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ค าน า 

   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เทศบาลต าบลเมืองงาย หมายถึง แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลต าบลเมืองงาย ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะ
เป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความ
ต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  
หรือมีลักษณะเป็นแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน 

    เทศบาลต าบลเมืองงายเป็นองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น  มีบทบาทหน้าที่ในการบริหาร
จัดการ การบริการสาธารณะ การพัฒนาและสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่ชุมชนในท้องถิ่นตามที่
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ได้บัญญัติไว้ แผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นท่ีมีความแน่นอนของกิจกรรม 
แผนงาน/โครงการที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของเทศบาล ซึ่งในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ได้มีการจัดประชาคมชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้อง เพื่อรวบรวมปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาชุมชน 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลเมืองงายจะเป็นประโยชน์ต่อ     
การด าเนินกิจกรรมและการบริหารจัดการของเทศบาลต าบลเมืองงาย และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์     
การพัฒนา ตลอดจนความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีอย่างแท้จริง 
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บทน า 
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี  
 แผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลเมืองงาย หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาล
ต าบลเมืองงายที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด
แผนงานโครงการพัฒนาที่จัดขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า
ครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  หรือมีลักษณะเป็นแผนพัฒนา
แบบหมุนเวียน (Rolling Plan) 
 

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลเมืองงาย มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
  1) เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
  2) เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์แนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน และ       
มีลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีด าเนินการ 
  3) เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี  
  4) เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับเทศบัญญัติ  
 

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลเมืองงายนี้เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
ต าบลเมืองงายไปสู่การปฏิบัติโดยมีหลักคิดว่าภายใต้ยุทธศาสตร์หนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่า
หนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม
ที่จะต้องน ามาด าเนินการ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการใน  แต่ละยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายจุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและวิสัยทัศน์ในที่สุด 
นอกจากนี้ยังเป็นแผนที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (การจัดท าเทศบัญญัติ
ประจ าป)ี โดยน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ไป
จัดท างบประมาณ เพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

 

โครงการที่อยู่ในแผนประจ าปีแรกของแผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลเมืองงาย จะถูกพิจารณา
แล้วว่าเป็นโครงการที่มีความแน่นอน มีความเป็นไปได้ท่ีจะด าเนินการสร้างผลประโยชน์ แก่ชุมชนและมี
ความพร้อมในรายละเอียดทางเทคนิค สามารถท่ีจะก าหนดรายการในแผนพัฒนาสามปีที่จะน าไปใช้ในการ
จัดท าเทศบัญญัติประจ าปีได้ 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
  1) เพ่ือเตรียมโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2560-2562 และสามารถน าไปปฏิบัติทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 
  2) เพ่ือแสดงถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยง และสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560-2562 
  3) เพ่ือแสดงถึงจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาเทศบาลในปี พ.ศ. 2560-2562  เพ่ือให้มี
ความสอดคล้อง สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการพัฒนาเทศบาล 
  4) เพ่ือให้เป็นเอกสารแผนพัฒนาประจ าปี พ.ศ. 2560-2562 ตามองค์ประกอบของแผนพัฒนา
เทศบาลแนวใหม ่

ส่วนที่ 1 
 



 

 
1.3 ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

หลังจากท่ีได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์แล้ว 
จะน ามาแปลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ซึ่งได้ก าหนดขั้นตอนการจัดท าเป็นแนวทางให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปด าเนินการ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดท าแผน  
  1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้ง
สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน 
 ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องปัญหาความต้องการของท้องถิ่นน ามา
จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปีเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี  
  ในการจัดท าแผนพัฒนาครั้งแรก  คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่สมควร
น ามาใช้เป็นแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาสามปี เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาจัดท าโครงการกิจกรรมใน
แผนพัฒนาสามปีต่อไป 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป  (เมื่อครบรอบหนึ่งปี) ให้เวทีการประชุมพิจารณาทบทวน
จากยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาที่ได้คัดเลือกและโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ ยังมีความเหมาะสม
หรือไม่ ในขั้นตอนนี้การจัดท าแผนพัฒนาสามปี ในปีต่อไปจะสามารถคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา     
แนวทางการพัฒนาที่จะน ามาใช้เป็นกรอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปีได้ รวมทั้งก าหนดโครงการ/กิจกรรม 
ที่จะเพ่ิมเติมหรือตัดทอนลงได้ 
 

ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการส ารวจ และเก็บรวบรวมข้อมูลที่
จ าเป็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาสามปี และวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทาง การพัฒนาที่เลือกเก็บ
รวบรวมข้อมูลทั้งภายในองค์กรและข้อมูลภายนอกเพ่ือน ามาวิเคราะห์ SWOT ได ้
 2. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ  
  1) การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา  
  2) การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา  
  3) การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา  
  4) การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี  
    5) มีการน าแผนชุมชนเข้ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี 
 
 
 

 
 

   2 



 
 

 ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
 หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนามาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์แนวทางการพัฒนาพิจารณาจากแผนยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
 

 ขั้นตอนที่ 5 การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา  
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี มาจัดท ารายละเอียดโครงการในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความส าเร็จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่
จะด าเนินการในปีแรก เพื่อให้สามารถน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต่อไป 
 

 ขั้นตอนที่ 6 การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี  
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปีเค้าโครง
ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่  1 บทน า  
  ส่วนที่  2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
  ส่วนที่  3 การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ  
  ส่วนที่  4 การติดตามและประเมินผลโครงการ    
   

 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น น าร่างแผนพัฒนาสามปีเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 
 

ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี และน าไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ คณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศให้
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 
 

