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สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
เทศบาลต าบลเมืองงายอยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอเชียงดาว ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาล

ต าบลเมืองงาย ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ตามประกาศราช
กิจจานุเบกษา ฉบับฎีกาเล่ม 116 ตอนที่ 9 ก หน้า 1 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ใน
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ประกอบด้วย หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 9, 10 และ 11  

 

1.ด้านกายภาพ 
1.1 ลักษณะที่ตั้ง 

เทศบาลต าบลเมืองงาย ตั้งอยู่ที่ราบระหว่างหุบเขาทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอ าเภอ       
เชียงดาว อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอประมาณ 12 กิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ 82 กิโลเมตร 
สามารถเดินทางมาได้โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1178 (ถนนสายแม่ข้อน-นาหวาย) มีอาณาเขต
โดยรอบเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติและป่าเชียงดาว ทิศเหนือติดกับล าห้วยแม่งาย และบ้านสันป่าไหน่ ทิศใต้
ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 เชียงใหม่-ฝาง และป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาว ทิศตะวันออก ติดป่า
สงวนแห่งชาติป่าดอยเชียงดาว ทิศตะวันตก ติดบ้านหนองบัวและบ้านสหกรณ์ โดยเขตเทศบาลต าบล     
เมืองงายมีพ้ืนที่ทั้งสิ้นประมาณ 6,125 ไร่ หรือ 9.8 ตารางกิโลเมตร 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 พ้ืนที่โดยทั่วไปของชุมชนเทศบาลต าบลเมืองงาย ลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบมีล าน้ า หลายสาย

ไหลผ่านชุมชน โดยด้านทิศเหนือสุดเป็นห้วยแม่งาย ถัดมาคือ ล าน้ าโป่งขาม ล าน้ าแม่ข้อน ด้านทิศตะวันตกมี
ห้วยท่าล้อ ล าน้ าต่าง ๆ เหล่านี้ไหลลงสู่แม่น้ าปิงทางทิศตะวันออก 
  ทิศเหนือ   
  หลักเขตที่ 1 ต้ังอยู่ริมแม่งายฝั่งเหนือ ตรงจุดที่อยู่ตามแนวเส้นระยะทาง 800 เมตร กับ
ศูนย์กลางถนนสายแม่ข้อน-นาหวาย ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (บริเวณหมู่ท่ี 1 บ้านเมืองงายเหนือ) 
  หลักเขตที่ 2 ตั้งอยู่ริมห้วยแม่งายฝั่งเหนือ ตรงจุดที่อยู่ตามแนวเส้นขนานระยะทาง 600 
เมตร กับศูนย์กลางถนนสายแม่ข้อน-นาหวาย ไปทางทิศตะวันออก (บริเวณหมู่ท่ี 1 บ้านเมืองงายเหนือ) 
  ทิศใต้   
  ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 สายเชียงใหม่-ฝาง และป่าสงวนแห่งชาติดอยเชียงดาว 
(บริเวณหมู่ท่ี 4 บ้านแม่ข้อน)         
  ทิศตะวันออก  
  หลักเขตที่ 3 ตั้งอยู่ตามแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาว ตรงจุดที่อยู่ตามแนวเส้น      
ตั้งฉากกับศูนย์กลางถนนสายแม่ข้อน-นาหวาย ตรงจุดที่อยู่ห่างจากริมสะพานข้ามล าห้วยโป่งขามฝั่งใต้ ระยะทาง 
250 เมตร ไปทางทิศใต้ถนนสายแม่ข้อน-นาหวาย (บริเวณหมู่ที่ 2 บ้านเมืองงายใต)้ 
  หลักเขตที่ 4 ตั้งอยู่แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาว ตรงจุดที่อยู่แนวเส้นตั้งฉากกับ
ศูนย์กลางถนนสายแม่ข้อน-นาหวาย ตรงจุดที่อยู่ห่างจากริมสะพานข้ามห้วยล าน้ าแม่ข้อนฝั่ง เหนือไปทาง        
ทิศเหนือระยะทาง 500 เมตร ตามแนวถนนสายแม่ข้อน-นาหวาย (บริเวณหมู่ที่ 10 บ้านสัน) 
  หลักเขตที่ 5 ต้ังอยู่แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาว ตรงจุดที่อยู่ตามแนวเส้นตั้งฉาก
ระยะทาง 600 เมตร กับถนนสายแม่ข้อน-นาหวาย (บริเวณหมู่ท่ี 4 บ้านแม่ข้อน) 

ทิศตะวันตก  
หลักเขตที่ 6 ตั้งอยู่ตรงจุดล าน้ าแม่ข้อนฝั่งใต้บรรจบกับเขตป่าสงวนแห่งชาติป่า 

ดอยเชียงดาว 
 

ส่วนที่ 1 



 
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 สภาวะอากาศโดยทั่วไปของเทศบาลต าบลเมืองงาย มีลักษณะคล้ายคลึงกับสภาวะอากาศ

โดยทั่วไปของจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน  
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ อากาศจะแห้งแล้งและ

หนาวเย็น อุณหภูมิต่ าสุดอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม  
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม  
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน เดือนที่มีฝนตกหนักที่สุดคือ เดือน

สิงหาคม  
 

1.4 ลักษณะของดิน 
 ลักษณะของดิน เป็นแบบดินร่วนปนทราย และดินเหนียวปนทราย สามารถเพาะปลูกได้ดี 
 

2.ดา้นการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 

 เมืองงายตั้งอยู่ในเขตท้องที่อ าเภอเชียงดาว เส้นทางการคมนาคมติดต่อกับพ้ืนที่โดยรอบ   
โดยมีถนนสายแม่ข้อน-แกน้อย เป็นเส้นทางหลักของชุมชน สามารถติดต่อกับอ าเภอเวียงแหงและชายแดน
พม่า ซึ่งสามารถติดต่อท าการค้าได้ และติดต่อกับอ าเภอเชียงดาวได้โดยสะดวก หมู่บ้านที่อยู่ในเขตการ
ปกครองของเทศบาลต าบลเมืองงาย ประกอบด้วย 

หมู่ที่  1  บ้านเมืองงายเหนือ  
  หมู่ที่  2  บ้านเมืองงายใต้   
  หมู่ที่  3  บ้านใหม่   
  หมู่ที่  4  บ้านแม่ข้อน   
  หมู่ที่  9  บ้านม่วงง้ม   
  หมู่ที่ 10 บ้านสัน    
  หมู่ที่ 11  บ้านหนองบัว  
 2.2 การเลือกตั้ง 
  เขตเลือกตั้งแบ่งเป็น 2 เขต ดังนี้ เขต 1 และ เขต 2  
  เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 ,หมู่ที่ 2 ,หมู่ที่ 9 และหมู่ท่ี 11  
  เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย หมู่ที่ 3 ,หมู่ที่ 4  และหมู่ท่ี 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 

     ตารางแสดงจ านวนประชากรและครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบลเทศบาลเมืองงายระยะเวลา 5 ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
สัญชาติไทย ชาย 1,799 คน หญิง 2,032 คน รวม 3,861 คน   แยกเป็น ช่วงอายุดังนี้ 

 

 ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 
จ านวนประชากรเยาวชน 264 281 545 อายุต่ ากว่า 18 
จ านวนประชากร 1009 1,055 1,055 อายุ 18-59 
จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 526 696 1,222 อายุ 60 ปีขึ้นไป 

 ข้อมูลจากส านักทะเบียนเทศบาลต าบลเมืองงาย    

4.สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 

บริการทางด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเมืองงาย มีโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่
สอนตั้งแต่ระดับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดังนี้ 
   1. สังกัดส านักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จ านวน 2 แห่ง ดังนี้ 
    - โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย ตั้งอยู่บริเวณหมู่ท่ี 2 (อนุบาล - ม. 3) 
    - โรงเรียนบ้านใหม่  ตั้งอยู่บริเวณหมู่ท่ี 3 (ป.1 - ป.6)   
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2. สังกัดเทศบาลต าบลเมืองงาย จ านวน 1 แห่ง ดังนี้ 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย  
การศึกษาในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย อยู่ในระดับที่เพียงพอ เพราะอยู่ ใกล้ชุมชนอ าเภอ

เชียงดาวและยังอยู่ใกล้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอ คือ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ซึ่งอยู่นอกเขต
เทศบาล ไปทางทิศใต้ทางถนนเชียงใหม่-ฝาง ห่างจากเขตเทศบาลต าบลเมืองงายประมาณ 6 กิโลเมตร 

 

 4.2 สาธารณสุข 
 ในเขตเทศบาลต าบลเมืองงายมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองงาย จ านวน 1 แห่ง 

มีบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในเขตพ้ืนที่เทศบาล คือ นักวิชาการ
สาธารณสุขปฏิบัติการ จ านวน 3 คน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 1 คน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 1 คน 
แพทย์แผนไทย จ านวน 1 คน ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จ านวน 1 คน พนักงานบริการ 3 คน และอาสาสมัคร
สาธารณสุข จ านวน 154 คน 

สถิติที่ผ่านมามีจ านวนผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล    
เมืองงายประจ าต าบลมีสาเหตุของการเจ็บป่วย 5 อันดับแรก คือ 

1. โรคระบบทางเดินหายใจ 
2. โรคระบบไหลเวียนเลือด 
3. โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่าง  
4. โรคระบบย่อยอาหาร รวมในช่องปาก  
5. โรคติดเชื้อและปรสิต 

       

4.3 อาช ากรรม 
  ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเมืองงายไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น เทศบาลได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ รวมทั้งได้ตั้งจุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มี
วันหยุดหลายวันเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  

 

๔.๔ ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาลเป็นปัญหาที่จัดการได้ยาก แม้ว่าจะได้รับความ

ร่วมมือกับทางผู้น า ประชาชน หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาของ
เทศบาลสามารถท าได้ตามอ านาจหน้าที่ เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรม
ให้ความรู้    

 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 
  เทศบาลได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

๑. ด าเนินการออกหน่วยบริการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการขึ้นทะเบียนผู้พิการ 
๔. โครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน   
๕. โครงการนวัตกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอสด์โดยบูรณาการร่วมกับ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองงาย   
 6. โครงการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ 
 
 
 



 
 

5.ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง 

เทศบาลต าบลเมืองงาย อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ ประมาณ  82 กิโลเมตรติดต่อกับ
จังหวัด และอ าเภอใกล้เคียงได้เฉพาะทางรถยนต์ มีทางหลวงสายแม่ข้อน-นาหวาย-แกน้อย ตัดผ่านซึ่งอ านวย
ประโยชน์ในการติดต่อระหว่างหมู่บ้านและต าบล ท าให้การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดเป็นไป
โดยความสะดวกและรวดเร็ว 
  ส าหรับถนน ตรอก ซอย ภายในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย ซึ่งครอบคลุม 1 ต าบล 7 
หมู่บ้าน มีถนนสายหลักอยู่ 4 สาย และ 155 ซอย ถนนและสะพานในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย
ประกอบด้วย 

ถนนคอนกรีต  จ านวน 86 สาย 
ถนนดินลูกรัง  จ านวน 7 สาย 
ถนนลาดยาง  จ านวน 2 สาย 
สะพานคอนกรีต  จ านวน 8 แห่ง 
 

5.  ไฟฟ้า 
ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองงายส่วนใหญ่ ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา

ต าบลเชียงดาว โดยประชาชนมีการใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือน ถนนในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย มีโคมไฟฟ้า
สาธารณะ (ไฟส่องสว่าง) จ านวน 582 จุด เพ่ือใช้ป้องกันการเกิดปัญหาอาชญากรรมและลดอุบัติเหตุ 

ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้
ทั้งหมด เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ เทศบาลจึงไม่
สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะ
ท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ี 

5.  ประปา 
ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองงายส่วนใหญ่ ใช้บ่อน้ าดื่ม เจาะน้ าบาดาล โดยใช้เครื่องปั้ม

น้ าไฟฟ้า ส าหรับระบบประปาในเขตพ้ืนที่ มีประปาดังนี้ 
ประปาบาดาล  หมู่ที่ 3 บางส่วน   
ประปาบาดาล    หมู่ที่ 4 เต็มพ้ืนที่ 
ประปาบาดาล    หมู่ที่ 10 เต็มพ้ืนที ่
ประปาภูเขา  หมู่ที่ 1,2 เต็มพ้นที่ 
ประปาภูเขา  หมู่ที่ 9 เต็มพ้ืนที่ 
ประปาภูเขา    หมู่ที่ 11 เต็มพ้ืนที ่
 

5.4 โทรศัพท์ 
ด้านการสื่อสาร ส่วนใหญ่ทุกครัวเรือนมีโทรศัพท์ใช้ นอกจากนี้ยังมีสถานีส่งสัญญาณ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการเอกชนด้วย 
 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเมืองงายมีบริการไปรษณีย์ต าบลเมืองงาย ส านักงานตั้งอยู่ หมู่ที4่ 

มีบริการขนส่งสินค้าภาคเอกชนจ านวน 2 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 และหมู่ท่ี 2  
 
 
 

 
 



 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
๖.๑ การเกษตร  
เศรษฐกิจของเทศบาลต าบลเมืองงาย ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับผลผลิตทางเกษตรคิดเป็นร้อยละ 80 ของ

ประชากรในพื้นที่ ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะกายภาพของชุมชนเป็นพื้นที่ราบที่สมบูรณ์ ซึ่งมีล าน้ าห้วยหลายสาย
ไหลผ่าน อาชีพท่ีท าส่วนใหญ่ ได้แก่ ปลูกข้าว ปลูกกระเทียม ปลูกถ่ัวเหลืองและปลูกผักต่าง ๆ 

ด้านปศุสัตว์ ประชากรส่วนใหญ่จะเลี้ยงสัตว์เพ่ือบริโภคในครัวเรือน ส่วนผลผลิตที่เหลือจากการ
บริโภคจะน ามาขายที่ตลาดสดในเขตเทศบาล ได้แก่ โค กระบือ สุกร ไก่ เป็นต้น 

พ้ืนที่ที่มีน้ าเพียงพอต่อการท าการเกษตรกรรมมีอยู่ประมาณ 3,000 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ติดกับล าน้ า
ต่าง ๆ ที่ไหลผ่าน อาชีพที่ส าคัญคือ ปลูกข้าว ปลูกกระเทียม ปลูกถ่ัวเหลือ 

 

๖.  การปศุศัตว์ 
เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเพ่ือบริโภคในครัวเรือน เช่น  การเลี้ยงไก่  

สุกร โค กระบือ  
 

๖.  การบริการ 
รีสอร์ท ห้องพัก  1 แห่ง 
โฮมสเตย์  3   แห่ง 
คาราโอเกะ  3 แห่ง 
 

๖.  การท่องเที่ยว 
  1. พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ตั้งอยู่ที่บ้านเมืองงาย หมู่ที่  2 ต าบล
เมืองงาย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ และเป็นที่นับถือเคารพสักการบูชาของประชาชน
ทั่วไป 
  2. อุทยานต านานช้าง ตั้งอยู่ที่บ้านแม่ข้อน หมู่ที่ 4 ต าบลเมืองงาย เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
เชิงศิลปะ 
   

๖.5 อุตสาหกรรม 
 เนื่องจากชุมชนเทศบาลเมืองงาย เป็นชุมชนเกษตรกรรม อุตสาหกรรมที่มีอยู่ในชุมชนจึง

เป็นอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากภาคเกษตรกรรมได้แก่ โรงสีข้าวขนาดกลางและโรงสีข้าวขนาดเล็ก 
ในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย มีการประกอบอุตสาหกรรมขนาดเล็กดังนี้ 
โรงกลึงขนาดเล็ก   จ านวน 1 แห่ง  (ตั้งอยู่หมู่ที่ 2) 
โรงผลิตน้ าดื่ม   จ านวน 2 แห่ง   (ตั้งอยู่หมู่ที่ 1, 4) 
โรงสีข้าวขนาดกลาง  จ านวน 2 แห่ง   (ตั้งอยู่หมู่ที่ 2) 
โรงสีข้าวเศรษฐกิจชุมชน  จ านวน 1 แห่ง   (ตั้งอยู่หมู่ที่ 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๖.  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

การพาณิชย์ 
สถานีบริการน้ ามัน จ านวน     2     แห่ง 
ตลาดสด  จ านวน     ๑ แห่ง 
ร้านค้าประเภทเครื่องอุปโภคและบริโภค  จ านวน   30   แห่ง 
ประเภทบริการทั่วไป  จ านวน   47   แห่ง 
 

กลุ่มอาชีพ 
มีกลุ่มอาชีพ  จ านวน     5    กลุ่ม 

   ๑. กลุ่มแม่บ้าน บ้านเมืองงายเหนือ หมู่ที่ 1 
   ๒. กลุ่มแม่บ้าน บ้านเมืองงาย หมู่ที่ 2 

3. กลุ่มท าขนมจีนบ้านใหม่ หมู่ที่ 3 
   4. กลุ่มพัฒนาสตรีเมืองงาย หมู่ที่ 9 
   5. กลุ่มดอยนางชราบาล เทศบาลต าบลเมืองงาย 
    

๖.7 แรงงาน 
 ตลาดแรงงานในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเมืองงายส่วนใหญ่เป็นแรงงานเพ่ือการเกษตรกรรม 

จะมีการว่าจ้างแรงงานตามฤดูกาลผลิตและรับจ้าง  
 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา 

  ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 98 นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ
จ านวน 7 วัดตามหมู่บ้านดังนี้ 

หมู่ที่ 1 วัดเชียงยืน   
หมู่ที่ 2 วัดเชียงมั่น   
หมู่ที่ 3 วัดศรีบุญเรือง   
หมู่ที่ 4 วัดสะอาดชัยศรี 
หมู่ที่ 9 วัดอัมพาราม    
หมู่ที่ 10 วัดกลางทุ่ง 
หมู่ที่ 11  ส านักสงฆ์มงคลนิมิต 
และประชากรประมาณร้อยละ 2 นับถือศาสนาอื่นๆ  

 

 7.  ประเพณีและงานประจ าป  
 วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นท่ีส าคัญในเขตเทศบาลถือปฏิบัติสืบมาและอนุรักษ์ไว้มีดังนี้ 
 ประเพณีสงกรานต์ 
  จัดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี ประกอบด้วยพิธีรดน้ าหัวผู้เฒ่าผู้แก่และบุคคลที่

ประชาชนในเขตเทศบาลให้ความเคารพนับถือ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอ าเภอเชียงดาว 
นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเมืองงาย 

  ประเพณีสรงน้ าพระสถูปเจดีย์พระนเรศวรมหาราช 
          จัดขึ้นในวันที่ 16 เมษายนของทุกปี โดยส่วนงานราชการ หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชน
ทั่วไปจะร่วมกันเดินขบวนมาท าพิธีที่พระสถูปฯ 
 



 
          พิธีงานวันยุทธหัตถี 
          จัดขึ้นในวันที่ 18 มกราคมของทุกปี มีการจัดพิธีบวงสรวงแบบพราหมณ์ และมีการถวาย
พานพุ่มสักการะของส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป 
          พิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
          จัดขึ้นในวันที่ 25 เมษายนของทุกปี มีการจัดพิธีบวงสรวงแบบพราหมณ์ และมีการถวาย
พานพุ่มสักการะของส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป 

  ประเพณีแห่เทียนพรรษา 
  จัดขึ้นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประมาณเดือนกรกฎาคมของทุกปี โดยมีการตั้งขบวนแห่

เทียนพรรษาในบริเวณส านักงานเทศบาล แล้วแห่เทียนพรรษาไปถวายยังวัดในเขตเทศบาล 
  ประเพณีลอยกระทง 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย ได้จัดประเพณีลอยกระทงประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดย

ด าเนินการกิจกรรมเพ่ือสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น การส่งเสริมการท าซุ้มประตูป่า การท ากระทงจาก
ใบตอง 

7.3 ภูมิปั  าท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ผลิตภัณฑ์จักสาน  การท ากระเทียมดอง(การถนอมอาหาร)            

ภาษาท้องถิ่น คือ ภาษาพ้ืนเมือง ภาษาล้านนา 
 

 7.  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ๑. กลุ่มแม่บ้าน บ้านเมืองงายเหนือ หมู่ที่ 1 
   ผลิตภัณฑ์ คือ กระเทียมดอง, ไข่เค็ม 
  2. กลุ่มบ้านโครเชต์ บ้านเมืองงายเหนือ หมู่ที่ 1 
   ผลิตภัณฑ์งานถักโคเชต์ เช่น ตุ๊กตาถักโคเชต์(พวงกุญแจ) ,กล่องใส่กระดาษช าระ  
  3. กลุ่มแม่บ้าน บ้านเมืองงาย หมู่ที่ 2 
   ผลิตภัณฑ์  คือ น้ าพริกเครื่องแกง  

4. กลุ่มท าขนมจีนบ้านใหม่ หมู่ที่ 3 
 ผลิตภัณฑ์  คือ ขนมจีน 

  5. กลุ่มพัฒนาสตรีเมืองงาย หมู่ที่ 9 
   ผลิตภัณฑ์  คือ โคมไฟ  

6. กลุ่มดอยนางชราบาล เทศบาลต าบลเมืองงาย ผลิตภัณฑ์ คือ กระเทียมดอง 
7. ผลิตภัณฑ์ของบ้านหนองบัว หมู่ที่ 11  คือ น้ าพริกและกล้วยฉาบ  
 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 น้ า 

สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปของชุมชนเทศบาลต าบลเมืองงาย ลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบ มีล าน้ าหลาย
สายไหลผ่านชุมชน โดยด้านทิศเหนือสุดเป็นห้วยแม่งาย ถัดมาคือ ล าน้ าโป่งขาม ล าน้ าแม่ข้อน ด้านทิศ
ตะวันตกมีห้วยท่าล้อ ล าน้ าต่าง ๆ เหล่านี้ไหลลงสู่แม่น้ าปิงทางทิศตะวันออก  
 

 8.  ป่าไม้ 
  ติดต่อกับเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาว  
 
 

 
 



 

9.บริเวณสถานที่ราชการและสาธารณูปโภค 
สถานที่ราชการในเขตพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลเมืองงาย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองงาย     จ านวน  1  แห่ง 
หน่วยบริการประชาชนสถานีต ารวจภูธรเชียงดาว (ตู้ยามต ารวจ)  จ านวน  1  แห่ง 
หน่วยควบคุมโรคน าโดยแมลง     จ านวน  1  แห่ง 
โรงเรียน        จ านวน  2  แห่ง 
-โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 
-โรงเรียนบ้านใหม่ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
   

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลต าบลเมืองงาย มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาระดับต่าง ๆ ทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2561-
2565) ฉบับทบทวนปี 2565 แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2565  และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2566-2570) รวมตลอดถึงนโยบายของ
รัฐบาล หลักการบริหารราชการแผ่นดิน Thailand 4.0  โดยค านึงถึงแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องสัมพันธ์กันในทุก
ระดับ เพื่อการพัฒนาประเทศไปสู่การเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังวิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั้งนี้ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาที่
เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น 3 หัวข้อหลัก ดังนี้ 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)  
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และ 
      กรอบแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)  
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  
      1.3.1 แผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2560 - 2565 (ฉบับทบทวน)  
      1.3.2  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ปี 2565  
      1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวนรอบปีพ.ศ. 2565    
      1.3.4 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) 

 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 
   โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้สอดคล้อง
และบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ รัฐบาลจึงจัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปีพุทธศักราช 2560 ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมายและสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์
ชาติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ปีพุทธศักราช 2560 บัญญัติไว้    
โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ ดังนี้   
  

   วิสัยทัศน์  :   “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  
                                      ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
 

ส่วนที่ 2 



 
 

หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ
มีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคง
ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  มีระบบการเมืองที่
มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดอง
และความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชน
มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความ
ยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตาม
มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้
สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต
เพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป  และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก  และมี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย  เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยง
ในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา 
นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้  ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุน
ทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการ
ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
ที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  และทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 



 
 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ 6 ด้าน ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  

(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น  
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม  

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร  
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ  
และการรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความ 
สงบเรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือบ้านและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

(7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ 

เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม  
 

             (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้น เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและการ
บริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาด
และปลอดภัยของโลก 



 
 

        (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันการเกษตร 
        (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
        (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
        (6) การเชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่าง ๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กร
ระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง 
(3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกับทางสังคม 
(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

       (2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
       (3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
         (4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
       (5) การพัฒนาสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

       (2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
       (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
        (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
       (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 

       (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
            (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
       (4) การต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ 
       (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
 



 
 

       (6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(7)  การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ.2561 – 2564) และกรอบ
แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 –2570) 

         1.2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2561 – 2564) 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สคช.) ในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2559 โดยมีกระบวนการประชุมระดมความคิดเห็นทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งระดับภาคทั้ง 4 ภาค และระดมความ
คิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) เช่น กลุ่มภาครัฐ กลุ่มภาคเอกชน เพ่ือให้ได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันจะ
น าไปสู่การก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 ที่ชัดเจน เป็นที่ยอมรับ สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นรูปธรรมต่อไป 
    ทั้งนี้ ประเทศไทยในปัจจุบัน อยู่ในห้วงเวลาแห่งการปฏิรูปประเทศไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน เป็นห้วงเวลาที่ประเทศไทยให้ความส าคัญกับการก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศในระยะยาว ซึ่งไม่ได้มองการพัฒนาในระยะใกล้เพียงอย่างเดียว หากแต่มองถึงอนาคตของคนไทย
ทุกคนในอีก 20 ปีข้างหน้า ดังนั้น การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งในส่วนของแผนพัฒนา ฯ 
ฉบับที่ 12 และต่อเนื่องไปสู่แผนพัฒนาฉบับต่อๆ ไป จึงไม่ใช่แผนที่มุ่งผลส าเร็จของการพัฒนาเฉพาะเพียง  5 ปี
ของการประกาศใช้แต่เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่มุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ของแผนที่
สอดคล้องเชื่อมโยงและรองรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกันไปตลอด 20 ปี ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2560-2579) ซึ่งประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่   5   การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ    
     ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

  ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 10  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
   ส าหรับการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ 5 ปี 
ที่จะส่งผลตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว โดยมีหลักการส าคัญของแผน ฯ ประกอบด้วย 

1. ยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  
9-11 เพื่อให้การพัฒนาในทุกมิติเป็นไปอย่างมีบูรณาการบนถนนสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงมี
ระบบภูมิคุ้มกันที่ดีสอดคล้องกับภูมิสังคม การพัฒนาทุกด้าน มีดุลยภาพ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศน์ 
 



 
 

มีความสอดรับ เกื้อกูลและพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน การพัฒนาในมิติหนึ่งไม่ส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนัยยะ
ส าคัญต่อมิติอ่ืน ๆ สามารถพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพและมีเสถียรภาพ 
การกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นการเติบโตที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ชุมชน วิถีชีวิต ค่านิยม 
ประเพณี และวัฒนธรรม เพ่ือมุ่งไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนของประเทศอย่างแท้จริง 

1. ค านึงถึง “การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยใช้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคนไทย 
ให้เป็นพลังส าคัญในการสร้างความมั่นคงของชาติ เป็นกลจักรส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ โดยมิติสังคม พัฒนาคนทุกช่วงวัย และเตรียมความพร้อม
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ มุ่งเน้นให้คนมีศักยภาพและการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถรอบ
ด้านและมีโอกาสเข้าถึงคุณภาพของการศึกษาอย่างเท่าเทียม ลดความเหลื่อล้ าในสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
คนและครอบครัวให้ดีขึ้น ในมิติเศรษฐกิจ พัฒนาคนทั้งด้านคุณภาพและปริมาณเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทั้งใน
ภาคการผลิตและภาคบริการเพ่ือก้าวสู่ การหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางสู่ รายได้สู ง ในมิติด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างคนให้ใช้และอยู่กับสิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

2. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

3. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรจุใน 5 ปีแรก และเป้าหมายในระดับย่อยลงมา โดยที่เป้าหมายและ
ตัวชี้วัดในด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน 

4. ยึด “ หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการ 
เจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
มุ่งเน้นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึงเพ่ือเพ่ิมขยายฐานกลุ่มประชากรชั้นกลาง
ให้กว้างขึ้น โดยก าหนดเป้าหมายในการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคม และรายได้ของ กลุ่มประชากร
รายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 ให้สูงขึ้น นอกจากนี้การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและพัฒนา
นวัตกรรมนับเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะต่อไป 

5. ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ 
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว” จากการที่แผนพัฒนา ฯ เป็นกลไกเชื่อมต่อในล าดับแรกท่ีจะก ากับและส่งต่อ
แนวทางการพัฒนาและเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละด้านอย่าง
สอดคล้องกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงให้ความส าคัญกับการใช้กลไกประชารัฐที่เป็นการรวมพลังขับเคลื่อนจาก
ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน และการก าหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูงและได้
ก าหนดในระดับแผนงาน / โครงการส าคัญที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาได้อย่างแท้จริง รวมทั้งการ
ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่มีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกว่าในแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ผ่าน ๆ มา  แผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงก าหนดประเด็นบูรณาการเพ่ือการพัฒนาเพ่ือเป็นแนวทางส าคัญประกอบการจัดสรร
งบประมาณแผ่นดิน รวบรวมและก าหนดแผนงาน ๆ โครงการส าคัญในระดับปฏิบัติและก าหนดจุดเน้นในการ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่ในระดับสาขาการผลิตและบริการและจังหวัดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญในด้านต่าง ๆ  
 



 
 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายในภาพรวม 
   แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งเป็นการ
แปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งบรรจุวิสัยทัศน์ของกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  เพ่ือเตรียมความพร้อมและ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการประเมินสถานะของประเทศในด้านต่าง ๆ ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง การ
พัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12 จึงก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมประกอบด้วย 

1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์  
2) ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง 
3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยและเพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย 
6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจ และมี 

ส่วนร่วมจากประชาชน 
 

  เป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
  การก าหนดเป้าหมายในด้านต่าง ๆ ในช่วงเวลา 5 ปี โดยค านึงถึงการด าเนินการต่อยอดต่อไป
แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 13 14 และ 15 เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และใน
ขณะเดียวกันแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้จัดท าเป้าหมายและตัวชี้วัดในรายละเอียดมากกว่าในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ผ่านมา
เพ่ือให้ก ากับและเชื่อมโยงกับการก าหนดเป้าหมายในแผนระดับรองและแผนปฏิบัติการต่าง ๆ ได้ชัดเจนขึ้น  โดย
การจัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติการต่าง ๆต้องแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงจากเป้าหมายที่เป็นผลสัมฤทธิ์ 
ผลลัพธ์หลัก ๆ กับผลผลิตในระดับแผนงานและโครงการได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแต่ละกลุ่มบูรณาการของการ
จัดสรรงบประมาณ รวมถึงความเชื่อมโยงถึงตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของภาครัฐ ทั้งนี้ แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12 
ได้ตั้งเป้าหมายในมิติหลัก ๆ ประกอบด้วย  
  (1) คนไทยที่มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์  มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน
ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนร่วมมีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่
พอเพียง มีความเป็นไทย 
  (2) การลดความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจน การเข้าถึงบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึง กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 15 
  (3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่ฐานบริการและ
ดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ และมีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่
เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ รวมทั้งมีระบบการ
ผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าสูงเพ่ิมขึ้น และเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายในปี 2579 
 
 
 



 
 

  (4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
ความมั่นคงอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศเพ่ือรักษาความสมดุลของ
ระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ภายในปี2563 เทียบกับการ
ปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษา
คุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
  (5) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัยสามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิม
ความเชื่อมั่นของนานาต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหาอาชญากรรม
ลดลง ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เป็นต้น 
  (6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใสตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและ
มีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง เพ่ิมการใช้ระบบ  
ดิจิตัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอิสระขึ้น 
 

1.2.2 การพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  
(พ.ศ. 2566-2570)  
เนื่องจากรัฐบาลยังไม่ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13        

(พ.ศ. 2566-2570) ท่ามกลาง แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับโลก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ได้ส่งผลให้สถานการณ์ของประเทศไทย อาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่ท าให้
ประเทศไทยมีความเปราะบางยิ่งขึ้น โดยหากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน จะเป็นเหตุให้ประเทศไทยไม่สามารถ
ก้าวตามโลกได้อย่างเท่าทัน ซึ่งการ พัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
(พ.ศ. 2566-2570) เป็นแผนระดับปฏิบัติการในช่วง 5 ปีที่สองของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการร่างกรอบการ
พัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ยังคงน้อม
น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลัก ปรัชญาน าทางในการขับเคลื่อนและวางแผนการพัฒนาประเทศ ที่ไม่ว่า
ประเทศไทยและประชาคมโลกยังต้องเผชิญ กับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และ
โครงสร้างในประเทศที่ยังคงมีข้อจ ากัดภายในที่รอ การปรับปรุงแก้ไขในหลายมิติ (ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ , 2564) ในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  13             
(พ.ศ. 2566-2570) ประเทศไทยจะยังคงเผชิญกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของโลก การทบทวนบริบท
การพัฒนาประเทศในกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ฉายภาพ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก (Megatrends) ที่ส าคัญและคาดว่าจะมีผลต่อ
ทิศทางการพัฒนาประเทศใน 35 อนาคต 2) สรุปสาระส าคัญของผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ซึ่งได้ส่งผล กระทบต่อประเทศไทยในหลากหลายมิติ และ 3) ทบทวนสถานะของการ
พัฒนาประเทศ ทั้งในด้านความมั่นคง ความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม การสร้าง การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ รวมถึงน าเสนอ ผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงระดับโลกและผลกระทบจากวิกฤตเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่มีต่อประเทศไทย เพ่ือให้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ  และสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาประเทศ การพลิกโฉมประเทศไทย 
(Thailand’s Transformation) ในระยะ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงมีเป้าหมายหลักเพ่ือพลิกโฉมประเทศไปสู่ 
“เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่าง ยั่งยืน” หรือ “Hi-Value and Sustainable Thailand” โดยกรอบ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 มีสาระส าคัญโดยสังเขปต่อไปนี้ 



 
 

1) เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy) โดยเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยี การท่องเที่ยวเน้นคุณค่าและความยั่งยืน 
กิจกรรมหลากหลายกระจายรายได้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม การผลิตและส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ยกระดับการแพทย์ 
ให้ทันสมัยและทั่วถึงเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพมูลค่าสูง โครงข่ายคมนาคมและสิ่งอ านวยความสะดวกเชื่อมโยง
กับภูมิภาคอย่างไร้รอยต่อ และส่งเสริมการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย บริการดิจิทัลและดิจิทัลคอนเทนต์  
เติบโตรวดเร็ว  

2) สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค เสริมสร้างศักยภาพธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) วิสาหกิจ 
ชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคมให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและตลาดสมัยใหม่ พ้ืนที่และเมืองมี 
ความเจริญทันสมัยและน่าอยู่ ลดความเหลื่อมล้ าระหว่างพ้ืนที่ กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม ประชาชน  
สามารถขยับสถานะและได้รับการคุ้มครองทางสังคมอย่างเหมาะสม  

3) วิถีชีวิตยั่งยืน (Eco-friendly Living) เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า โดยของเสีย 
ถูกน ากลับมาใช้ประโยชน์และพัฒนาเป็นพลังงานหมุนเวียน ลดความเสี่ยงจากธรรมชาติใช้มาตรการเชิงพ้ืนที่และ  
เทคโนโลยีในการรับมือจากภัยธรรมชาติ  

4) ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation) 
ก าลังคนมีสมรรถนะสูงตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต ระบบการศึกษาและพัฒนาฝีมือแรงงานมีคุณภาพ คนทุก
ช่วงวัยมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภาครัฐมีสมรรถภาพสูงและทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
1.3.1  แผนพัฒนาภาค  พ.ศ.2560 - 2565 (ฉบับทบทวน) 
ภาคเหนือมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมประเพณีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น มีการฟ้ืนฟูสืบสานและ 

สร้างสรรค์พัฒนาสู่การผลิตสินค้าและบริการ โดยเฉพาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์  
หัตถกรรมที่มีชื่อเสียงระดับสากล พ้ืนที่เกษตรของภาคเหนือมีขนาดเล็กเหมาะสมต่อการปรับระบบการผลิต เพ่ือ
สร้างคุณค่าตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ ในเชิงภูมิศาสตร์แล้วภาคเหนือมีศักยภาพในการขยายการค้า  การลงทุน 
และบริการเชื่อมโยงเศรษฐกิจในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง และสามารถขยายไปสู่จีนตอนใต้และกลุ่ม  ประเทศ
เอเชียใต้ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก ดังนั้น การพัฒนาภาคเหนือสู่ความ “มั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน” จ าเป็นจะต้องน าศักยภาพทางภูมิสังคมประกอบกับปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และองค์
ความรู้ของสถาบันการศึกษาและองค์กรในพ้ืนที่มาใช้ในการต่อยอดการผลิตและบริการที่มีศั กยภาพและ โอกาส
เพ่ือสร้างมูลค่าสูงตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับประเทศ  เพ่ือน
บ้านในการเสริมสร้างขีดความสามารถของธุรกิจท้องถิ่นเพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค  

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ, 2559) ได้เสนอแนวทางการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่
เศรษฐกิจ สู่การ ปฏิบัติการ คณะท างานได้แนวทางการแปลงยุทธศาสตร์ดังกล่าว ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้การขับเคลื่อนให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และเกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม มีการก าหนดพ้ืนที่เป้าหมาย สาขาการผลิตและบริการ
เป้าหมายที่ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและก ากับให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ จังหวัด ภาค 
และเมือง เกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  



 
 

1) ยกระดับการผลิตและการ สร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้าและบริการ โดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีอัตลักษณ์  

2) เชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาค
เอเชียตะวันออก เฉียงใต ้

3) ดูแลช่วยเหลือคนจน และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพาครอบครัว และ
พ่ึงพากันใน ชุมชนได้ และ  

4) แก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การบริหารจัดการน้ า   ป่าต้นน้ า 
และ ปัญหาหมอกควัน กระบวนการแปลงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 สู่การปฏิบัติใน
ระดับพ้ืนที่เน้น การสร้างความเข้าใจและสร้างความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องให้สามารถน าแนวคิด 
เป้าประสงค ์

ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของแผนฯ ไปก าหนดกลยุทธ์และแผนงานโครงการในระดับ
ปฏิบัติ เป็นการ แปลงเป้าประสงค์ และทิศทางการพัฒนาสู่เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาระยะ 5 ปีแรก   
(พ.ศ. 2560-2564) ของยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เพ่ือเป็นกรอบการจัดท าแผนพัฒนาใน
ระดับต่าง ๆ ในเชิงนโยบาย กระทรวง กรม น ายุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 มาวิเคราะห์ ความเกี่ยวข้องกับภารกิจเพ่ือจัดท าแผนกระทรวง กรม จังหวัด และกลุ่มจังหวัด 
น ายุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มาเชื่อมโยงลงสู่แผนพัฒนา
จังหวัด กลุ่มจังหวัด มีการจัดท า แผนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ในเชิงพ้ืนที่ ชุมชน ท้องถิ่น รวบรวม
ปัญหาและความต้องการของ ประชาชนมาเป็นแผนพัฒนา จัดล าดับความส าคัญปัญหาและความต้องการในพ้ืนที่ 
เป็นการเชื่อมโยงแผนชุมชน 37 และท้องถิ่นไปสู่แผนพัฒนาจังหวัด จากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนปฏิบัติ
การรองรับตั้งแต่ในระดับชุมชน ท้องถิ่น อ าเภอ จังหวัด กลุ่มจังหวัด โดยแผนพัฒนาภาค (พ.ศ. 2560-2565) 
ฉบับทบทวนมียุทธศาสตร์ การพัฒนา ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้าง 
มูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูง  
ด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม โดยมีแนวทางในการพัฒนา  

1) พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตามแนวทางการ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  
2) พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพสูง  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC 

และ AEC เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค โดยมีแนวทางในการพัฒนา  
   1) เสริมศักยภาพของโครงสร้างพ้ืนฐาน และวางผังเมืองทั้งเมืองหลักและเมืองชายแดนให้  

สอดคล้องและสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พัฒนาโครงข่ายเส้นทางและระบบขนส่ง  
ย่อยที่เชื่อมต่อกับระบบหลักของประเทศและอนุภูมิภาคตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และแนวตะวันออก
ตะวันตก  

   2) พัฒนาเชียงใหม่เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจให้มีศักยภาพในการด าเนินกิจ กรรมทาง 
เศรษฐกิจเทียบเท่าเมืองขนาดใหญ่ในระดับนานาชาติและมีความน่าอยู่  

   3) พัฒนาเมืองสถานีขนส่งระบบรางที่นครสวรรค์ แพร่ (อ าเภอเด่นชัย) เชียงราย  (อ าเภอ     
เชียงของ) และเมืองในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน ได้แก่ อ าเภอแม่สอด อ าเภอแม่สาย อ าเภอเชียงแสน  อ าเภอ    
เชียงของ  



 
 

    4) พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะฝีมือเข้าถึงข้อมูลกฎระเบียบการ 
ด าเนินธุรกิจระดับภูมิภาค และสากล  

    5) พัฒนาสินค้าที่มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสินค้าที่ตอบสนองตลาดในกลุ่ม ประเทศ
เพ่ือนบ้าน และ AEC  

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่  
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูง โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้  

              1) พัฒนาฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน และเกษตรปลอดภัย ใน
พ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง  

              2) สนับสนุนการเชื่อมโยงผลผลิตเกษตรสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่มีศักยภาพ  
              3) พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างบูรณาการตลอดห่วงโซ่คุณค่า และเชื่อมโยงกับ 

อุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และแปรรูปชีวมวล  
 4) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางการเกษตรทั้งระบบ ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิต  และ

เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 38  
         5) สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer)  
         6) พัฒนา ช่องทางตลาดออนไลน์และระบบโลจิสติกส์ส าหรับสินค้าเกษตรจากชุมชน พัฒนา

นวัตกรรมส าหรับการสร้าง ระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตรจากชุมชน  
         7) พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรอย่างเป็นระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยง  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแล ผู้สูงอายุอย่าง

มีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ โดยมีแนวทางในการ พัฒนา ได้แก่  
  1) เสริมศักยภาพของโครงสร้างพ้ืนฐาน และวางผังเมืองทั้งเมืองหลักและเมืองชายแดน  
  2) พัฒนาเชียงใหม่เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ ให้มีศักยภาพในการด าเนินกิจกรรมทาง 

เศรษฐกิจเทียบเท่าเมืองขนาดใหญ่ในระดับนานาชาติ  
  3) พัฒนาเมืองสถานีขนส่งระบบรางที่นครสวรรค์ แพร่ (อ าเภอเด่นชัย) เชียงราย (อ าเภอ  

เชียงของ) และเมืองในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
  4) พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะฝีมือ เข้าถึงข้อมูล กฎระเบียบ 

พัฒนาสินค้าที่มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสินค้าที่ตอบสนองตลาดในกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน และ AEC 
โดยให้ความส าคัญกับการใช้ประโยชน์ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบอย่างการเกื้อกูลกัน บนความร่วมมือระหว่าง 
ภาครัฐและเอกชนทั้งไทยและเพ่ือนบ้าน ซึ่งจะสอดรับกับการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของพ้ืนที่อ าเภอแม่
สอด จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงราย 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหาร จัดการ น้ าอย่าง
เหมาะสมและเชื่อมโยงพ้ืนที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน โดยมี แนวทาง
ในการพัฒนา  

  1) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศและป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าต้นน้ าในพ้ืนที่ 8 จังหวัด ภาคเหนือ 
ตอนบน  

  2) พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบในลุ่มน้ าหลักของภาค  
  3) แก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนและจังหวัดตาก 
 

 



 
 

    1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2565  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง และล าพูน มี

เป้าหมายการพัฒนา คือ “พัฒนาพ้ืนที่บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงอย่างทั่ วถึง” กรอบ
แนวคิดของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวนปี 2565) ให้มีความ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายส าคัญอ่ืน ๆ ของรัฐบาล ความ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1, 2564) มี
ประเด็นการพัฒนาดังนี้  

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพ้ืนที่  
1) สร้างการเชื่อมโยงธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการสู่ท้องถ่ิน  
2) ยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าแก่สินค้าและ 39 บริการท้องถิ่น โดยผสมผสานภูมิปัญญา

และเทคโนโลยีนวัตกรรม  
3) สร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน  
4) เพ่ิมมูลค่าการตลาดที่เน้นการเป็นแหล่งท่องเที่ยวปลายทาง (Destination) โดยมีแนวทางในการ

พัฒนาการ ท่องเที่ยวเชื่อมโยง 4 จังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดล าปาง จังหวัดล าพูน) 
ยกระดับการ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การแพทย์แผนไทย ส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาหัตถกรรม
ท้องถิ่นของกลุ่ม จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 รวมถึงเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เพ่ือรองรับรูปแบบ
การท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า  

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 แนวทางการพัฒนาท่องเที่ยวเชื่อมโยง 4 จังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด
แม่ฮ่องสอน จังหวัดล าปาง จังหวัดล าพูน)  

โดยยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การแพทย์แผนไทย ส่งเสริมอัตลักษณ์  วัฒนธรรมล้านนาและ
พัฒนา หัตถกรรมท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 รวมถึงเพ่ิมศักยภาพการ ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
เพ่ือรองรับรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยมีแนวทางการส่งเสริม อุตสาหกรรมเกษตรแปร
รูปอาหารมูลค่าสูง (NTFV) อุตสาหกรรมสุขภาพความงาม สมุนไพร และหัตถอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ ตอนบน 1 ด้วยการเชื่อมโยงอัตลักษณ์ล้านนาผสานเทคโนโลยี นวัตกรรม (High Touch High Value) 
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพ่ือตอบสนองตลาดในกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านและ AEC บน ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
เอกชน และสถาบันการศึกษา  

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์ วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ิมขีด 
ความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรและผู้ประกอบการ 2) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้รับ
การ รับรองมาตรฐาน และ 3) สร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลิตผลการเกษตร ผลิตภัณฑ์การเกษตร โดยส่งเสริมการเกษตร
ต้นทาง และ เกษตรแปรรูปในพ้ืนที่ (NTFV) ของผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญและโดดเด่นในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 โดยการ พัฒนาวัตถุดิบการเกษตรแบบหมุนเวียน รวมถึงการพัฒนารูปแบบการผลิตเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานของสินค้าเกษตร สร้าง โอกาสในการจ าหน่ายเพ่ือการเชื่อมโยงธุรกิจการค้าทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดฝุ่นควัน วัตถุประสงค์เพ่ือ  1) 
สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้นหรืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เกื้อหนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ 2) อนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และการใช้ประโยชน์อย่างมี 
คุณค่าที่ก่อให้เกิดความยั่งยืน โดยส่งเสริมการเกษตรและอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยกระดับการ  



 
 

บริหารจัดการวัสดุทางการเกษตร ด้วยการน าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนวัตกรรมช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการลด 
ฝุ่นควัน (PM 2.5) พร้อมทั้งสร้างมาตรการปลอดการเผาทั้งรูปแบบของการส่งเสริมอาชีพและการบูรณาการอย่าง
มี ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและอากาศบริสุทธิ์ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
อย่าง ยั่งยืน 

 

1.4 แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนรอบปี พ.ศ. 2565  
 สภาพปัญหาในปัจจุบันของพ้ืนที่ภาคเหนือของประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ยังต้องเผชิญกับ  
ภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความม่ันคงของจังหวัด และประเทศอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มทวี 
ความรุนแรงมากขึ้น เช่น ปัญหาการค้ายาเสพติด ปัญหาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ปัญหา
แรงงานต่าง ด้าวทั้งในและนอกระบบ ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่และ
นักท่องเที่ยว ปัญหาการ ก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาด้านสาธารณสุข โรคระบาดติดต่อ โรค
ระบาด การบุกรุกท าลายป่าไม้และ ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาสาธารณภัย และภัยธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งส่งผล
กระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา สิ่งแวดล้อม รวมถึงปัญหาความขัดแย้งและ
ความแตกแยกทางความคิดของคนภายในสังคมที่ เกิดจากสถานการณ์ด้านการเมือง ความขัดแย้งของกลุ่ม 

ผลประโยชน์ที่ก่อให้เกิดปัญหาความมั่นคงภายใน จึงมีความ จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานของรัฐ องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  และที่ส าคัญยิ่งคือ การสร้าง
ภูมิคุ้มกันและปลูกฝังจิตส านึก สร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ซึ่งจะเติบโตเป็น ผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และมี
ความส านึกรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมในอนาคตเพ่ือให้ประเทศชาติมีเสถียรภาพและความ  มั่นคงที่ยั่งยืนสืบ
ต่อไป แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 5 ปี(พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564 ได้ก าหนด  

วิสัยทัศน์ “นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง” (City of Life and Prosperity) เมืองที่ให้ความสุข
และชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่ อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก 

  แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ประกอบด้วยประเด็นการพัฒนา 6 
ประเด็น (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่, 2561) ได้แก่  

  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ิมมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ 
และเศรษฐกิจท้องถิ่น มีแนวทางการพัฒนา คือ  

       1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว สินค้า และบริการ  
 2) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวและ กิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนและ

ท้องถิ่นเชื่อมโยงสู่ระดับสากล  
 3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว 
4) ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานและสร้างนวัตรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่า การท่องเที่ยวบนฐานการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน  
5) ส่งเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์และ การตลาดทางการท่องเที่ยว  
 
 
 



 
 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่า 
และพัฒนานวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ภายใต้BCG Model โดยมีแนวทางในการพัฒนา คือ  
 1) ส่งเสริมเกษตร ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์  
 2) ส่งเสริมเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต  
 3) ส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพเกษตรกรและผู้ประกอบการให้มีความสามารถในเชิงธุรกิจ  
 4) ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและ นวัตกรรมในการยกระดับการผลิตและการประกอบ
ธุรกิจภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การผลักดันเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ เมืองแห่ งไมซ์ เมืองแห่ง 
สตาร์ทอัพ และเมืองนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ (SMS & Medicopolis Smart City, MICE City, Startup 
City, Medicopolis) ให้สามารถรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการลงทุนของภาคเหนือ โดยมีแนวทางใน 
การพัฒนา คือ  
 1) พัฒนาให้เป็นเมืองแห่งนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ  
 2) พัฒนาเมืองให้สามารถใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด  
 3) พัฒนาธุรกิจ MICE อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี 41 นวัตกรรมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ MICE และ  
 4) พัฒนาองค์ความรู้สร้างขีดความสามารถให้แก่  Startup, SMEs, OTOP ให้มีศักยภาพพร้อม
ขับเคลื่อนสู่ตลาดในและต่างประเทศ  
 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) โดยใช้ความคิด 
สร้างสรรค์ ภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ล้านนา โดยมีแนวทางการพัฒนาคือ 
 1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และผู้ประกอบการในชุมชน  
2) ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริการด้วยความคิดสร้างสรรค์ภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ล้านนา  
 3) ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล  
 ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การจัดการปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางในการพัฒนา คือ  
 1) ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและฟ้ืนฟูให้อยู่ในสภาพ สมบูรณ์  
 2) บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกิดมลพิษทางน้ า ดิน อากาศ ขยะ และของเสียอันตรายให้มีคุณภาพ
ดีขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ  
 3) ส่งเสริมความเข้าใจและจิตส านึกของชุมชนในการ  อนุรักษ์ หวงแหน ลดข้อขัดแย้ง และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
 4) พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการ เพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงาน
ทดแทนให้เหมาะสม  
 5) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยน อาชีพเพ่ือลดฝุ่นควันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 ประเดินการพัฒนาที่ 6 การจัดการสาธารณภัยการสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี  
ของประชาชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีแนวทางในการพัฒนา คือ  
 1) เพ่ิมประสิทธิภาพด้านความ มั่นคงภายใน เพ่ือรับมือกับปัญหาภัยคุกคามด้วยความมั่นคงทุก
รูปแบบ  
 2) เพ่ิมประสิทธิภาพและความพร้อมด้านความ มั่นคงตามแนวชายแดน  



 
 

 3) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน  
 5) เสริมสร้างความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ และ  
 6) ส่งเสริมการพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
 

1.5 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs)  
  เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน การจัดท าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน : (The 17 sustainable 
development goals (SDGs) to transform our world.”  

 GOAL 1. ขจัดความยากจน : No Poverty 
 GOAL 2. ขจัดความหิวโหย : Zero Hunger 
 GOAL 3. มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี : Good Health and Well-being 
 GOAL 4. การศึกษาท่ีเท่าเทียม : Quality Education 
 GOAL 5. ความเท่าเทียมทางเพศ : Gender Equality 
 GOAL 6. การจัดการน้ าและสุขาภิบาล : Clean Water and Sanitation 
 GOAL 7. พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ : Affordable and Clean Energy 
 GOAL 8. การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ : Decent Work and Economic Growth 
 GOAL 9. อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน : Industry, Innovation and Infrastructure 
 GOAL 10. ลดความเหลื่อมล้ า : Reduced Inequality 
 GOAL 11. เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน : Sustainable Cities and Communities 
 GOAL 12. แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน : Responsible Consumption and Production 
 GOAL 13. การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : Climate Action 
 GOAL 14. การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล : Life Below Water 
 GOAL 15. การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก : Life on Land 
 GOAL 16. สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก : Peace and Justice Strong Institutions 
 GOAL 17. ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน : Partnerships to achieve the Goal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 1.6 ประเทศไทย 4.0 โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ 
  “ไทยแลนด์ 4.0” หรือ “ประเทศไทย 4.0” โมเดลใหม่ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยที่
มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” (Value–Based Economy) เพ่ือ
ก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง เมื่อบริบททางเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลง ท าให้ผู้ประกอบการ
โดยเฉพาะผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตต้องปรับตัว เพ่ือให้ธุรกิจอุตสาหกรรมสามารถเติบโต
ท่ามกลางบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ส าหรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือ
ก้าวสู่การเป็น “ไทยแลนด์ 4.0” นั้น จะต้องเปลี่ยนจากความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศที่มีอยู่ 2 ด้าน 
คือ ความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
ขณะเดียวกันยังต้องเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มุ่งเน้นการเพ่ิมมูลค่า 
(Value Added) ไปสู่การสร้างมูลค่า (High Value) หรือการสร้างผลิตภาพ (Productivity) นั่นเอง 

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนโครงสร้างเศรษฐกิจแบบใหม่ดังกล่าว ต้องเติมเต็มด้วยวิทยาการความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา โดยมุ่งเน้น 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้ 
วิจัยและพัฒนา โดยมุ่งเน้น 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) 
กลุ่มที่ 2 กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med)

 กลุ่มที่ 3 กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกล ที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 
(Smart Devices, Robotics & Mechatronics) 

กลุ่มที่ 4 กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อการท างานของอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์ 
และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, Internet of Things, Artificial Intelligence & Embedded 
Technology) 
กลุ่มที่ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High 
Value Services) 
โดยทั้ง 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต  

หรือ S-Curve และ New S-Curve การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ภายใต้ โมเดล “ไทยแลนด์ 
4.0” นั้น จะต้องเริ่มจากสร้างความเข้มแข็งจากภายใน คือ การยกระดับนวัตกรรม เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ผู้ประกอบการ ชุมชน และเครือข่ายในทุกภาคส่วนของประเทศ เมื่อโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ
เข้มแข็งแล้ว สิ่งที่ต้องด าเนินการควบคู่กันไป คือ การเชื่อมโยงกับภายนอก ทั้งในรูปแบบภูมิภาค เช่น กลุ่มประเทศ
อาเซียน และการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกต่อไป ทั้งนี้ เป้าหมายการขับเคลื่อน “ไทยแลนด์ 4.0” คือ การก้าวไปสู่
การเป็น “ประเทศที่มีรายได้สูง” ด้วยนวัตกรรมที่มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ซึ่งหากประเทศไทยสามารถ
ขับเคลื่อนไปได้จริง จะท าให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และสามารถลด
การพ่ึงพาต่างชาติ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าต่างๆ เป็นการสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดความ
มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนได้อย่างแท้จริง 

 
 
 
 
 



 
 

1.7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2566 – 2570) 
 

   วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่  
          “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขและคุณภาพชีวิตของชาวเชียงใหม่ ด้วยการให้บริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ  
และคุ้มค่า”  

พันธกิจ  
1) บูรณาการหน่วยงานภายใต้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่และเครือข่ายภาครัฐ  เอกชน

และองค์กรชุมชน ท าการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เชิงสร้ างสรรค์อย่างมีส่วนร่วม ด้วย
คุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม อย่างเสมอภาค และยั่งยืน  

2) สร้างความมั่นคงทางด้านโภชนาการ ห่วงโซ่อุปสงค์และอุปทานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  
พอเพียงจนสามารถเข้าสู่ระดับการแข่งขันทั้งภายในและต่างประเทศได้  

3) ปรับปรุงระบบการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลพ้ืนฐานและทันสมัยในทุกมิติเชื่อมโยงระดับองค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยแผนแม่บทและวางระบบการบริหารงานในระดับกลุ่มจังหวัด  กลุ่มภาคเหนือ
ตอนบน กลุ่มภาคเหนือและระดับชาติ เชื่อมโยงกับภูมิภาคกลุ่มอาเซียนและระบบการตลาดและ บริโภคของสากล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4) สร้างและปรับปรุงระบบการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเชียงใหม่  ด้วยการ
ให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ทั้งด้านการบรรเทาสาธารณภัย การสาธารณสุขเชิงรุกและ ป้องกัน 
รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้วยแผนรองรับความเสี่ยงเชิงสาธารณะอย่างรอบคอบและเปิดเผยที่ปฏิบัติ  ได้ทุก
ระดับและทันทีอย่างมีธรรมาภิบาล  

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมี 7 ด้าน แบ่งเป็น 27 เป้าประสงค์ 69 ตัวชี้วัด 30 กลยุทธ์ตามรายละเอียดดังนี้  

1) ด้านพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน มี 3 เป้าประสงค์ 10 ตัวชี้วัด 3 กลยุทธ์  
2) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และแหล่งน้ า มี 4 เป้าประสงค์ 10 ตัวชี้วัด 5 กลยุทธ์  
3) ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเรียบร้อยในชุมชน มี 2 เป้าประสงค์ 6 

ตัวชี้วัด 4 กลยุทธ์  
4) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 4 เป้าประสงค์ 5 ตัวชี้วัด 4 กลยุทธ์  
5) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว มี 8 เป้าประสงค์ 18 

ตัวชี้วัด 8 กลยุทธ์  
6) ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มี 3 เป้าประสงค์ 10 ตัวชี้วัด 3 กลยุทธ์ 
7) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมี 3 เป้าประสงค์ 10 ตัวชี้วัด 3 กลยุทธ์ 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และแนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 
เป้าประสงค์ ตัวข้ีวัดเป้าประสงค์ 

 
กลยุทธ์ 

 
แนวทางการพัฒนา 

 
1.1 การบริการสาธารณสุขและ
ส่งเสริมสุขภาพชุมชน 

1.1.1 ร้อยละของระดับความตระหนักรู้
ด้านสุขภาวะ (Health Literacy)การ
ปรับตัวของชุมชนด้วยพฤติกรรมที่ถูก 
สุขลักษณะ 
1.1.2 ร้อยละของผู้สูงวัย คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส มีสุขภาพแข็งแรง และมีการ
เพ่ิมทักษะเพ่ือการพ่ึงพาตนเองได้ทั้งทาง
กายภาพและทางจิตใจ 
1.1.3 ระดับประสิทธิภาพของ 
ระบบปฏิบัติการดูแลผู้สูงวัย คนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาส 
1.1.4 ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม 
ผู้สัมผัสอาหารในตลาดชุมชนและ 
ร้านอาหารข้างถนนที่ถูกสุขลักษณะตาม
เกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย2 
1.1.5 ประชาชนมีโอกาสในกรเข้าถึง
ระบบสุขภาพที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น และ
ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพลดลง 
 

กลยุทธ์ที่ 1.1 การสร้างความ 
รอบรู้ด้านสุขภาวะและการ 
ป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยง 
ที่คุกคามสุขภาวะชุมชน 
 

1.1.1 พัฒนาความตระหนักรู้ ขีด
ความสามารถในการ 
จัดการสุขภาพตนเองของชุมชนอย่างเข้มแข็ง
ด้านสุขภาวะ (Health Literacy) ให้พ่ึงพา
ตนเองได้ 
1.1.2 ส่งเสริมการปรับตัวของชุมชนด้าน
พฤติกรรมการบริโภคท่ีถูกสุขลักษณะและ 
เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม 
1.1.3 เพ่ิมประสิทธิภาพของหน่วยงานและ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
ในการดูแลผู้สูงวัย คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
อย่างครบวงจร 
ให้มีสุขภาพแข็งแรงและเพ่ิมทักษะการพ่ึงพา
ตนเองได้ 
1.1.4 อบรมผู้สัมผัสอาหารในตลาดชุมชน
และร้านอาหารข้างถนน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อ
สุขภาพ 
 



 
 

 
 

เป้าประสงค์ ตัวข้ีวัดเป้าประสงค์ 
 

กลยุทธ์ 
 

แนวทางการพัฒนา 
 

1.2 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการมีสุขภาวะที่ดี (Smart city) 
และแผนเผชิญเหตุในภาวะปกติ และ
ไม่ปกติ 

1.2.1 ร้อยละของงบประมาณค่าอุปกรณ์
และระบบส่งต่อทางการแพทย์ฉุกเฉิน
(EMS) และเวชศาสตร์ป้องกัน1.2.2 ร้อย
ละของการฝึกอบรมเสริมสมรรถนะ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.)  
1.2.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียต่อการฝึกอบรมเสริมสมรรถนะ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) 

กลยุทธ์ที่ 1.2 การพัฒนาและ
สร้างระบบรับมือและปรับตัว
ต่อการระบาดของโรคติดเชื้อ
อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
 
 
 
 
 
 

1.2.1 ส ารวจและพัฒนาสมรรถนะหน่วยงาน
บุคลากรและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) 
 ให้ตระหนักรู้สุขภาวะที่ดี (Smart city) 
1.2.2 เสริมสมรรถนะของหน่วยงานและ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
พร้อมเผชิญเหตุ 
ด้านสุขภาวะในภาวะปกติ และไม่ปกติของ
การระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ 

1.3 ส่งเสริมระบบการแพทย์แผน
ไทยและแพทย์ทางเลือกแบบบูรณา
การ 

1.3.1 ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จากชุมชนเรื่องหมอพ้ืนบ้านและแพทย์
แผนไทย/แพทย์ทางเลือกชุมชน 
1.3.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียต่อกิจกรรมส่งเสริมการผลิต
และใช้สมุนไพรเชิงเวชศาสตร์ป้องกันของ
ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 
 

กลยุทธ์ที่ 1.3 ส่งเสริมระบบ
การแพทย์แผนไทยและแพทย์
ทางเลือก และเวชศาสตร์
ป้องกันของชุมชนอย่างมีส่วน
ร่วม 

1.3.1 ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชน
เรื่องระบบการแพทย์แผนไทยและแพทย์
ทางเลือก 
1.3.2 ฝึกอบรมกลุ่มประชาชนต้นแบบด้าน
การนวดแผนไทย ระบบส่งต่อทางการแพทย์
ฉุกเฉิน (EMS) 
และเวชศาสตร์ป้องกันในชุมชน 
1.3.3 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
สมุนไพรด้วยภูมิปัญญาและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม ทั้งการผลิตต้นน้ า แปรรูปกลางน้ า
และการตลาดปลายน้ าในท้องถิ่นและ Online 



 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และแหล่งน้ า 
 

เป้าประสงค์ ตัวข้ีวัดเป้าประสงค์ 
 

กลยุทธ์ 
 

แนวทางการพัฒนา 
 

2.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
การคมนาคมและ ระบบขนส่ง
สาธารณะที่ได้มาตรฐานครบวงจร
ภายในและระหว่างชุมชน เชื่อมโยง
โครงข่ายระบบขนส่งมวลชน
เชียงใหม่ 
 

2.1.1 ร้อยละต่อพื้นที่ของการพัฒนา
ระบบการคมนาคมและ ระบบขนส่ง
สาธารณะที่ได้มาตรฐานเชื่อมโยงโครงข่าย
ระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่2.1.2 ร้อย
ละของการพัฒนาระบบ การคมนาคมและ 
ระบบขนส่งสาธารณะที่ได้มาตรฐานครบ
วงจรภายในและระหว่างชุมชน (เช่น 
เส้นทางน าผลผลิตจากสวน 
เกษตร ไร่นาเชื่อมถนนสายหลักในชุมชน) 
2.1.3 ร้อยละของความพึงพอใจของ
ชุมชนต่อการคมนาคมการขนส่งสินค้า 

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม
และ ระบบขนส่งสาธารณะที่ได้
มาตรฐานครบวงจรภายในและ
ระหว่างชุมชน เชื่อมโยง
โครงข่ายระบบขนส่งมวลชน
เชียงใหม่ 
 

2.1.1 ส ารวจและพัฒนา ระดับต าบลและการ
เชื่อมโยงข้ามต าบลและอ าเภอเพ่ือปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการการคมนาคม
และขนส่งพัฒนาเส้นทางสู่แหล่งพื้นที่
การเกษตร และการท่องเที่ยว 
2.1.2 ส ารวจและพัฒนาเส้นทางขนส่งสินค้า
การเกษตรระหว่างสวนเกษตร ให้มีทางออก
เชื่อมกับถนนสายหลักในและระหว่างชุมชนที่
ได้มาตรฐานครบ 
วงจร 

2.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ระบบชลประทานและแหล่งน้ า
อุปโภค-บริโภคสะอาด เพียงพอต่อ
ความต้องการของเกษตรกรและ
ชุมชน 

2.2.1 คุณภาพด้านสุขาภิบาลแหล่งน้ า 
ทางระบายน้ า ระบบน้ าอุปโภคบริโภคน้ า
ตามเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนา
สุขาภิบาลแหล่งน้ าทางระบาย
น้ า เส้นทางและระบบน้ าเสริม
การผลิตพ้ืนที่ทางการเกษตร 

2.2.1 ส ารวจและพัฒนาเพิ่มคุณภาพ
สุขาภิบาลและแหล่งน้ า ทางระบายน้ า ระบบ
น้ าอุปโภคและสนับสนุนพื้นที่ทางการเกษตร 
2.2.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบ
ชลประทานและแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค
การเกษตร และการท่องเที่ยวชุมชน 

 2.2.2 ร้อยละความพึงพอใจของชุมชนต่อ
คุณภาพระบบน้ าประปา 

กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาระบบ 
น้ าประปาชุมชนให้ได้มาตรฐาน
ทั่วถึง 

2.3.1 สร้างระบบน้ าประปาบริการให้ทั่วถึง
ชุมชนตามหลักอนามัย 
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2.3 พัฒนาระบบการสื่อสารดิจิทัล
สาธารณะ และอินเทอร์เน็ตชุมชน 

2.3.1 ร้อยละของความพึงพอใจของ
ชุมชนต่อผลการพัฒนาและการใช้
ประโยชน์สื่อสารดิจิทัลสาธารณะ และ
อินเทอร์เน็ตชุมชน 
2.3.2 สัดส่วนพื้นที่ของชุมชนที่ได้รับ
บริการสื่อสารดิจิทัสสาธารณะ (Public 
Digital Logistics) 

กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนาบริการ
สื่อสารดิจิทัลสาธารณะ (Public 
Digital Logistics) ชุมชนด้วย
เทคโนโลยีทันสมัย 

2.4.1 จัดตั้งศูนย์บริการระบบการสื่อสาร
ดิจิทัลสาธารณะประจ าชุมชนด้วย
อินเทอร์เน็ตชุมชนเพ่ือเร่งรัดการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ การตลาดและการจัดการความรู้ 
(Digital Logistics)  
2.4.2 ประสานงานกับการสื่อสารแห่ง 
ประเทศไทย และบริษัทที่ให้การสื่อสาร
ดิจิทัลครอบคลุมพ้ืนที่ของชุมชน 
ในอัตราราคาพิเศษที่สามารถลดหย่อนภาษี 

2.4 จัดการให้มีระบบขนส่งมวลชน
บริการกลุ่มนักเรียนและประชาชน
อย่างมีส่วนร่วม 

2.4.1 อัตราความคับคั่งของการจราจร
ในพ้ืนที่ชุมชนเขตเมืองลดลง 
2.4.2 อัตราอุบัติเหตุทางการจราจรใน
พ้ืนที่ชุมชนเขตเมืองลดลง 
2.4.3 ร้อยละของความพึงพอใจของ
ชุมชนต่อระบบขนส่งมวลชนบริการกลุ่ม
นักเรียนและประชาชน 

กลยุทธ์ที่ 2.5 จัดการระบบ
ขนส่งมวลชน ส าหรับกลุ่ม
นักเรียนและประชาชนอย่างมี
ส่วนร่วม 

2.5.1 จัดการระบบขนส่งมวลชน ส าหรับ
กลุ่มนักเรียนและประชาชนอย่างมีส่วนร่วม 
2.5.2 เทศบาลนคร และเทศบาลในเขต
เมือง จัดระบบขนส่งมวลชนสาธารณะแก่
นักเรียนในชุมชน (เริ่มทดลองช่วงชั่วโมง
เร่งด่วนก่อน เพ่ือลดความคับคั่งทางจราจร 
อุบัติเหตุและการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง) 
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3.1 ชุมชนมีความสามัคคี
รับผิดชอบ อย่างสมานฉันท์
สามารถป้องกัน บรรเทาสาธารณ
ภัยทางธรรมชาติและจาก
พฤติกรรมมนุษย์อย่างมีส่วนร่วม 

3.1.1 ร้อยละของความพึงพอใจของชุมชน
ต่อระบบการรักษาความเรียบร้อยปลอดภัย
บรรเทาสาธารณภัย อย่างมีส่วนร่วม 
3.1.2 จัดตั้งหน่วยอาสาสมัครบรรเทาสา
ธารณภัยขึ้นในระดับต าบลและชุมชน 
3.1.3 ร้อยละของความพึงพอใจของชุมชน
ต่อผลการฝึกอบรมเพ่ิมสมรรถนะ
อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย 

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาระบบ
ป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยอย่างมีส่วนร่วมทั้ง
ด้านสาธารณภัย อุบัติภัยทาง
ธรรมชาติและจากพฤติกรรม
มนุษย์ 
 

