
สถาปตยกรรม 
ประวัติศาสตร  หรือ
โบราณคดี หรือบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ  ภูมิ
ประเทศที่งดงามหรือ
คุณคาในทางธรรมชาติ 

๒๔  ตาราง
กิโลเมตร 

1,00๐.-  1,00๐.- 1,00๐.- รอยละ  60
สามารถ
ตรวจสอบการ
ใชประโยชน
ที่ดิน  ควบคุม
การกอสราง  
พัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน  และ
การบริการ
สาธารณะอื่น ๆ 

สามารถ
ตรวจสอบการใช
ประโยชนที่ดิน  
ควบคุมการ
กอสราง  
พัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน  และ
การบริการ
สาธารณะอื่น ๆ 

กองชาง
บูรณาการ
รวมกับกรม
โยธาธิการ
และผังเมือง  
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่  5  การสรางประสิทธิภาพความโปรงใส  เปนประชาธิปไตย  และเปนธรรมในการใหบริการ 
     -  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่ 7  การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

๗.  การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
7.1  แนวทางการพัฒนา    3  การพัฒนาประสิทธิภาพสรางจิตสํานึกของบุคลากรในการบริการประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  

                  รับผิดชอบตอสวนรวมและพรอมรองรับการตรวจสอบจากประชาชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

๑ โครงการซอมแซม
วัสดุ ครุภัณฑที่ใช
ปฏิบัติงานกองชาง 

เพ่ือใหวัสดุ ครุภัณฑที่
ใชในการปฏิบัติงานมี
สภาพที่สามารถใช
ปฏิบัติงานไดตามปกติ 

วัสดุ ครุภัณฑ  
กองคลัง ที่
ชํารุด ทรุด
โทรม 

๗๕๐,๐๐๐.- 
 

 ๗๕๐,๐๐๐.- 
 

๗๕๐,๐๐๐.- 
 

รอยละ  70 
วัสดุ  ครุภัณฑ 
มีสภาพสมบูรณ
ใชงานได
ตามปกติ 

วัสดุ  ครุภัณฑ 
มีสภาพ
สมบูรณใชงาน
ไดตามปกติ 

กองชาง 

๒ โครงการจัดซื้อวัสดุ 
เพ่ือใชในการ
ปฏิบัติงานกองชาง 

เพ่ือดําเนินการจัดซื้อ
วัสดุสําหรับใชในการ
ปฏิบัติงานตามความ
จําเปนและเหมาะสม 

ปละ  ๔ ครั้ง ๕,๐๐๐,๐๐๐.- 
 

 ๕,๐๐๐,๐๐๐.- 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐.- 
 

รอยละ  70 มี
วัสดุเพ่ือใชใน
การปฏิบัติงาน
ตามความ
จําเปนและ
เหมาะสม 

มีวัสดุเพ่ือใชใน
การปฏิบัติงาน
ตามความ
จําเปนและ
เหมาะสม 

กองชาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ป/ งบประมาณ/ที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ ๒๕๕9  ๒๕60 ๒๕61 

๓ โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ เพื่อใชใน
การปฏิบัติงานกอง
ชาง 

เพ่ือดําเนินการจัดซื้อ
ครุภัณฑสําหรับใชใน
การปฏิบัติงานตาม
ความจําเปนและ
เหมาะสม 

ปละ  ๒  ครั้ง ๕๐๐,๐๐๐.- 
 

 ๕๐๐,๐๐๐.- 
 

๕๐๐,๐๐๐.- 
 

รอยละ  70 
มีครุภัณฑเพ่ือใช
ในการ
ปฏิบัติงานตาม
ความจําเปนและ
เหมาะสม 

มีครุภัณฑเพ่ือ
ใชในการ
ปฏิบัติงาน
ตามความ
จําเปนและ
เหมาะสม 

กองชาง 

4 โครงการจางเหมา
บุคคลภายนอก
ดําเนินการตางๆ 
ภายในเทศบาล 

เพ่ือจางเหมาแรงงาน
บุคคล บริษัท  หาง
ราน ตาง ๆ เพ่ือ
ใหบริการปรับปรุงภูมิ
ทัศน ตัดหญา และ
บริการอื่น ๆ ตาม
ความจําเปนและ
เหมาะสม 

๖๐ คน ๒,๐๐๐,๐๐๐  ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รอยละ  70
ภารกิจของ
เทศบาลในการ
บริการ
ประชาชนครบ
คลุมทั่วถึง และ
มีประสิทธิภาพ 

ภารกิจของ
เทศบาลในการ
บริการ
ประชาชนครบ
คลุมทั่วถึง 
และมี
ประสิทธิภาพ 

กองชาง 
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 สรุปรายละเอียดโครงการพัฒนา   
 แผนพัฒนาสามป   (พ.ศ. ๒๕๕9 – พ.ศ. ๒๕61)  

  กองชาง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่  1  การสรางความมั่งค่ังอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

๓.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

แนวทางการพัฒนา 
ป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61 รวม ๓ ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑. พัฒนาปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานดานการเกษตร
ใหครอบคลุมและมีประสิทธิภาพเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขนัทางการเกษตร ฯ 

3 2,200,0000 3 2,200,0000 3 2,200,000 9 6,600,000 

๒. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ  การคมนาคมขนสง ฯ 

44 64,384,300 44 64,384,300 44 64,384,300 132 193,152,000 

3. สงเสริมสนับสนุนการจัดวางระบบผังเมืองเพื่อ
ความยั่งยนื 

1 1,000 1 1,000 1 1,000 3 3,000 

 
รวม 
 
 

48 66,585,300 48 66,585,300 48 66,585,300 144 199,755,900 

 
 
 
 
 
 



- 303 – 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่  5  การสรางประสิทธิภาพความโปรงใส  เปนประชาธิปไตย  และเปนธรรมในการใหบริการ 
๗.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
 

แนวทางการพัฒนา 
ป ๒๕๕9 ป ๒๕60 ป ๒๕61 รวม ๓ ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑. เปดโอกาสและชองทางใหภาคประชาชนแสดง
ความเหน็ และมีสวนรวมในการตัดสินใจฯ 

- - - - - - - - 

๒. สงเสริม และ สนับสนุนการทํางานรวม 
กับภาคีการพัฒนาอื่นจากภายนอก
องคกร 

- - - - - - - - 

๓. การพัฒนาประสิทธิภาพสรางจิตสํานึก 
    ของบุคลากรในการบริการประชาชน ฯ 4 

 

8,250,000 4 8,250,000 4 8,250,000 12 24,750,000 

รวมยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหาร 
จัดการบานเมืองที่ดี 

4 
 

8,250,000 4 
 

8,250,000 
 

4 
 

8,250,000 12 
 

24,750,000 
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