 1.4 ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
  1) เพ่ือได้มาซึ่งแผนพัฒนาสามปีที่จะใช้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เทศบาลต าบลเมืองงาย ได้
พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงาน ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยง
และส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน 
 2) เพ่ือเป็นแนวทางท่ีเทศบาลต าบลเมืองงาย น ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้
ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
  3) เพ่ือเป็นแนวทางให้เทศบาลต าบลเมืองงาย สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ นโยบาย 
และเป้าหมาย ตามแผนงานและโครงการอันเป็นการสอดคล้องกันระหว่างแผนพัฒนาเทศบาลและ
งบประมาณ ซึ่งจะสามารถแสดงภาพของรายจ่ายได้ตรงตามลักษณะของงานที่ต้องปฏิบัติจริงและสามารถ
ก าหนดการใช้จ่ายเงินได้อย่างต่อเนื่อง มีระบบสามารถตอบสนองความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ใน
การปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้ตรงตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ที่สุด
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        ผลการพัฒนาของเทศบาลต าบลเมืองงายที่ผ่านมา 
2.1  การสรุปสถานการณ์พัฒนา 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาอนาคตของต าบลด้วยเทคนิค SWOT Analysis 
(จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  ต่อไปนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ 
การวิเคราะห์จุดแข็ง 

(S = Strength) 
การวิเคราะห์จุดอ่อน 
(W = Weakness) 

การวิเคราะห์โอกาส 
(O = Opportunity) 

การวิเคราะห์อุปสรรค 
(T = Threat) 

1.  ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  และ
สาธารณูปโภค 

- การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว 
- มีระบบสาธารณูปโภคท่ี
สะดวกสบาย 
- การให้ความส าคัญด้านการพัฒนา 
   โครงสร้างพื้นฐาน 
 
 

- งบประมาณในการพัฒนาด้าน
คมนาคม ไม่เพียงพอ 
- ระบบน้ าประปา  มีกระจายไม่
ทั่วถึง ไม่สะอาด ไม่เพียงพอ 
- ประชาชนบางส่วนยังขาดจิตส านึก
ในการร่วมกันดูแล รักษาทรัพย์สิน
สาธารณประโยชน์ 
 

- นโยบายรัฐบาล สนับสนุนการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

- ได้รับงบประมาณอุดหนุนจ ากัด 
- การเกิดภัยแล้งท าให้บางพ้ืนที่
เกิดปัญหาน้ าแห้งขอดส่งผล
กระทบถึงโครงสร้างของแหล่ง
ต่างๆ 

2.  ด้านเศรษฐกิจ - มีผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าว 
พริก ผลิตภัณฑ์โอทอป กลุ่มแปรรูป
ผลไม้ 
- องค์กรมีกลุ่มสตรีและบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน 
สามารถให้ความรู้และมีแหล่งการ
เรียนรู้ 

- มีการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีในการ
ก าจัดศัตรูพืช 
- ขาดการส่งเสริมด้านการตลาด การ
กระจายผลผลิตทางการเกษตร 
- เกษตรกรขาดความรู้ในการพัฒนา
สินค้าและด้านการตลาด 
 

- โครงการส่งเสริมทุนในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น กองทุนหมู่บ้าน  กลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิต  และธุรกิจชุมชน
อ่ืนๆ 
- นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริม
เศรษฐกิจแบบพอเพียง 
 

- ราคาผลผลิตตกต่ า 
- ปัจจัยการผลิตหรือต้นทุนการ
ผลิตสูง 
- ภาวะเศรษฐกิจของโลกและของ
ประเทศตกต่ า 
 

ส่วนที ่2 
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ด้าน 
การวิเคราะห์จุดแข็ง 

(S = Strength) 
การวิเคราะห์จุดอ่อน 
(W = Weakness) 

การวิเคราะห์โอกาส 
(O = Opportunity) 

การวิเคราะห์อุปสรรค 
(T = Threat) 

2.  ด้านเศรษฐกิจ 
(ต่อ) 

 - ประชาชนบางส่วนขาดวินัยด้าน
การเงินเกิดปัญหาหนี้สินทั้งในและ
นอกระบบ 
 

- การคมนาคมขนส่งผลผลิตทางการ 
เกษตรมีความสะดวก 

- การเกิดภัยธรรมชาติ  เช่น 
ภัยแล้ง ท าให้ผลผลิตได้รับ
ความเสียหายและบางพ้ืนที่ไม่
สามรถเพาะปลูกได้ 
- ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ให้
ความส าคัญด้านเกษตร
พอเพียงเท่าที่ควร 

3.  ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต  

- มีสถานให้บริการด้านสาธารณสุข 
- ประชาชนให้ความส าคัญ  สนใจ
ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายมากขึ้น 
- มีการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
คนพิการ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วย
เอดส์   
- มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- เด็กได้เข้ารับการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
- มีสถานศึกษาท่ีมีความพร้อมในการ
รองรับนักเรียน  

- ประชาชนมีอุปกรณ์ในการออก
ก าลังกายน้อย 
 
- เทศบาลไม่สามารถให้ความ
ช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง 

- กฎหมาย ให้สิทธิในการรับบริการ
ด้านการแพทย์ที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยลง
และเข้าถึงได้สะดวก 
- การถ่ายโอนตามโครงการต่างๆ เช่น 
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน อาหาร
กลางวัน สื่อการเรียนการสอน 
- การขยายโอกาสทางการศึกษา 

- การระบาดของโรคติดต่อ 
- ทิศทางนโยบายการปฏิรูป
การศึกษายังไม่ชัดเจน 
- ค่านิยมและวัฒนธรรมของ
สังคมท่ีเปลี่ยนแปลง 
- ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ที่เน้นทางด้านวัตถุนิยม
มากกว่าด้านจิตใจ 
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ด้าน 
การวิเคราะห์จุดแข็ง 

(S = Strength) 
การวิเคราะห์จุดอ่อน 
(W = Weakness) 

การวิเคราะห์โอกาส 
(O = Opportunity) 

การวิเคราะห์อุปสรรค 
(T = Threat) 

๕.  ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

- มีแหล่งน้ าสาธารณะเป็นทุนทาง
ธรรมชาติ 

- แหล่งน้ าธรรมชาติตื้นเขิน 
 - สภาวะดินเสื่อมโทรมจากการใช้
ปุ๋ยเคมีและยาก าจัดศัตรูพืช 
 - ขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ 
 ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