3.1.1 ร่วมมือกับกรมบรรเทาสาธารณภัย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาสมรรถนะ
อาสาสมัครชุมชนบรรเทาสาธารณภัย อุบัติภัย
ทางธรรมชาติและจากพฤติกรรมมนุษย์ 
3.1.2 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และ
เครื่องมือที่ทันสมัยอย่างเหมาะสมเพื่อเตรียม
ความพร้อมทั้งการเผชิญเหตุด้านบรรเทาสา
ธารณภัยทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉิน เช่น
อุปกรณ์การบินไร้คนขับขนาดเล็ก(Drone) เพ่ือ
การค้นหา ติดตาม ตรวจสอบและท าระบบ 
Mapping ด้านอื่นๆ 

3.2 ชุมชนมีส่วนร่วมกับทาง 
ราชการในการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหายาเสพติดการรักษาความ 
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินใน
ชุมชน 

3.2.1 ร้อยละของความพึงพอใจของชุมชน
ที่มีส่วนร่วมกับทางราชการในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดการรักษาความ
ปลอดภัย 
 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมการ
พัฒนาสมรรถนะหน่วยและ
สมาชิกอาสาสมัครบรรเทาสา
ธารณภัยระดับต าบลละชุมชน 
 

3.2.1 การฝึกอบรมเพ่ิมสมรรถนะอาสาสมัคร
บรรเทาสาธารณภัย 
 

3.2.2 ร้อยละของความพึงพอใจของชุมชน
ที่มีต่อผลการอบรมด้านภัยพิบัติ ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด การรักษาความ
ปลอดภัยในชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 3.3 ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดการรักษา
ความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินในชุมชน 

3.2.2 อบรมชุมชนสร้างความความตระหนักรู้
ด้านภัยพิบัติ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
การรักษาความปลอดภัยในชุมชน 
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 3.2.3 ระดับความพร้อมและทันสมัยที่มี 
ประสิทธิภาพแผนเผชิญเหตุและจัดการภัย
พิบัติท้องถิ่น จากหน่วยตรวจสอบความ
เสี่ยง 

กลยุทธ์ที่ 3.4 แผนเผชิญเหตุ
และ และจัดการภัยพิบัติ
ท้องถิ่นระดับต าบลและชุมชน 
 

3.2.3 พัฒนาแผนเผชิญเหตุและจัดการภัยพิบัติ
ท้องถิ่นในภาวะป้องกันความเสี่ยง ในระหว่าง
เกิดเหตุ การเยียวยาหลังเกิดเหตุ 
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4.1 สร้างความตระหนักรู้ ความ
เข้าใจในอนุรักษ์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน 
 

4.1.1 ร้อยละของสมาชิกชุมชนระดับ
หัวหน้าครัวเรือนตระหนักในด้านมลภาวะ
ทางอากาศและน้ าจากทางระบายน้ า 
4.1.2 พ้ืนที่ปลูกป่าในที่ดินสาธารณะและ
พืชเศรษฐกิจตามหัวไร่ปลายนามีสัดส่วน
เพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์ที่ 4.1 การอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 

4.1.1 การอบรม และจัดการความรู้เพื่อสร้าง
ความตระหนักรู้ถึงคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติ
และทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม  
4.1.2 ส่งเสริมและติดตามผลการปลูกป่าใน
พ้ืนที่สาธารณะที่ว่างเปล่า และปลูกต้นไม้กับพืช
เศรษฐกิจตามหัวไร่ปลายนา 
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4.2 สร้างตระหนักรู้และป้องกันใน
การจัดการมลภาวะสิ่งแวดล้อม 
ด้านอากาศ (PM 2.5) 

4.2.1 คุณภาพของอากาศมีค่ามาตรฐานต่ า
กว่าเกณฑ์ PM 2.5 

กลยุทธ์ที่ 4.2 จัดการเชิง
ป้องกันและแก้ไขมลภาวะทาง
อากาศและน้ าจากทางระบาย
น้ าให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน 

4.2.1 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้น ารุ่นใหม ่
ส่งเสริม วิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร
ด้านเกษตรอินทรีย์เพ่ือลดการเผาไหม้และ
ประหยัดค่าใช้จ่ายชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.3 การส่งเสริมชุมชนปลอดขยะ
(Zero Waste Management) 

4.3.1 ร้อยละของครัวเรือนมีการจัดการคัด
แยกขยะด้วยหลักการ Zero Waste 
Management และระบบการจัดการขยะ
อย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 4.3 จัดการขยะด้วย
หลักการ Zero Waste 
Management อย่างยั่งยืน
และผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย 
(Polluter Paying Principle 
-PPP) 

4.3.1 ส่งเสริมชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste 
Management) ใช้หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้
จ่าย (Polluter Paying Principle - PPP) 
 

4.4 ส่งเสริมการสร้าง 
สวนสาธารณะนิเวศชุมชนและ 
การใช้พื้นท่ีว่างเปล่าให้เกิด 
ประโยชน์เชิงสาธารณะ 
 

4.4.1 ร้อยละของครัวเรือนในชุมชนมีความ
พึงพอใจต่อสวนสาธารณะและการใช้พ้ืนที่
ว่างเปล่าให้เป็นประโยชน์เชิงสาธารณะ 

กลยุทธ์ที่ 4.4 สนับสนุนการ
ขยายและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าชุมชน
และสวนสาธารณะนิเวศชุมชน
อย่างมีส่วนร่วม 

4.4.1 เพ่ิมสวนสาธารณะนิเวศชุมชนอย่างน้อย
ต าบลละ 1 แห่งต่อปีงบประมาณ 
4.4.2 จัดระเบียบพื้นที่รกร้างว่างเปล่าในชุมชน 
ด้วย มาตรการทางสังคมอย่างมีส่วนร่วมในการ
ใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เป็นประโยชน์เชิงสาธารณะ 

 
 
 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 
เป้าประสงค์ ตัวข้ีวัดเป้าประสงค์ 

 
กลยุทธ์ 

 
แนวทางการพัฒนา 

 
5.1 ส่งเสริมการเกษตรและอาหาร
ปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีทันสมัย
บูรณาการกับภูมิปัญญาทั้งต้นน้ า 
กลางน้ าและปลายน้ าด้วยเกษตร
อินทรีย์ 

5.1.1 ร้อยละของผู้ผ่านการอบรม
การเกษตรและอาหารปลอดภัยตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและประยุกต์กับ
ดิจิทัลเทคโนโลยี 
5.1.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อส่งเสริมการเกษตรและอาหาร
ปลอดภัยตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
5.1.3 ร้อยละของเกษตรกรและวิสาหกิจ
ชุมชนในพ้ืนที่รับการส่งเสริมจัดการ
การเกษตรเชิง Smart Farming เพ่ือเพ่ิม
เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และควบคุมกลไกการตลาดได้ 

กลยุทธ์ 5.1 การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและภูมิปัญญาด้าน
การเกษตรในการผลิต แปรรูป
และการตลาด 
 
 

5.1.1 ฝึกอบรมเกษตรกร สมาชิกวิสาหกิจชุมชน
ด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี
ทันสมัยบูรณาการกับภูมิปัญญาทั้งต้นน้ า กลางน้ า
และปลายน้ าด้วยเกษตรอินทรีย์ 
5.1.2 ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ การ
ผลิตการบรรจุหีบห่อ การตลาดและการขนส่งด้วย
ระบบดิจิทัลของเกษตรกรอย่างครบวงจร 
5.1.3 จัดการการเกษตรเชิง Smart Farming เพ่ือ
เพ่ิมเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(HighValue-added Economy) โดยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้า
เกษตรด้วยเทคโนโลยี 
และควบคุมกลไกการตลาดได้ 

5.2 เสริมสร้างมูลค่าเพ่ิมด้าน
เศรษฐกิจฐานราก สินค้า OTOP
และ SMES ในและนอกภาค
เกษตรของชุมชน 

5.2.1 อัตราการใช้สิ่งอ านวยความสะดวก
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมในการ
ยกระดับการผลิตทั้งต้นน้ า กลางน้ า และ
ปลายน้ า 
5.2.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและ
วิสาหกิจชุมชน 
 

กลยุทธ์ 5.2 เสริมสร้างความ
เข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก
สินค้า OTOP และ SMES 

5.2.1 ส่งเสริมการเพ่ิมทักษะความเป็น
ผู้ประกอบการท้องถิ่น ผู้ประกอบการสมัยใหม่ 
วิสาหกิจชุมชน เพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจฐานราก สินค้า 
OTOP และ SMEs ในและนอกภาคเกษตรของ
ชุมชนครบวงจร 
5.2.2 ส่งเสริมการจัดตั้งและอบรมสมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชนยกระดับการผลิตทั้งต้นน้ า กลางน้ า และ
ปลายน้ าด้วยการตลาดที่ทันสมัยและการเงินแบบ
ดิจิทัล 



 
 

เป้าประสงค์ ตัวข้ีวัดเป้าประสงค์ 
 

กลยุทธ์ 
 

แนวทางการพัฒนา 
 

 5.2.3 อัตราการเพ่ิมข้ึนของกลุ่ม
เกษตรกรที่น าเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ
มาปรับใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิต 
แปรรูปและการตลาด 
 

 5.2.3 อบรมและสนับสนุนให้เกษตรกรน า
เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะมาปรับใช้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพผลผลิตแปรรูปและการตลาด 

5.4 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงข้อมูล 
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนอย่าง 
ดึงดูดใจ 
 

5.4.1 ร้อยละของนักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและต่างประเทศเข้าถึงข้อมูลเพื่อ
ตัดสินใจและเพ่ิมความสนใจ 
5.4.2 ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนนักท่องเที่ยวต่อความเข้าใจ
ด้านเมืองเก่า 

กลยุทธ์ที่ 5.4 ส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเข้าใจ 
เข้าถึงและพัฒนาการท่องเที่ยวและ
เศรษฐกิจ 

5.4.1 พัฒนาสื่อผ่านระบบดิจิทัลเพื่อสร้างความ 
ตระหนักรู้แก่ประชาชน นักท่องเที่ยวด้านเมืองเก่า
เชียงใหม่ และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่มรดก
โลก 
5.4.2 พัฒนาสื่อผ่านระบบดิจิทัลเพื่อสร้างความ
ตระหนักรู้แก่ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และเชียงใหม่และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
ต่างประเทศเพ่ือดึงดูดความสนใจและเข้าถึงข้อมูล 
เพ่ือตัดสินใจ 

5.5 เชื่อมโยงการท่องเที่ยว 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมินิเวศและ 
อาชีพเพ่ือสร้างรายได้ตาม 
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงให้แก่ชุมชนแบบครบ 
วงจร 
 

5.5.1 ร้อยละความเข้าใจและพึงพอใจ
ของประชาชนและบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อแนวคิดและ
แนวปฏิบัติผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวแนวใหม่ 
(New Normal Tourism Product) 

กลยุทธ์ที่ 5.5 สร้างมิติการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนเป็น
ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวแนว 
ใหม่ (New Normal Tourism 
Product)สมัยใหม่แบบครบวงจร 
 

5.5.1 ฝึกอบรมชุมชนและบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์(Paradigm Shift ให้เกิด มิติความเชื่อมโยง 
การท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมินิเวศและ
อาชีพเป็นผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวแนวใหม่ (New 
Normal Tourism Product) เพ่ือสร้างรายได้ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 



 
 

 
เป้าประสงค์ ตัวข้ีวัดเป้าประสงค์ 

 
กลยุทธ์ 

 
แนวทางการพัฒนา 

 
   5.5.2 ร้อยละความเข้าใจและพึงพอใจของ  

ประชาชนต่อการใช้ประโยชน์พืชเศรษฐกิจ  
เสริมรายได้อย่างยั่งยืน 
5.5.2 พัฒนาผลผลิตการท่องเที่ยวชุมขน 
(Community-based Tourism Product) 
กับพืชเศรษฐกิจด้วยระบบการผลิต การแปรรูป 
การตลาด การจัดการหลังการเก็บเก่ียวอย่างมี
คุณภาพพร้อมกับการอนุรักษ์ภูมินิเวศเพื่อดึงดูด
ความสนใจเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการกระจายรายได้
ชุมชน 

5.6 การจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
(Lifelong Education) 
 

5.6.1 ร้อยละของงบประมาณการศึกษา
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของประชาชน
ทุกระดับทุกเพศทุกวัยให้พร้อมรับต่อการ
ปรับตัวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของโลก 
5.6.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
ออนไลน์ 

กลยุทธ์ที่ 5.6 ส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพของประชาชน
ด้านความรู้และทักษะอาชีพเพ่ือ
ปรับตัวเข้าสู่การ เปลี่ยนแปลง
ของโลกด้วยการศึกษาตลอดชีวิต 

5.6.1 ส่งเสริมและร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย
จัดการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับผู้ใหญ่นอกระบบ
โรงเรียนวัยแรงงานที่อายุ 15 ปีขึ้นไป 
 

5.7 จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อัจฉริยะและศูนย์การเรียนรู้และ
การดูแลผู้สูงวัย คนพิการหรือ
ผู้ด้อยโอกาสทางกาย ทางจิตและ
สังคม 

5.7.1 ร้อยละของงบประมาณเพ่ิมขึ้นของ
การดูแลผู้สูงวัย คนพิการหรือผู้ด้อยโอกาส 
ทางกาย ทางจิตและสังคม  
 
 

กลยุทธ์ที่ 5.7 ส่งเสริมการจัดตั้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัจฉริยะและ
ศูนย์การเรียนรู้และดูแลผู้สูงวัย 
คนพิการหรือผู้ด้อยโอกาส     
ทางกาย ทางจิต และสังคม 

5.7.1 จัดตั้งและด าเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อัจฉริยะ ศูนย์การเรียนรู้และดูแลผู้สูงวัย (The 
Elderly Day Care Center) กับผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสทางกาย ทางจิตและสังคมเพ่ือเสริม
ทักษะการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงของโลก 



 
 

 
เป้าประสงค์ ตัวข้ีวัดเป้าประสงค์ 
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 5.7.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ

ผู้ใช้ประโยชน์จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อัจฉริยะและศูนย์การเรียนรู้และดูแลผู้สูงวัย 
คนพิการหรือผู้ด้อยโอกาสทางกาย จิตและ
สังคม 

 5.7.2 จัดอบรมผู้ดูแลและจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ท่ีมี 
คุณภาพส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัจฉริยะ ศูนย์
การเรียนรู้และดูแลผู้สูงวัย (The Elderly Day 
CareCenter) กับผู้พิการฯ 

5.8 จัดกาศึกษาภาคบังคับอย่างมี
คุณภาพ 

5.8.1 ร้อยละของงบประมาณการศึกษา
ภาคบังคับในสังกัดองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
5.8.2 ร้อยละของระดับการรับรองคุณภาพ
จากกระทรวงศึกษาธิการ ส าหรับโรงเรียน
ในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.8.3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
ประโยชน์จากการศึกษาภาคบังคับในสังกัด 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

5.8 จัดกรศึกษาภาคบังคับใน
สังกัดองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ 
เกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ  
 

5.8.1 พัฒนาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัด
องค์การสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
เกณฑ์ท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพตาม มาตรฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
5.8.2 พัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารและคณะครู
บุคลากรทุกระดับทุกด้านให้สามารถจัดการเรียน
การสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและ
ทักษะแห่งการพ่ึงพาตนเองและปรับตัวพร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ของโลกได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ ตัวข้ีวัดเป้าประสงค์ 

 
กลยุทธ์ 

 
แนวทางการพัฒนา 

 
6.1 พัฒนาองค์ความรู้ของสถาบัน
ทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างเป็นรูปธรรม 

6.1.1 ระดับความถ่ีต่อปีในการส่งเสริมการ
ศาสนาอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา 
6.1.2 จ านวนและประเภทฐานข้อมูลองค์
ความรู้ทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.1.3 จ านวนและประเภทสื่อเสมือนจริง
(Virtual และ Online) ขององค์ความรู้ ทาง
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
6.1.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 
ด้านต่อคุณภาพและการเข้าถึงฐานข้อมูล 
และสร้างสื่อเสมือนจริง (Virtual และ 
Online) เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ทาง 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ 
ปัญญาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 6.1 อนุรักษ์สถาบัน
ทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยึดโยงคน
ท้องถิ่นอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ 

6.1.1 สร้างแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความ
หลากหลายทางศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ท าให้คนท้องถิ่นอยู่
ร่วมกันได้อย่างสันติ 
6.1.2 พัฒนาฐานข้อมูล และสร้างสื่อเสมือนจริง
(Virtual และ Online) เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้
ทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
6.1.3 ฝึกอบรมให้ความรู้ สร้างการมีส่วนร่วม
และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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6.2 บูรณาการการอนุรักษ์และ
เผยแพร่ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
โบราณสถาน เข้ากับการจัดการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม 

6.2.1 มีการบูรณาการการอนุรักษ์และ
เผยแพร่ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ โบราณสถานเข้ากับการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
6.2.2 มีการ ศึกษาความเป็นไปได้ในการ
จัดการท่องเที่ยว สังคม-มานุษยวิทยาฯ 

6.2 บูรณาการการอนุรักษ์และ 
เผยแพร่ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
โบราณสถาน เข้ากับการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 
 
 

6.2.1 บูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนทั้งเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรม สังคม-
มานุษยวิทยา และภูมิปัญญา โบราณสถาน การ
อนุรักษ์และเผยแพร่ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเชิงประวัติศาสตร์และการผจญภัย
อย่างปลอดภัย(Soft Adventure Tourism) 
6.2.2 ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการ
ท่องเที่ยว สังคม-มานุษยวิทยา (Socio-
Anthropological basedTourism) และเชิง
ประวัติศาสตร์และการผจญภัยอย่างปลอดภัยใน
ชุมชน 

6.3 ส่งเสริมการเรียนรู้และการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่มรดกโลกที่
สัมพันธ์กับแผนแม่บทการอนุรักษ์
และพัฒนาเมืองเก่าเชียงใหม่ 

6.3.1 มีการวิเคราะห์จัดท าแผนงานและ
โครงการสัมพันธ์กับแผนแม่บทการอนุรักษ์
และพัฒนาเมืองเก่าเชียงใหม่ จัดการความรู้
เชิงอนุรักษ์และพัฒนาการอนุรักษ์และ
พัฒนาเมืองเก่าเชียงใหม่ 
6.3.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อ
สื่อ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่มรดกโลกของเชียงใหม่ 
 

กลยุทธ์ที่ 6.3 จัดท าแผนงาน
และโครงการสัมพันธ์กับแผน
แม่บทการอนุรักษ์และพัฒนา 
เมืองเก่าเชียงใหม่ 

6.3.1 ศึกษาวิเคราะห์จัดท าแผนงานและ
โครงการสัมพันธ์กับแผนแม่บทการอนุรักษ์และ
พัฒนาเมืองเก่าเชียงใหม่รวมทั้งการจัดการความรู้
ที่เก่ียวข้อง 
6.3.2 สร้างสื่อหลากหลายเพื่อเสริมความ
ตระหนักรู้แก่ประชาชนในและนอกโรงเรียน 
นักท่องเที่ยวในเนื้อหาความแท้และดั้งเดิม เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้และการเตรียมความพร้อมเข้า
สู่มรดกโลก 
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 6.3.3 จ านวนสื่อ Online และ 
Applications ให้นักเรียน นักศึกษา
ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าถึงและรับรู้
ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
6.3.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้สื่อในและนอกระบบโรงเรียน 
นักท่องเที่ยวต่อสื่อด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 6.3.3 จัดท าสื่อเผยแพร่แบบ Online สั้นๆ และ 
Applications อย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างความ
ตระหนักรู้แก่ประชาชนในและนอกระบบโรงเรียน 
นักท่องเที่ยวใน เนื้อหาเกี่ยวกับศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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7.1 เสริมสร้างจิตส านึกของ
ประชาชนในสถาบันหลักของชาติ
และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นพระประมุข 
 

7.1.1 ร้อยละของกิจกรรมที่ประชาชนร่วม
ในการแสดงความจงรักภักดี 
7.1.2 ร้อยละของผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
7.1.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือสื่อ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กิจกรรมพัฒนาและลดความขัดแย้ง 
 

กลยุทธ์ที่ 7.1 เสริมสร้าง
จิตส านึกของประชาชนใน
สถาบันหลักของชาติ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
พระประมุข 
 
 

7.1.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
7.1.2 สร้างสื่อ Online และ Offline ในการ
เผยแพร่พระราชกรณียกิจในพ้ืนที่ และรู้จักสิทธิ
หน้าที่พลเมืองที่ดีระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น พระประมุข  

 



 
 
 

 
เป้าประสงค์ ตัวข้ีวัดเป้าประสงค์ 

 
กลยุทธ์ 

 
แนวทางการพัฒนา 

 
7.2 พัฒนาสมรรถนะบุคคลากร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี 
ประสิทธิภาพ จิตบริการ 
 

7.2.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
7.2.2 อัตราการท างานอย่างมีสมรรถ
นภาพที่ดีของ บุคลากรรายบุคคล รายฝ่าย/
แผนก/งานของทั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
7.2.3 ร้อยละของการน าผลการติดตาม
ประเมินผลและรายงานไปใช้ประโยชน์ใน
การปรับปรุง 
7.2.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณภาพชีวิตการ
ตระหนักรู้และรักษาวินัยในการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ที่ 7.2 พัฒนาและ
ประเมินสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะของบุคลากร 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
 

7.2.1 ประเมินสมรรถนะหลักและสมรรถนะของ
บุคลากรองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแบบ 360 
องศาเพ่ือก าหนดแนวทางพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล รายฝ่าย/แผนก/งานของทั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
7.2.2 ฝึกอบรมและจัดการความรู้ทั้งภายในและ 
ภายนอกองค์กร เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคคลากร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
จิตบริการ คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
7.2.3 ทบทวนและน าผลการติดตามประเมินผล
และรายงานไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง
แผนงานโครงการและการปฏิบัติงาน 
7.2.4 จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของบุคคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
สร้างขวัญและก าลังใจในการตระหนักรู้และรักษา 
วินัยในการปฏิบัติตามค่านิยมหลักของบุคคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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7.3 พัฒนาระบบการฐานข้อมูล
กลางการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็น
ปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

7.3.1 ระบบการฐานข้อมูลกลางการ 
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นปัจจุบันและครอบคลุม 
7.3.2 มีระบบฐานข้อมูลร่วมเชื่อมโยง 
ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เชียงใหม่และองค์การปกครองส่วน 
ท้องถิน่เชียงใหม่ 
7.3.3 มีศูนย์ประสานงานกลางรวบรวม 
แผนยุทธศาสตร์ฐานข้อมูลร่วมของ 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ 
ทุกแห่งให้เป็นฐานข้อมูลและระบบ Big 
Data พร้อมต่อการตรวจสอบ รายงาน 
และการใช้งานที่ถูกต้องด้วยข้อมูลคงเส้น 
คงวา 
 

7.3 ปรับปรุงการน าเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้
กับระบบการติดตาม
ประเมินผล ตรวจสอบและ 
รายงานผลที่ถูกต้องชัดเจน  
 

7.3.1 พัฒนาระบบการฐานข้อมูลกลางการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมา
ใช้กับระบบการ ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ
และรายงานผลที่ถูกต้องชัดเจนรวดเร็วและเป็น
ปัจจุบัน 
7.3.2 จัดตั้งศูนย์ประสานงานกลางรวบรวมแผน 
ยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
เชียงใหม่ทุกแห่งให้เป็นฐานข้อมูลและระบบ Big 
Data พร้อมต่อการตรวจสอบ รายงานและการใช้
งานที่ถูกต้องด้วยข้อมูลคงเส้นคงวา 
7.3.3 พัฒนาฐานข้อมูลร่วมเชื่อมโยงระหว่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ โดยอาศัยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วย
ประสานงานและศูนย์กลาง 

 
 



 
 

2.ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
 2.1 วิสัยทัศน์ 
  “ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

1.2 ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 

2.3 เป้าประสงค์ 
  1. ระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานเพียงพอและท่ัวถึง 
  2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

  3. ประชาชนมีความตระหนัก อนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
       4. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยอย่างทั่วถึง 
       5.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
        6. ประชาชนได้รับความพึงพอใจและประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างต่อเนื่อง 

     7. เด็ก เยาวชน ประชาชน มีโอกาสเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มากที่สุด เพ่ือส่งเสริม 
            ให้เกิดแนวคิดและการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพ่ือการพัฒนา 
         8.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาองค์กรเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้    
 

 2.4 ตัวชี้วัด 
  1.จ านวนระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
  2.รายได้เฉลี่ยครัวเรือนมีจ านวนเพ่ิมข้ึน 
  3. สังคมมีความมั่นคง ปลอดภัย วัฒนธรรม ประเพณีได้รับการสืบสาน 

4. ชุมชนได้รับประโยชน์จากการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากข้ึน 
5. ประชาชนพึงพอใจในการบริการเพิ่มมากขึ้น  
 

 2.5 ค่าเป้าหมาย 
๑. ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว  
2. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
3. ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
4. ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีห่างไกลโรค สังคมสงบสุข    
5. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่ 
6. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
7. บุคลากรในองค์กร  สถานที่ปฏิบัติงานและเครื่องมือเครื่องใช้ที่ปฏิบัติงานมีพร้อมส าหรับการ   
    บริการประชาชน  

  
 



 
 

2.6 กลยุทธ์ 
  1. สร้างและพัฒนาถนนและสะพาน 

2 สร้างและพัฒนาระบบน้ า 
3 สร้างและพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
4 สร้างอาคาร สถานที่สาธารณะประโยชน์และ พัฒนาการใช้ที่ดิน 

 5. พัฒนาความรู้ด้านการเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
6. พัฒนาส่งเสริมอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ 
7. พัฒนาแหล่งกระจายสินค้าของชุมชน 
8. สร้างรายได้จากแหล่งท่องเที่ยว 
9. ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ 
10. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และวันส าคัญ 
11. ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
12. ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน 
13. การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคงและการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
14. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
15. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
16. การให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ 
17. เสริมสร้างให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
18. ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 
19. เสริมสร้าง พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์กร 
 

           2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน มีความม่ันคง ปลอดภัย 

2. พัฒนาและส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ 
3. อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของชุมชนให้ยั่งยืน 
4. พัฒนาและส่งเสริมความรู้และระบบการจัดการเกษตรกรรม 
5. พัฒนาระบบการสาธารณสุขชุมชนและส่งเสริมการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  6. อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของชุมชนให้ยั่งยืน 
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการท้องถิ่น เพื่อบริการให้ประชาชนและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ 
    พัฒนาชุมชน 
8. จัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 
9. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย 
10. บุคลากรมีความรู้ความสามารถและสามารถถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ เพ่ือให้ 

  ภารกิจงานส าเร็จตามเป้าประสงค์ และเป็นเครือข่าย ผ่านช่องทางระบบเทคโนโลยี   
  สารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 
 



 
 

(ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

     3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 
การวิเคราะห์จุดแข็ง              

(S = Strength) 
การวิเคราะห์จุดอ่อน                   
(W = Weakness) 

การวิเคราะห์โอกาส                 
(O = Opportunity) 

การวิเคราะห์อุปสรรค                 
(T = Threat) 

1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
และสาธารณูปโภค 

- การคมนาคมมีความสะดวก
รวดเร็ว 
- มีระบบสาธารณูปโภคท่ี
สะดวกสบาย 
- การให้ความส าคัญด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- งบประมาณในการพัฒนาด้าน
คมนาคม ไม่เพียงพอ 
- ระบบน้ าประปา  มีกระจายไม่
ทั่วถึง ไม่สะอาด ไม่เพียงพอ 
- ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมใน
การดูแล รักษาทรัพย์สิน
สาธารณประโยชน์ร่วมกัน โดยจะให้
คณะกรรมการหมู่บ้านด าเนินการ
แทน 

- นโยบายรัฐบาล สนับสนุนการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- ได้รับงบประมาณอุดหนุน
จ ากัด 
- พ้ืนที่ที่จะด าเนินการอยู่ใน
เขตพ้ืนที่ซึ่งมีข้อระเบียบที่
ต้องด าเนินการให้เรียบร้อย
ก่อน 
- การเกิดภัยแล้งท าให้บาง
พ้ืนที่เกิดปัญหาน้ าแห้งขอด
ส่งผลกระทบถึงโครงสร้าง
ของแหล่งต่างๆ 

2.  ด้านเศรษฐกิจ - มีผลผลิตทางการเกษตร เช่น 
ข้าว พริก ผลิตภัณฑ์โอทอป  
- องค์กรมีกลุ่มสตรีและ
บุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถเฉพาะด้าน 
สามารถให้ความรู้และมีแหล่ง
การเรียนรู้ 

- มีการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีใน
การก าจัดศัตรูพืช 
- ขาดการส่งเสริมด้านการตลาด 
การกระจายผลผลิตทางการเกษตร 
- เกษตรกรขาดความรู้ในการพัฒนา
สินค้าและด้านการตลาด 
 

- โครงการส่งเสริมทุนใน
รูปแบบต่างๆ เช่น กองทุน
หมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือ
การผลิต และธุรกิจชุมชนอ่ืนๆ 
- นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริม
เศรษฐกิจแบบพอเพียง 
- การคมนาคมขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความสะดวก 
 

- ราคาผลผลิตตกต่ า 
- ปัจจัยการผลิตหรือต้นทุน
การผลิตสูง 
- ภาวะเศรษฐกิจของโลกและ
ของประเทศตกต่ า 
- การเกิดภัยธรรมชาติ เช่น 
ภัยแล้ง ท าให้ผลผลิตได้รับ
ความเสียหายและบางพ้ืนที่
ไม่สามารถเพาะปลูกได้ 



 
 

     

ยุทธศาสตร์ 
การวิเคราะห์จุดแข็ง                 

(S = Strength) 
การวิเคราะห์จุดอ่อน             
(W = Weakness) 

การวิเคราะห์โอกาส                  
(O = Opportunity) 

การวิเคราะห์อุปสรรค            
(T = Threat) 

3.  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต - ในเขตพ้ืนที่มีสถานให้บริการด้าน
สาธารณสุข 
- ประชาชนให้ความส าคัญ สนใจ
ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายมากขึ้น 
- มีการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ป่วยเอดส์   
- มีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
- เด็กได้เข้ารับการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
 

- ประชาชนขาดการในการออก
ก าลังกาย 
- เทศบาลไม่สามารถให้ความ
ช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง 

- กฎหมาย ให้สิทธิในการรับ
บริการด้านการแพทย์ที่เสีย
ค่าใช้จ่ายน้อยลงและเข้าถึงได้
สะดวก 
- การถ่ายโอนภารกิจตาม
โครงการต่างๆ เช่น อาหารเสริม 
(นม) โรงเรียน อาหารกลางวัน 
สื่อการเรียนการสอน 
 

- การระบาดของโรคติดต่อ
โรคอุบัติใหม่ 
- ทิศทางนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษายังไม่
ชัดเจน 
- ค่านิยมและวัฒนธรรม
ของสังคมที่เปลี่ยนแปลง 
- ความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมท่ีเน้นทางด้านวัตถุ
นิยมมากกว่าด้านจิตใจ 
 

4.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

 

- มีแหล่งน้ าสาธารณะเป็นทุนทาง
ธรรมชาติ 

- แหล่งน้ าธรรมชาติตื้นเขิน 
 - สภาวะดินเสื่อมโทรมจากการ
ใช้ปุ๋ยเคมีและยาก าจัดศัตรูพืช 
 

- นโยบายส่วนกลางผลักดัน
ส่งเสริมสนับสนุน รณรงค์ ให้
ท้องถิ่นมีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 
 

- การบังคับการใช้กฎหมาย
บ้านเมืองที่หละหลวม 
 

     
     



 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
การวิเคราะห์จุดแข็ง                

(S = Strength) 
การวิเคราะห์จุดอ่อน             
(W = Weakness) 

การวิเคราะห์โอกาส                   
(O = Opportunity) 

การวิเคราะห์อุปสรรค             
(T = Threat) 

5.  ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

- บุคลากรรู้จักหน้าที่และมีความ
รับผิดชอบในหน้าที่ 
- เทศบาลมีความเป็นอิสระในการ
ด าเนินงาน การบริหารงานเป็นไป
ด้วย  ความรวดเร็ว ทัน
ก าหนดเวลา 
- ประชาชนมีความรัก สามัคคี มี
การรวมตัวกันในการร่วมกิจกรรม 
- ครอบครัวมีความรัก มีความ
อบอุ่น 
- หน่วยงานราชการทุกภาคส่วน
และประชาชนมีส่วนร่วมในการ
วางแผน วิเคราะห์ปัญหา น าเสนอ
ความต้องการในการแก้ไขและ
พัฒนาท้องถิ่น 

- ความไม่พร้อมในการรับการถ่าย
โอน ซึ่งมีการถ่ายโอนเฉพาะ
ภารกิจไม่มีบุคลากรและ
งบประมาณ 
- อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ยัง
ไม่เพียงพอต่อความจ าเป็นและ
ต้องการ 
- งบประมาณมีจ านวนจ ากัดใน
การเร่งการพัฒนา ท าให้การ
พัฒนาเป็นไปอย่างช้าๆ 
 

- กฎหมายรัฐธรรมนูญก าหนดให้
มีการกระจายอ านาจลงสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- มี พ.ร.บ. ก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
อปท. พ.ศ. ๒๕๔๒  
- แนวทางการพัฒนาของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เน้น“คน” เป็น
ศูนย์กลางในการพัฒนา 
- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
- ได้รับเงินอุดหนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ 

- ขั้นตอนและวิธีการถ่าย
โอนที่มีความยุ่งยากและ
เกิดความสับสนในทาง
ปฏิบัติ 
- การมีอคติ ความไม่
เชื่อมั่นในการบริหารงาน
ของเทศบาล 
- ข้อจ ากัดด้านระเบียบ
และกฎหมายต่างๆ  
- งบประมาณจ ากัดไม่
เพียงพอกับความต้องการ
ของประชาชน 
 

 

 

 

 



 
 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ของเทศบาลต าบลเมืองงาย นั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่     
                     เกี่ยวข้องซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม              
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา/      
ความต้องการ  

พื้นที่เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย ความคาดหวังและ แนวโนม  
อนาคต 

๑. ด้านโครงการ
สร้างพ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภค 

๑) แหล่งน้ าในการเกษตรและ
น้ าประปาส าหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่
พอเพียง 

- ส ารวจและพัฒนาแหล่งน้ าและ
น้ าประปาในการอุปโภค-บริโภค 

- ในเขตเทศบาล - ประชาชนมีแหล่งน้ าและมี
น้ าประปาใช้อย่างพอเพียง ทั่วถึง 

๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่สาธารณะ
ยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุม
พ้ืนที่ได้ทั้งหมด 

- ขยายเขตไฟฟ้า - ทางและที่สาธารณะในเขต
เทศบาล 

- ทางและที่สาธารณะมีแสงสว่าง
เพียงพอประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมาและ
ป้องกันการเกิดอาชญากรรมได้ 

3)  ถนนในเขตพ้ืนที่ ยังเป็นถนนดิน 
ถนนลูกรัง และเป็นหลุมเป็นบ่อ 

- ถนน - ทางและที่สาธารณะในเขต
เทศบาล 

- มีถนนให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวก  

๒.ด้านเศรษฐกิจ 1) ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ า - การลงทุน - เกษตรกรในพ้ืนที่ - ผลผลิตมีราคาสูงข้ึน 

 

 

 

 



 
 

 

 

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อมภายนอกที่
เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณของ
ปัญหา/ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย ความคาดหวังและ แนวโนม  
อนาคต 

3.ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

1) เด็กและผู้สูงอายุบางครอบครัว 
ผู้สูงอายุอยู่ตามล าพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

- ครัวเรือนที่มีเด็กและผู้สูงอายุ - ผู้สูงอายุและเด็กในเขต 
เทศบาล  

- ผู้สูงอายุและเด็กได้รับการดูแล
ที่ด ี

2) การจราจรบนถนนมีเพ่ิมมากข้ึนอาจท า
ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ 