- นโยบายส่วนกลางผลักดันส่งเสริม
สนับสนุน รณรงค์  ให้ท้องถิ่นมีการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน 
 

- การบังคับการใช้กฎหมาย
บ้านเมืองที่หละหลวม  

๖.  ด้านการเมือง
และการบริหาร 

- บุคลากรรู้จักหน้าที่และมีความ
รับผิดชอบในหน้าที่ 
- เทศบาล มีความเป็นอิสระในการ
ด าเนินงาน  การบริหารงานเป็นไป
ด้วย  ความรวดเร็ว ทันก าหนดเวลา 
- ประชาชนมีความรัก สามัคคี มีการ
รวมตัวกันในการร่วมกิจกรรม 
- ครอบครัวมีความรัก มีความอบอุ่น 
- หน่วยงานราชการทุกภาคส่วนและ
ประชาชนพยายามมีส่วนร่วมในการ
วางแผน วิเคราะห์ปัญหา น าเสนอ
ความต้องการในการแก้ไขและพัฒนา
ท้องถิ่น 

- ความไม่พร้อมในการรับการถ่าย
โอน ซึ่งมีการถ่ายโอนเฉพาะภารกิจ
ไม่มีบุคลากรและงบประมาณ 
- อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ยังไม่
เพียงพอต่อความจ าเป็นและ
ต้องการ 
- งบประมาณมีจ านวนจ ากัดในการ
เร่งการพัฒนา  ท าให้การพัฒนา
เป็นไปอย่างช้าๆ 
 

- กฎหมายรัฐธรรมนูญก าหนดให้มีการ
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
- มี พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 
๒๕๔๒  
- แนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เน้น
“คน” เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา 
- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
- ได้รับเงินอุดหนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ 
 

- ขั้นตอนและวิธีการถ่ายโอน
ที่มีความยุ่งยากและเกิดความ
สับสนในทางปฏิบัติ 
- การมีอคติ ความไม่เชื่อม่ัน
ในการบริหารงานของ
เทศบาล 
- ข้อจ ากัดด้านระเบียบและ
กฎหมายต่างๆ  
- งบประมาณจ ากัดไม่
เพียงพอ 



 

 

 2.2 ประเมินผลการน าแผนพัฒนาประจ าปีไปปฏิบัติ เชิงปริมาณ โดยเทศบาลต าบลเมืองงายได้
ด าเนินการตามแผนพัฒนาสรุปดังตารางจ านวนแผน/โครงการและงบประมาณ ตามแผนพัฒนา ปี 255 8 
จ าแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังต่อไปนี้ 
 

สาขาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
จ านวน
โครงการ จ านวน

งบประมาณ 
ร้อยละของ
โครงการ 

ร้อยละของ
งบประมาณ 

ในแผน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน 6 4,048,000 6.32 35.37 
แผนงาน สร้างและพัฒนาถนนและสะพาน 3 1,250,000 3.16 10.92 
            สร้างและพัฒนาระบบน้ า 2 1,340,000 2.11 11.71 
            สร้างและพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ - - - - 
            สร้างอาคารสถานท่ีสาธารณ ประโยชน์และพัฒนาการใช้ท่ีดิน 1 145,8000 1.05 12.74 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3 94,500 3.16 0.83 
แผนงาน   พัฒนาความรู้ด้านการเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน 2 54,500 2.11 0.48 
             พัฒนาส่งเสริมอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ 1 40,000 1.05 0.35 
             สร้างรายได้จากแหล่งท่องเท่ียว - - - - 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 50 5,389,750 52.62 47.08 
แผนงาน   พัฒนาส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ-ทุกระบบ 15 3,858,750 15.79 33.71 
             พัฒนาส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และวันส าคัญ 14 605,000 14.74 5.28 
             พัฒนาส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 6 240,000 6.31 2.10 

             พัฒนาส่งเสริมการรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน 9 551,000 9.47 4.84 

       การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาด้านความม่ันคงและการมีส่วนรว่มในการพัฒนา 6 135,000 6.31 1.18 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 5 175,000 5.27 1.53 
แผนงาน พัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 2 15,000 2.11 0.13 
           การบริหารจัดการปัญหามลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ 3 160,000 3.16 1.40 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 31 1738500 32.63 15.19 

แผนงาน  พัฒนาด าเนินการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ 11 373000 11.58 3.26 
            พัฒนาเสริมสร้างให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 7 115000 7.37 1.00 
            การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานท่ีปฏิบัติงาน 13 1250500 13.68 10.93 
           พัฒนาและเสรมิสรา้งความรูค้วามสามารถบุคลากรในองค์กรและส่ือสาร 
             การเรยีนการสอนเทคโนโลยทีางการศึกษา 

- - - - 

รวม 95 11,445,750 100.00 100.00 
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  2.3 ประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาประจ าปี เชิงคุณภาพ  การพัฒนาเทศบาลต าบล      
เมืองงาย ในรอบปี พ.ศ. 2558 ได้ยึดถือปฏิบัติตามแผนพัฒนาที่วางไว้โดยได้พิจารณาการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างจ ากัด ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด ได้มีการประสานแผนงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถจ าแนกตามสาขาการพัฒนา ดังนี้ 

 

  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ได้พัฒนาและก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน, สะพาน, ระบบน้ า, ไฟฟ้า และอาคาร สถานที่
ภายในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย 
 

  ด้านเศรษฐกิจ 
  ได้วางแผนพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว, ส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้, ให้ความรู้ด้านการเกษตร
ให้กับประชาชน 
 

  ด้านสังคม 
  ได้มีการส่งเสริมกิจกรรมภายในชุมชนต่าง ๆ ได้แก่ การสนับสนุนการแข่งขันกีฬา จัดอาหาร
กลางวันให้เด็กในชุมชน  การจัดกิจกรรมตามประเพณีท่ีส าคัญ การต่อต้านและป้องกันปัญหายาเสพติด   
การเสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้กับประชาชน  
 

  ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
  ได้มีการจัดอบรมประชาชนให้รักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  รวมถึงการก าจัดขยะ, 
ปลูกต้นไม้พ้ืนที่สาธารณะ และจัดการปัญหามลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  ด้านการเมืองการบริหาร 
  ได้ให้มีการอบรมพนักงานเทศบาลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน การอบรมให้ความรู้เรื่อง
การปกครองแก่ประชาชน การส่งผู้บริหารเทศบาลดูงานส่วนราชการอ่ืน ๆ พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  
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3.1 แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
      วิสัยทัศน์การพัฒนา 
  “ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

   ที่ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ 
1 แนวทาง ที่ 1 สร้างและพัฒนาถนนและสะพาน 

แนวทาง ที่ 2 สร้างและพัฒนาระบบน้ า 
แนวทาง ที่ 3 สร้างและพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
แนวทาง ที่ 4 สร้างอาคาร สถานที่สาธารณะประโยชน์และ   
                พัฒนาการใช้ที่ดิน 

ด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

2 แนวทาง ที่ 1 พัฒนาความรู้ด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ 
                มาตรฐาน 
แนวทาง ที่ 2 พัฒนาส่งเสริมอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ 
แนวทาง ที่ 3 พัฒนาแหล่งกระจายสินค้าของชุมชน 
แนวทาง ที่ 4 สร้างรายได้จากแหล่งท่องเที่ยว 

ด้านเศรษฐกิจ 
 
 
 

3 แนวทาง ที่ 1 ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ 
แนวทาง ที่ 2 ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และ 
                วันส าคัญ 
แนวทาง ที่ 3 ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและ 
                ทรัพย์สิน 
แนวทาง ที่ 4 ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของ 
                ประชาชน 
แนวทาง ที่ 5 การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง 
                และการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 แนวทาง ที่ 1 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
                ในชุมชน 
แนวทาง ที่ 2 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและ 
                ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

5 แนวทาง ที่ 1 การให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ 
แนวทาง ที่ 2 เสริมสร้างให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
                ท้องถิ่น 
แนวทาง ที่ 3 ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ 
                ปฏิบัติงาน 
แนวทาง ที่ 4 พัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความสามารถ 
                บุคคลในองค์กรและสื่อการเรียนการสอน 
                เทคโนโลยีทางการศึกษา 

ด้านการเมืองและการบริหาร 

 

ส่วนที่ 3 
  



3.2 บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01

1.1 แนวทางการพัฒนา สร้างและพัฒนาถนนและสะพาน

เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) รับผิดชอบ

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
บา้นนายมูล แสนเมืองดี ไปถึงที่
นานายสมฤทธิ ์แสงเขื่อน       
(หมู่ที่ 1)

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทางใน
การสัญจรไป-มา ได้รับความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

ยาวประมาณ 156 เมตร 
กวา้ง 4 เมตร หนา 0.15 
เมตร

365,000 365,000 365,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร  
ไป-มา

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ต้ังแต่
บา้นนายคําต๋ัน วงวาท ไปทางทศิ
เหนือ ถึงที่นานายนรินทร์ กันทยศ
 (หมู่ที่ 1)

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทางใน
การสัญจรไป-มา ได้รับความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

ยาวประมาณ 380 เมตร 
กวา้ง 3 เมตร หนา 0.15 
เมตร

627.000 
(2559: 

627,000)

627,000 627,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร  
ไป-มา

กองช่าง

วัตถุประสงค์

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่1

งบประมาณและที่ผ่านมา
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)

เทศบาลต าบลเมืองงาย  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่1

โครงการ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
ที่ โครงการ

3 โครงการก่อสร้างสะพานบล็อก 
ถนนรบา้นนางบญุมี เรือนใหญ่    
(ม.1)

เพื่อใหป้ระชาชนข้ามลํา
เหมืองในการสัญจรไป-มา 
ได้รับความสะดวก

ความกวา้งของถนน        
 7 เมตร ความกวา้งของลํา
เหมือง   5 เมตร

150,000 150,000 150,000 จํานวน 1 
โครงการ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร  
ไป-มา

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บริเวณที่ดิน นายสุพณิ  แสนเขื่อน
 ถึงที่ดินนางธดิา  แสงเขื่อน (ข้าง
วดัเชียงมั่น) (ม.2)

เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว

ยาวประมาณ 100  เมตร
 ความกวา้ง  4   เมตร    
 หนา  0.15  เมตร

1,050,000 1,050,000 1,050,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
เดินทาง

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
ที่ดิน น.ส.สุกันทา  อินหวนั ถึง
ที่ดิน นายณรงค์เดช  สมควร (ม.2)

เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว

ยาวประมาณ 85  เมตร 
ความกวา้ง  4   เมตร     
หนา  0.15  เมตร

200,000 200,000 200,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
เดินทาง

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
ที่ดิน น.ส.น้ําทพิย์  เขื่อนเพชร ถึง
ที่ดิน นางกันยา  สีทอง (ม.2)

เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว

ยาวประมาณ 85  เมตร 
ความกวา้ง  4   เมตร     
หนา  0.15  เมตร

200,000 200,000 200,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
เดินทาง

กองช่าง

7 โครงการขยายถนนต้ังแต่ปอ้มยาม
ตํารวจถึงโรงเรียนบา้นใหม่ (ม.3)

เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว

ยาวประมาณ 850  เมตร
 ความกวา้ง  4   เมตร    
 หนา  0.15  เมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
เดินทาง

กองช่าง



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
ที่ โครงการ

8 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากที่
นานายสวสัด์ิ คําแสน ถึงที่นานาย
เล่ือน คนสะอาด (หมู่ที่ 3)

เพื่อใหป้ระชาชนเดินทางไป
มาได้อย่างสะดวก

ยาว 300.00 เมตร กวา้ง
 3.00 เมตร

150,000  
(2559: 

150,000)

150,000 150,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มา

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ต้ังแต่
ที่นานายสวสัด์ิ คําแสน ไปสุดเขต
รับผิดชอบของเทศบาลตําบล  
เมืองงาย (หมู่ที่ 3)

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทางใน
การสัญจรไป-มา ได้รับความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