- การจราจร ประชาชนที่สัญจรไปมาบนถนน มีระบบควบคุมการจราจร เช่น 
ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเพ่ือ
เตือนให้ระมัดระวัง 

3) การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย 
หรือโรคอุบัติใหม่ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (Covid-19) 

-การป้องกันและการควบคุม
โรคระบาด 

-ประชาชนในเขตพ้ืนที่ -ประชาชนมีความปลอดภัย มี
ความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน
และการควบคุมโรคระบาดได้  

4) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต ประเพณีและ
ภูมิปัญหาท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต 
ประเพณีและภูมิปัญหาท้องถิ่น 
ถูกลืมเลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขตเทศบาล - ยกย่อง เชิดชูคนดีหรือปราชญ์
ชาวบ้านในโอกาสต่างๆ เพ่ือเป็น
ตัวอย่างแก่เยาวชนและประชาชน 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ถูกลืม
และคงอยู่สืบไป 

 



 
 

 

 

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อมภายนอกที่
เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณของ
ปัญหา/ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย ความคาดหวังและ แนวโนม 
อนาคต 

4. ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1) มีปัญหาเรื่องขยะ - สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการและชุมชนใน
เขตพ้ืนที ่เทศบาล 

- ปัญหาขยะลดลง ประชาชน
สามารถคัดแยกขยะ และก าจัดได้
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน  

5.ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ีดี 

 

- ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน 

- ระยะเวลาการให้บริการ 

ภารกิจการให้บริการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

ประชาชนผู้รับบริการ - บริการที่สะดวกและรวดเร็ว 
- ลดขั้นตอนในการให้บริการ 
- มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ

ให้บริการ 

 

  

 



 
 

 

 



 

 

 
8) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

โครงสร้างความเขื่อมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕66-๒๕70 ของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
    

 
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัด 

๑. การส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยวเพิม่มูลค่าเชื่อง
โยงธรรมชาติ วฒันธรรม 
สุขภาพและเศรษฐกจิ
ท้องถิ่น 
 

๒. การขับเคลื่อนเกษตร
ปลอดภัย เกษตรแปรรูป
มูลค่าสูงตลอดหว่งโซ่คุณค่า 
นวัตกรรมอาหารแห่ง
อนาคต ภายใต้ BCG 
Model 

3.การพลกัดันเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองอฉัรยิะ 
เมืองแห่งไมช์ เมืองแห่งสตารท์อัพ และเมอืง
นวัตกรรมการแพทย์(SMS & Medicopolis: 
Smart City, Medicopolis) ให้สามารถรองรับ
การเป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทนุ ของ
ภาคเหนือทางการค้า 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 

4.การพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์(Creative 
Economy) โดยใช้ความคิด
สร้างสรรค์ ภูมิปัญญา
และอัตลักษณ์ล้านนา 

1.ด้านพัฒนาระบบ
สุขภาพชุมชน 

๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค และแหล่ง
น้ า 

๓. ด้านการป้องกัน บรรเทา
สาธารณภัยและการรักษา
ความเรียบร้อยในชุมชน 
 

 

๔. ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7. .ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐานที่มีมาตรฐานและ
เพียงพอต่อความต้องการ 

ยกระดับการเสริมสร้าง
อาชีพให้ประชาชนมี
ระดับรายได้ให้เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
สังคมมีความสงบสุข   
 

มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลต าบล 
เมืองงาย 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานแลสาธารณูปโภค 

 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

๓. ยุทธศาสตร์สังคมและคุณภาพชีวิต 

 

ให้เกษตรมีความรู้
ด้านการเกษตร 

5.ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา ส่งเสริม
เศรษฐกิจ และการ
ท่องเที่ยว 

6.ด้านศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม ประเพฯ และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

5.การจดัการปัญหาฝุ่น
ควัน (PM2.5) พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม อย่างย่ังยืน 

ประชาชนได้รับการบริการอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

เพื่อส่งเสริมให้เกิดแนวคิด
และการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
1.ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในด้านการ
แข่งขัน 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
มนุษย ์

4.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมทางสังคม 

6.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารภาครัฐ 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชวีิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

* แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

1.ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

2.ยุทธศาสตร์
ที่ 2 
 

3.ยุทธศาสตร์
ที่ 3 
 

4.ยุทธศาสตร์
ที่ 4 
 

5.ยุทธศาสตร์ 
ที่ 5 
 

6.ยุทธศาสตร์ 
ที่ 6 
 

7.ยุทธศาสตร์ 
ที่ 7 
 

8.ยุทธศาสตร์ 
ที่ 8 
 

9.ยุทธศาสตร์ 
ที่ 9 
 

10.ยุทธศาสตร์ 
ที่ 10 
 

6.การจดัการสาธารณภัย 
การสร้างความมั่นคงและ
ยกระดับคุณภาพชวีิตทีด่ี
ของประชาชนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 



 

 
โครงสร้างความเขื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองงาย พ.ศ. ๒๕66-๒๕70 (ต่อ) 

 
 
    
   

 
 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   * แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์  ดังนี้   ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
       ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ    ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

                             ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
             ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม   ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

     ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
 

 
 
 

 

ผลผลิต/โครงการ 
 โครงการก่อสร้าง พัฒนา 
ปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ในเทศบาล
ต าบลเมืองงาย 
 
 

โครงการส่งเสริม สนับสนุน
กลุ่มอาชีพต่างๆ พัฒนาแหล่ง
กระจายสินค้า ประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว 

โครงการอนุรักษ์/
สนับสนุนวัฒนธรรม 
ประเพณีและวัน
ส าคัญ 

โครงการอนุรักษ์
และบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
พัฒนาการ
ให้บริการ 

แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

1.แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน                         
2.แผนงานการเกษตร 
3. .แผนงานการศาสนาฯ
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

1.แผนงานการเกษตร                         
3.แผนงานเคหะและชุมชน                     
 

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป                 
2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 3.แผนงานการศึกษา            
 

แผนงาน 
2.แผนงานบริหารงานทั่วไป   2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน             
3.แผนงานการศึกษา           4.แผนงานสาธารณสุข 
5.แผนงานสังคมสงเคราะห์   6.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน          
7.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
                            

โครงการ
ส่งเสริม
การศึกษา
ทุกระดับ 

โครงการส่งเสริม
ให้เกิดความ
มั่นคงปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการ
ส่งเสริมการ
รักษาสุขภาพ
อนามัยของ
ประชาชน 

โครงการ
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมใน
การพัฒนา 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปโภคและโครงสร้าง
พื้นฐานที่มีมาตรฐานและ
เพียงพอต่อความต้องการ 

โครงการด้าน
การป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหาด้าน
ความม่ันคง 

ยกระดับการเสริมสร้าง
อาชีพให้ประชาชนมี
ระดับรายได้ให้เพิ่มข้ึน 

ให้เกษตรมีความรู้
ด้านการเกษตร 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
สังคมมีความสงบสุข   

มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประชาชนได้รับความพึงพอใจและ
ประสิทธิภาพการบริหารและ
จัดการอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อส่งเสริมให้เกิดแนวคิด
และการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
เพื่อการพัฒนา 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



1 ด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพืน้ฐาน ด้านบริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง
อุตสหกรรมและการโยธา กองช่าง

2 ด้านเศรษฐกิจ ด้านบริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลัดเทศบาล
ด้านบริการชุมชนและสังคม การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษา
ด้านการเศรษฐกิจ การเกษตร ส านักปลัดเทศบาล

3 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านบริหารทัว่ไป บริหารงานทัว่ไป ส านักปลัดเทศบาล
ด้านบริหารทัว่ไป การรักษาความสงบภายใน ส านักปลัดเทศบาล
ด้านบริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษา
ด้านบริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
ด้านบริการชุมชนและสังคม สังคมสงเคราะห์ ส านักปลัดเทศบาล
ด้านบริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลัดเทศบาล
ด้านบริการชุมชนและสังคม การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษา
ด้านบริการชุมชนและสังคม การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ส านักปลัดเทศบาล

4 ทรัพยากรธรรมชาติและด้านส่ิงแวดล้อม ด้านบริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
ด้านการเศรษฐกิจ การเกษตร ส านักปลัดเทศบาล
ด้านการเศรษฐกิจ การเกษตร กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

5 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่ ด้านบริหารทัว่ไป บริหารงานทัว่ไป ส านักปลัดเทศบาล  
ด้านบริหารทัว่ไป บริหารงานทัว่ไป กองคลัง
ด้านบริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลัดเทศบาล

หน่วยงานสนับสนุน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ที่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลักดา้น

ส่วนท่ี 3






แบบ ผ.01

2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
สาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน

  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5 5,054,800       2 420,000         1 420,000         1 420,000         1 420,000         10 6,734,800        

รวม 5 5,054,800      2 420,000        1 420,000        1 420,000        1 420,000        10 6,734,800       

2) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ

 2.1 แผนงานการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 2 40,000            2 40,000           2 40,000           2 40,000           2 40,000           10 200,000           

 2.2 แผนงานศาสนา วฒันธรรมและ
นันทนาการ 1 20,000            1 20,000           1 20,000           1 20,000           1 20,000           5 100,000           

 2.3 แผนงานการเกษตร 2 50,000            2 50,000           2 50,000           2 50,000           2 50,000           10 250,000           

รวม 5 110,000         5 110,000        5 110,000        5 110,000        5 110,000        25 550,000          

3)ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวติ

  3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 10,000            1 10,000           1 10,000           1 10,000           1 10,000           5 50,000             

ป ี2570

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 รวม 5 ปี
ยุทธศาสตร์

เทศบาลต าบลเมอืงงาย






แบบ ผ.01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ป ี2570ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 รวม 5 ปี
ยุทธศาสตร์

  3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 11 1,955,000       10 355,000         10 355,000         10 355,000         10 355,000         51 3,375,000        

  3.3 แผนงานการศึกษา 11 5,200,000       11 5,200,000      11 5,200,000      11 5,200,000      11 5,200,000      55 26,000,000      

  3.4 แผนงานสาธารณสุข 6 270,000          6 270,000         6 270,000         6 270,000         6 270,000         30 1,350,000        

3)ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวติ (ต่อ)

  3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 310,000          2 310,000         2 310,000         2 310,000         2 310,000         10 1,550,000        

  3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 4 190,000          4 190,000         4 190,000         4 190,000         4 190,000         20 950,000           

  3.7 แผนการศาสนา วัฒนธรรมและ
นนัทนาการ 9 330,000          9 330,000         9 330,000         9 330,000         9 330,000         45 1,650,000        

รวม 44 8,265,000      43 6,665,000     43 6,665,000     43 6,665,000     43 6,665,000     216 34,925,000     

4.ยุทธศาสตร์การพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติและด้านส่ิงแวดล้อม  
   4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 3 595,000          3 595,000         3 595,000         3 595,000         3 595,000         15 2,975,000        

   4.2 แผนงานการเกษตร 9 150,000          9 150,000         9 150,000         9 150,000         9 150,000         45 750,000           

รวม 12 745,000         12 745,000        12 745,000        12 745,000        12 745,000        60 3,725,000       

5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
บา้นเมืองที่ดี
   5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 7 1,725,000       6 235,000         6 235,000         6 235,000         6 235,000         31 2,665,000        






แบบ ผ.01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ป ี2570ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 รวม 5 ปี
ยุทธศาสตร์

   5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 4 145,000          4 145,000         4 145,000         4 145,000         4 145,000         16 580,000           

รวม 11 1,870,000      10 380,000        10 380,000        10 380,000        10 380,000        51 3,390,000       

รวมทั้งสิน้ 77 16,044,800    72 8,320,000     71 8,320,000     71 8,320,000     71         8,320,000     362 49,324,800     



2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

51 43,708,022      13 5,545,000       20 27,361,000   16 8,107,000     9 6,402,000      109 91,123,022     

รวมทั้งสิ้น 51 43,708,022      16 5,545,000       20 27,361,000   16 8,107,000     9 6,402,000      109 91,123,022     

ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570

โครงการพัฒนาทีน่ ามาจาก
แผนพัฒนาหมู่บ้านและชมุชน

รวม 5 ปี

บัญชสีรุปโครงการพัฒนาทีม่าจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชมุชน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลเมอืงงาย

ป ี2566 ป ี2567

แบบ ผ. 01/1





แบบ ผ.02

2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่1 การส่งเสริมการท่องเทีย่วเพ่ิมมลูค่าเชื่อมโยงธรรมชาต ิวัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถ่ิน
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่2 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และแหล่งน้้า
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567 (บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)

1 โครงการก่อสร้าง
ลาน
อเนกประสงค์
บริเวณศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

เพื่อเพิ่มพื้นที่ใน
การจัดกิจกรรม
ต่างๆของศูนย์
พฒันาเด้กเล็ก

ก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์บริเวณ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

300,000  -  -  -  - ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

ศูนย์พฒันาเด้ก
เล็กมีพื้นที่ในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ
เพิ่มขึ้น

กองช่าง

2 โครงการขุดเจาะ
บอ่น้ าบาดาล
พร้อมระบบสูบน้ า
เพื่อใช้ส าหรับ
อุปโภค บริโภค

เพื่อแก้ไขปญัหาภยั
แล้ง ใหก้ับ
ประชาชนขาด
แคลนน้ าอุปโภค 
บริโภค ภายในเขต
เทศบาลต าบลเมือง
งาย

เจาะบอ่บาดาล 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4- 6
 นิ้ว ลึก 100.00 -
150.00 เมตร ในเขต
พื้นที่เทศบาลต าบล
เมืองงาย

420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

ประชาชนมีน้ า
สะอาดส าหรับ
อุปโภค บริโภค
อย่างพอเพยีง
และทั่วถึง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต้าบลเมอืงงาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก





แบบ ผ.02

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567 (บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

3 โครงการก่อสร้าง
ขุดสระกักเก็บน้ า

เพื่อก่อสร้างขุดสระ
กักเก็บน้ าเพื่อใช้ใน
การผลิตประปา
และการอุปโภค 
บริโภค

ก่อสร้างขุดสระ 
บริเวณที่ดิน โฉนดที่ 
8274 เลขที่ 302 
หน้าส ารวจ 1526 ต.
เมืองงาย ขนาดพื้นที่
ปากบอ่ประมาณ 
4,800 ตร.ม. ลึก 
10.00 ม. ความจุน้ า 
26,165 ลบ.ม.

1,434,800  -  -  -  - ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

มีปริมาณน้ าที่
เพยีงพอต่อการ
ผลิตประปาและ
อุปโภค บริโภค

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้าง
ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล
    เมืองงาย

เพื่อรองรับการเพิ่ม
จ านวนของนักเรียน
ในพื้นที่รับผิดชอบ
และพื้นที่ข้างเคียง  
 ตามแนวโน้มและ
การเพิ่มจ านวนผู้มา
ใช้บริการที่มี
จ านวนมากขึ้น

ตามแบบมาตรฐาน
ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถิ่น  สถ.
ศพด.3 (เด็กต้ังแต่ 81
 – 100 คน)

2,900,000  -  -  -  - จ านวน 1 หลัง มีอาคารสถานที่
เพยีงพอส าหรับ
เด็กเล็กและมี
พื้นที่ใช้สอยเปน็
สัดส่วนตาม
กิจวตัรประจ าวนั
ของนักเรียน

กองช่าง





แบบ ผ.02

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567 (บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

5 โครงการก่อสร้าง
อาคารส านักงาน
เทศบาลต าบล   
เมืองงาย

เพื่อก่อสร้างอาคาร
ส านักงานเทศบาล
ต าบลเมืองงาย

อาคารส านักงาน
จ านวน 1 หลัง

 - 5,000,000  -  -  - ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

มีอาคาร
ส านักงานรองรับ
บคุลากรและมี
หอ้งท างานที่เปน็
สัดส่วน

กองช่าง

รวม 5 โครงการ  -  - 5,054,800 420,000 420,000 420,000 420,000  -  -  -






แบบ ผ. 02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่1 การส่งเสริมการท่องเทีย่วเพ่ิมมลูค่าเชื่อมโยงธรรมชาต ิวัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถ่ิน
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่5 ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต  การศึกษา  ส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเทีย่ว
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 
(บาท)

2567 
(บาท)

2568 
(บาท)

2569 
(บาท)

2570 
(บาท)

1 โครงการจัด
ฝึกอบรมอาชีพ
เสริมและพฒันา
ทกัษะวชิาชีพให้
ประชาชนอยู่ดีมีสุข

เพื่อใหป้ระชาชนมีอาชีพ
ใหม่ และเสริมรายได้ให้
ประชาอยู่ดีมีสุขโครงการ
อาชีพใหม่ อื่น ๆ และต่อ
ยอดอาชีพเดิม เช่น การ
แปรรูปสินค้าเกษตร, การ
ท้าน ้ายาล้างจาน,การท้า
สบู่, การท้าครีมอาบน ้า 
ฯลฯ

จัดฝึกอบรมอาชีพใหก้ับ
ประชาชนในเขตเทศบาล
 จ้านวน 1 ครั ง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมฝึกอบรม

ประชาชนมีความรู้
สามารถน้าไปปรับใช้ใน
ชีวติประจ้าวนัได้
สามารถลดรายจ่ายใน
ครัวเรือนและมีรายได้
เสริมจากอาชีพหลัก

ส้านักปลัดเทศบาล

2 โครงการส่งเสริม
การผลิตสินค้า
หนึ่งชุมชนหนึ่ง
ผลิตภณัฑ์

เพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์
สินค้าของชุมชนและเพิ่ม
รายได้แก่ประชาชน

สินค้าผลิตภณัฑ์ของ
ชุมชนได้รับการพฒันา
คุณภาพจ้านวน 7 
ชุมชน 7 ผลิตภณัฑ์

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวน 7 ชุมชน ผลิตภณัฑ์ของชุมชน
ได้รับ การพฒันา
คุณภาพและประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ น

ส้านักปลัดเทศบาล

 

 -2 โครงการรวม  -  -  -40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 -

   ตัวชี้วัด   
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

2.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่   
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ






แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่1 การส่งเสริมการท่องเทีย่วเพ่ิมมลูค่าเชื่อมโยงธรรมชาต ิ วัฒนธรรม สุขภาพ  และเศรษฐกิจ
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่5 ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต  การศึกษา  ส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเทีย่ว
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 
(บาท)

2567 
(บาท)

2568 
(บาท)

2569 
(บาท)

2570 
(บาท)

1 โครงการมัคคุเทศก์
น้อย ตามรอย
สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก
นักเรียนได้รับการ
พฒันาความรู้
ความสามารถด้าน
การส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยวและ
สถานที่ทอ่งเที่ยว
ต่าง ๆ ในเขตเทศบาล

เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม
และพฒันาความรู้
ความสามารถด้านการ
ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวแก่
เด็กและเยาวชนในเขต
พื้นที่รวมถึงเด็กนักเรียน
ในโรงเรียนในเขตพื้นที่
เทศบาลฯ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 90 ของ
เด็กและเยาวชนใน
เขตพื้นที่รวมถึง
เด็กนักเรียนใน
โรงเรียนในเขต
พื้นที่เทศบาลได้
ร่วมกิจกรรมอย่าง
น้อย ปลีะ 1 คร้ัง

เด็กนักเรียนได้รับการ
พฒันาความรู้ ความ 
สามารถด้านการ
ทอ่งเที่ยวและรู้จัก
สถานที่ทอ่งเที่ยวในเขต
 และสามารถถ่ายทอด
ใหแ้ก่บคุคลอื่นและ
นักทอ่งเที่ยวได้

กองการศึกษา

รวม 1 โครงการ  -  - 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  -  -  -

   ตัวชี้วัด   (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ






แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่6 การจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดบัคุณภาพชวีิตทีด่ขีองประชาชน
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่5 ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต  การศึกษา  ส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเทีย่ว
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

2.3 แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 
(บาท)

2567 
(บาท)

2568 
(บาท)

2569 (บาท) 2570 
(บาท)

1 โครงการฝึกอบรม
เพื่อส่งเสริมการ
พฒันา ความรู้ด้าน
เกษตร

เพื่อใหเ้กษตรกรมี
ความรู้ความเข้าใจ
การเกษตรในด้านต่างๆ 
เช่น ส่งเสริมการท า
เกษตรอินทรีย์  การ
พฒันาผลผลิต ฯลฯ

จัดฝึกอบรม ปลีะ 1 คร้ัง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน 1 คร้ัง กลุ่มเปา้หมายมี
ความรู้และน า ไป
ใช้ประโยชน์

ส านักปลัดเทศบาล

2 โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชน และ
พนักงานเทศบาลฯมี
ความรู้ตาม
พระราชด าริฯ เช่น 
โครงการส่งเสริม
เศรษฐกิจแบบพอเพยีง
 การเกษตรแบบ
ผสมผสานและเกษตร
ทฤษฎใีหม่

ส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน 1 คร้ัง กลุ่มเปา้หมายมี
ความรู้สามารถ
พึ่งพา ตนเองได้

ส านักปลัดเทศบาล

รวม 2 โครงการ  -  - 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  -  -  -

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

    ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ






แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่6 การจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดบัคุณภาพชวีิตทีด่ขีองประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่6 ดา้นการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 
(บาท)

2567 
(บาท)

2568 
(บาท)

2569 
(บาท)

2570 
(บาท)

1 โครงการปกปอ้งและ
เทดิทนูสถาบนัส าคัญ
ของชาติ

เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมปกปอ้ง
สถาบนัส าคัญของชาติ
เและความสามัคคีของ
คนในชาติ

ประชาชนในเขตเทศบาล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนร้อยละ 80
 ของกลุ่มเปา้หมาย

ประชาชนเหน็
ความส าคัญสถาบนั
ส าคัญของชาติและ
มีความสามัคคี

ส านัก
ปลัดเทศบาล

รวม 1 โครงการ  -  - 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  -  -  -

  ตัวชี้วัด   (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ






แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่6 การจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดบัคุณภาพชวีิตทีด่ขีองประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

  2566 
(บาท)

  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

 2570 
(บาท)

1 โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ปอ้งกันภยัฝ่ายพล
เรือน ของเทศบาล
ต าบลเมืองงาย

เพื่อใหม้ีสมาชิก อปพร.มี
ความรู้ความสามารถและ
เพิ่มทกัษะในด้านการ
ช่วยเหลือผู้ประสบพบิติั
ต่าง ๆ

จัดอบรม/ทบทวน ปี
ละ 1 คร้ัง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 1 คร้ัง สมาชิกมีความสามารถ
ในการปฏบิติัหน้าที่
ช่วยเหลือได้ทนั
เหตุการณ์

ส านัก
ปลัดเทศบาล

2 โครงการรณรงค์
ปอ้งกันและลด
อุบติัเหตุทางถนน

เพื่อประชาชนได้รับ
ความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

รณรงค์ปอ้งกันและ
ลดอุบติัเหตุ ในช่วง
เทศกาลส าคัญ

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน 2 คร้ัง อัตราการเกิดอุบติัเหตุ
ลดลง 20%

ส านัก
ปลัดเทศบาล

3 โครงการฝึกซ้อม
แผนปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

เพื่อเปน็การทบทวน
ความรู้ความเข้าใจและ
สามารถปฏบิติังานด้าน
การปอ้งกันและบรรเทา
สาธารณภยัได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ

จัดอบรม/ทบทวน 
การซ้อมแผนปอ้งกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภยั ปลีะ 1 คร้ัง

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน 1 คร้ัง เจ้าหน้าที่งานปอ้งกันฯ
 มีความสามารถใน
การปฏบิติัหน้าที่
ช่วยเหลือได้ทนั
เหตุการณ์

ส านัก
ปลัดเทศบาล

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่3 ดา้นการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชมุชน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

 ตัวชี้วัด  (KPI)






แบบ ผ.02

เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

  2566 
(บาท)

  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

 2570 
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

 ตัวชี้วัด  (KPI)

4 โครงการฝึกอบรม
เพิ่มประสิทธภิาพ
งานกู้ชีพกู้ภยั
เทศบาลต าบล   
เมืองงาย

เพื่อใหบ้คุลากร
เตรียมพร้อมด้านการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภยั
พบิติัต่าง ๆ

จัดฝึกอบรมปลีะ 1 
คร้ัง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน 1 คร้ัง สามารถช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัหรือเผชิญ
เหตุได้อย่างรวดเร็ว

ส านัก
ปลัดเทศบาล

5 โครงการฃับขี่
ปลอดภยั เสริมสร้าง
วนิัยจราจร

เพื่อประชาชนได้รับ
ความปลอดภยัในการขับ
ขี่รถจักรยานยนต์และ
การซ้อนทา้ย
รถจักรยานยนต์

ลดอุบติัเหตุในที่
สาธารณะและชุมชน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
เข้าใจในการขับขี่

ประชาชนมีความ
ปลอดภยั ยิ่งขึ้น ใน
การขับขี่รถ 
จักรยานยนต์ และ
การซ้อน ทา้ย
รถจักรยานยนต์ และ
เปน็การปฏบิติัตามกฎ
 ระเบยีบ ทาง
การจราจร

ส านัก
ปลัดเทศบาล






แบบ ผ.02

เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

  2566 
(บาท)

  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

 2570 
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

 ตัวชี้วัด  (KPI)

6 โครงการปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหายาเสพติด

เพื่อเปน็การปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหายาเสพติดใน
เขตพื้นที่เขตเทศบาล 
และเพื่อใหเ้ปน็ไปตาม
นโยบายด้านยาเสพติด
ของรัฐบาล

จัดกิจกรรม 1 คร้ัง 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน 1 คร้ัง ประชาชนและเยาวชน
ในเขตเทศบาลมี
ความรู้ และร่วมกัน
ปอ้งกันแก้ไขปญัหา
เกี่ยวกับยาเสพติด

ส านัก
ปลัดเทศบาล

7 โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏบิติัการจิต
อาสาภยัพบิติั
เทศบาลต าบล เมือง
งาย

 1.เพื่อทบทวนและ
เสริมสร้างศักยภาพและ
ความเข้มแข็งใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นใหม้ีบคุลากรที่
สามารถปฏบิติัหน้าที่
ช่วยเหลือเจ้าพนักงานใน
การปอ้งกันและบรรเทา
สาธารณภยัได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ    2.เพื่อ
สนับสนุนใหโ้ครงการจิต

จัดฝึกอบรมจิตอาสา
ภยัพบิติัเทศบาล
ต าบลเมืองงาย

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 1 คร้ัง จิตอาสาภยัพบิติัมี
ความรู้สามารถ
ช่วยเหลือผู้ประสบภยั
ได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว เปน็ระบบ 
และมีมาตรฐาน
เดียวกัน

ส านักปลัด






แบบ ผ.02

เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

  2566 
(บาท)

  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

 2570 
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

 ตัวชี้วัด  (KPI)

8 โครงการศูนย์
ปฏบิติัการช่วยเหลือ
ประชาชนของ
เทศบาลต าบลเมือง
งาย

เพื่อการปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยัที่
เกิดขึ้นในทกุพื้นที่ของ
เทศบาลต าบลเมืองงาย

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล    
เมืองงาย

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100
ของผู้ประสบภยั
ได้รับความ
ช่วยเหลือ

สามารถใหค้วาม
ช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภยัได้

ส านัก
ปลัดเทศบาล

9 โครงการศูนย์
ปฏบิติัการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นอ าเภอเชียง
ดาว

เพื่อใหเ้กิดการบรูณาการ
 ประสานงานในการ
ปอ้งกันและบรรเทาสา
ธารณภยัที่เกิดขึ้นในทกุ
พื้นที่ของอ าเภอเชียงดาว
 และเพื่อใหค้วาม
ช่วยเหลือประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อน
จากภยัพบิติัต่างๆ ได้
อย่างทนัทว่งที

อปท.ทกุแหง่ใน
อ าเภอเชียงดาว
บรูณาการร่วมกันใน
การแก้ไขปญัหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนที่ประสบ
ภยัพบิติัต่างๆ ที่
เกิดขึ้น

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือตาม
ระเบยีบ
กระทรวงมหาด 
ไทยวา่ด้วย
ค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือ
ประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่
ขององค์กร

ประชาชนในพื้นที่
อ าเภอเชียงดาวได้รับ
ความช่วยเหลือด้าน
ต่างๆ จาก อปท.อ
ย่างทนัทว่งท ีสะดวก 
รวดเร็วและทั่วถึง

อปท.ในเขต
อ าเภอเชียงดาว
ที่ได้รับฉันทมติ
ใหเ้ปน็
หน่วยงานกลาง






แบบ ผ.02

เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

  2566 
(บาท)

  2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

 2570 
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

 ตัวชี้วัด  (KPI)

10 โครงการงานจราจร
สังเคราะห์

เพื่อใช้ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในการสัญจร 
ใช้ถนนทางเดินทางเทา้

เพื่อจ้างเหมา/จัดซ้ือ/
จัดจ้าง วสัดุ ส าหรับ
ใช้ในงานจารจร
สังเคราะห ์เช่น งาน
ปา้ย สัญญาณไฟ 
หลักกันโค้ง ราวกั้น 
ฯลฯ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อุบติัเหตุจาก
การใช้ถนนทาง
เดินทางเทา้
ลดลง 50 %

ผู้ใช้ถนนทางเดิน ทาง
เทา้ ได้รับความ
ปลอดภยั จากการใช้
งาน

กองช่าง

11 โครงการรักษาความ
สงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพย์สิน 
ด้วยระบบ
กล้องโทรทศัน์  
วงจรปดิ

เพื่อใช้ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในในชีวติและ
ทรัพย์สิน

เพื่อติดต้ังระบบ
กล้องโทรทศัน์วงจร
ปดิในเขตเทศบาล
ต าบลเมืองงาย

1,600,000  -  -  -  - จ านวน 11 จุด ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในในชีวติ
และทรัพย์สิน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

รวม 11 โครงการ  -  - 1,955,000 355,000 355,000 355,000 355,000  -  -  -



                                                                                                   


แบบ ผ.02

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่5 ดา้นการพัฒนาคุณภาพชวีิต การศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเทีย่ว

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 
(บาท)

2567 
(บาท)

2568 
(บาท)

2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

1 โครงการการจัด
กิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการศึกษา
และพฒันาการ
เรียนรู้ ส าหรับเด็ก
ของศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก

เพื่อพฒันาทกัษะการ
เรียนรู้และพฒันาทกัษะ
ด้านวชิาการ รวมถึงการ
พฒันาคุณภาพทาง
การศึกษาใหแ้ก่เด็กเล็ก
ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เด็กนักเรียนในศูนย์
พฒันาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลฯ ได้รับการ
พฒันาฯ อย่างทั่วถึง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ98 ของ
เด็กนักเรียนฯ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับการพฒันาฯ
อย่างทั่วถึง

เด็กนักเรียน ได้รับ
การพฒันาทกัษะการ
เรียนรู้และทกัษะ
ด้านวชิาการ

กองการศึกษา

2 โครงการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัย
ในเด็กปฐมวยั 
ส าหรับศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

เพื่อจัดกิจกรรมพฒันา
ความ รู้ด้านทนัตอนามัย
แก่เด็กนักเรียน อย่าง
น้อยปลีะ 1 คร้ัง และ
เด็กนักเรียนได้รับการ
ตรวจสุขภาพในช่องปาก
และฟนั อย่างน้อยปลีะ 
2 คร้ัง(ภาคเรียนละ 1 
คร้ัง)

เด็กนักเรียนโรงเรียนใน
เขตเทศบาลและเด็ก
นักเรียนในศูนย์พฒันา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาล 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม
และตรวจสุขภาพใน
ช่องปาก ปลีะ 2 คร้ัง 
(ภาคเรียนละ 1  คร้ัง)

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ98 ของ
เด็กนักเรียนฯ 
ได้รับการตรวจ
สุขภาพในช่อง
ปากและฟนั 
อย่างน้อยปลีะ 2
 คร้ัง

เด็กนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมตาม
โครงการฯได้รับ
ความรู้และมีความ
เข้าใจเร่ืองสุขภาพ
อนามัย และมี
สุขภาพในช่องปาก
และฟนัที่ดีตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

กองการศึกษา

ตัวชี้วัด (KPI)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่6 การจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดบัคุณภาพชวีิตทีด่ขีองประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต

3.3 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



                                                                                                   


แบบ ผ.02

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 
(บาท)

2567 
(บาท)

2568 
(บาท)

2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

3.3 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

3 โครงการจ้าง
นักเรียน นักศึกษา 
ท างานช่วงปดิภาค
เรียน

เพื่อใหน้ักเรียน นักศึกษา
ใช้เวลาวา่งใหเ้ปน็
ประโยชน์ และสร้าง
รายได้ระหวา่งปดิภาค
เรียน

จ้างงานนักเรียน 
นักศึกษา ระหวา่งปดิ
ภาคเรียน ปลีะ 1 คร้ัง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1.ร้อยละ98 
ของนักเรียน
นักศึกษา รู้จักใช้
เวลาวา่งใหเ้กิด
ประโยชน์ 2.ร้อย
ละ98 ของ
นักเรียนนักศึกษา
 มีรายได้ระหวา่ง
ปดิภาคเรียน

นักเรียน นักศึกษาใช้
เวลาวา่งใหเ้ปน็
ประโยชน์ และเกิด
การเรียนรู้การปฏบิติั
 งานในทอ้งถิ่นของตน

กองการศึกษา

4 โครงการจัดซ้ือ
อาหารเสริม (นม) 
ใหก้ับเด็กนักเรียน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาล และ
โรงเรียนในเขต
เทศบาล

เพื่อสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) แก่นักเรียน
ระดับอนุบาลสังกัด
เทศบาล และโรงเรียนใน
เขตเทศบาล

เด็กนักเรียนศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
 และ โรงเรียนในเขต
เทศบาล จ านวน 2 
แหง่ ได้รับประทาน
อาหารเสริม(นม)อย่าง
ทั่วถึง

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 100 ของ
เด็กนักเรียนฯ 
ได้รัประทาน
อาหารเสริม (นม)

นักเรียนระดับ
อนุบาลสังกัด
เทศบาล และ
โรงเรียนในเขต
เทศบาลได้ด่ืมอาหาร
เสริม (นม) อย่าง
เพยีงพอ

กองการศึกษา



                                                                                                   


แบบ ผ.02

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 
(บาท)

2567 
(บาท)

2568 
(บาท)

2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

3.3 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

5 โครงการจัด
กิจกรรมส่งเสริม
ด้านการกีฬาและ
นันทนาการของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เพื่อพฒันาทกัษะและ
เพิ่มประสิทธภิาพด้าน
กีฬาและนันทนาการ
ใหแ้ก่นักเรียน

เด็กนักเรียนใน
โรงเรียนในเขต
เทศบาลฯ และเด็ก
นักเรียนในศูนย์พฒันา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาล
 มีกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาอย่างน้อยปลีะ 1 
คร้ัง

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 100 ของ
เด็กนักเรียนฯ 
ได้รับร่วม
กิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา

เด็กนักเรียนได้รับ
การพฒันาและมี
ประสิทธภิาพด้าน
การกีฬาเพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

6 โครงการจัดงานวนั
เด็กแหง่ชาติ

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กได้
ร่วมกิจกรรมงานวนัเด็ก

เพื่อจัดกิจกรรมงานวนั
เด็กแก่ เด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาล

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 90 ของ
เด็กและเยาวชน
ในเขตพื้นที่รวมถึง
เด็กนักเรียนใน
โรงเรียนในเขต
พื้นที่เทศบาลได้
ร่วมกิจกรรม
อย่างน้อย ปลีะ 1
 คร้ัง

เด็กและเยาวชนได้
ร่วมกิจกรรมวนัเด็ก 
มีความกล้าคิด กล้า
แสดงออกในส่ิงที่
ถูกต้อง

กองการศึกษา



                                                                                                   


แบบ ผ.02

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 
(บาท)

2567 
(บาท)

2568 
(บาท)

2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

3.3 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

7 โครงการจัดกิจกรรม
เสริมสร้าง
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งสถานศึกษา
กับชุมชน

เพื่อสร้างความเข้าใจ 
และความสัมพนัธอ์ันดี
ระหวา่งสถานศึกษากับ
ชุมชน (สถานศึกษา/
โรงเรียน/บา้น/วดั)

เพื่อสร้างความสัมพนัธ์
อันดีระหวา่งศูนย์
พฒันาเด็กเล็กฯ  กับ
สถานศึกษากับชุมชน 
(สถานศึกษา/
โรงเรียน/บา้น/วดั)

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 90 ของ
(สถานศึกษา/
โรงเรียน/บา้น/
วดั)ความสัมพนัธ์
อันดีต่อกัน

เกิดความเข้าใจ และ
ความสัมพธัอ์ันดี
ระหวา่งสถานศึกษา
กับชุมชน 
(สถานศึกษา/
โรงเรียน/บา้น/วดั)

กองการศึกษา

8 โครงการจัดงาน
นิทรรศการแสดงผล
งานและพธิมีอบใบ
ประกาศนียบตัรแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษา
ของศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก สังกัดเทศบาล
ต าบลเมืองงาย

เพื่อส่งเสริมงานวชิาการ
และผลงานของเด็กเล็ก
เปน็การสร้างขวญัและ
ก าลังใจใหแ้ก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากศูนย์
พฒันาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบลเมืองงาย

เพื่อจัดงานวชิาการ
และผลงานของเด็ก
นักเรียน ในศูนย์พฒันา
เด็กเล็กฯ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 ของ
 ศพด มีการจัด
กิจกรรมส่งเสริม
งานวชิาการและ
ผลงานฯ อย่าง
น้อยปลีะ 1 คร้ัง

เด็กนักเรียนได้
แสดงผลงานทาง
วชิาการ ผู้ส าเร็จการ
 ศึกษาได้รับขวญั
และก าลัง ใจที่ดีใน
วนัที่ส าเร็จการศึกษา

กองการศึกษา



                                                                                                   


แบบ ผ.02

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 
(บาท)

2567 
(บาท)

2568 
(บาท)

2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

3.3 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

9 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในบริหาร
สถานศึกษาของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

 1.เพื่อด าเนินการตาม
โครงการอาหารกลางวนั
ใหก้ับนักเรียนของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเมืองงาย            
     2. เพื่อด าเนินการ
ตามโครงการจัดหนังสือ
เรียน อุปกรณ์การเรียน 
และเคร่ืองแบบนักเรียน
ส าหรับนักเรียนของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเมืองงาย            
     3.เพื่อด าเนินการ
ตามโครงการจัด
กิจกรรมพฒันาผู้เรียน
ส าหรับนักเรียนของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเมืองงาย

1.เด็กนักเรียนใน 
ศพด.  ได้รับประทาน
อาหารกลางวนัอย่าง
ทั่วถึง                   
2.เด็กนักเรียนได้รับ
การพฒันาทกัษะ การ
เรียนรู้และทกัษะด้าน
วชิาการ                 
3.เด็กนักเรียนมี
อุปกรณ์การเรียน
หนังสือเรียนและชุด
นักเรียน ที่มีคุณภาพ   
 4.เด็กเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมตาม
โครงการฯ มี
พฒันาการทั้ง 4 ด้าน 
เหมาะสมตามวยัและ
มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
ปฐมวยั

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เปน็ไปตาม
มาตรฐาที่กรมฯ
ก าหนด

นักเรียนระดับ
อนุบาลในศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก   สังกัด
เทศบาลต าบลเมือง
งาย มีคุณภาพชีวติที่
ดี มีพฒันาการ 
เติบโตตามวยัอย่าง
เหมาะสม

กองการศึกษา



                                                                                                   


แบบ ผ.02

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 
(บาท)

2567 
(บาท)

2568 
(บาท)

2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

3.3 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

10 โครงการ TO BE 
NUMBER ONE

เพื่อให ้เด็ก เยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา มี
ส่วนร่วมในการปอ้งกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพ
ติด เปน็หนี่งได้โดยไม่พึ่ง 
   ยาเสพติด

จัดกิจกรรมปลีะ 1 คร้ัง 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน 1 คร้ัง เด็ก เยาวชนนักเรียน
 นักศึกษา ได้มีส่วน
ร่วมในการปอ้งกัน
และแก้ไขปญัหายา
เสพติด ได้อย่างยั่งยืน

ส านักปลัด



                                                                                                   


แบบ ผ.02

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 
(บาท)

2567 
(บาท)

2568 
(บาท)

2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

3.3 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

11 โครงการอาหาร
กลางวนั

เพื่ออุดหนุนโรงเรียนใน
สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตาม
โครงการอาหารกลางวนั
ส าหรับเด็กเล็กถึง
ประถมศึกษาปทีี่ 6 
โรงเรียนชุมชนบา้นเมือง
งายและโรงเรียนบา้นใหม่

เด็กนักเรียน โรงเรียน
ในเขตพื้นที่เทศบาลฯ 
จ านวน 2 แหง่ ได้
รับประทานอาหาร
กลางวนัอย่างทั่วถึง

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละ 100 ของ
เด็กนักเรียนฯ ใน
เขตเทศบาลฯได้
รับประทาน
อาหารกลางวนั

นักเรียระดับ
ประถมศึกษาใน
โรงเรียนในเขต
เทศบาลมีอาหาร
กลางวนัรับประทาน
เพยีงพอ

โรงเรียนชุมชน
บา้นเมืองงาย
และโรงเรียน

บา้นใหม่

รวม 11  โครงการ  -  - ####### 5,200,000 5,200,000 5,200,000 #######  -  -  -

 






แบบ ผ.02

                ให้สามารถรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน  ของภาคเหนือ

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่ 1 ดา้นพัฒนาระบบสุขภาพชมุชน

เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

1 โครงการตลาด
สดน่าซ้ือและ
อาหารปลอดภยั

เพื่อใหผู้้ประกอบการ
ร้านอาหารมีความรู้
ในด้านอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ

จัดกิจกรรมอบรมแก่
ผู้ประกอบ การ
ร้านอาหาร แผงลอย 
ผู้ประกอบอาหารใน
โรงเรียน ฯลฯ 
จ านวนปลีะ 1 คร้ัง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ร้านอาหาร/แผง
ลอยได้รับการ
อบรม ร้อยละ60
 ของ
ผู้ประกอบการใน
พื้นที่

ประชาชนในเขต
เทศบาล ได้บริโภค
อาหารที่ถูกสุขลักษณะ

กองสาธารณสุขฯ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่6 การจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดบัคุณภาพชวีิตทีด่ขีองประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่2 การขบัเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมลูค่าสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่า และพัฒนานวัตกรรมอาหารอนาคต ภายใต ้BCG Model

 ตัวชี้วัด  (KPI)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่4 การผลักดนัเชยีงใหมสู่่การเป็นเมอืงอัจฉริยะ เมอืงแห่งไมซ์ เมอืงแห่งสตท์อัพ และเมอืงนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
3.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ






แบบ ผ.02

เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

 ตัวชี้วัด  (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

3.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

2 โครงการปอ้งกัน
และควบคุมโรค
พษิสุนัขบา้

เพื่อใหสุ้นัขและแมว
ในเขตเทศบาลได้รับ
การฉีดวคัซีนปอ้งกัน
โรคพษิสุนัขบา้ และ
ได้รับการฉีดยา
คุมก าเนิดอย่างทั่วถึง
และครอบคลุม

สุนัขและแมวในเขต
เทศบาล

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ
สุนัขและแมวใน
เขตเทศบาลได้รับ
บริการวคัซีน

สุนัขและแมวในเขต
เทศบาลได้รับการฉีด
วคัซีนปอ้งกันโรคพษิ
สุนัขบา้และได้รับการ
ฉีดยาคุมก าเนิดอย่าง
ทั่วถึงและครอบคลุม

กองสาธารณสุขฯ

3 โครงการปอ้งกัน
และควบคุมโรค
ที่มียุงลายเปน็
พาหะ

เพื่อด าเนินการ
ปอ้งกันและควบคุม
โรคที่มียุงลายเปน็
พาหะ เช่น
ไข้เลือดออก เปน็ต้น

ชุมชนในเขตเทศบาล
 จ านวน 7 ชุมชน

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวนผู้ปว่ยลดลง
 ร้อยละ 20

ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในการมี
ส่วนร่วมในการ
ปอ้งกันโรคติดต่อ

กองสาธารณสุขฯ






แบบ ผ.02

เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

 ตัวชี้วัด  (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

3.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

4 โครงการรณรงค์
 ทอ้งถิ่นร่วมใจ 
ต้านภยัเอดส์

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในเขต
เทศบาลได้มีความ
เข้าใจและให้
ความส าคัญเกี่ยวกับ
ปญัหาและการ
ปอ้งกันเอดส์

รณรงค์ประชาสัมพนัธ์
ใหค้วามเข้าใจและให้
ความส าคัญเกี่ยวกับ
ปญัหาและการ
ปอ้งกันแก้ไขปญัหา
เอดส์

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับ
ความรู้ความ
เข้าใจปญัหาโรค
เอดส์

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีความเข้าใจ
และใหค้วามส าคัญ
เกี่ยวกับปญัหาและ
การปอ้งกันแก้ไข
ปญัหาเอดส์

กองสาธารณสุขฯ

5 โครงการ
ตรวจสอบ
คุณภาพน้ า
อุปโภค บริโภค 
ในเขตเทศบาล

เพื่อใหป้ระชาชนใน
เขตเทศบาลมีน้ า
อุปโภค บริโภค ที่
สะอาดปลอดภยั

ส ารวจแหล่งน้ า,บอ่น้ า
,น้ าประปาในเขต
เทศบาล

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน 7 ชุมชน ประชาชนในเขต
เทศบาลมีน้ าอุปโภค 
บริโภค ที่สะอาด
ปลอดภยั

กองสาธารณสุขฯ






แบบ ผ.02

เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2566 (บาท) 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

 ตัวชี้วัด  (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

3.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

6 โครงการปอ้งกัน
และควบคุม
โรคติดต่อ
อันตราย หรือ 
โรคอุบติัใหม่

เพื่อปอ้งกัน ควบคุม
และระงับโรคติดต่อ
อันตรายหรือโรคอุบติั
ใหม่ ในเขตพื้นที่ 
เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การปอ้งกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ

ประชาชนในเขต
เทศบาลและ
ประชาชนทั่วไป

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนรู้จักวธิี
ปอ้งกันตัวและ
ดูแลสุขภาพ

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ปอ้งกันและปลอดภยั
จากโรคติดต่อ หรือ
โรคอุบติัใหม่

กองสาธารณสุขฯ

รวม 6 โครงการ  -  - 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000  -  -  -






แบบ ผ.02
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่6 การจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดบัคุณภาพชวีิตทีด่ขีองประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 
(บาท)

2567 
(บาท)

2568 
(บาท)

2569 
(บาท)

2570 
(บาท)

1 โครงการช่วยเหลือ
ผู้ที่มีความต้องการ
และขาดแคลน
เคร่ืองกันหนาว

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนจากอากาศที่
หนาวเย็น

จัดซ้ือเคร่ืองนุ่มหม่/
ผ้าหม่/เคร่ืองกันหนาว
  ปลีะ 1 คร้ัง

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนผู้ที่ได้รับ
ความช่วยเหลือ

ประชาชนที่ประสบภยั
หนาวในเขตเทศบาล
ได้รับความช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึง

ส านักปลัดเทศบาล

2 โครงการนวตักรรม
เยี่ยมบา้นผู้สูงอายุ
 ผู้พกิาร และผู้ปว่ย
เอดส์

เพื่อส่งเสริมให้
ผู้สูงอาย/ุผู้พกิาร/ผู้ปว่ย
เอดส์ในเขตเทศบาล
สามารถดูแลตนเอง

เยี่ยมบา้นผู้สูงอายุ ผู้
พกิาร และผู้ปว่ยเอดส์
ในเขตเทศบาล

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ
กลุ่ม เปา้หมาย
สามารถดูแล
ตัวเองได้

ผู้สูงอาย/ุผู้พกิาร/ผู้ติด
เชื้อ มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของเทศบาล
และมีคุณภาพชีวติที่ดี
ขึ้น

ส านักปลัดเทศบาล

รวม 2 โครงการ  -  - 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000  -  -  -

 ตัวชี้วัด  (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่3 ดา้นการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชมุชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา






แบบ ผ.02

ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัเชียงใหม่ ที ่6 การจัดการสาธารณภัย การสร้างความมัน่คง และยกระดบัคุณภาพชีวติทีด่ขีองประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวดัเชียงใหม่ ที ่5 ดา้นการพัฒนาคุณภาพชีวติ  การศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเทีย่ว
    และการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
 2566 
(บาท)

 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 
(บาท)

2570 
(บาท)

1 โครงการพัฒนาสตรี
และครอบครัว

เพือ่ให้ความส าคัญต่อสตรีในเขต
เทศบาล เสริมสร้างครอบครัว
อบอุน่ การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี

จัดกิจกรรม 1 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80ของ
กลุ่ม เป้าหมาย

สตรีในเขตเทศบาลมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของชุมชน
 และเทศบาล

ส านักปลัดเทศบาล

2 โครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ

เพือ่ส่งเสริมพัฒนาให้ผู้สูงอายุ
เห็นคุณค่าของตนเอง เช่นการจัด
เทวแีลกเปล่ียนเรียนรู้การ
อภิปรายสาระน่ารู้ การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน 
การเรียนรู้เร่ืองการดูแลสุขภาพ 
กิจกรรมนันทนาการการต่างๆ 
รวมถึงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่

จัดกิจกรรมตลอด
ปีงบประมาณ ในการ
ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอาย ุ
"ดอยนางชราบาล"

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 ของ
กลุ่ม เป้าหมาย
เข้าร่วมกิจกรรม
อยา่งต่อเนือ่ง

ผู้สูงอายเุห็นคุณค่าใน
ตัวเอง มีคุณภาพชีวติทีดี่

ส านักปลัดเทศบาล

3 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมการเรียนรู้
ประชาคมอาเซียน

เพือ่ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
ประชาคมอาเซียน เช่น เร่ือง
วฒันธรรม เร่ืองภาษา เป็นต้น

จัดกิจกรรม 1 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน 1 คร้ัง ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในเร่ืองประชาคม
อาเซียน

ส านักปลัดเทศบาล

  ตัวชีว้ัด  (KPI) ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชีวติ
3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ






แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
 2566 
(บาท)

 2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 
(บาท)

2570 
(บาท)

  ตัวชีว้ัด  (KPI) ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

4 โครงการส่งเสริมและ
สันบสนุนการสร้าง
ความปรองดองและ
สมานฉันท์

เพือ่รับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะของประชาชนใน
การขจัดข้อขัดแยง้และมีความ
สามัคคีลดความแตกแยกต่างกัน
ทางความคิดของชุมชน

ประชาชนในเขต
เทศบาล

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนอยู่
ร่วมกันอยา่งสงบ
สุขปัญหาข้อ
ขัดแยง้ลดลง

ท าให้สังคมไทยมีความ
สามัคคีปรองดอง เกิด
ความมัน่คงและมีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพยสิ์น

ส านักปลัดเทศบาล

รวม 4  โครงการ  -  - 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000  -  -  -






แบบ ผ.02

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่6 ดา้นศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมปิัญญาท้องถ่ิน

เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2566 (บาท) 2567 
(บาท)

2568 
(บาท)

2569 
(บาท)

2570 
(บาท)

1 โครงการจัดงานพธิี
สรงน ้า พระสถูป
เจดีย์สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชา
นุสรณ์

เพื่ออนุรักษว์ฒันธรรมอัน
ดีงามของทอ้งถิ่น เพื่อให้
เกิดการมีส่วนร่วม
ประชาชน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ในเขตอ้าเภอ
เชียงดาวและจังหวดั
เชียงใหม่ ส่งเสริมใหเ้ปน็
แหล่งทอ่งเที่ยว

จัดกิจกรรมอนุรักษ์
วฒันธรรม พธิสีรงน ้า
พระสถูปฯ ส้าหรับ
ประชาชนในเขต
เทศบาล ประชาชน
ทั่วไป หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพื นที่

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.ร้อยละของ
ประชาชนในพื นที่มี
โอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมฯ            
  2. ร้อย 80 ของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการฯเหน็
ความส้าคัญของ
การจัดกิจกรรม

ประชาชนตระหนัก
ถึงความส้าคัญ และ
เข้าร่วมกิจกรรมใน
วนัส้าคัญ พระสถูป
เจดีย์ฯ เปน็แหล่งทิ
องเที่ยวทาง
โบราณสถาน

กองการศึกษา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่4 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยใชค้วามคิดสร้างสรรค์  ภูมปิัญญาและอัตลักษณ์ล้านนา

  ตัวชี้วัด   (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
3.7 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ






แบบ ผ.02

เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2566 (บาท) 2567 
(บาท)

2568 
(บาท)

2569 
(บาท)

2570 
(บาท)

  ตัวชี้วัด   (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

3.7 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

2 โครงการจัดงาน
ประเพณีวนัลอย
กระทง

เพื่ออนุรักษว์ฒันธรรม
ประเพณีวนัลอยกระทง

เพื่อจัดกิจกรรม
อนุรักษป์ระเพณีลอย
กระทงส้าหรับ
ประชาชนในเขต
เทศบาล

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1.ร้อยละของ
ประชาชนในพื นที่มี
โอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมฯ           
 2. ร้อย 80 ของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการฯเหน็
ความส้าคัญของ
การจัดกิจกรรม

ประชาชนตระหนัก
ถึงความส้าคัญ และ
เข้าร่วมกิจกรรมใน
วนัส้าคัญ

กองการศึกษา

3 โครงการส่งเสริม
สืบสาน และ
อนุรักษว์ฒันธรรม
ประเพณีของทอ้งถิ่น

เพื่อเปน็การส่งเสริม
อนุรักษคุ์ณค่าทาง
วฒันธรรมประเพณีแบบ
ล้านนาใหค้งอยู่ คู่วถิีชีวติ
ของชาวล้านนาสืบไป

ประชาชน เยาวชนใน
เขตเทศบาลเข้าร่วม
กิจกรรม

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 1.ร้อยละ ของ
ประชาชน เยาวชน
ในเขตเทศบาลมี
โอกาสเข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนเยาวชนมี
วฒันธรรมประเพณี
เพื่อสืบทอดต่อไป

กองการศึกษา






แบบ ผ.02

เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2566 (บาท) 2567 
(บาท)

2568 
(บาท)

2569 
(บาท)

2570 
(บาท)

  ตัวชี้วัด   (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

3.7 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

4 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมวนัส้าคัญ
ทางพระพทุธศาสนา
 และส่งเสริม
กิจกรรมด้าน
วฒันธรรมประเพณี
อื่น ๆ

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
ได้มีโอกาสร่วมท้าบญุใน
วนัส้าคัญทางศาสนา และ
งานวฒันธรรมประเพณี
ต่าง ๆเช่น วนัมาฆบชูา 
วนัอาสาฬหบชูา  วนัวิ
สาขบชูา และกิจกรรม
ส่งเสริมวฒันธรรม
ประเพณีอื่น ๆ เช่น วนั
ขึ นปใีหม่ ฯลฯ

ประชาชน, เยาวชน 
ในเขตเทศบาลฯ

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 1.ร้อยละของ
ประชาชนในพื นที่มี
โอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมฯ            
  2. ร้อยละ80ของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการฯเหน็
ความส้าคัญของ
การจัดกิจกรรม

ประชาชนตระหนัก
ใหค้วามส้าคัญและ
เข้าร่วมกิจกรรมใน
วนัส้าคัญทาง
ศาสนาและ
วฒันธรรมประเพณี
ส้าคัญ

กองการศึกษา

5 โครงการแข่งขัน
กีฬาผู้สูงอายุ

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้สูงอายุ ทั ง 7 ชุมชน ได้
การออกก้าลังกาย มี
สุขภาพสมบรูณ์ ทั งกาย
และจิตใจ

ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้สูงอายุ ทั ง 7 ชุมชน
 ได้การออกก้าลังกาย
 มีสุขภาพสมบรูณ์ 
ทั งกายและจิตใจ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนผู้สูงอายุเข้า
ร่วมกิจกรรม ทั ง 7 
ชุมชน

ผู้สูงอายุ รักการ
ออกก้าลังกายและมี
สุขภาพสมบรูณ์ ทั ง
กายและจิตใจ

ส้านักปลัด






แบบ ผ.02

เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2566 (บาท) 2567 
(บาท)

2568 
(บาท)

2569 
(บาท)

2570 
(บาท)

  ตัวชี้วัด   (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

3.7 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

6 โครงการแข่งขัน
กีฬาเยาวชน 
ประชาชนสัมพนัธ์

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
เยาวชน ประชาชนทั่วไป
ได้การออกก้าลังกาย มี
สุขภาพสมบรูณ์ ทั งกาย
และจิตใจ

จัดหรือส่งเสริม
กิจกรรมด้านการกีฬา
 จ้านวนปลีะ 1 ครั ง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

นักเรียน เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป รัก
การออกก้าลังกาย 
และมีสุขภาพ
สมบรูณ์ ทั งกาย
และจิตใจ

กองการศึกษา

7 โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
เพื่อพฒันาคุณภาพ
ชีวติ

เพื่อการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมต่างๆ กิจกรรม
อบรมคุณธรรมจริยธรรม 
โครงการฟงัเทศน์ ฟงัธรรม
ในสถานศึกษา เปน็ต้น

เด็กเล็ก เยาวชน 
และประชาชนทั่วไป
ในเขตเทศบาลต้าบล
เมืองงาย

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเปา้หมาย 
ได้รับร่วมกิจกรรม

เด็กเล็กมีคุณธรรม 
จริยธรรม และมี
จิตส้านึกที่ดี

กองการศึกษา

8 โครงการอุ้ยสอน
หลาน สืบสาน
ศิลปวฒันธรรมและ
ภมูิปญัญาพื นบา้น

เพื่ออนุรักษว์ฒันธรรม
ประเพณีอันดีงาม

เด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาล

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 90 ของ
กลุ่มเปา้หมายมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในกิจกรรม

เด็กและเยาวชน
ตระหนักถึง
ความส้าคัญของ
วฒันธรรมพื นบา้น

ส้านัก
ปลัดเทศบาล






แบบ ผ.02

เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2566 (บาท) 2567 
(บาท)

2568 
(บาท)

2569 
(บาท)

2570 
(บาท)

  ตัวชี้วัด   (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

3.7 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

9 โครงการสนับสนุน
การจัดงานมหกรรม
      ไม้ดอก ไม้
ประดับ

เพื่อสนับสนุนอ้าเภอและ
จังหวดั เพื่อส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยว

สนับสนุนป ี1 ครั ง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวนที่สนับสนุน 
1 ครั ง

ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม

ที่ท้าการ
ปกครองอ้าเภอ
เชียงดาว/ที่ท้า
การปกครอง

จังหวดัเชียงใหม่

รวม 9 โครงการ  -  - 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000  -  -  -






แบบ ผ.02
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่การจัดการปัญหาฝุ่นควัน (PM 2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่4 ดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2566 
(บาท)

2567 
(บาท)

2568 
(บาท)

2569 
(บาท)

2570 
(บาท)

1 โครงการปรับเกล่ีย 
ฝังกลบ บอ่ทิ้งขยะ
มูลฝอยของเทศบาล

เพื่อปรับเกล่ียบอ่ขยะมูล
ฝอยใหร้องรับขยะได้
เพิ่มขึ้น บรูณาการร่วมกับ
เทศบาลพระธาตุปู่ก่่า

ปรับปรุงบอ่ขยะมูล
ฝอย

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 จ่านวนคร้ังที่
ปรับปรุงบอ่ขยะ

บอ่ทิ้งขยะมูลฝอยมี
ความปลอดภยัไม่เปน็
อันตรายต่อส่ิงแวดล้อม

กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน "เมืองงาย
สะอาด"

เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือใน
การบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยในพื้นที่ ชุมชน
โรงเรียน วดั ในเขต
เทศบาลร่วมกันในการ
แก้ไขปญัหาขยะมูลฝอย 
สามารถคัดแยกขยะ
ประเภทต่างๆ ปริมาณขยะ
ในชุมชนลดลง การน่า
กลับมาใช้ใหม่   
สภาพแวดล้อมดีขึ้น

ประชาชนมีความรู้
เร่ืองการคัดแยกขยะ
 ร่วมกันในการ
บริหารจัดการขยะ
มูลฝอย ลดปริมาณ
ขยะมูลฝอย

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละของ
ปริมาณขยะ
ลดลง

ประชาชนมีความรู้
เร่ืองการบริหาร
จัดการขยะ สามารถ
คัดแยกขยะ ปริมาณ
ขยะในชุมชนลดลง

กองสาธารณสุขฯ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
  ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก



เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2566 
(บาท)

2567 
(บาท)

2568 
(บาท)

2569 
(บาท)

2570 
(บาท)

4.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
  ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

3 โครงการก่อสร้าง 
ธนาคารน้่าใต้ดิน

ส่งเสริมการจัดการความรู้ 
ตามแบบเศรษฐกิจพอเพยีง
 การอนุรักษดิ์นและน้่า

จ่านวน 5 บอ่ ต่อ
หมู่บา้น

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 แก้ไขปญัหาน้่า
ทว่มขัง และน้่า
แล้งในเขต
เทศบาล

ประชาชนได้รับความรู้
 เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพยีง การอนุรักษ์
ดิน-น้่า ปญัหาน้่าทว่ม
ขังลดลง

กองช่าง

รวม   3 โครงการ   -   - 595,000 595,000 595,000 595,000 595,000  -  -  -






แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่การจัดการปัญหาฝุ่นควัน (PM 2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่4 ดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 (บาท) 2567 

(บาท)
2568 
(บาท)

2569 
(บาท)

2570 
(บาท)

1 โครงการรักน ้า รักปา่
 รักษาแผ่นดิน

เพื่อสนองพระราชด้าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
เพื่อสร้างจิตส้านึกและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและหน่วยงาน
ภาครัฐ ได้ตระหนักถึง
ความส้าคัญของการอนุรักษ์
ทรัพยกรปา่ไม้และแหล่งน ้า 
ร่วมกันฟื้นฟแูละเพิ่มพื นที่สี
เขียว

สร้างจิตส้านึกและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและ
หน่วยงานภาครัฐ ได้
ตระหนักถึง
ความส้าคัญของการ
อนุรักษท์รัพยกรปา่ไม้
และแหล่งน ้า ร่วมกัน
ฟื้นฟแูละเพิ่มพื นที่สี
เขียว

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
พื นที่สีเขียว
เพิ่มขึ น

มีพื ที่สีเขียว
เพิ่มขึ นพื นที่ใน
เขตเทศบาลมี
ความสวยงาม
เปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย

กองสาธารณสุข

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
4.4 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
  ตัวชี้วัด   

(KPI)






แบบ ผ.02

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 (บาท) 2567 

(บาท)
2568 
(บาท)

2569 
(บาท)

2570 
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

4.4 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
  ตัวชี้วัด   

(KPI)

2 โครงการสนับสนุน
การท้าฝายและปลูก
ปา่

เพื่อใหพ้ื นที่ปา่เขียว และชุ่ม
ชื น เพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยกรปา่ไม้และแหล่งน ้า 
ร่วมกันฟื้นฟแูละเพิ่มพื นที่สี
เขียว

จัดกิจกรรมท้าฝาย
และปลูกปา่

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
พื นที่สีเขียว
เพิ่มขึ น

ชุมชนมีปา่ไม้ที่
อุดมสมบรูณ์

กองสาธารณสุขฯ

3 โครงการอนุรักษ์
พนัธกุรรมพชือัน
เนื่องมาจาก
พระราชด้าริ

เพื่ออนุรักษพ์นัธุพ์ชืหายาก
ในทอ้งถิ่น ตาม
พระราชด้าริฯสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ.  
เพื่อสร้างความเข้าใจ และ
ท้าใหต้ระหนักถึง
ความส้าคัญของพนัธกุรรม
พชืต่างๆ ในทอ้งถิ่น

จัดกิจกรรมเพาะพนัธุ์
พชืหายากในทอ้งถิ่น

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
พนัธุพ์ชืหายาก
ในทอ้งถิ่นที่
ได้รับการอนุรักษ์

พนัธุพ์ชืหายาก
ในทอ้งถิ่นที่ได้รับ
การอนุรักษ์

 ส้านักปลัด เทศบาล






แบบ ผ.02

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 (บาท) 2567 

(บาท)
2568 
(บาท)

2569 
(บาท)

2570 
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

4.4 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
  ตัวชี้วัด   

(KPI)

4 เทศบาลต้าบล     
เมืองงายคืนคลอง
สวยสุขใจเที่ยว
ทอ้งถิ่น

1.เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว
และวถิีเกษตร                
 2.เพื่อยกระดับการท้างาน
แบบประชารัฐใหท้กุภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการ
ด้าเนินงานด้านการพฒันา
ส่ิงแวดล้อมและทรัพยกรธร
รมชาติ

1.พฒันาคูคลองเพื่อ
เปน็แหล่งทอ่งเที่ยว
และพกัผ่อนหย่อนใจ  
       2.สร้างสรรค์
ประสานพลังประชารัฐ
โดยการมีส่วนร่วมใน
การพฒันาส่ิงแวดล้อม
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ร่วมกันอย่างเข้มแข็ง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1.ร้อยละ 80 
ของกลุ่ม 
เปา้หมายมี
ความพงึพอใจ 
2.มีพื นที่คลอง
ต้นแบบอย่าง
น้อย 1 แหง่

ส่งเสริมการ
พฒันาการ
ทอ่งเที่ยววถิีคลอง
 วถิีเกษตร

กองสาธารณสุขฯ

5 โครงการทอ้งถิ่นงาม
 3 ส (สะอาด 
สวยงาม สุขภาพดี)

เพื่อใหพ้ื นที่ในเขตเทศบาล
เปน็เมืองที่น่าอยู่ น่าอาศัย

จัดกิจกรรมโครงการ
ทอ้งถิ่นงาม 3 ส 
(สะอาด สวยงาม 
สุขภาพดี)  ในทกุ
ชุมชนในเขตเทศบาล

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวน 
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ชุมชนในเขต
เทศบาลเปน็
เมืองน่าอยู่ น่า
อาศัย

กองสาธารณสุขฯ






แบบ ผ.02

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 (บาท) 2567 

(บาท)
2568 
(บาท)

2569 
(บาท)

2570 
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

4.4 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
  ตัวชี้วัด   

(KPI)

6 โครงการปอ้งกัน
และลดภาวะโลกร้อน

เพื่อรณรงค์และ
ประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชน
เข้าใจและตระหนักถึงให้
ภาวะการเปล่ียนแปลงที่
เกิดขึ นจากภาวะโลกร้อน

จัดกิจกรรมรณรงค์
และประชาสัมพนัธ ์
ในพื นที่เขตเทศบาล

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนการเผา
ลดลง

ชุมชนมี
ส่ิงแวดล้อมที่ดี 
ปราศจากมลพษิ

กองสาธารณสุขฯ

7 โครงการปอ้งกัน
และแก้ไขปญัหา
มลพษิทางอากาศ

เพื่อใหชุ้มชนในเขตเทศบาล
ปลอดมลภาวะทางอากาศ 
มีอากาศที่ดี

จัดกิจกรรมรณรงค์
และประชาสัมพนัธ ์
การอบรมในการแก้ไข
ปญัหามลพษิทาง
อากาศ 1 ครั ง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวน 1 ครั ง ลดปญัหามลพษิ
ทางอากาศ

กองสาธารณสุขฯ

8 โครงการอบรมให้
ความรู้กับ
ประชาชน/เยาวชน
เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ธรรมชาติ

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน/
เยาวชน ตระหนักและหวง
แหนทรัพยากรธรรมชาติการ
ใช้ประโยชน์ และโทษของ
การท้าลายปา่และการดูแล
แหล่งน ้า

จัดอบรมใหค้วามรู้แก่
ประชาชน/เยาวชนใน
เขตเทศบาล ปลีะ 1 
ครั ง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของกลุ่ม 
เปา้หมายมี
ความพงึพอใจ

ประชาชน/
เยาวชนในเขต
เทศบาลฯ 
ตระหนักและ
หวงแหน
ทรัพยากรทาง 
ธรรมชาติ

กองสาธารณสุขฯ






แบบ ผ.02

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2566 (บาท) 2567 

(บาท)
2568 
(บาท)

2569 
(บาท)

2570 
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

4.4 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
  ตัวชี้วัด   

(KPI)

9 โครงการบรูณาการ
ปอ้งกันและควบคุม
ไฟปา่

เพื่อปอ้งกันและควบคุมไฟ
ฟา่ เช่น การฝึกอบรมให้
ความรู้,การท้าแนวกันไฟ 
ฯลฯ

ประชาชนมีความรู้
เร่ืองการปอ้งกันและ
ควบคุมไฟปา่ มีส่วน
ร่วมในการจัดท้าแนว
กันไฟ และกิจกรรม
อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
การปอ้งกันและ
ควบคุมไฟปา่

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70 
ของผู้เข้ารับ
การอบรมได้มี
ส่วนร่วมในการ
จัดท้าแนวกันไฟ

ประชาชนมี
ความรู้เร่ืองการ
ปอ้งกันและ
ควบคุมไฟปา่ มี
ส่วนร่วมในการ
จัดท้าแนวกันไฟ 
และกิจกรรม
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กับการปอ้งกัน
และควบคุมไฟปา่

ส้านักปลัดเทศบาล

รวม  9  โครงการ  -  - 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  -  -  -






แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่6 การจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดบัคุณภาพชวีิตทีด่ขีองประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่7 ดา้นการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2566 
(บาท)

2567 (บาท) 2568 
(บาท)

2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

1 โครงการเทศบาล
สัญจร

เพื่อออกพื้นที่บริการ
ประชาชน ในเขต
เทศบาลในงานด้าน
ต่าง ๆ

จัดกิจกรรม ปลีะ 1 
คร้ัง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ังที่จัด
กิจกรรม

ประชาชนได้รับ
บริการ และได้
ความรู้ในกิจการ
งานของเทศบาล

ส านักปลัดเทศบาล

2 โครงการจัดกิจกรรม
วนัทอ้งถิ่นไทย

เพื่อจัดกิจกรรมวนั
ทอ้งถื่นไทย เช่น 
กิจกรรมท าบญุตักบาตร
การคัดเลือก และการ
มอบรางวลั การแข่งขัน
กีฬา การพฒันาในเขต
พื้นที่ เปน็ต้น และเพื่อ
เปน็การเชิดชู
ความส าคัญของการ
ปกครองทอ้งถิ่นรูปแบบ
เทศบาล

คณะผู้บริหาร สมาขิก
สภา พนักงาน
เทศบาลต าบลเมืองงาย

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเปา้หมาย
เข้าร่วมกิจกรรม

ประชาชนเหน็
ความ ส าคัญของ
การปกครอง
ทอ้งถิ่นรูปแบบ
เทศบาล

ส านักปลัดเทศบาล

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
   ตัวชี้วัด    

(KPI)






แบบ ผ.02

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2566 
(บาท)

2567 (บาท) 2568 
(บาท)