ยาว 1,400 เมตร กวา้ง 
5.00 เมตร

3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไป-มา

กองช่าง

10 โครงการเสริมไหล่ถนนทั้งสองข้าง
จากบา้นนายถนอม จนสุดเขต
เทศบาลและทําปา้ยจราจร      
(หมู่ที่ 4)

เพื่อใหป้ระชาชนมถีนนใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวกและมี
ความปลอดภยัในการใช้รถใช้
ถนน

ยาว 410.00 เมตร กวา้ง
 0.50 เมตร

106,000 
(2559: 

106,000)

106,000 106,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ใน
ชุมชนบา้นแม่ข้อน ครบทกุสายใน
หมู่บา้น (ฝ่ังตะวนัออก) (หมู่ที่ 4)

เพื่อใหป้ระชาชนเดินทางได้
สะดวกและปลอดภยั

กวา้ง 2.50 - 4.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

4,500,000 
(2559: 

4,500,000)

4,500,000 4,500,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
เดินทาง

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ต้ังแต่
หน้าบา้นนายม้วน สุวรรณ ถึง
สะพานลําเหมือง นางขจร อายุมั่น
 (หมู่ที่ 9)

เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนนไว้
ขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 3.00 เมตร หนา 
0.15  เมตร ยาว 160 
เมตร

280,000 
(2559: 

280,000)

280,000 280,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง

กองช่าง



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
ที่ โครงการ

13 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามหว้ย
โปง่ขามบริเวณหน้าบา้นพอ่หลวง
วชิัย ชมพ ู(หมู่ที่ 9)

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทางใน
การสัญจรไป-มา ได้รับความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

ผิวจราจรกวา้ง 8.00 
เมตร ยาว 6.00 เมตร

350,000  
(2559: 

350,000)

350,000 350,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
สวนนายดวงคํา  ดวงแก้ว ถึงสวน
นายบญุช่วย  เขื่อนเพชร (ม.10)

เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว

กวา้งประมาณ  3.50 
เมตร ยาวประมาณ 408  
เมตร   หนา 0.15  เมตร

840,000 840,000 840,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
เดินทาง

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
ปากทางเข้าถนนหมู่ที่ 3 จนถึงที่
นานายจันทร์ตา วงศ์หาร (หมู่ที่ 
10)

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทางใน
การสัญจรไป-มา ได้รับความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

ถนนกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 480 เมตร หนา 
0.15 เมตร

940,000 
(2559: 

940,000)

940,000 940,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
และแก้ไขปญัหา
อุทกภยั

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บา้น
นายสะอาด  แสงทพิย์ ไปส้ินที่หอ
พอ่เจ้าบา้นหนองบวั (ม.11)

เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว

ความกวา้ง 3.50  เมตร  
 ยาว 146  เมตร          
หนา 0.15 เมตร

300,000 300,000 300,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
เดินทาง

กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บา้น
นางกนิษฐา ดวงใจ ถึงถนน คสล.
เดิม (หมู่ที่ 11)

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทางใน
การสัญจรไป-มา ได้รับความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 
160 เมตร หนา 0.15 
เมตร

    280,000   
(2559: 

280,000)

280,000 280,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา

กองช่าง



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
ที่ โครงการ

18 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด
แน่น พร้อมวางทอ่ระบายน้ํา คสล.
 จากบา้นนายมนตรี  มะโล่ ถึง
บา้นนางอุทยั เรือนมาก (หมู่ที่ 11)

เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทางใน
การสัญจรไป-มา ได้รับความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

ถนนกวา้ง 2.50 เมตร 
ยาว 37 เมตร ทอ่ คสล. 
 Ø 1 เมตร

20,000 
(2559: 
20,000)

20,000 20,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา

กองช่าง

19 โครงการติดต้ังกระจกส่องทางโค้ง
บริเวณมุมถนน ทกุสายในเขต
เทศบาล

เพื่อใหป้ระชาชนมีความ
ปลอดภยัในการสัญจรไป-มา

ถนนทกุสายในเขตเทศบาล 60,000 
(2559: 
60,000)

60,000 60,000 จํานวน 1 
โครงการ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา และมีความ
ปลอดภยัต่อการใช้รถ
ใช้ถนน

กองช่าง

20 โครงการก่อสร้าง/จัดทําปา้ยชื่อ
ถนน, ชื่อซอยต่าง ๆในเขต
เทศบาลตําบลเมืองงาย

เพื่อใหม้ีปา้ยชื่อถนน, ชื่อซอย
ต่าง ๆ ในเขตเทศบาลฯ ซ่ึง
สะดวกต่อการจดจํา

ซอย และถนนทกุสายใน
เขตเทศบาลฯ

200,000 
(2559: 

200,000)

200,000 200,000 จํานวน 1 
โครงการ

ถนนและซอยมีชื่อ 
ซ่ึงสะดวกต่อการ
จดจํา และการเดินทาง

กองช่าง



ผ 01

เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) รับผิดชอบ

1 โครงการดาดล าเหมือง คสล. 
จากถนนแม่ข้อน-นาหวาย ไป
ทางทศิตะวนัออกจนสุดล า
เหมือง (ม.1)

เพื่อใหก้ารระบายน้ า
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ าทว่มขังในพื้นที่

ยาวประมาณ 500  เมตร
 ทอ้งรางกวา้ง 0.70 
เมตรสูงเฉล่ีย 0.80 เมตร
  ทอ้งรางและข้างรางหนา
  0.10  เมตร

3,000,000 3,000,000 3,000,000 ก่อสร้างเปน็ไป
ตามแบบ ที่ 
อปท.ก าหนด

การระบายน้ าคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ าทว่มขัง

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างดาดล าเหมือง
อาคารรูปตัวยูจากที่นานายเชื้อ
 เขื่อนเพชร ถึงนานายจรูญ 
กันทะวงศ์  (หมู่ที่ 1)

เพื่อใหก้ารระบายน้ าได้ดี
และรองรับน้ าได้มากขึ้น

ยาว 325.00 เมตร กวา้ง
 1.00 เมตร ลึก 1.00 
เมตร

910000 
(2559:  

910,000)

910,000 910,000 ก่อสร้างเปน็ไป
ตามแบบ ที่ 
อปท.ก าหนด

ประชาชนมีน้ าไวใ้ช้ใน
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างดาดล าเหมือง
รูปตัวยูต้ังแต่ นานายประพนัธ์
 อายุมั่น ถึงนานายอุ่นเรือน 
กันทะวงค์ (หมู่ที่ 1)

เพื่อใหก้ารระบายน้ า
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ าทว่มขังในพื้นที่

ยาว 285 เมตร กวา้ง 
1.00 เมตร ลึก 1.00 
เมตร หนา 0.12 เมตร

712,500  
(2559: 

712,500)

712,500 712,500 ก่อสร้างเปน็ไป
ตามแบบ ที่ 
อปท.ก าหนด

การระบายน้ าคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ าทว่มขัง

กองช่าง

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่1

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่1

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.2 แนวทางการพัฒนา สร้างและพัฒนาระบบน้้า

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ
    ตวัชี้วัด   
     (KPI)



เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ
    ตวัชี้วัด   
     (KPI)

4 โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บา้น (ม.2)

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ า
สะอาดในการอุปโภค -
บริโภค

แทง้ค์น้ าขนาด 10,000 
ลิตร พร้อมเคร่ืองสูบ ถัง
กรองน้ าสะอาด

1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน 1 แหง่ ประชาชนมีน้ าสะอาด
ในการอุปโภค -บริโภค

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
 คสล. พร้อมฝาปดิ บา้น     
นายนวล ทามัง ถึงข้างบา้น
นางวชัรี  ศรีกาฬสินธ ์(ม.2)

เพื่อใหก้ารระบายน้ า
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ าทว่มขังในพื้นที่

กวา้ง  0.80  เมตร       
ยาว  100  เมตร          
 ลึก  1  เมตร

400,000 400,000 400,000 ก่อสร้างเปน็ไป
ตามแบบ ที่ 
อปท.ก าหนด

การระบายน้ าคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ าทว่มขัง

กองช่าง

6 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ า
หว้ยปู่เจี๋ยน (ม.2)

เพื่อใหส้ามารถกักเก็บน้ า
ในปริมาณที่มากขึ้น
กวา่เดิม

กวา้ง  20 เมตร           
ยาว 20  เมตร             
 ลึก  2 เมตร

200,000 200,000 200,000 จ านวน 1 แหง่ ประชาชนมีน้ าเพยีงพอ
ต่อการท าเกษตรกรรม

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กแบบเปดิ 
บริเวณถนนด้านทศิใต้พระ
สถูปฯไปทางทศิตะวนัออกหกั
เล้ียวไปทางทศิใต้ (หมู่ที่ 2)

เพื่อใหร้างระบายน้ า
ในช่วงฤดูน้ าหลากมี
ประสิทธภิาพยิ่งขึ้น

กวา้งประมาณ 0.80 
เมตร พื้นรางและทอ้งราง
หนา 0.10 เมตร ยาว
ประมาร 300.00 เมตร

1,050,000 
(2559: 

1,050,000)

1,050,000 1,050,000 ความยาวราง
ระบายน้ า 300
 เมตร

การระบายน้ าคล่องตัว
 มี่น้ าทว่มขัง และ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจรไป-มา

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างระบบประปา
ประจ าหมู่บา้น/ถังกรองน้ าบา้น
เหล่า (หมู่ที่ 3)

เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่
ได้มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค-บริโภค

ถังเก็บน้ าพร้อมระบบ
กรองน้ า จ านวน 1 แหง่

600,000 
(2559: 

600,000)

600,000 600,000 จ านวน 1 แหง่ ประชาชนได้มีน้ าไวใ้ช้
ในการอุปโภคบริโภค

กองช่าง



เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ
    ตวัชี้วัด   
     (KPI)

9 โครงการก่อสร้างระบบประปา
ประจ าหมู่บา้น (หมู่ที่ 3)

เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่
ได้มีน้ าสะอาดในการ
อุปโภค-บริโภค

ระบบประปาพร้อม
อุปกรณ์จ านวน 1 แหง่

1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน 1 แหง่ ประชาชนได้มีน้ าไวใ้ช้
ในการอุปโภคบริโภค

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างพนังกันดินพงั
ต้ังแต่ปอ้มยามถึงในหมู่บา้น 
ถึงบา้นนายโชคชัย ศรีอุดม 
(หมู่ที่ 3)

เพื่อปอ้งกันการพงัทะลาย
ของดินและการถูกกัด
เซาะจากน้ า

ความสูงประมาณ 1-2 
เมตร กวา้งประมาณ 2-3 
เมตร

1,950,000    
(2559:  

1,950,000)

1,950,000 1,950,000 ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

มีพื้นที่ที่มั่นคงถาวร 
ปอ้งกันการพงัทะลาย
ของดิน

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างเรียงหนิตาม
ล าเหมืองสาธารณประโยชน์
ข้างโรงครัวกลุ่มแม่บา้น     
(หมู่ที่ 3)

เพื่อปอ้งกันการพงัทะลาย
ของดินและการถูกกัด
เซาะจากน้ า

กวา้ง 1.00 เมตร ยาว 
90.00 เมตร

850,000 850,000 850,000 ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

มีพื้นที่ที่มั่นคงถาวร 
ปอ้งกันการพงัทะลาย
ของดิน

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างเรียงหนิยา
แนวจากสะพานบา้นนายสง่า 
ไปทางทศิตะวนัออก (หมู่ที่ 4)

เพื่อปอ้งกันน้ ากัดเซาะตล่ิง สูงประมาณ 1.50 เมตร 
ยาวประมาณ 1,500.00
 เมตร

450,000 
(2559:  

450,000)

450,000 450,000 ความยาวเรียง
หนิยาแนว 
1,500 เมตร

การระบายน้ าคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ าทว่มขัง

กองช่าง

13 โครงการปรับปรุงล าน้ าแม่ข้อน
 (หมู่ที่ 4)