2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
   ตัวชี้วัด    

(KPI)

3 โครงการจ้างประเมิน
และส ารวจความพงึ
พอใจผู้รับบริการของ
เทศบาล

เพื่อจ้างประเมินและ
ส ารวจความพงึพอใจ
ของผู้รับบริการเทศบาล
ในการใหบ้ริการด้าน
ต่าง ๆ

จ้างส ารวจความพงึ
พอใจของประชาชน
ผู้รับบริการเทศบาล 
ปลีะ 1 คร้ัง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน 1 คร้ัง เทศบาลทราบผล 
และความคิดเหน็
ของประชาชน
ที่มารับบริการของ
เทศบาล

ส านักปลัดเทศบาล

4 ค่าใช้จ่ายในการ
รังวดัที่ดิน
สาธารณประโยชน์

เพื่อจ่ายเปน็
ค่าธรรมเนียมรังวดั ค่า
หมุนหลัก เขตที่ดิน ฯลฯ

พื้นที่ในเขตเทศบาลที่
ได้ท าการรังวดัเปน็ไป
ด้วยความถูกต้องโดย
รู้แนวเขตพื้นที่ที่ชัดเจน

20,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ตลอด
ปงีบประมาณ

พื้นที่ในเขต
เทศบาลที่ได้ท า
การรังวดัเปน็ไป
ด้วยความถูกต้อง
โดยรู้แนวเขต
พื้นที่ที่ชัดเจน

ส านักปลัดเทศบาล

5 โครงการพฒันา
ประสิทธภิาพการ
จัดเก็บรายได้

เพื่อการจัดท าหรือปรับ
ข้อมูลแผนที่ภาษแีละ
ทะเบยีนทรัพย์สิน การ
จัดท าฐานข้อมูลในการ
จัดเก็บรายได้

เทศบาลต าบลเมือง
งายสามารถจัดเก็บ
ภาษไีด้เพิ่มมากขึ้น

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สัดส่วนการ
จัดท าแผนที่ภาษี
ในระบบเพิ่มขึ้น

มีรายได้จากการ
จัดเก็บภาษเีพิ่มขึ้น

กองคลัง






แบบ ผ.02

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
  2566 
(บาท)

2567 (บาท) 2568 
(บาท)

2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
   ตัวชี้วัด    

(KPI)

6 โครงการเสียภาษี
ร่วมกันสร้างสรรค์
ชุมชนสู่สังคมที่ยั่งยืน

เพื่อส่งเสริมการสร้าง
จิตส านึกในการเสียภาษี
ใหก้ับประชาชน  โดย
ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม
ในพฒันารายได้ของ
เทศบาล

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดเก็บภาษขีอง
เทศบาล

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 100
ของกลุ่ม 
เปา้หมายช าระ
ภาษี

มีรายได้จากการ
จัดเก็บภาษเีพิ่ม

กองคลัง

7 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมหอกระจาย
ข่าวในเขตเทศบาล
ต าบลเมืองงาย

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
หอกระจายข่าวในเขต
เทศบาลต าบลเมืองงาย

ปรับปรุงซ่อมแซม  
หอกระจายข่าวในเขต
เทศบาลต าบลเมืองงาย

1,500,000  -  -  -  - จ านวน 12 จุด ประชาชนได้รับ
ฟงัข้อมูลข่าวสาร
จากเทศบาลต าบล
เมืองงายอย่าง
ทั่วถึง

ส านักปลัดเทศบาล

รวม 7  โครงการ  -  - 1,725,000 235,000 235,000 235,000 235,000  -  -  -






แบบ ผ.02
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่6 การจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดบัคุณภาพชวีิตทีด่ขีองประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่7  ดา้นการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2566 (บาท) 2567 
(บาท)

2568 (บาท) 2569 
(บาท)

2570 
(บาท)

1 โครงการพฒันาและ
เพิ่มประสิทธภิาพ
แกนน าชุมชน

เพื่อพฒันาและเพิ่ม
ประสิทธภิาพแกนน า
ชุมชนในต าบลและ
ศึกษาดูงานเพิ่ม
ประสิทธภิาพ

จัดอบรม สัมมนา
และศึกษาดูงาน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 70 ชอง
กลุ่ม เปา้หมายมี
ความพงึพอใจ

กลุ่มเปา้หมายมี
ความรู้และน า
ความรู้มาปฏบิติังาน

ส านักปลัดเทศบาล

2 โครงการฝึกอบรม
ใหค้วามรู้ด้าน
กฏหมายที่
เกี่ยวข้องใน
ชีวติประจ าวนั

เพื่อส่งเสริมให ้
ประชาชน กลุ่มผู้น า 
แกนน าชุมชน คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฏหมายที่
จ าเปน็ในชีวติประจ าวนั

จัดฝึกอบรมจ านวน
 1 คร้ัง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
กลุ่ม เปา้หมายมี
ความรู้ความเข้าใจ

กลุ่มเปา้หมายมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย
เบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง
กับชีวติประจ าวนั
และสามารถน าไป
ปรับใช้ใน
ชีวติประจ าวนัได้

ส านักปลัดเทศบาล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
5.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

 ตัวชี้วัด  (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ






แบบ ผ.02

เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2566 (บาท) 2567 
(บาท)

2568 (บาท) 2569 
(บาท)

2570 
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

5.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

 ตัวชี้วัด  (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

3 โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนเพื่อ
ด าเนินการจัดท า
แผนพฒันาทอ้งถิ่น

เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 
หน่วยงานต่างๆที่
เกี่ยวข้อง ในการจัดท า
แผนพฒันาทอ้งถิ่น

การจัดเวที
ประชาคมเพื่อ 
จัดท าแผนพฒันา
ทอ้งถิ่น เปน็ไปตาม
ระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 80 ของ
กลุ่ม เปา้หมายมี
ความรู้ความเข้าใจ

เทศบาลต าบลเมือง
งาย มีแผนพฒันา
ทอ้งถิ่นที่มีส่วนร่วม
ของประชาชนและ
จัดท าแผนพฒันา
ทอ้งถิ่น เปน็ไปตาม
ระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย

ส านักปลัดเทศบาล

4 โครงการการ
ส่งเสริม สนับสนุน
เพื่อด าเนินการ
จัดท าแผนพฒันา
หมู่บา้น

เพื่อการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดท า
แผนพฒันาหมู่บา้น

 จัดท าแผนพฒันา
หมู่บา้น ชุมชนใน
เขตเทศบาลจ านวน
 7 ชุมชน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  แผนพฒันา
หมู่บา้น จ านวน 7
 ชุมชน

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดท า
แผนพฒันาทอ้งถิ่น
และแผนชุมชน 
สามารถตอบสนอง
ต้องความต้องการ
ของชุมชน

ส านักปลัดเทศบาล

รวม 4  โครงการ  -  - 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000  -  -  -






แบบ ผ.02/1

2.บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

เทศบาลต าบลเมอืงงาย
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่1 การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วเพ่ิมมลูค่าเชือ่มโยงธรรมชาต ิวัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจทอ้งถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่2 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค และแหล่งน้ า

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณปูโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

  2566 
(บาท)

 2567 
(บาท)

 2568 
(บาท)

 2569 
(บาท)

2570 
(บาท)

1 โครงการขยายเขต
ระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าสาธารณะจาก
บ้านนางปราณี 
เขื่อนเพชร ถึงทีน่า
นายนรินทร์ กันทยศ
 (หมู่ที ่1)

เพือ่ให้มีไฟฟ้าใช้
และแสงสวา่งใน
ยามค่ าคืน

อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสาขา
อ าเภอเชียงดาว /  
ระยะทาง 150 
เมตร

60,000  -  -  -  - จ านวน 1 เส้น ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในยาม
ค่ าคืน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
บ้านเมืองงาย
เหนือ

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่า้นและแผนพัฒนาชมุชน

(พ.ศ.2566 - 2570)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธท์ีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ทีม่าของ
โครงการ






แบบ ผ.02/1

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

  2566 
(บาท)

 2567 
(บาท)

 2568 
(บาท)

 2569 
(บาท)

2570 
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธท์ีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ทีม่าของ
โครงการ

2 โครงการขยายเขต
ระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าสาธารณะจาก
นานายอัชนัย วงศ์
ฤทธิ์ ถึงนา นายจรัล
  จรรยา และนา
นายจรัล เขื่อนเพชร
 (หมู่ที ่1)

เพือ่ให้มีไฟฟ้าใช้
และแสงสวา่งใน
ยามค่ าคืน

อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสาขา
อ าเภอเชียงดาว / 
ระยะทาง 300 
เมตร

 - 92,000  -  -  - จ านวน 1 เส้น ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในยาม
ค่ าคืน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
บ้านเมืองงาย
เหนือ

กองช่าง

3 โครงขยายเขต
ระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าสาธารณะจาก
นานายประณต กิติ 
ถึงนานายอินบาล  
อินหวนั  (หมู่ที ่1)

เพือ่ให้มีไฟฟ้าใช้
และแสงสวา่งใน
ยามค่ าคืน

อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสาขา
อ าเภอเชียงดาว / 
ระยะทาง 500 
เมตร

 180,000  -  - จ านวน 1 เส้น ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในยาม
ค่ าคืน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
บ้านเมืองงาย
เหนือ

กองช่าง






แบบ ผ.02/1

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

  2566 
(บาท)

 2567 
(บาท)

 2568 
(บาท)

 2569 
(บาท)

2570 
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธท์ีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ทีม่าของ
โครงการ

4 โครงการขยายเขต
ระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าสาธารณะส่อง
สวา่ง  ถนนคสล.
สายป่าช้าเมืองงาย-
บ.สบงาย  (หมู่ที ่2 )

เพือ่ให้มีไฟฟ้าใช้
และแสงสวา่งใน
ยามค่ าคืน

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะส่องสวา่ง
  ความยาว  845 
ม.

400,000  -  -  -  - จ านวน 1 เส้น ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในยาม
ค่ าคืน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
บ้านเมืองงาย
ใต้

กองช่าง

5 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ  
ถนนสายบ้านใหม่ -
 บ้านสหกรณ์ ซอย 
1 (หมู่ที ่3)

เพือ่ให้มีไฟฟ้าใช้
และแสงสวา่งใน
ยามค่ าคืน

อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสาขา
อ าเภอเชียงดาว

 - 500,000  -  -  - จ านวน 1 เส้น ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในยาม
ค่ าคืน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน บ้าน
ใหม่

กองช่าง






แบบ ผ.02/1

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

  2566 
(บาท)

 2567 
(บาท)

 2568 
(บาท)

 2569 
(บาท)

2570 
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธท์ีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ทีม่าของ
โครงการ

6 โครงการขยายเขต
ระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าสาธารณะ
ต้ังแต่สวนนายชัย
รัตน์ เรือนไกล ถึง
สวนนายสวสัด์ิ วนัดี 
 (หมู่ที ่3)

เพือ่ให้มีไฟฟ้าใช้
และแสงสวา่งใน
ยามค่ าคืน

อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสาขา
อ าเภอเชียงดาว / 
ระยะทาง 329 
เมตร

 -  - 170,000  -  - จ านวน 1 เส้น ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในยาม
ค่ าคืน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน บ้าน
ใหม่

กองช่าง

7 โครงการขยายเขต
ระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าสาธารณะ
ต้ังแต่วดัพระเจ้าดูก
เหล็ก ถึงทีน่านาย
สิงค์ค า อินหวนั 
(หมู่ที ่3)

เพือ่ให้มีไฟฟ้าใช้
และแสงสวา่งใน
ยามค่ าคืน

อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสาขา
อ าเภอเชียงดาว / 
ระยะทาง 304 
เมตร

 -  -  - 170,000  - จ านวน 1 เส้น ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในยาม
ค่ าคืน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน บ้าน
ใหม่

กองช่าง






แบบ ผ.02/1

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

  2566 
(บาท)

 2567 
(บาท)

 2568 
(บาท)

 2569 
(บาท)

2570 
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธท์ีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ทีม่าของ
โครงการ

8 โครงการขยายเขต
ระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าสาธารณะจาก
ส่ีแยกอ่างเก็บ น้ า
ห้วยแม่ข้อน ไปถึง
บ้านนายมนัส อนันต์
เดชาฤทธิ์ (หมู่ที ่3)

เพือ่ให้มีไฟฟ้าใช้
และแสงสวา่งใน
ยามค่ าคืน

อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสาขา
อ าเภอเชียงดาว / 
ระยะทาง 1,000 
เมตร

 -  - 600,000  -  - จ านวน 1 เส้น ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในยาม
ค่ าคืน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน บ้าน
ใหม่

กองช่าง

9 โครงการขยายเขต
ระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าสาธารณะ 
จากสามแยกบ้าน
นายพายัพ ถึงทีน่า
นายอินถา คน
สะอาด (ม.3)

เพือ่ให้มีไฟฟ้าใช้
และแสงสวา่งใน
ยามค่ าคืน

อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสาขา
อ าเภอเชียงดาว / 
ระยะทาง 700 
เมตร

 - 80,000  -  - จ านวน 1 เส้น ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในยาม
ค่ าคืน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน บ้าน
ใหม่

กองช่าง






แบบ ผ.02/1

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

  2566 
(บาท)

 2567 
(บาท)

 2568 
(บาท)

 2569 
(บาท)

2570 
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธท์ีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ทีม่าของ
โครงการ

10 โครงการขยายเขต
ระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าสาธารณะ
ต้ังแต่ทีส่ามแยกวดั
พระเจ้าดูกเหล็กไป
ทางทิศใต้ถึงทีส่วน
นายบุญเปล่ง การ
หมั่น (หมู่ที ่3)

เพือ่ให้มีไฟฟ้าใช้
และแสงสวา่งใน
ยามค่ าคืน

อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสาขา
อ าเภอเชียงดาว / 
ระยะทาง 682 
เมตร

 - 350,000  -  -  - จ านวน 1 เส้น ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในยาม
ค่ าคืน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน บ้าน
ใหม่

กองช่าง

11 โครงการติดต้ังไฟกิ่ง
ส่องสวา่งในชุมชน 
ต้ังแต่ป่าช้าบ้านแม่
ข้อน ไปถึงศูนย์ฝึก
อาชีพผู้พิการ
อาเชียน (หมู่ที ่4)

เพือ่ให้มีไฟฟ้าใช้
และแสงสวา่งใน
ยามค่ าคืน

อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสาขา
อ าเภอเชียงดาว / 
ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะส่องสวา่ง
  ความยาว  300 
ม.

200,000  -  -  -  - จ านวน 1 เส้น ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในยาม
ค่ าคืน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
บ้านแม่ข้อน

กองช่าง

12 โครงการขยายเขต
ระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณหอเส้ือบ้าน 
(หมู่ที ่11)

เพือ่ให้มีไฟฟ้าใช้
และแสงสวา่งใน
ยามค่ าคืน

อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสาขา
อ าเภอเชียงดาว / 
ระยะทาง 600 
เมตร

 - 300,000  -  -  - จ านวน 1 เส้น ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในยาม
ค่ าคืน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน 
บ้านหนองบัว

กองช่าง






แบบ ผ.02/1

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

  2566 
(บาท)

 2567 
(บาท)

 2568 
(บาท)

 2569 
(บาท)

2570 
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธท์ีค่าดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ทีม่าของ
โครงการ

รวม 12 โครงการ  -  - 660,000 1,322,000 950,000 170,000 0  -  -  -

 



    

แบบ ผ. 02/1

2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่1 การส่งเสริมการท่องเทีย่วเพ่ิมมลูค่าเชื่อมโยงธรรมชาต ิวัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถ่ิน
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่2 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และแหล่งน้้า
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

   2566   
(บาท)

   2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

1 โครงการก่อสร้างดาด
ล าเหมืองจากที่นานาย
เชื้อ  เขื่อนเพชร ถึง 
ถนนแม่ข้อน -นาหวาย
 ซอย 27    (หมู่ที่ 1)

เพื่อใหก้ารระบาย
น้ าคล่องตัว และ
เพื่อปอ้งกันปญัหา
น้ าทว่มขังในพื้นที่

กวา้ง  1.00 เมตร   
 ลึก  1.00 เมตร  
ยาว 360.00 เมตร

720,000  -  -  -  - ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

การระบายน้ า
คล่องตัว ไม่มี
ปญัหาน้ าทว่มขัง

แผนพฒันา
หมู่บา้น 
บา้นเมืองงาย
เหนือ

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน้่ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชมุชน

เทศบาลต้าบลเมอืงงาย

ที่ โครงการ

งบประมาณ
ที่มาของ
โครงการ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

(พ.ศ.2566 - 2570)

วัตถุประสงค์



    

แบบ ผ. 02/1

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

   2566   
(บาท)

   2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

ที่ โครงการ

งบประมาณ
ที่มาของ
โครงการ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์

2 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนน คสล. โดย
การเทคอนกรีตทบั
หรือ OVERLAYด้วย
แอสฟลัต์คอนกรีต 
สายเทศบาล ซอย 28
 (หมู่ที่ 1)

เพื่อปรับปรุงผิว
จราจรที่ช ารุดเปน็
หลุมเปน็บอ่ใหม้ี
สภาพที่ดีขึ้น        
 ลดอุบติัเหตุจาก
การใช้ยานพาหนะ
สัญจรบนถนน

ถนนสายเทศบาล 
ซอย 28 กวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 270.00 
เมตร

540,000  -  -  -  - ถนนที่ท าได้
มาตรฐานของ
 อปท

ผิวจราจรมีสภาพ
ที่ดี ประชาชนมี
ความปลอดภยัใน
การใช้ถนน

แผนพฒันา
หมู่บา้น 
บา้นเมืองงาย
เหนือ

กองช่าง

3 โครงการซ่อมแซม
อาคาร       
สาธารณประโยชน์
พร้อมปรับปรุงหอ้งน้ า 
(หมู่ที่ 1)

เพื่อใหม้ีอาคาร
สภาพที่ดีใช้งานได้

จ านวน 1 แหง่  -  -  - 90,000  - จ านวน 1 แหง่ มีอาคารในสภาพ
แข็งแรงไวใ้ช้งาน
ร่วมกันในชุมชน

แผนพฒันา
หมู่บา้น 
บา้นเมืองงาย
เหนือ

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างราว
กันตกเหล็กหลังโรง
ครัว วดัเชียงยืน (หมู่ที่
 1)

เพื่อใหเ้กิดความ
ปลอดภยักับ
ประชาชนที่
เดินทางสัญจร

(ริมหว้ยโปง่ขาม) ราว
เหล็กสูง 1.00 เมตร 
ยาว 100.00 เมตร

200,000  -  -  -  - ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยัใน
การสัญจร

แผนพฒันา
หมู่บา้น 
บา้นเมืองงาย
เหนือ

กองช่าง



    

แบบ ผ. 02/1

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

   2566   
(บาท)

   2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

ที่ โครงการ

งบประมาณ
ที่มาของ
โครงการ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์

5 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ ารูปตัวว ี
ต้ังแต่ นานายประณต
 กิติ ไปทางทศิ
ตะวนัออก  (หมู่ที่ 1)

เพื่อใหก้ารระบาย
น้ าคล่องตัว และ
เพื่อปอ้งกันปญัหา
น้ าทว่มขังในพื้นที่

ก่อสร้างรางระบายน้ า
รูปตัวว ีต้ังแต่ นา
นายประณต กิติ ถึงที่
นา น.ส. สุกันทา  
อินหวนัขนาดปากราง
กวา้ง 1.20 เมตร สูง
 0.80 เมตร ยาว 
450.00 เมตร

 -  - 750,000  -  - ก่อสร้าง
เปน็ไปตาม
แบบ ที่ อปท.
ก าหนด

การระบายน้ า
คล่องตัว ไม่มี
ปญัหาน้ าทว่มขัง

แผนพฒันา
หมู่บา้น 
บา้นเมืองงาย
เหนือ

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล. สายเทศบาล
ซอย 27/1  จากนา
นายค าต๋ัน  วงวาท  
ถึงบา้นนายแก่  ลุง
พงษ ์ (หมู่ที่ 1 )

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางในการ
สัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 
3.00  ม. หนา 0.15
 ม. ยาว  155 ม.
หรือพื้นที่ใช้สอยไม่
น้อยกวา่  465 ตร.ม.

325,500  -  -  -  - ถนนที่ท าได้
มาตรฐานของ
 อปท

ผิวจราจรมีสภาพ
ที่ดี ประชาชนมี
ความปลอดภยัใน
การใช้ถนน

แผนพฒันา
หมู่บา้น 
บา้นเมืองงาย
เหนือ

กองช่าง



    

แบบ ผ. 02/1

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

   2566   
(บาท)

   2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

ที่ โครงการ

งบประมาณ
ที่มาของ
โครงการ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์

7 โครงการปรับปรุงผิว
จราจร โดยการ 
OVERLAY ด้วยแอส
ฟลัทค์อนกรีต ถนน
สาย ชม.ถ. 47-001 
(ถนนสายอัมพาราม) 
หมู่ที่ 1, 9, 11 จาก
แยกทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1178 - 
บา้นหนองบวั หมู่ที่ 
11 (หมู่ที่ 1,9,11)

เพื่อปรับปรุงผิว
จราจรที่ช ารุดเปน็
หลุมเปน็บอ่ใหม้ี
สภาพที่ดีขึ้น        
 ลดอุบติัเหตุจาก
การใช้ยานพาหนะ
สัญจรบนถนน

ช่วงที่ 1 จากทาง
หลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1178 - 
สะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กหว้ยโปง่ขาม 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 
883.00 เมตร หนา
 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
3,500.00 ตร.ม. 
ช่วงที่ 2 จากสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หว้ยโปง่ขาม - ศาลา
อเนกประสงค์บา้น
หนองบวั ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 4.50 
เมตร ยาว 515.00 
เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 2,317.50
 ตร.ม.

3,700,700  -  -  -  - ถนนที่ท าได้
มาตรฐานของ
 อปท

ผิวจราจรมีสภาพ
ที่ดี ประชาชนมี
ความปลอดภยัใน
การใช้ถนน

แผนพฒันา
หมู่บา้น 
บา้นเมืองงาย
เหนือ ,บา้น
ม่วงง้ม,บา้น
หนองบวั

กองช่าง



    

แบบ ผ. 02/1

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

   2566   
(บาท)

   2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

ที่ โครงการ

งบประมาณ
ที่มาของ
โครงการ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์

(ต่อ)โครงการปรับปรุง
ผิวจราจร โดยการ 
OVERLAY ด้วยแอส
ฟลัทค์อนกรีต ถนน
สาย ชม.ถ. 47-001 
(ถนนสายอัมพาราม) 
หมู่ที่ 1, 9, 11 จาก
แยกทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1178 - 
บา้นหนองบวั หมู่ที่ 
11 (หมู่ที่ 1,9,11)

(ต่อ) ช่วงที่ 3 จาก
ศาลาอเนกประสงค์
บา้นหนองบวั - บา้น
นางสายทอง ศรี
สุวรรณ์ ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 363.00 
เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 1,452.00
 ตาราเมตรเมตร รวม
 3 ช่วง ความยาวรวม
 1,761 เมตร หรือมี
พื้นที่รวมไม่น้อยกวา่ 
7,269.50 ตร.ม.



    

แบบ ผ. 02/1

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

   2566   
(บาท)

   2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

ที่ โครงการ

งบประมาณ
ที่มาของ
โครงการ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์

8 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล. สายเทศบาล
ซอย 25/3  จากบา้น
นางสมจิตร  หนูค าปนั
  ถึงบา้นนายทอง  
ชุมภ ู(หมู่ที่ 1)

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางในการ
สัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 
3.00  ม. หนา 0.15
 ม. ยาว  45 ม.หรือ
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อย
กวา่  135 ตร.ม.

95,000  -  -  -  - ถนนที่ท าได้
มาตรฐานของ
 อปท

ผิวจราจรมีสภาพ
ที่ดี ประชาชนมี
ความปลอดภยัใน
การใช้ถนน

แผนพฒันา
หมู่บา้น 
บา้นเมืองงาย
เหนือ

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.รูปตัว
ว ีจากบน่นายวรัิช  
ยืนนาน ถึงล าหว้ย
หลวง (หมู่ที่ 2)

เพื่อใหก้ารระบาย
น้ าคล่องตัว และ
เพื่อปอ้งกันปญัหา
น้ าทว่มขังในพื้นที่

ราง คสล.รูปตัวว ี
กวา้ง 1.00 เมตร ลึก
 1.00 เมตร ยาว 
130.00 เมตร

260,000  -  -  -  - ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

การระบายน้ า
คล่องตัว ไม่มี
ปญัหาน้ าทว่มขัง

แผนพฒันา
หมู่บา้น
บา้นเมืองงาย
ใต้

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. รูป
ตัววขี้างบา้นนาย
บริพนัธ ์ ถาวรรุ่งรัตน์ 
(หมู่ที่ 2)

เพื่อใหก้ารระบาย
น้ าคล่องตัว และ
เพื่อปอ้งกันปญัหา
น้ าทว่มขังในพื้นที่

ราง คสล.รูปตัววกีวา้ง
 0.80-1.00 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร ยาว 
150.00 เมตร

 -  - 300,000  -  - ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

การระบายน้ า
คล่องตัว ไม่มี
ปญัหาน้ าทว่มขัง

แผนพฒันา
หมู่บา้น
บา้นเมืองงาย
ใต้

กองช่าง



    

แบบ ผ. 02/1

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

   2566   
(บาท)

   2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

ที่ โครงการ

งบประมาณ
ที่มาของ
โครงการ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์

11 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก รูปตัววี
จากบา้นดาบต ารวจ
สมชาย เก่งกล้า ถึง 
ทางหลวงหมายเลข 
1178 (หมู่ที่ 2)

เพื่อใหก้ารระบาย
น้ าคล่องตัว และ
เพื่อปอ้งกันปญัหา
น้ าทว่มขังในพื้นที่

(หลังโรงเรียนชุมชน
บา้นเมืองงาย) ราง 
คสล.กวา้ง 1.00 
เมตร ลึก 1.00 เมตร
 ยาว 600.00 เมตร

1,200,000  -  -  -  - ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

การระบายน้ า
คล่องตัว ไม่มี
ปญัหาน้ าทว่มขัง

แผนพฒันา
หมู่บา้น
บา้นเมืองงาย
ใต้

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คอนกรีต
เสริมเหล็ก สายข้าง
บา้นนายบริพนัธ ์ 
ถาวรรุ่งรัตน์ (หมู่ที่ 2)

เพื่อใหก้ารระบาย
น้ าคล่องตัว และ
เพื่อปอ้งกันปญัหา
น้ าทว่มขังในพื้นที่

ราง คสล. กวา้ง 1.00
 เมตร ลึก 1.00 
เมตร ยาว 300.00 
เมตร

 -  - 600,000  -  - ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

การระบายน้ า
คล่องตัว ไม่มี
ปญัหาน้ าทว่มขัง

แผนพฒันา
หมู่บา้น
บา้นเมืองงาย
ใต้

กองช่าง

13 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บา้น 
(หมู่ที่ 2)

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น้ าสะอาดในการ
อุปโภค -บริโภค

แทง้ค์น้ าขนาด 
10,000 ลิตร พร้อม
เคร่ืองสูบ ถังกรองน้ า
สะอาด

 - 1,000,000  -  -  - จ านวน 1 แหง่ ประชาชนมีน้ า
สะอาดในการ
อุปโภค -บริโภค

แผนพฒันา
หมู่บา้น
บา้นเมืองงาย
ใต้

กองช่าง



    

แบบ ผ. 02/1

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

   2566   
(บาท)

   2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

ที่ โครงการ

งบประมาณ
ที่มาของ
โครงการ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์

14  โครงการเรียงหนิยา
แนวริมตล่ิงล าหว้ย
หลวง  หมู่ที่  10 -2
 -1  ต าบลเมืองงาย  
(หมู่ที่ 2)

เพื่อใหก้ารระบาย
น้ าคล่องตัว

ก่อสร้างเรียงหนิยา
แนวริมตล่ิง ขนาด
กวา้งตามแนวลาด  
4.00  ม. หนา 
20-25 ซม. ยาว  
1,500 ม.หรือพื้นที่
ใช้สอยไม่น้อยกวา่  
12,000 ตร.ม.

 -  - 18,000,000  -  - ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

การระบายน้ า
คล่องตัว ไม่มี
ปญัหาน้ าทว่มขัง

แผนพฒันา
หมู่บา้น
บา้นเมืองงาย
ใต้

กองช่าง

15 โครงการปรับปรุงผิว
จราจร โดยการ 
OVERLAY ด้วยแอส
ฟลัทค์อนกรีตถนนสาย
 ชม.ถ.47-018 (ถนน
เทศบาลซอย17) จาก
แยกทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1178 – 
ถนนสาย ชม.ถ.
47-030 (หมู่ที่ 2)

เพื่อปรับปรุงผิว
จราจรที่ช ารุดเปน็
หลุมเปน็บอ่ใหม้ี
สภาพที่ดีขึ้น        
 ลดอุบติัเหตุจาก
การใช้ยานพาหนะ
สัญจรบนถนน

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 
4.00  เมตร หนา 
0.05 เมตร ยาว  
200 เมตรหรือพื้นที่
ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 
800  ตร.ม.

414,000  -  -  -  - ถนนที่ท าได้
มาตรฐานของ
 อปท

ผิวจราจรมีสภาพ
ที่ดี ประชาชนมี
ความปลอดภยัใน
การใช้ถนน

แผนพฒันา
หมู่บา้น
บา้นเมืองงาย
ใต้

กองช่าง



    

แบบ ผ. 02/1

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

   2566   
(บาท)

   2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

ที่ โครงการ

งบประมาณ
ที่มาของ
โครงการ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์

16 โครงการปรับปรุงผิว
จราจร โดยการ 
OVERLAY ด้วยแอส
ฟลัทค์อนกรีต ถนน
สาย ชม.ถ. 47-016 
(ถนนเทศบาลซอย 
15)  หมู่ที่ 2 จาก
แยกทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1178 – 
แยกประตูทางเข้า
พระสถูปเจดีย์ (หมู่ที่ 
2)

1.เพื่อปรับปรุงผิว
จราจรที่ช ารุดเปน็
หลุมเปน็บอ่          
 2.เพื่อปรับปรุง
เส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทาง
การเกษตรออกสู่
ตลาดได้สะดวก
ยิ่งขึ้น      3.เพื่อ
ลดอุบติัเหตุจากการ
ใช้ยานพาหนะ
สัญจรบนถนนที่ได้
มาตรฐาน

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 
4.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร ยาว  
200 เมตรหรือพื้นที่
ใช้สอยไม่น้อยกวา่ 
800  ตร.ม.

414,000 ถนนที่ท าได้
มาตรฐานของ
 อปท

ผิวจราจรมีสภาพ
ที่ดี ประชาชนมี
ความปลอดภยัใน
การใช้ถนน

แผนพฒันา
หมู่บา้น
บา้นเมืองงาย
ใต้

กองช่าง



    

แบบ ผ. 02/1

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

   2566   
(บาท)

   2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

ที่ โครงการ

งบประมาณ
ที่มาของ
โครงการ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์

17 โครงการปรับปรุงถนน
 คสล. สาย ชม.ถ.
47-___  (เทศบาล
ซอย 20) จากแยก
ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1178   - 
 แยก กศน.ต.เมืองงาย
 โดยการ OVERLAY 
ด้วยแอสฟสัทค์อนกรีต
 (หมู่ที่ 2)

เพื่อปรับปรุงผิว
จราจรที่ช ารุดเปน็
หลุมเปน็บอ่ใหม้ี
สภาพที่ดีขึ้น        
 ลดอุบติัเหตุจาก
การใช้ยานพาหนะ
สัญจรบนถนน

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 
5-6  ม. หนา 4-5 
ซม. ยาว  205 ม.
หรือพื้นที่ใช้สอยไม่
น้อยกวา่ 1,127.5  
ตร.ม.

450,000  -  -  -  - ถนนที่ท าได้
มาตรฐานของ
 อปท

ผิวจราจรมีสภาพ
ที่ดี ประชาชนมี
ความปลอดภยัใน
การใช้ถนน

แผนพฒันา
หมู่บา้น
บา้นเมืองงาย
ใต้

กองช่าง



    

แบบ ผ. 02/1

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

   2566   
(บาท)

   2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

ที่ โครงการ

งบประมาณ
ที่มาของ
โครงการ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์

18 โครงการปรับปรุงถนน
 คสล. สาย ชม.ถ.
47-___   (เทศบาล
ซอย 18) จากแยก
ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1178 -  
ถนนสาย ชม.ถ.
47-002    โดยการ 
OVERLAY ด้วยแอส
ฟสัคอนกรีต (หมู่ที่ 2)

เพื่อปรับปรุงผิว
จราจรที่ช ารุดเปน็
หลุมเปน็บอ่ใหม้ี
สภาพที่ดีขึ้น        
 ลดอุบติัเหตุจาก
การใช้ยานพาหนะ
สัญจรบนถนน

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 
4.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร ยาว  
537 เมตร หรือพื้นที่
ใช้สอยไม่น้อยกวา่  
2,148  ตร.ม.

860,000  -  -  -  - ถนนที่ท าได้
มาตรฐานของ
 อปท

ผิวจราจรมีสภาพ
ที่ดี ประชาชนมี
ความปลอดภยัใน
การใช้ถนน

แผนพฒันา
หมู่บา้น
บา้นเมืองงาย
ใต้

กองช่าง



    

แบบ ผ. 02/1

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

   2566   
(บาท)

   2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

ที่ โครงการ

งบประมาณ
ที่มาของ
โครงการ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์

19 โครงการปรับปรุงถนน
 คสล. สาย ชม.ถ.
47-___  (เทศบาล
ซอย 20/7) แยก 
กศน.ต.เมืองงาย -  
ถนนสาย ชม.ถ.
47-002   โดยการ 
OVERLAY ด้วยแอส
ฟสัคอนกรีต (หมู่ที่ 2)

เพื่อปรับปรุงผิว
จราจรที่ช ารุดเปน็
หลุมเปน็บอ่ใหม้ี
สภาพที่ดีขึ้น        
 ลดอุบติัเหตุจาก
การใช้ยานพาหนะ
สัญจรบนถนน

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 
4.00  เมตร หนา 
0.058 เมตร ยาว  
120 เมตร หรือพื้นที่
ใช้สอยไม่น้อยกวา่  
440  ตร.ม.

192,000  -  -  -  - ถนนที่ท าได้
มาตรฐานของ
 อปท

ผิวจราจรมีสภาพ
ที่ดี ประชาชนมี
ความปลอดภยัใน
การใช้ถนน

แผนพฒันา
หมู่บา้น
บา้นเมืองงาย
ใต้

กองช่าง

20 โครงการปรับปรุงผิว
จราจร โดยการ 
OVERLAY ด้วยแอส
ฟลัทค์อนกรีต ถนน
สาย ชม.ถ. 47-030 
(ถนนเทศบาลซอย 
35)  จากริมร้ัวด้าน
ใต้พระสถูปเจดีย์
สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช(หมู่ 2) – ส่ี
แยกม่วงง้ม (หมู่ที่ 1)

เพื่อปรับปรุงผิว
จราจรที่ช ารุดเปน็
หลุมเปน็บอ่ใหม้ี
สภาพที่ดีขึ้น        
 ลดอุบติัเหตุจาก
การใช้ยานพาหนะ
สัญจรบนถนน

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 
4.00  เมตร หนา 
0.05 เมตร  ยาว  
422 เมตรหรือพื้นที่
ใช้สอยไม่น้อยกวา่  
1,688 ตร.ม.

865,700  -  -  -  - ถนนที่ท าได้
มาตรฐานของ
 อปท

ผิวจราจรมีสภาพ
ที่ดี ประชาชนมี
ความปลอดภยัใน
การใช้ถนน

แผนพฒันา
หมู่บา้น
บา้นเมืองงาย
ใต้

กองช่าง



    

แบบ ผ. 02/1

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

   2566   
(บาท)

   2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

ที่ โครงการ

งบประมาณ
ที่มาของ
โครงการ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์

21 โครงการก่อสร้าง
ขยายผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบา้นใหม-่บา้น
หนองบวั-บา้นสหกรณ์
 ทางหลวงทอ้งถิ่น 
ชม.ถ.47-003 บา้น
ใหม่ (หมู่ที่ 3)

เพื่อใหป้ระชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมและ
การขนส่งผลิต
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว

ปรับปรุงถนนขยาย
ผิวจราจรข้างละ 1 
เมตรจากวดัศรีบญุ
เรือง-สะพาน คสล.
บา้นสหกรณ์  (หมู่ที่ 
3 บ.ใหม)่  ยาว 
1,200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
2,400 ตร.ม. พร้อม
ขยายไหล่ทางข้างละ 
0.20 เมตร ยาว 
1,200 เมตร	

1,792,200  -  -  -  - ถนนที่ท าได้
มาตรฐานของ
 อปท

ผิวจราจรมีสภาพ
ที่ดี ประชาชนมี
ความปลอดภยัใน
การใช้ถนน

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
ใหม่

กองช่าง

22 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก เทศบาล 
ซอย 8 (หมู่ที่ 3)

เพื่อใหก้ารระบาย
น้ าคล่องตัว และ
เพื่อปอ้งกันปญัหา
น้ าทว่มขังในพื้นที่

บา้นนายศรีล้วน กัน
ทา ถึง บา้นนายสงวน
 งามเลิศ ราง คสล. 
กวา้ง 0.50 เมตร ลึก
 0.50 เมตร ยาว 
80.00 เมตร

200,000  -  -  -  - ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

การระบายน้ า
คล่องตัว ไม่มี
ปญัหาน้ าทว่มขัง

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
ใหม่

กองช่าง



    

แบบ ผ. 02/1

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

   2566   
(บาท)

   2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

ที่ โครงการ

งบประมาณ
ที่มาของ
โครงการ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์

23 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอย
เทศบาล  4 (หมู่ที่ 3)

เพื่อใหก้ารระบาย
น้ าคล่องตัว และ
เพื่อปอ้งกันปญัหา
น้ าทว่มขังในพื้นที่

บา้นนางจันทร์ศรี     
ไข่แก้ว ถึงบา้นนางนุ
จรี กุญเจ ราง คสล. 
กวา้ง 0.50 เมตร ลึก
 0.50 เมตร ยาว 
130.00 เมตร

325,000  -  -  -  - ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

การระบายน้ า
คล่องตัว ไม่มี
ปญัหาน้ าทว่มขัง

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
ใหม่

กองช่าง

24 ปรับปรุงผิวจราจร 
โดยการ OVERLAY 
ด้วยแอสฟลัทค์อนกรีต
 ถนนสาย ชม.ถ. 
47-003 หมู่ที่ 3 
ถนนสายบา้นใหม่ – 
บา้นหนองบวั – บา้น
สหกรณ์ จากแยก
สะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กบา้นสหกรณ์ 
หมู่ที่ 8 – วดัพระเจ้า
ดูกเหล็ก หมู่ที่ 2

เพื่อใหป้ระชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมและ
การขนส่งผลิต
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 
1,185.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่
 4,740.00 ตร.ม.

2,148,300  -  -  -  - ถนนที่ท าได้
มาตรฐานของ
 อปท

ผิวจราจรมีสภาพ
ที่ดี ประชาชนมี
ความปลอดภยัใน
การใช้ถนน

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
ใหม่

กองช่าง



    

แบบ ผ. 02/1

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

   2566   
(บาท)

   2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

ที่ โครงการ

งบประมาณ
ที่มาของ
โครงการ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์

25 โครงการปรับปรุงถนน
 คสล. สาย บา้นเหล่า
 จากบา้นนายเงิน  
ธรรมรังสี  -บา้นนาง
ขจรศรี  ทาเกิด โดย
การOVERLAY  ด้วย
แอสฟสัทค์อนกรีต  
(หมู่ที่ 3)

เพื่อใหป้ระชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมและ
การขนส่งผลิต
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว

 ขนาดผิวจราจรกวา้ง
 4.00  ม. หนา 4-5
 ซม. ยาว  285 ม.
หรือพื้นที่ใช้สอยไม่
น้อยกวา่  1,140 
ตร.ม.

456,000  -  -  -  - ถนนที่ท าได้
มาตรฐานของ
 อปท

ผิวจราจรมีสภาพ
ที่ดี ประชาชนมี
ความปลอดภยัใน
การใช้ถนน

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
ใหม่

กองช่าง

26 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอย
เทศบาล  5 (หมู่ที่ 3)

เพื่อใหก้ารระบาย
น้ าคล่องตัว และ
เพื่อปอ้งกันปญัหา
น้ าทว่มขังในพื้นที่

บา้นนายสมศักด์ิ  ชื่น
ใจ  ถึงบา้นนางลัดดา 
 ชัยลังกา ราง คสล. 
กวา้ง 0.50 เมตร ลึก
 0.50 เมตร ยาว 
130.00 เมตร

325,000  -  -  -  - ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

การระบายน้ า
คล่องตัว ไม่มี
ปญัหาน้ าทว่มขัง

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
ใหม่

กองช่าง

27 โครงการก่อสร้าง ถนน
 คสล. สายทางเข้า
ระบบประปาหมู่บา้น 
(หมู่ที่ 3)

เพื่อใหป้ระชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมและ
การขนส่งผลิต
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 
3.00  เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 80 
เมตร หรือพื้นที่ใช้
สอยไม่น้อยกวา่  
240  ตร.ม.

 - 168,000  -  -  - ถนนที่ท าได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
ใหม่

กองช่าง



    

แบบ ผ. 02/1

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

   2566   
(บาท)

   2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

ที่ โครงการ

งบประมาณ
ที่มาของ
โครงการ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์

28 โครงการปรับปรุงถนน
 คสล. สาย บา้นเหล่า
 จากทางแยกเลย
ทางเข้าอ่างเก็บน้ าแม่
ข้อน  -บา้นนางทอง  
แสงเล่ือม โดยการ 
OVERLAYด้วยแอส
ฟสัทค์อนกรีต  (หมู่ที่
 3)

เพื่อใหป้ระชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมและ
การขนส่งผลิต
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 
4.00  เมตร หนา 
0.058 เมตร  ยาว  
239 ม.หรือพื้นที่ใช้
สอยไม่น้อยกวา่  
956  ตร.ม.

382,000  -  -  -  - ถนนที่ท าได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
ใหม่

กองช่าง

29 โครงการก่อสร้างฝา
ปดิรางระบายน้ าสาย
บา้นเหล่า จากทาง
แยกเลยทางเข้าอ่าง
เก็บน้ าแม่ข้อน  -บา้น
นางทอง  แสงเล่ือม 
ด้วยฝาตะแกรงเหล็ก  
(หมู่ที่ 3)

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความ
ปลอดภยัและ
สะดวกในการสัญจร

ขนาดฝากวา้ง 0.8 x
 1.00  เมตร ยาว 
272 เมตร

270,000  -  -  -  - ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
และสะดวกใน
การสัญจร

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
ใหม่

กองช่าง



    

แบบ ผ. 02/1

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

   2566   
(บาท)

   2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

ที่ โครงการ

งบประมาณ
ที่มาของ
โครงการ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์

30 โครงการก่อสร้างเสริม
ลานปา่ช้า คสล. บา้น
ใหม่ ทางทศิเหนือ 
(หมู่ที่ 3)

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการร่วม
ประกอบพธิฌีาปณ
กิจศพ

พื้นที่ประมาณ 500 
ตร.ม.

 -  - 230,000 ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การร่วมประกอบ
พธิฌีาปณกิจศพ

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
ใหม่

กองช่าง

31 โครงการก่อสร้างร้ัว
ปา่ช้าบา้นใหม่ (หมู่ที่ 
3)

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ร้ันกั้นปา่ช้า

จ านวน 1 แหง่ ยาว 
600.00 เมตร สูง 
1.50 เมตร

 -  - 900,000  -  - จ านวน 1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยั

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
ใหม่

กองช่าง

32 โครงการก่อสร้างพนัง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ปอ้งกันตล่ิง หน้าบา้น
นายต๋ัน  งามเลิศ (หมู่
ที่ 3)

เพื่อปอ้งกันการ
พงัทะลายของดิน
และการถูกกัดเซาะ
จากน้ า

สูง 1.50 เมตร ยาว 
10 เมตร

 -  - 100,000  -  - ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

การระบายน้ า
คล่องตัว ไม่มี
ปญัหาน้ าทว่มขัง

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
ใหม่

กองช่าง

33 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังจากที่นานาย
สวสัด์ิ ค าแสน ถึงที่นา
นายเล่ือน คนสะอาด 
(หมู่ที่ 3)

เพื่อใหป้ระชาชน
เดินทางไปมาได้
อย่างสะดวก

ยาว 300.00 เมตร 
กวา้ง 3.00 เมตร

 -  -  - 150,000  - ถนนที่ท าได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
ใหม่

กองช่าง



    

แบบ ผ. 02/1

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

   2566   
(บาท)

   2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

ที่ โครงการ

งบประมาณ
ที่มาของ
โครงการ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์

34 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล.สายบา้นใหม-่
สหกรณ์ จากที่นานาง
เพลินพศิ ค าแสน  ไป
สุดเขตรับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลเมือง
งาย (หมู่ที่ 3)

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางในการ
สัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น

ยาวประมาณ  936  
เมตร ความกวา้ง  4  
 เมตร  หนา  0.15  
เมตร

 -  - 2,300,000  -  - ถนนที่ท าได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
ใหม่

กองช่าง

35 โครงการก่อสร้างเรียง
หนิตามล าเหมือง
สาธารณประโยชน์ข้าง
โรงครัวกลุ่มแม่บา้น 
(หมู่ที่ 3)

เพื่อปอ้งกันการ
พงัทะลายของดิน
และการถูกกัดเซาะ
จากน้ า

กวา้ง 1.00 เมตร 
ยาว 90.00 เมตร

850,000  -  -  -  - ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

การระบายน้ า
คล่องตัว ไม่มี
ปญัหาน้ าทว่มขัง

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
ใหม่

กองช่าง

36 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าต้ังแต่บา้น
นายอุดม ผาสพ ถึง
หน้าวดัศรีบญุเรือง 
(หมู่ที่ 3)

เพื่อใหก้ารระบาย
น้ าคล่องตัว และ
เพื่อปอ้งกันปญัหา
น้ าทว่มขังในพื้นที่

ขนาด 0.60 x 0.50
 ยาว 550.00 เมตร

 -  -  - 900,000  - ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

การระบายน้ า
คล่องตัว ไม่มี
ปญัหาน้ าทว่มขัง

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
ใหม่

กองช่าง



    

แบบ ผ. 02/1

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

   2566   
(บาท)

   2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

ที่ โครงการ

งบประมาณ
ที่มาของ
โครงการ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์

37 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าต้ังแต่นา
นางขันแก้ว การหมั่น 
ถึงหน้าโรงเรียนบา้น
ใหม่  (หมู่ที่ 3)

เพื่อใหก้ารระบาย
น้ าคล่องตัว และ
เพื่อปอ้งกันปญัหา
น้ าทว่มขังในพื้นที่

ขนาด 0.60 x 0.50
 ยาว 287.00 เมตร

 -  -  - 480,000  - ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

การระบายน้ า
คล่องตัว ไม่มี
ปญัหาน้ าทว่มขัง

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
ใหม่

กองช่าง

38 โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บา้น 
ปา้นเหล่า (หมู่ที่ 3)

ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้น ปา้น
เหล่า

ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้น ปา้น
เหล่า

 -  -  - 500,000  - ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

ประชาชนมีน้ า
สะอาดใช้
อุปโภค-บริโภค

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
ใหม่

กองช่าง

39 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ทางหลวงทอ้งถิ่น 
หมายเลข ชม.ถ.
47-052 ถนน
เทศบาลซอย 3 (กม.
0+198 – กม.
0+785) บา้นแม่ข้อน
(หมู่ที่ 4)

เพื่อใหป้ระชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมและ
การขนส่งผลิต
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 460.00 
เมตร  หนา 0.15 
เมตรหรือมีพื้นที่ใช้
สอยไม่น้อยกวา่ 
2,240 ตร.ม. พร้อม
ไหล่ทางข้างละ 
0.02-0.05 เมตร 
ยาว 560.00 เมตร

1,500,122  -  -  -  - ถนนที่ท าได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
แม่ข้อน

กองช่าง



    

แบบ ผ. 02/1

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

   2566   
(บาท)

   2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

ที่ โครงการ

งบประมาณ
ที่มาของ
โครงการ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์

40 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังจากสวนนายบญุ
ธรรม  เขื่อนเพชร ถึง
ถนน คสล. บา้นใหม่ 
(หมู่ที่ 4)

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางในการ
สัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 
3.00  ม. ยาว  560
 ม. หรือพื้นที่ใช้สอย
ไม่น้อยกวา่  1,680 
 ตร.ม.

50,000  -  -  -  - ถนนที่ท าได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
แม่ข้อน

กองช่าง

41 โครงการก่อสร้างถนน
 คอนกรีตเสริมเหล็ก  
แยกทางหลวง 1178-
 สระน้ า รพช.   (หมู่ที่
 4)

เพื่อใหป้ระชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมและ
การขนส่งผลิต
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว

(สวน ดต.จิตร นวล
นิตร์) กวา้ง 3.00 
เมตร ยาว 100.00 
เมตร  หนา 0.15 
เมตร

 - 250,000  -  -  - ถนนที่ท าได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
แม่ข้อน

กองช่าง

42 โครงการปรับปรุงผิว
จราจร โดยการ 
OVERLAY ด้วยแอส
ฟลัทค์อนกรีต ถนน
สาย ชม.ถ. 47-032 
สายบา้นแม่ข้อน – 
บา้นสหกรณ์ (หมู่ที่ 4)

เพื่อปรับปรุงผิว
จราจรที่ช ารุดเปน็
หลุมเปน็บอ่ใหม้ี
สภาพที่ดีขึ้น        
 ลดอุบติัเหตุจาก
การใช้ยานพาหนะ
สัญจรบนถนน

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 
4.00  เมตร  หนา  
0.05 เมตร ยาว  
1,700 เมตร หรือ
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อย
กวา่  6,800 ตร.ม.

3,466,300  -  -  -  - ถนนที่ท าได้
มาตรฐานของ
 อปท

ผิวจราจรมีสภาพ
ที่ดี ประชาชนมี
ความปลอดภยัใน
การใช้ถนน

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
แม่ข้อน

กองช่าง



    

แบบ ผ. 02/1

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

   2566   
(บาท)

   2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

ที่ โครงการ

งบประมาณ
ที่มาของ
โครงการ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์

43 โครงการก่อสร้างถนน
 คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย  12/4   (หมู่ที่ 
4)

เพื่อใหป้ระชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมและ
การขนส่งผลิต
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว

บา้นนางปนิ  วเิชียร 
ถึงนานายชัยรัตน์     
ค ามูล กวา้ง 3.00 
เมตร ยาว 60.00 
เมตร  หนา 0.15 
เมตร

190,000  -  -  -  - ถนนที่ท าได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
แม่ข้อน

กองช่าง

44 โครงการปรับปรุงผิว
จราจร โดยการ 
OVERLAY ด้วยแอส
ฟลัทค์อนกรีต ถนน
สาย ชม.ถ. 47-035 
(ถนนเทศบาลซอย 5)
 หมู่ที่ 4 จากทาง
หลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1178 – 
ถนนเทศบาลซอย 9 (
 หมู่ที่ 4 )

เพื่อปรับปรุงผิว
จราจรที่ช ารุดเปน็
หลุมเปน็บอ่ใหม้ี
สภาพที่ดีขึ้น        
 ลดอุบติัเหตุจาก
การใช้ยานพาหนะ
สัญจรบนถนน

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 
4.00  ม. หนา 0.05
 เมตร ยาว  344  
เมตร หรือพื้นที่ใช้
สอยไม่น้อยกวา่  
1,376 ตร.ม.

707,000   -   -  -  - ถนนที่ท าได้
มาตรฐานของ
 อปท

ผิวจราจรมีสภาพ
ที่ดี ประชาชนมี
ความปลอดภยัใน
การใช้ถนน

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
แม่ข้อน

กองช่าง



    

แบบ ผ. 02/1

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

   2566   
(บาท)

   2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

ที่ โครงการ

งบประมาณ
ที่มาของ
โครงการ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์

45 โครงการปรับปรุงผิว
จราจร โดยการ 
OVERLAY ด้วยแอส
ฟลัทค์อนกรีต ถนน
สาย ชม.ถ. 47-034 
(ถนนเทศบาลซอย 7)
 หมู่ที่ 4 จากทาง
หลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1178 – 
ถนนเทศบาลซอย 9 
บา้นแม่ข้อน  (หมู่ที่ 4)

เพื่อปรับปรุงผิว
จราจรที่ช ารุดเปน็
หลุมเปน็บอ่ใหม้ี
สภาพที่ดีขึ้น        
 ลดอุบติัเหตุจาก
การใช้ยานพาหนะ
สัญจรบนถนน

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 
4.00  เมตร หนา 
0.05  เมตร ยาว  
308 เมตร หรือพื้นที่
ใช้สอยไม่น้อยกวา่  
1,232 ตร.ม.

633,800  -  -  -  - ถนนที่ท าได้
มาตรฐานของ
 อปท

ผิวจราจรมีสภาพ
ที่ดี ประชาชนมี
ความปลอดภยัใน
การใช้ถนน

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
แม่ข้อน

กองช่าง

46 โครงการเสริม
ไหล่ถนนทั้งสองข้าง
จากบา้นนายถนอม 
จนสุดเขตเทศบาล
และท าปา้ยจราจร 
(หมู่ที่ 4)

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมอย่าง
สะดวกและมีความ
ปลอดภยัในการใช้
รถใช้ถนน

ยาว 410.00 เมตร 
กวา้ง 0.50 เมตร

 -  - 106,000  -  - ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
แม่ข้อน

กองช่าง



    

แบบ ผ. 02/1

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

   2566   
(บาท)

   2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

ที่ โครงการ

งบประมาณ
ที่มาของ
โครงการ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์

47 โครงการปรับปรุงผิว
จราจร โดยการ 
OVERLAY ด้วยแอส
ฟลัทค์อนกรีต ถนน
สาย ชม.ถ. 47-033 
(ถนนเทศบาลซอย 9) 
 หมู่ที่ 4 จากทาง
หลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1178 – 
ถนนเทศบาลซอย 5 
บา้นแม่ข้อน (หมู่ที่ 4)

เพื่อปรับปรุงผิว
จราจรที่ช ารุดเปน็
หลุมเปน็บอ่ใหม้ี
สภาพที่ดีขึ้น        
 ลดอุบติัเหตุจาก
การใช้ยานพาหนะ
สัญจรบนถนน

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 
4.00  ม. หนา 0.05
 เมตร ยาว  425 
เมตร หรือพื้นที่ใช้
สอยไม่น้อยกวา่  
1,700 ตร.ม.

871,800  -  -  -  - ถนนที่ท าได้
มาตรฐานของ
 อปท

ผิวจราจรมีสภาพ
ที่ดี ประชาชนมี
ความปลอดภยัใน
การใช้ถนน

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
แม่ข้อน

กองช่าง



    

แบบ ผ. 02/1

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

   2566   
(บาท)

   2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

ที่ โครงการ

งบประมาณ
ที่มาของ
โครงการ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์

48 โครงการปรับปรุงผิว
จราจร โดยการ 
OVERLAY ด้วยแอส
ฟลัทค์อนกรีต ถนน
สาย ชม.ถ.47-005 
(ถนนเทศบาลซอย 
14) จากแยกทาง
หลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1178 – 
ถนนสายมาริษา        
 รีสอร์ท (หมู่ที่ 4)

เพื่อปรับปรุงผิว
จราจรที่ช ารุดเปน็
หลุมเปน็บอ่ใหม้ี
สภาพที่ดีขึ้น        
 ลดอุบติัเหตุจาก
การใช้ยานพาหนะ
สัญจรบนถนน

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 
4.00  เมตร หนา 
0.05 เมตร ยาว  
225 เมตร หรือพื้นที่
ใช้สอยไม่น้อยกวา่  
900 ตร.ม.

464,900  -  -  -  - ถนนที่ท าได้
มาตรฐานของ
 อปท

ผิวจราจรมีสภาพ
ที่ดี ประชาชนมี
ความปลอดภยัใน
การใช้ถนน

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
แม่ข้อน

กองช่าง

49 โครงการปรับปรุงล า
น้ าแม่ข้อน (หมู่ที่ 4)

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น้ าใช้อย่างเพยีงพอ

ยาวประมาณ 3,000
 เมตร

 -  -  -  - 2,000,000 จ านวน 1 แหง่ การระบายน้ า
คล่องตัว

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
แม่ข้อน

กองช่าง



    

แบบ ผ. 02/1

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

   2566   
(บาท)

   2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

ที่ โครงการ

งบประมาณ
ที่มาของ
โครงการ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์

50 โครงการเทพื้นหอเจ้า
บา้นพร้อมรางระบาย
น้ ารูปตัวยู (หมู่ที่ 4)

เพื่อใหชุ้มชน
ประกอบกิจกรรม
ส่วนรวมของ
ประชาชนในหมู่บา้น

1.รางระยายน้ ารูปตัว
ยู ขนาด 0.40 x 
0.50 เมตร ยาว 
80.00 เมตร 
(130,000 บาท)  2.
เทลานพื้นที่ 350.00
 เมตร หนา 0.15 
เมตร (190,000 
บาท)

 -  -  - 320,000  - จ านวน 1 แหง่ พื้นที่มีความมั่นคง
 ปลอดภยั

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
แม่ข้อน

กองช่าง

51 โครงการก่อสร้าง
หอพกัน้ าโครงเหล็ก
(หมู่ที่ 4)

เพื่อใหม้ีที่พกัน้ า กัก
เก็บน้ าใช้ในฤดูแล้ง

จ านวน 1 แหง่  -  -  - 400,000  - จ านวน 1 แหง่ ประชาชนมีน้ า
เพยีงพอต่อการ
อุปโภค - บริโภค

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
แม่ข้อน

กองช่าง

52 โครงการก่อสร้างพนัง
ล าหว้ยแม่ข้อน (หมู่ที่
 4)

เพื่อลดการกัดเซาะ
ของน้ า และเพื่อให้
ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภยั

สูง 5.00 เมตร ยาว 
45.00 เมตร

 -  -  -  - 1,500,000 ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

พื้นที่มีความ
ปลอดภยั
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
แม่ข้อน

กองช่าง



    

แบบ ผ. 02/1

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

   2566   
(บาท)

   2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

ที่ โครงการ

งบประมาณ
ที่มาของ
โครงการ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์

53 โครงการขุดลอกล า
หว้ยแม่ข้อน (หมู่ที่ 4)

เพื่อแก้ไขปญัหาล า
หว้ยต้ืนเขินและน้ า
สามารถไหลสะดวก
ในฤดูฝน

ความยาวประมาณ 
1,300 เมตร ลึก
เฉล่ีย 0.50 เมตร 
ปริมาณดินขุด 
ประมาณ 1,950 
ลบ.ม.

 -  - 1,000,000  -  - ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

การระบายน้ า
คล่องตัว ไม่มี
ปญัหาน้ าทว่มขัง

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
แม่ข้อน

กองช่าง

54 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาอเนกประสงค์ 
(หมู่ที่ 4)

เพื่อใหป้ระชาชนมี
สถานที่ออกก าลัง
กายประจ าหมู่บา้น

จ านวน 1 แหง่  -  -  -  - 300,000 ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

ชุมชนมีสถานที่
ประกอบกิจกรรม
ส่วนรวมของ
ประชาชนใน
หมู่บา้น

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
แม่ข้อน

กองช่าง

55 โครงการก่อสร้างราว
เหล็กกั้นขอบข้างถนน
ด้านซ้ายบริเวณ
หว้ยบะเดือย (หมู่ที่ 4)

เพื่อสร้างความ
ปลอดภยัให้
ประชาชนที่ สัญจร
ไป-มา

ราวกันตกสูง 1.00 
เมตร ยาว 135 เมตร

 -  -  -  - 230,000 ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยัใน
การสัญจร

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
แม่ข้อน

กองช่าง

56 โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บา้น 
(หมู่ที่ 4)

เพื่อประชาชนมีน้ า
สะอาดใช้อุปโภค-
บริโภคอย่างทั่วถึง

ขยายเขตวางทอ่เมน
ประปา ยาว 900.00
 เมตร และทอ่ลอด
ข้ามถนน

 -  -  -  - 180,000 ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

ประชาชนได้มีน้ า
ไวใ้ช้ในการ
อุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
แม่ข้อน

กองช่าง



    

แบบ ผ. 02/1

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

   2566   
(บาท)

   2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

ที่ โครงการ

งบประมาณ
ที่มาของ
โครงการ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์

57 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บา้น 
(หมู่ที่ 4)

เพื่อใหป้ระชาชนใน
พื้นที่ได้มีน้ าสะอาด
ในการอุปโภคบริโภค

ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บา้น แบบผิวดิน 
ขนาดใหญ่มาก ตาม
แบบกรมทรัพยากรน้ า
   (หนองบวกผู้วอ้ง)

4,895,000  -  -  -  - ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

ประชาชนได้มีน้ า
ไวใ้ช้ในการ
อุปโภค บริโภค
อย่างทั่วถึง และ
สามารถบริหาร
จัดการระบบน้ า
ในชุมชน

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
แม่ข้อน

กองช่าง

58 โครงการปอ้งกันตล่ิง
ล าน้ าแม่ข้อนต้ังแต่ 
คอสะพาน(ขัวสูง)ถึง
สวนนานายมานะ อิน
ชัย (หมู่ที่ 4)

เพื่อใหก้ารระบาย
น้ าคล่องตัว และ
เพื่อปอ้งกันปญัหา
น้ าทว่มขังในพื้นที่

ยาว 100.00 เมตร 
สูง 4.50 เมตร

 -  -  - 2,500,000  - ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

การระบายน้ า
คล่องตัว และ
ปอ้งกันปญัหาน้ า
ทว่มขังในพื้นที่

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
แม่ข้อน

กองช่าง



    

แบบ ผ. 02/1

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

   2566   
(บาท)

   2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

ที่ โครงการ

งบประมาณ
ที่มาของ
โครงการ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์

59 โครงการก่อสร้างดาด
ล าเหมือง คสล. จาก
ที่นานายพงศ์  
พรมแดนเขตทาง
หลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1178 
(ข้าง รร.บา้นแม่ข้อน) 
(หมู่ที่ 4)

เพื่อใหก้ารระบาย
น้ าคล่องตัว และ
เพื่อปอ้งกันปญัหา
น้ าทว่มขังในพื้นที่

ก่อสร้างดาดล า
เหมืองขนาด 
ปากกวา้ง 1.0 ม. ก้น
กวา้ง 0.30 ลึก 
0.50 ม.ยาว 235  ม.

 -  - 235,000  -  - ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

การระบายน้ า
คล่องตัว ไม่มี
ปญัหาน้ าทว่มขัง

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
แม่ข้อน

กองช่าง

60 โครงการก่อสร้างดาด
ล าเหมือง คสล. จาก
ที่นานายอ้าย  เงินทอง
 ไปทางทศิตะวนัออก
ถึงถนนสายเทศบาล
ซอย 9 (หมู่ที่ 4)

เพื่อใหก้ารระบาย
น้ าคล่องตัว และ
เพื่อปอ้งกันปญัหา
น้ าทว่มขังในพื้นที่

ก่อสร้างดาดล า
เหมืองขนาด 
ปากกวา้ง 1.0 ม. ก้น
กวา้ง 0.30 ลึก 
0.50 ม.ยาว 555  ม.

 -  -  -  - 555,000 ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

การระบายน้ า
คล่องตัว ไม่มี
ปญัหาน้ าทว่มขัง

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
แม่ข้อน

กองช่าง

61 โครงการก่อสร้างดาด
ล าเหมือง คสล. จาก
ที่นานายอ้าย  เงินทอง
 ไปทางทศิเหนือ ถึงที่
นานายอุดม  อนันต๊ะ 
(หมู่ที่ 4)

เพื่อใหก้ารระบาย
น้ าคล่องตัว และ
เพื่อปอ้งกันปญัหา
น้ าทว่มขังในพื้นที่

ก่อสร้างดาดล า
เหมืองขนาด 
ปากกวา้ง 1.0 ม. ก้น
กวา้ง 0.30 ลึก 
0.50 ม.ยาว 837  ม.

 -  -  -  - 837,000 ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

การระบายน้ า
คล่องตัว ไม่มี
ปญัหาน้ าทว่มขัง

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
แม่ข้อน

กองช่าง



    

แบบ ผ. 02/1

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

   2566   
(บาท)

   2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

ที่ โครงการ

งบประมาณ
ที่มาของ
โครงการ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์

62 โครงการก่อสร้างลาน
 คสล. อเนกประสงค์ 
บริเวณที่
สาธารณประโยชน์
ประจ าหมู่บา้น (หมู่ที่
 9)

เพื่อใหชุ้มชน
ประกอบกิจกรรม
ส่วนรวมของ
ประชาชนในหมู่บา้น

ขนาดกวา้ง 15.00  
ม. ยาว  20.0 ม. สูง
 2-3  ม.   หรือความ
จุไม่น้อยกวา่  
600-900 ลบ.ม.

525,000  -  -  -  - ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

ชุมชนมีสถานที่
ประกอบกิจกรรม
ส่วนรวมของ
ประชาชนใน
หมู่บา้น

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
ม่วงง้ม

กองช่าง

63 โครงการปรับปรุงถนน
 คสล. สาย ชม.ถ.
47-__  เทศบาล ซอย
 3 บ.ม่วงง้ม จากบา้น
นายอ้วน  โกฏแิก้ว  - 
 บา้นนายอินสม  โปง่
เมือง โดยการ 
OVERLAY ด้วยแอส
ฟสัทค์อนกรีต  (หมู่ที่
 9)

เพื่อปรับปรุงผิว
จราจรที่ช ารุดเปน็
หลุมเปน็บอ่ใหม้ี
สภาพที่ดีขึ้น        
 ลดอุบติัเหตุจาก
การใช้ยานพาหนะ
สัญจรบนถนน

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 
4.00  ม. หนา 4-5 
ซม. ยาว  175 ม. 
หรือพื้นที่ใช้สอยไม่
น้อยกวา่  700  ตร.ม.

280,000 ถนนที่ท าได้
มาตรฐานของ
 อปท

ผิวจราจรมีสภาพ
ที่ดี ประชาชนมี
ความปลอดภยัใน
การใช้ถนน

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
ม่วงง้ม

กองช่าง



    

แบบ ผ. 02/1

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

   2566   
(บาท)

   2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

ที่ โครงการ

งบประมาณ
ที่มาของ
โครงการ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์

64 โครงการก่อสร้าง
คลองส่งน้ า คสล.    
ล าเหมือง
สาธารณประโยชน์  
ต่อจากคลองส่งน้ า 
คสล.เดิม จากที่นา
นายวลัลภ  โกฏแิก้ว 
ไปทางทศิตะวนัออก  
(หมู่ที่ 9)

เพื่อใหก้ารระบาย
น้ าคล่องตัวและ
เพื่อปอ้งกันปญัหา
น้ าทว่มขังในพื้นที่

ขนาด ปากกวา้ง 2.0
 ม. ก้นกวา้ง 1.0 ม. 
ลึก 1.0  ม.ยาว 427
  ม.

 - 640,000  -  -  - ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

การระบายน้ า
คล่องตัว ไม่มี
ปญัหาน้ าทว่มขัง

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
ม่วงง้ม

กองช่าง

65 โครงการก่อสร้างถัง
เก็บน้ าใส  พร้อม
อุปกรณ์  บริเวณที่ดิน
 นสล.
สาธารณประโยชน์ 
(ปา่ช้าบา้นม่วงง้ม)  
หมู่ที่ 9

เพื่อกักเก็บน้ า และ
กระจายน้ าเพื่อการ
อุปโภค-บริโภค

ก่อสร้างถังเก็บน้ าใส  
ความจุไม่น้อยกวา่  
100 ลบ.ม.

500,000  -  -  -  - ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

มีแหล่งกักเก็บน้ า
 และกระจายน้ า
เพื่อการอุปโภค-
บริโภค

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
ม่วงง้ม

กองช่าง



    

แบบ ผ. 02/1

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

   2566   
(บาท)

   2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

ที่ โครงการ

งบประมาณ
ที่มาของ
โครงการ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์

66 โครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามล าหว้ย
โปง่ขาม บริเวณข้าง
หอเส้ือบา้น-ข้างบา้น
นางมาลา มิตรสนิท 
(หมู่ที่ 9)

เพื่อใหป้ระชาชนใน
ชุมชนและ
ประชาชนทั่วไปมี
เส้นทางในการ
สัญจรได้สะดวกขึ้น

ขนาดกวา้ง 2.00  
เมตร ยาว 30.00 
เมตร

 -  -  - 200,000  - ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั
และสะดวกใน
การสัญจร

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
ม่วงง้ม

กองช่าง

67 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ าล้นล าหว้ยโปง่ขาม 
บริเวณใกล้หอเส้ือบา้น
 (หมู่ที่ 9)

เพื่อใหก้ารระบาย
น้ าคล่องตัว

ก่อสร้างฝาย คสล.
ความยาว 16-18 
เมตร

 -  -  - 150,000  - ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

การระบายน  า
คล่องตัว

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
ม่วงง้ม

กองช่าง

68 โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บา้น 
(หมู่ที่ 10)

เพื่อประชาชนมีน้ า
สะอาดใช้อุปโภค-
บริโภคอย่างทั่วถึง

1.ขุดเจาะบอ่บาดาล  
  2.ติดต้ังระบบสูบ
น้ าพลังงานแสงอาทติย์

650,000  -  -  -  - ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

ประชาชนมีน้ า
สะอาดใช้
อุปโภค-บริโภค

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
สัน

กองช่าง



    

แบบ ผ. 02/1

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

   2566   
(บาท)

   2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

ที่ โครงการ

งบประมาณ
ที่มาของ
โครงการ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์

69 โครงการก่อสร้างราง
ส่งน้ า คสล บริเวณ  
ล าเหมือง
สาธารณประโยชน์
ข้างนานายจรวย  ใจ
มูล   (หมู่ที่ 10)

เพื่อใหก้ารระบาย
น้ าคล่องตัว และ
เพื่อปอ้งกันปญัหา
น้ าทว่มขังในพื้นที่

ก่อสร้างรางส่งน้ า 
คสล.ขนาดปากราง
กวา้ง 1.0 ม. ก้นราง
กวา้ง 0.30 ม. ลึก 
0.60 ม. ยาว 112 ม.

160,000  -  -  -  - ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

การระบายน  า
คล่องตัว

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
สัน

กองช่าง

70 โครงการปรับปรุงผิว
จราจร โดยการ 
OVERLAY ด้วยแอส
ฟลัทค์อนกรีต ถนน
สาย ชม.ถ.47-002 
(ถนนเทศบาลซอย 
24) หมู่ที่ 2 จากทาง
หลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1178 หมู่
ที่ 2 – สามแยกหมู่ที่ 
10 (หมู่ที่ 10)

เพื่อปรับปรุงผิว
จราจรที่ช ารุดเปน็
หลุมเปน็บอ่ใหม้ี
สภาพที่ดีขึ้น        
 ลดอุบติัเหตุจาก
การใช้ยานพาหนะ
สัญจรบนถนน

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 
4.00 -6.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร  
ยาว  981.00 เมตร 
 หรือพื้นที่ใช้สอยไม่
น้อยกวา่  4,291 
ตร.ม.

2,182,700  -  -  -  - ถนนที่ท าได้
มาตรฐานของ
 อปท

ผิวจราจรมีสภาพ
ที่ดี ประชาชนมี
ความปลอดภยัใน
การใช้ถนน

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
สัน

กองช่าง



    

แบบ ผ. 02/1

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

   2566   
(บาท)

   2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

ที่ โครงการ

งบประมาณ
ที่มาของ
โครงการ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์

71 โครงการก่อสร้าง
ระบบกรองน้ าบาดาล 
 (หมู่ที่ 10)

เพื่อประชาชนมีน้ า
สะอาดใช้อุปโภค-
บริโภคอย่างทั่วถึง

ก่อสร้างระบบกรอง
น้ าบาดาลขนาด 10 
ม./ซม.(แบบกรม
ทรัพยากรน้ า)

300,000  -  -  -  - ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

ประชาชนมีน้ า
สะอาดใช้
อุปโภค-บริโภค

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
สัน

กองช่าง

72 โครงการปรับปรุงถนน
 คสล. เทศบาล ซอย 
7 เชื่อมต่อ เทศบาล
ซอย 1 บ.สัน จาก
แยกศาลา
อเนกประสงค์-สาม
แยกบา้นนางศรีมาลา
 ญาติมาก โดยการ 
OVERLAY ด้วยแอส
ฟสัทค์อนกรีต  (หมู่ที่
 10)

เพื่อปรับปรุงผิว
จราจรที่ช ารุดเปน็
หลุมเปน็บอ่ใหม้ี
สภาพที่ดีขึ้น        
 ลดอุบติัเหตุจาก
การใช้ยานพาหนะ
สัญจรบนถนน

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 
4.00-5.00  เมตร 
หนา 0.05 เมตร ยาว
  965 เมตร หรือ
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อย
กวา่  7,342 ตร.ม.

1,740,000  -  -  -  - ถนนที่ท าได้
มาตรฐานของ
 อปท

ผิวจราจรมีสภาพ
ที่ดี ประชาชนมี
ความปลอดภยัใน
การใช้ถนน

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
สัน

กองช่าง

73 โครงการก่อสร้างถัง
เก็บน้ าใสส าหรับ
ระบบประปา (หมู่ที่ 
10)

เพื่อใหม้ีที่พกัน้ า กัก
เก็บน้ าใช้ในฤดูแล้ง

ถังเก็บน้ าใสขนาด 
100.00 ลบ.ม.

 - 1,000,000  -  -  - จ านวน 1 แหง่ ประชาชนมีน้ า
เพยีงพอต่อการ
อุปโภค - บริโภค

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
สัน

กองช่าง



    

แบบ ผ. 02/1

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

   2566   
(บาท)

   2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

ที่ โครงการ

งบประมาณ
ที่มาของ
โครงการ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์

74 โครงการขยายเขต
ประปาหมู่บา้น วางทอ่
เมนจ่ายน้ า (หมู่ที่ 10)

เพื่อขยายเขต
ประปาใหท้ั่วหมู่บา้น

ระยะทางประมาณ 
3,000 เมตร

 -  - 500,000  -  - ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

ประชาชนมีน้ า
สะอาดใช้
อุปโภค-บริโภค
อย่างทั่วถึง

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
สัน

กองช่าง

75 โครงการปรับปรุงถนน
 คสล. สายเทศบาล
ซอย 24 เชื่อต่อซอย 
1/1เชื่อมต่อซอย 
7/2  (แยกบา้นนาง
บวัลอย  ขาวคม –
แยกบา้นนางเรือนค า 
 จิตรฐาน –แยกบา้น
นางสุนีย์  พรมมา 
โดยการ OVERLAY 
ด้วยแอสฟสัทค์อนกรีต
 (หมู่ที่ 10)

เพื่อปรับปรุงผิว
จราจรที่ช ารุดเปน็
หลุมเปน็บอ่ใหม้ี
สภาพที่ดีขึ้น        
 ลดอุบติัเหตุจาก
การใช้ยานพาหนะ
สัญจรบนถนน

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 
4.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร ยาวรวม 
 655  เมตร หรือ
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อย
กวา่  2,620 ตร.ม.

1,050,000  -  -  -  - ถนนที่ท าได้
มาตรฐานของ
 อปท

ผิวจราจรมีสภาพ
ที่ดี ประชาชนมี
ความปลอดภยัใน
การใช้ถนน

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
สัน

กองช่าง



    

แบบ ผ. 02/1

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

   2566   
(บาท)

   2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

ที่ โครงการ

งบประมาณ
ที่มาของ
โครงการ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์

76 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล. ซอย 2/4 (ม.
10)

เพื่อใหป้ระชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว

บา้นนายบญุเลิศ  
แก้วประการ ถึงนานา
ยอเนก ผัดแปง กวา้ง
 4.00  เมตร ยาว
ประมาณ 150 เมตร 
  หนา 0.15  เมตร

400,000   -   -   -   - ถนนที่ท าได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
สัน

กองช่าง

77 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล. ซอย 2/2 (ม.
10)

เพื่อใหป้ระชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว

สวนนายธวชัชัย  
เขื่อนแก้ว ถึงล า
เหลือง  กวา้ง 4.00  
เมตร ยาวประมาณ 
70.00 เมตร   หนา
 0.15  เมตร

  -  -  - 210,000  - ถนนที่ท าได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
สัน

กองช่าง

78 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล. จากสวนนาย
ประเสริฐ  ค าทนเสือ 
ถึงสวนนายจงเจตน์ 
พระบาง (ม.10)

เพื่อใหป้ระชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว

 กวา้ง 4.00  เมตร 
ยาวประมาณ 50.00
 เมตร   หนา 0.15  
เมตร

 -  - 150,000  -  - ถนนที่ท าได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
สัน

กองช่าง



    

แบบ ผ. 02/1

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

   2566   
(บาท)

   2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

ที่ โครงการ

งบประมาณ
ที่มาของ
โครงการ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์

79 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล. จากปาก
ทางเข้าถนนหมู่ที่ 3 
จนถึงที่นานายจันทร์
ตา วงศ์หาร (หมู่ที่ 10)

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางในการ
สัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น

ถนนกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 480 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

940,000  -  -  -  - ถนนที่ท าได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
สัน

กองช่าง

80 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล. สายเทศบาล 
ซอย1/2 หมู่ที่ 10(
ข้างบา้นนายจิ่น  
ปญัญาเลิศ-บา้น   
นายตา  สร้อยทา 
(หมู่ที่ 10)

เพื่อใหป้ระชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 
3.0 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 46.0 
เมตร หรือพื้นที่ใช้
สอยไม่น้อยกวา่  
138  ตร.ม.

 -  -  - 97,000  - ถนนที่ท าได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
สัน

กองช่าง

81 โครงการสูบน้ าด้วย
พลังงานไฟฟา้บริเวณ
อ่างเก็บน้ าโปง่ฟาน 
(หมู่ที่ 11)

เพื่อใหป้ระชาชนได้
มีน้ าใช้ในภาค
เกษตรภายใน
หมู่บา้น

จ านวน 1 โครงการ 1,500,000  -  -  - จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน้ าใช้
ในภาคเกษตร
อย่างทั่วถึง

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
หนองบวั

กองช่าง



    

แบบ ผ. 02/1

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

   2566   
(บาท)

   2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

ที่ โครงการ

งบประมาณ
ที่มาของ
โครงการ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์

82 โครงการก่อสร้าง
ศาลาอเนกประสงค์ ที่
หอเส้ือบา้น (หมู่ที่ 11)

เพื่อใหชุ้มชนมี
สถานที่เก็บของที่ใช้
เปน็ส่วนกลางของ
ชุมชน

ขนาดกวา้ง 10.00 
เมตร  ยาว 10.00 
เมตร

1,000,000  -  -  - จ านวน 1 หลัง ชุมชนมีสถานที่
เก็บของที่ใช้เปน็
ส่วนกลางของ
ชุมชน

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
หนองบวั

กองช่าง

83 โครงการปรับปรุงถนน
 คสล. สาย ชม.ถ.47- 
เทศบาล ซอย 9 บ.
หนองบวั จากบา้น
นายสมศักด์ิ  บญุย้อง 
 -  ส านักสงฆ์มงคล
นิมิต โดยการ 
OVERLAY ด้วยแอส
ฟสัทค์อนกรีต (หมู่ที่ 
11)

เพื่อปรับปรุงผิว
จราจรที่ช ารุดเปน็
หลุมเปน็บอ่ใหม้ี
สภาพที่ดีขึ้น        
 ลดอุบติัเหตุจาก
การใช้ยานพาหนะ
สัญจรบนถนน

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 
4.00  ม. หนา 0.05
 เมตร ยาว  860  
เมตรหรือพื้นที่ใช้สอย
ไม่น้อยกวา่  3,440 
 ตร.ม.

1,376,000 ถนนที่ท าได้
มาตรฐานของ
 อปท

ผิวจราจรมีสภาพ
ที่ดี ประชาชนมี
ความปลอดภยัใน
การใช้ถนน

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
หนองบวั

กองช่าง

84 โครงการปรับปรุง
ระบบประปาภเูขา 
(หมู่ที่ 11)

เพื่อใหม้ีน้ าสะอาด
ส าหรับอุปโภค-
บริโภค

ปรับปรุงระบบ
ประปาภเูขา

 - 300,000  -  - จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค-
บริโภค

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
หนองบวั

กองช่าง



    

แบบ ผ. 02/1

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

   2566   
(บาท)

   2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

ที่ โครงการ

งบประมาณ
ที่มาของ
โครงการ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์

85 โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์ คสล. 
บริเวณหอเจ้าบา้น 
(หมู่ที่ 11)

เพื่อใหชุ้มชน
ประกอบกิจกรรม
ส่วนรวมของ
ประชาชนในหมู่บา้น

ขนาดพื้นที่ 480.00
 ตร.ม.

 - 380,000  -  -  - ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

ประชาชนมี
สถานที่ส าหรับ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ
 ร่วมกัน

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
หนองบวั

กองช่าง

86 โครงการปรับปรุงถนน
 คสล. สาย  เทศบาล 
ซอย 10 เชื่อมต่อซอย
 10/1 เชื่อต่อซอย 
11 บ.หนองบวั จาก
สามแยกอาคาร
อเนกประสงค์-  บา้น
นางบญุใส  ปนิตาไฝ 
โดยการ OVERLAY 
ด้วยแอสฟสัทค์อนกรีต
 (หมู่ที่ 11)

เพื่อปรับปรุงผิว
จราจรที่ช ารุดเปน็
หลุมเปน็บอ่ใหม้ี
สภาพที่ดีขึ้น        
 ลดอุบติัเหตุจาก
การใช้ยานพาหนะ
สัญจรบนถนน

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 
4.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร ยาว  
338.00 เมตร หรือ
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อย
กวา่  1,352  ตร.ม.

540,000  -  -  -  - ถนนที่ท าได้
มาตรฐานของ
 อปท

ผิวจราจรมีสภาพ
ที่ดี ประชาชนมี
ความปลอดภยัใน
การใช้ถนน

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
หนองบวั

กองช่าง



    

แบบ ผ. 02/1

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

   2566   
(บาท)

   2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

ที่ โครงการ

งบประมาณ
ที่มาของ
โครงการ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์

87 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล. บา้นนาย
สะอาด  แสงทพิย์ ไป
ส้ินที่หอพอ่เจ้าบา้น
หนองบวั (ม.11)

เพื่อใหป้ระชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว

ความกวา้ง 3.50  
เมตร ยาว 146  
เมตร  หนา 0.15 
เมตร

 -  - 300,000  -  - ถนนที่ท าได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
หนองบวั

กองช่าง

88 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ ารูปตัวยูแบบ
มีฝาปดิจากบา้นนาย
ถวลิ แสนชัย จนถึง
นายหยัน แสงต๊ิบ 
(หมู่ที่ 11)

เพื่อใหก้ารระบาย
น้ าคล่องตัว และ
เพื่อปอ้งกันปญัหา
น้ าทว่มขังในพื้นที่

ขนาดกวา้งภายใน 
0.30เมตร ลึก 0.50
 เมตร ความยาว 
326 เมตร

 -  - 500,000  -  - ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

การระบายน้ า
คล่องตัว ไม่มี
ปญัหาน้ าทว่มขัง

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
หนองบวั

กองช่าง

89 โครงการก่อสร้างเรียง
หนิล าหว้ยโปง่ขาม
ต้ังแต่สะพานจนสุดล า
น้ า (หมู่ที่ 11)

เพื่อใหก้ารระบาย
น้ าคล่องตัว และ
เพื่อปอ้งกันปญัหา
น้ าทว่มขังในพื้นที่

สูง 1.00 X 3.00 
เมตร ยาว 600.00 
เมตร

 -  -  - 1,500,000  - ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

การระบายน้ า
คล่องตัว และ
เพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ าทว่มขัง
ในพื้นที่

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
หนองบวั

กองช่าง



    

แบบ ผ. 02/1

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

   2566   
(บาท)

   2567 
(บาท)

  2568 
(บาท)

  2569 
(บาท)

  2570 
(บาท)

ที่ โครงการ

งบประมาณ
ที่มาของ
โครงการ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
วัตถุประสงค์

90 โครงการก่อสร้างฝา
รางน้ าเดิมจากบา้น
นางภาวนิี ดีวอง ไป
จนถึงสวนยายก๋องค า 
ฝ้ันล้น (ม.11)

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความปลอดภยัใน
การสัญจร

ความยาวของฝาราง
น้ ายาว 300 เมตร

 -  -  - 300,000  - ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในการ
สัญจร

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
หนองบวั

กองช่าง

91 โครงการก่อสร้างร้ัว
คอนกรีตเสริมเหล็ก
กั้นลานอเนกประสงค์
กลางหมู่บา้น  (หมู่ที่ 
11)

เพื่อใหม้ีร้ัวกั้นลาน
อเนกประสงค์

ยาว 66.00 เมตร สูง
 1.00 เมตร

 -  -  -  - 660,000 ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

พื้นที่มีความ
ปลอดภยั เปน็
สัดส่วน

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
หนองบวั

กองช่าง

92 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ ารูปตัวยูแบบ
มีฝาปดิ (หมู่ที่ 11)

เพื่อใหก้ารระบาย
น้ าคล่องตัว และ
เพื่อปอ้งกันปญัหา
น้ าทว่มขังในพื้นที่

 ช่วงที่ 2  ขนาดกวา้ง
 0.50 เมตร ลึก 
0.60 เมตร ยาว 
215.00 เมตร

 - 645,000  -  -  - ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

การระบายน้ า
คล่องตัว ไม่มี
ปญัหาน้ าทว่มขัง

แผนพฒันา
หมู่บา้น บา้น
หนองบวั

กองช่าง

42,908,022 4,083,000 26,271,000 7,797,000 6,262,000  -  -  -  -รวม 92 โครงการ



2.บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่ 1 ดา้นพัฒนาระบบสุขภาพชมุชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2566 
(บาท)

2567 
(บาท)

2568 
(บาท)

2569 
(บาท)

2570 
(บาท)

7 โครงการ
พระราชด าริ
ด้าน
สาธารณสุข

เพือ่ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาด้าน
สาธารณสุขตาม
พระราชด าริ ใน
หมู่บ้าน

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านๆละ 
20,000 บาท 
เพือ่ด าเนินการ
ตามโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลเมือง
งายมีความรู้ด้าน
สุขภาพและ
สามารถดูแล
สุขภาพตนเองได้
เหมาะสมตลอดจน
อยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล
เมืองงายมีความรู้
 ความเข้าใจและ
สามารถดูแล
ตนเองได้ดี มี
คุณภาพชีวติทีดี่

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน (หมู่
ที ่1,2, 
3,4,9,10 
และหมู่ที ่11
 )

คณะกรรมการ
หมู่บ้านในเขต
เทศบาลต าบล
เมืองงาย

รวม  1 โครงการ  -  - 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000  -  -  -  -

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่6 การจัดการสาธารณภยั การสร้างความมัน่คง และยกระดบัคุณภาพชวีิตทีด่ขีองประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
3.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่
ทีม่าของ
โครงการ

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

 ตัวชี้วัด  (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ทีน่ ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่า้นและแผนพัฒนาชมุชน

(พ.ศ.2566 - 2570)
เทศบาลต าบลเมอืงงาย

ผลลัพธท์ีค่าดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02/1






แบบ  ผ.02/2

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่2 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค และแหล่งน้้า

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณปูโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

  2566 
(บาท)

2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท)
  2570 
(บาท)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่1 การส่งเสริมการทอ่งเทีย่วเพ่ิมมลูค่าเชือ่มโยงธรรมชาต ิวัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจทอ้งถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ส้าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทีใ่ชส้้าหรับประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน
เทศบาลต้าบลเมอืงงาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธท์ีค่าด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
จะขอ

ประสาน






แบบ  ผ.02/2

1.1 แผนงานอุตสหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

  2566 
(บาท)

2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท)
  2570 
(บาท)

1 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแบบ Overlay
 ด้วยแอสฟลัทติ์กคอ
นกรีต ซอยเทศบาล 
29 บา้นเมืองงาย 
หมู่ที่ 2 เทศบาล
ต าบลเมืองงาย 
อ าเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่ 
เชื่อมต่อถนนบา้น
สหกรณ์ หมู่ที่ 8 
เทศบาลต าบลพระ
ธาตุก่ า อ าเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม่

1.เพื่อปรับปรุงผิว
จราจรที่ช ารุดเปน็
หลุมเปน็บอ่         
 2.เพื่อปรับปรุง
เส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทาง
การเกษตรออกสู่
ตลาดได้สะดวก
ยิง่ขึน้  3.เพื่อลด
อุบติัเหตุจากการใช้
ยานพาหนะสัญจร
บนถนนที่ได้
มาตรฐาน

ทางหลวงทอ้งถิน่
หมายเลข ชม.ถ
47-025(เทศบาล
ต าบลเมืองงายซอย
 29 ม.2)ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 
เมตร หนา 0.05 
เมตร ระยะทาง 
1,256 เมตร

1,760,000  -  -  -  - 1.ประชาชน
สามารถขนส่ง
สินค้าทาง
การเกษตร
ออกสู่ตลาด 
ร้อยละ 100 
ของผลผลิต
ทั้งหมด       
2.อุบติัเหตุ
จากการใช้
เส้นทางลดลง

ผิวจราจรมีสภาพ
ที่ดี ประชาชน
สามารถขนส่ง
สินค้าทาง
การเกษตรและมี
ความปลอดภยั
ในการใช้ถนน

อบจ.

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธท์ีค่าด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
จะขอ

ประสาน






แบบ  ผ.02/2

1.1 แผนงานอุตสหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

  2566 
(บาท)

2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท)
  2570 
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธท์ีค่าด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
จะขอ

ประสาน

2 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยแอสฟสัต์
คอนกรีตบา้นสัน 
หมู่ที่ 10 เทศบาล
ต าบลเมืองงาย 
เชื่อมบา้นปงิโค้ง หมู่
ที่ 13 เทศบาล
ต าบลปงิโค้ง

1.เพื่อปรับปรุงผิว
จราจรที่ช ารุดเปน็
หลุมเปน็บอ่          
 2.เพื่อปรับปรุง
เส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทาง
การเกษตรออกสู่
ตลาดได้สะดวก
ยิง่ขึน้ 3.เพื่อลด
อุบติัเหตุจากการใช้
ยานพาหนะสัญจร
บนถนนที่ได้
มาตรฐาน

จ านวน 2 ช่วง      
    -ช่วงที่ 1 กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 
800 เมตร  -ช่วงที่
 2 กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 1,580 
เมตร

 - 3,400,000  -  -  - ร้อยละ
ระยะทางของ
ถนนที่
มาตรฐาน

ผิวจราจรมีสภาพ
ที่ดี ประชาชน
สามารถขนส่ง
สินค้าทาง
การเกษตรและมี
ความปลอดภยั
ในการใช้ถนน

อบจ.






แบบ  ผ.02/2

1.1 แผนงานอุตสหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

  2566 
(บาท)

2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท)
  2570 
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธท์ีค่าด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
จะขอ

ประสาน

3 โครงการปรับปรุงผิว
จราจร Overlay 
ด้วยแอสฟลัต์
คอนกรีตถนนสาย
บา้นใหม่-บา้นหนอง
บวั เชื่อมระหว่าง
เทศบาลต าบลเมือง
งาย กับเทศบาล
ต าบลพระธาตุปู่ก่ า 
(หมู่ 3, หมู่ 11)

1.เพื่อปรับปรุงผิว
จราจรที่ช ารุดเปน็
หลุมเปน็บอ่        
2.เพื่อปรับปรุง
เส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทาง
การเกษตรออกสู่
ตลาดได้สะดวก
ยิง่ขึน้                
3.เพื่อลดอุบติัเหตุ
จากการใช้
ยานพาหนะสัญจร
บนถนนที่ได้
มาตรฐาน

ทางหลวงทอ้งถิน่
หมายเลข ชม.ถ
47-003(บา้นใหม่
 ม.3-บา้นหนองบวั
 ม.11)ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 
เมตร หนา 0.05 
เมตร ระยะทาง 
1,500 เมตร

2,400,000  -  -  -  - 1.ประชาชน
สามารถขนส่ง
สินค้าทาง
การเกษตร
ออกสู่ตลาด 
ร้อยละ 100 
ของผลผลิต
ทั้งหมด      
2.อุบติัเหตุ
จากการใช้
เส้นทางลดลง

ผิวจราจรมีสภาพ
ที่ดี ประชาชน
สามารถขนส่ง
สินค้าทาง
การเกษตรและมี
ความปลอดภยั
ในการใช้ถนน

อบจ.






แบบ  ผ.02/2

1.1 แผนงานอุตสหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

  2566 
(บาท)

2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท)
  2570 
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธท์ีค่าด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
จะขอ

ประสาน

4 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยแอสฟสัต์
คอนกรีตถนนสาย 
ชม.ถ.45-002 บา้น
สหกรณ์ หมู่ที่ 8 
ทต.พระธาตุปู่ก่ า 
เชื่อมต่อถนนบา้นแม่
ข้อน หมู่ที่ 4 ทต.
เมืองงาย อ.เชียงดาว
 จ.เชียงใหม่

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก และ
รวดเร็ว และเพื่อ
ปอ้งกันและลด
อุบติัเหตุบนถนน

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 1,625.00 
เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 8,125 
ตร.ม.

4,108,200  -  -  -  - ถนน คสล.
เชื่อมสอง
องค์กร
ปกครองส่วน
ทอ้งถิน่

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวก ปลอดภยั

อบจ.






แบบ  ผ.02/2

1.1 แผนงานอุตสหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

  2566 
(บาท)

2567 (บาท) 2568 (บาท) 2569 (บาท)
  2570 
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธท์ีค่าด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
จะขอ

ประสาน

5 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยแอสฟสัต์
คอนกรีต ชม 3019
 บา้นสหกรณ์ - บา้น
ใหม่ ถนนบา้น
สหกรณ์ หมู่ที่ 8 
ทต.พระธาตุปู่ก่ า 
เชื่อมต่อถนนบา้น
ใหม่ หมู่ที่ 3  ทต.
เมืองงาย อ.เชียงดาว
 จ.เชียงใหม่

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก และ
รวดเร็ว และเพื่อ
ปอ้งกันและลด
อุบติัเหตุบนถนน

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 675.00 เมตร
 หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 3,375 ตร.ม.

1,723,900  -  -  -  - ถนน คสล.
เชื่อมสอง
องค์กร
ปกครองส่วน
ทอ้งถิน่

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวก ปลอดภยั

อบจ.

รวม 5 โครงการ  -  - 9,992,100 3,400,000 0 0 0  -  -  -

1,760,000   
2,400,000   
4,108,200   
1,723,900   
9,992,100   






แบบ ผ.03

  2566 (บาท)     2567   
(บาท)

   2568    
(บาท)

  2569 (บาท) 2570 
(บาท)

1 แผนงาน   
บริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน

เก้าอี้บริการประชาชน เก้าอี้บนุวม 
ขาชุบโครเมี่ยน ได้รับมาตรฐาน มอก.
 จ านวน 100 ตัว

80,000  -  -  -  - ส านักปลัดเทศบาล

2 แผนงานเคหะ
และชุมชน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

จัดหารถบรรทกุขยะ ขนาด 6 ตัน 6
 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 
6,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากวา่ 170 กิโลวตัต์ แบบ
อัดทา้ย ตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ประจ าปี

2,400,000  -  -  -  - กองสาธารณสุขฯ

3 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง จดัหารถด้ัมเปอร์ 4 ล้อ ใช้ในการ
ซ่อมแซมถนน ทางเดินทางเทา้ ฯลฯ
 ชนิด 4 ล้อขนาดบรรทกุไม่น้อย
กว่า 450 ลิตร

 -  - 95,000  -  - กองช่าง

              เปา้หมาย         
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลเมอืงงาย

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก






แบบ ผ.03

  2566 (บาท)     2567   
(บาท)

   2568    
(บาท)

  2569 (บาท) 2570 
(บาท)

              เปา้หมาย         
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลเมอืงงาย

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

4 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร

จัดหาปั้มน้ าบาดาล ชนิดจุ่ม/ปั้มหอย
โข่ง และตู้คอนโทรล ใช้ในการบ ารุง
ซ่อมแซมระบบประปา  ปั้มน้ าบาดาล
 แบบจุ่ม จ านวน 4 ชุด ปั้มหอยโข่ง 
จ านวน 4 ชุด และตู้คอนโทรล

 -  - 100,000  -  - กองช่าง

5 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ กล้องส ารวจ, กล้องระดับ ฯลฯ 200,000       -  - 200,000      - กองช่าง

6 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

จัดหารถบรรทกุ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 
6,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากวา่ 170 กิโลวตัต์ แบบ
กระบะเททา้ย ตามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ประจ าปี

 -  - 2,125,000  -  - กองช่าง






แบบ ผ.03

  2566 (บาท)     2567   
(บาท)

   2568    
(บาท)

  2569 (บาท) 2570 
(บาท)

              เปา้หมาย         
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลต าบลเมอืงงาย

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

7 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

ชุดแขนกลตัดหญ้า ประกอบรถตัก
หน้าขุดหลัง

 -  -  - 150,000      - กองช่าง

2,680,000 -                2,320,000    350,000  -รวม



 
 การติดตามและประเมนิผล 

 
๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงต้องมีการ
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดท า  
ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือให้การ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้
ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่าง
แท้จริง เป็นเครื่องมอืในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือน าไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ 
๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) จะต้องมีการติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 



 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององคก์รปกครองสวนท้องถิ่น 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น  

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการ
พัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  
และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภาพรวมของท้องถิ่น เป็นการติดตามผลการน า
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ อย่างไร ซึ่งสามารถ
วัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา  

   การวัดผลเชิงคุณภาพ ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม  
โดยเทศบาลต าบลเมืองงายได้จ้างสถาบันทางการศึกษาเพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
ตามโครงการ/กิจกรรมการให้บริการของเทศบาลต าบลเมืองงาย ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผล
เชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

 



๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑. ประชาชนยังขาดความเข้าใจในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เกิดความเบื่อหน่าย

กับกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของ กฎหมาย ระเบยีบ ที่ท าได้

ยากและบางเรื่องอาจท าไม่ได้   
 3. ประชาชนอาจมองว่าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะด้าน

โครงสร้างพื้นฐานมีความล่าช้าเพราะการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการวางแผนในอนาคต 
 4. ปัญหาของการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย หรือโรคอุบัติใหม่ เช่นสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid -19) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเตรียมการรองรับและปรับ
แผนการให้บริการและการช่วยเหลือประชาชนในเขตพ้ืนที่ 

  

๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 1. การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้กับสมาชิกสภา  ผู้น า

ชุมชนแกนน าชุมชน เพื่อให้ตะหนัก และเห็นความส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการณ์คลัง ความ

เป็นไปได้ของการด าเนินงานในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น  
3.  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
 

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



 

ภาคผนวก 



หลักเขตที่ 6

หลักเขตที่ 1
หลักเขตที่ 2

หลักเขตที่ 3

หลักเขตที่ 4

หลักเขตที่ 5

เทศบาลตำบลเมืองงาย

ยา
งง

อมืเลบาตลาบศทเ

จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ

ห ม
่

มาตราส่วน 1  15,000

วัด,โบราณสถาน
โรงเรียน,วิทยาลัย
หนอง, บึง
แม่น้ำ, คลอง, ลำห้วย
สะพาน
ถนน, ซอย
แนวเขตเทศบาล

สัญญลักษณ์

ก

ก

วัดอัมพาราม-ม่วงง้ม

วัดเชียงยืน

วัดเชียงมั่น

พระสถูปเจดีย์สมเด็จฯ

วัดสันเขตตาราม

วัดสะอาดชัยศรี

วัดศรีบุญเรือง

โรงเรียนบ้านใหม่

โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

แผนที่แสดงเขตหมู่บ้านเทศบาลตำบลเมืองงาย

เหนือ

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1178

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1178

หว้ยเเมง่าย

ยว โป่งขาม

วห้
เย ม่เ

อข้ น

ฌาปนสถานบ้านเมืองงาย

ฌาปนสถานบ้านใหม่

ฌาปนสถานบ้านสัน

ฌาปนสถานบ้านแม่ข้อน

ศูนย์พระคริสตธรรมเชียงดาว

วัดชัยมงคล

ป่าเชียงดาว

ฌาปนสถานบ้านดอยนาง
คริสตจักรประชาชาติ บ้านเมตตาเด็กเชียงดาว

ยา
งง

อมืเลบาตลาบศทเ

จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ

ห ม
่

ห้

สุสานบ้านม่วงง้ม

บ้านเมืองงาย หมู่ที่ 1บ้านหนองบัว หมู่ที่ 11

บ้านเมืองงาย หมู่ที่ 2

บ้านสัน หมู่ที่ 10
บ้านใหม่ หมู่ที่ 3

บ้านแม่ข้อน หมู่ที่ 4

บ้านม่วง้ม หมู่ที่ 9

แผนที่แบ่งซอย Core Team 55



แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 
3.1 ยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
3.5 กลยุทธ์ (5) 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
3.8 แผนงาน (5) 
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
รวม 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเมืองงาย 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ปา่ไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากรและช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 
 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสตัว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ  

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ าป ีภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิน่ โดยใช้กระบวนการร่วมคดิ 
ร่วมท า ร่วมตดัสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกดิขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(3)  

 
 
 
 



-2- 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพตดิ 
เทคโนโลยี จารตี ประเพณี วัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วย
เทคนิค SWOT Analysis ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-
Strength  (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity 
(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร ์
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0  

(10)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ       
Thailand 4.0 

(10)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.4 วิสัยทัศน ์
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
 
 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
3.7 จดุยืนทาง
ยุทธศาสตร์(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5)  

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหนา้ที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสยัทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวสิัยทัศนน์ั้น 

(5)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนนุ
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกดิขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

(5)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกดิจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(5)  

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจแลละ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวดั ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประเด็นพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แห่งชาต ิ

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
          ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

    5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ ์
การพัฒนา  

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การ เปลี่ยนแปลงที่มผีลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการ วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, 
ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม)  

10  

2. การประเมินผลการน า 
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป 
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมทีม่ีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลตินั่นเองว่า เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนท่ี
ด าเนินการจริงตามที่ได ้ก าหนดไวเ้ท่าไหร่ จ านวนที่ไมส่ามารถ
ด าเนินการไดม้ีจ านวนเท่าไหร ่สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา ท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ีที่ได้ก าหนดไว ้
 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการใน เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  

3. การประเมินผลการน า 
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป 
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอา เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ท่ี ด าเนินการในพื้นที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และ เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสด ุครุภณัฑ์ การด าเนินการต่างๆ มสีภาพ
หรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การไดต้าม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏบิัติราชการที่บรรลุวตัถุประสงค์และ 
เป้าหมายของแผนการปฏิบตัิราชการตามทีไ่ดร้ับงบประมาณมา 
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการใน เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แ ผ น ง า น แ ล ะ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มคีวามสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การ จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบรูณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน  
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการ
แก้ไข ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10  
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ประเด็นพิจารณา  

 
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5.โครงการพัฒนา  
5.1 ความชัดเจนของช่ือ 
โครงการ 
 
 
5.2 ก าหนดวตัถุประสงค ์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลติ 
ของโครงการ) มีความ   
ชัดเจนน า ไปสู่การ ตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
5.4 โครงการมีความ  
สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
 
 
 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลติ 
ของโครงการ) มีความ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลตุาม วิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจไดว้่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด 
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการ และเหตุผล วิธีการด าเนนิงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความ เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้อง ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคือ
อะไร มผีลผลติ อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ ลงเมื่อไร ใครคือกลุม่เป้าหมายรอง 

(5)  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง                                
(2) การสร้างความสามารถใน การแข่งขัน                           
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน                           
(4) การสร้าง โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม   
(5) การสร้างการ เติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) การปรับสมดลุและ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)  

โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดย  
(1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) ยึดคน เป็นศูนย์กลางการพัฒนา  
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579  
(5) ยึดหลักการน าไปสู่การ ปฏิบัติให้เกิดผลสมัฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 
5 ปีท่ีต่อยอดไปสูผ่ลสัมฤทธ์ิที ่เปน็เป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ ศักยภาพการแข่งขันและการ
หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสูร่ายไดสู้ง  
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อ
สร้าง สังคมสูงวัยอย่างมีคณุภาพ 
 (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  
(4) การรองรับการเช่ือมโยงภมูิภาคและความเป็นเมือง  
(5) การสร้างความ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยา่งเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มปีระสิทธิภาพ 

(5)  
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5.โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.6 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 
5.8 โครงการแกไ้ขปัญหา 
ความยากจนหรือการ 
เสรมิสร้างให้ประเทศชาต ิ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 
 

5.9 งบประมาณ มีความ 
สอดคล้องกับเปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
 
 
5.10 มีการประมาณการ 
ราคาถูกต้องตามหลัก 
วิธีการงบประมาณ 
 
5.11 มีการก าหนด 
ตัวช้ีวัด (KPI) และ 
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และผลที่
คาดว่าจะไดร้ับ 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ี
ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรมท าน้อย ได้มาก เช่น                       
(1) เปลี่ยนจากการผลติสินค้า โภคภัณฑ ์ไปสูส่ินค้าเชิงนวัตกรรม 
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่
การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค ์และนวัตกรรม 
(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น ภาค
บริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเตม็ด้วยวิทยาการ ความคดิ 
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจยัและ
พัฒนา แล้วต่อยอดความไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมส่ามารถแยกส่วน
ใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็น โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด
ที่ได ้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

(5)  

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน 
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
ได ้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที ่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้วด้วย การพัฒนาตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(5)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ
ในการ จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy)  
(2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)                               
(3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)                            
(4) ความยุติธรรม(Equity)                                             
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

การประมาณการราคาเพื่อการพฒันาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ ์ 

(5)  

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดทีส่ิ่ง ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(5)  
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5.โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การไดผ้ลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงคห์รือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ ควรค านึงถึง                                
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ 
ด าเนินงานตามโครงการ                                             
(2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได ้                 
(3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
มากที่สุด และสามารถปฏิบัตไิด้                                      
(4) เป็นเหตเุป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง                  
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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