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพยีงพอ

ยาวประมาณ 3,000 
เมตร

2,000,000 
(2559:  

2,000,000)

2,000,000 2,000,000 ล าหว้ยแม่ข้อน
จ านวน 1 สาย

ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพยีงพอ

กองช่าง



เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ
    ตวัชี้วัด   
     (KPI)

14 โครงการเรียงหนิยาแนวเดิม
จากหลังบา้น                  
นายโอภาส วจิิตรแสง ถึง
สะพานหว้ยโปง่ขาม (ม.9)

เพื่อใหก้ารระบายน้ า
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ าทว่มขังในพื้นที่

ยาว 450 เมตร            
 สูง 2.50 เมตร            
  หนา 0.25 เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 พนังกันก่อสร้าง
ตามแบบที่
ก าหนด

การระบายน้ าคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ าทว่มขัง

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ตัวย/ูเรียงหนิยาแนว ล าน้ าโปง่
ขามต้ังแต่ฝายหา้วดัอัมพาราม
ไปทางทศิตะวนัออก (หมู่ที่ 9)

เพื่อใหก้ารระบายน้ า
คล่องตัวและเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ าทว่มขังในพื้นที่

ระยะทาง 900 เมตร 900,000 
(2559: 

900,000)

900,000 900,000 ระยะทาง 900 
เมตร

การระบายน้ าคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ าทว่มขัง

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างแทง็ก์น้ า
พร้อมอุปกรณ์ บริเวณสุสาน
บา้นม่วงง้ม (หมู่ที่ 9)

เพื่อกักเก็บน้ า และ
กระจายน้ าเพื่อการ
อุปโภค-บริโภค

ขนาดกวา้ง 15 เมตร ยาว
 20 เมตร สูง 3 เมตร

500,000 
(2559: 

500,000)

500,000 500,000 จ านวน 1 แหง่ ประชาชนมีแทง็ค์น้ า
เพื่อกักเก็บน้ าไวใ้ช้
ในช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง

17 โครงการขยายระบบประปา
หมู่บา้น โดยการเจาะบอ่
บาดาล ท าระบบประปาพร้อม
เดินทอ่ส่งน้ า (หมู่ที่ 10)

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพยีงพอ

จ านวน 1 ชุด 1,500,000  
(2559: 

1,500,000)

1,500,000 1,500,000 จ านวน 1 ชุด ประชาชนมีน้ าอุปโภค
บริโภคอย่างเพยีงพอ

กองช่าง

18 โครงการผันน้ าน้ าปงิเพื่อใช้ใน
การเกษตร (หมู่ที่ 10)

เพื่อใหเ้กษตรกรมีน้ าใช้
อย่างเพยีงพอ

จ านวน 1 โครงการ 5,000,000 
(2559: 

5,000,000)

5,000,000 5,000,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน้ าเพยีงพอ
ต่อการเกษตร

กองช่าง



เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ
    ตวัชี้วัด   
     (KPI)

19 โครงการก่อสร้างที่พกัน้ าบอ่
ซีเมนต์ขนาดความจุ 6 x 6 
เมตร (หมู่ที่ 10)

เพื่อใหม้ีที่พกัน้ า กักเก็บ
น้ าใช้ในฤดูแล้ง

กวา้ง 6 เมตร ยาว 6 
เมตร ลึก 3 เมตร

400,000 400,000 400,000 จ านวน 1 แหง่ ประชาชนมีน้ าเพยีงพอ
ต่อการอุปโภค - บริโภค

กองช่าง

20 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
จากหน้าบา้น แม่ยวง  โนจ๊ะ
จนถึงบา้น                    
นางจันทร์ตา บญุย่อง (หมู่ที่ 
11)

เพื่อใหก้ารระบายน้ า
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ าทว่มขังในพื้นที่

กวา้ง  0.70 เมตร        
 ยาว  150  เมตร         
 ลึก  1  เมตร

300,000 300,000 300,000 ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

การระบายน้ าคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ าทว่มขัง

กองช่าง

21 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
จากสามแยกบา้นนางสุพตัรา 
โนจ๊ะ จนถึงสวนนายนิราช  ใจ
มูล (ม.11)

เพื่อใหก้ารระบายน้ า
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ าทว่มขังในพื้นที่

กวา้ง  0.70 เมตร         
 ยาว  160  เมตร         
 ลึก  0.90  เมตร

300,000 300,000 300,000 ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

การระบายน้ าคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ าทว่มขัง

กองช่าง

22 โครงการก่อสร้างฝารางน้ าเดิม
จากบา้นนางภาวนิี ดีวอง ไป
จนถึงสวนยายก๋องค า ฝ้ันล้น 
(ม.11)

เพื่อใหป้ระชาชนมีความ
ปลอดภยัในการสัญจร

ความยาวของฝารางน้ า
ยาว 300 เมตร

300,000 300,000 300,000 ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในการสัญจร

กองช่าง

23 โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บา้น, การปรับปรุงคุณภาพ
น้ า (หมู่ที่ 1, 2, 9)

เพื่อใหน้้ าประปาสามารถ
ใช้อุปโภคบริโภคได้

จ านวน 1 แหง่ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวน 1 แหง่ ประชาชนมีน้ าสะอาด
ไวใ้ช้อุปโภคและบริโภค

กองช่าง



เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ
    ตวัชี้วัด   
     (KPI)

24 โครงการขุดเจาะบอ่น้ าบาดาล
พร้อมระบบสูบน้ าเพื่อใช้
ส าหรับอุปโภค บริโภค

เพื่อแก้ไขปญัหาภยัแล้ง 
ใหก้ับประชาชนขาด
แคลนน้ าอุปโภค บริโภค

จ้างเหมาบริการขุดเจาะ
บอ่น้ าบาดาลพร้อมระบบ
สูบน้ าเพื่อใช้ส าหรับ
อุปโภค บริโภค หมู่ที่ 
1,2,3,4, 9,10 และหมู่ที่
 11

3,500,000 
(2559: 

3,500,000)

3,500,000 3,500,000 ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

ประชาชนมีน้ าสะอาด
ส าหรับอุปโภค บริโภค
อย่างพอเพยีงและทั่วถึง

กองช่าง

25 โครงการติดต้ังระบบสูบน้ า
บาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค

เพื่อแก้ไขปญัหาภยัแล้ง 
ใหก้ับประชาชนขาด
แคลนน้ าอุปโภค บริโภค

จัดซ้ือหรือ จ้างเหมา
บริการต้ังระบบสูบน้ า
บาดาลเพื่อการอุปโภค
บริโภค หมู่ที่ 3, 9 และ 
หมู่ที่ 11

210,000 
(2559: 

210,000)

210,000 210,000 ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

ประชาชนมีน้ าสะอาด
ส าหรับอุปโภค บริโภค
อย่างพอเพยีงและทั่วถึง

กองช่าง

26 โครงการก่อสร้างประตูส าหรับ
 ปดิ-เปดิน้ า ตามฝ่ายต่าง ๆ 
บริเวณล าหว้ยแม่ข้อน และ    
ล าหว้ยแม่งาย

เพื่อใหก้ารระบายน้ ามี
ความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

ก่อสร้างประตูส าหรับปดิ-
เปดิน้ า บริเวณล าหว้ยแม่
ข้อนและล าหว้ยแม่งาย 
จ านวน 10 จุด

1,000,000  
(2559: 

1,000,000)

1,000,000 1,000,000 จ านวน 1 
โครงการ

การระบายน้ าคล่องตัว 
ไม่มีปญัหาน้ าทว่มขัง 
และประชาชนมีน้ าใช้
เพื่อการเกษตรตลอดปี

กองช่าง



ผ 01

เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) รับผิดชอบ

1 โครงการขยายเขตไฟฟา้จาก
บา้นนางปราณี เขื่อนเพชร ถึงที่
นานายนรินทร์ กันทยศ (หมู่ที่ 1)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และ
แสงสวา่งในยามค่่าคืน

ระยะทาง 150 เมตร 60,000 60,000 60,000 ระยะทาง 
150 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

กองช่าง

2 โครงการขยายเขตไฟฟา้จากนา
นายอัชนัย วงศ์ฤทธิ ์ถึงนา     
นายจรัล  จรรยา และนานาย
จรัล เขื่อนเพชร (หมู่ที่ 1)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และ
แสงสวา่งในยามค่่าคืน

ระยะทาง 300 เมตร 92,000 92,000 92,000 ระยะทาง 
300 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

กองช่าง

3 โครงขยายเขตไฟฟา้จากนานาย
ประณต กิติ ถึงนานายอินบาล  
อินหวนั(หมู่ที่ 1)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และ
แสงสวา่งในยามค่่าคืน

ระยะทาง 500 เมตร 180,000 180,000 180,000 ระยะทาง 
500 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

กองช่าง

4 โครงการขยายเขตไฟฟา้จากเสา
โทรศัพทห์ลังพระสถูปพระ
นเรศวรไปถึงแยกบา้นใหม่     
(หมู่ที่ 2)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และ
แสงสวา่งในยามค่่าคืน

ระยะทาง 200 เมตร 360,000 360,000 360,000 ระยะทาง 
200 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวก ปลอดภยั

กองช่าง

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่1

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่1

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.3 แนวทางการพัฒนา สร้างและพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
    ตัวชี้วัด    

 (KPI  )



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

    ตัวชี้วัด    
 (KPI  )

5 โครงการขยายเขตไฟฟา้จากที่นา
 ของ น.ส.น้่าทพิย์ เขื่อนเพชร 
ถึงที่นานางปริชาติ  ชาติพรม 
(ม.2)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และ
แสงสวา่งในยามค่่าคืน

ระยะทาง 150 เมตร 200,000 200,000 200,000 ระยะทาง 
150 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

กองช่าง

6 โครงการขยายเขตไฟฟา้จากที่ดิน
 นายอนันต์ เดชาฤทธิ ์ไปส้ินสุด
ที่พระเจ้าดูกเหล็ก (ม.2)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และ
แสงสวา่งในยามค่่าคืน

ระยะทาง 1,000 เมตร 200,000 200,000 200,000 ระยะทาง 
1,000 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

กองช่าง

7 โครงการขยายเขตไฟฟา้จากส่ี
แยกอ่างเก็บ น้่าหว้ยแม่ข้อน ไป
ถึงบา้นนายมนัส อนันต์เดชาฤทธิ์
 (หมู่ที่ 3)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และ
แสงสวา่งในยามค่่าคืน

ระยะทาง 1,000 เมตร 600,000 600,000 600,000 ระยะทาง 
1,000 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

กองช่าง

8 โครงการขยายเขตไฟฟา้ จาก
สามแยกบา้นนายพายัพ ถึงที่นา
นายอินถา คนสะอาด (ม.3)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และ
แสงสวา่งในยามค่่าคืน

ระยะทาง 700 เมตร 80,000 80,000 80,000 ระยะทาง 
700 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

กองช่าง

9 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่่า
จากบริเวณริมดอยรีสอร์ทไป
โรงเรียนพระคริสต์ธรรม(ลีซู)
(หมู่ที่ 4)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และ
แสงสวา่งในยามค่่าคืน

ระยะทาง 230 เมตร 30000 
(2558: 
30,000)

30,000 30,000 ระยะทาง 
230 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

กองช่าง



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

    ตัวชี้วัด    
 (KPI  )

10 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่่า
จากสวน อ.อัญเชิญ โกฏแิก้ว ไป
สวนนางอรุณี พอ่ค้า (หมู่ที่ 4)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และ
แสงสวา่งในยามค่่าคืน

ระยะทาง 700 เมตร 80,000 80,000 80,000 ระยะทาง 
700 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

กองช่าง

11 โครงการขยายเขตไฟฟา้(ไฟกิ่ง)
จากปากทางเมืองงายถึงปาก
ทางเข้าบา้นสหกรณ์ (หมู่ที่ 4)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และ
แสงสวา่งในยามค่่าคืน

ระยะทาง 1,000 เมตร 100,000 100,000 100,000 ระยะทาง 
1,000 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

กองช่าง

12 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่่า
จากหน้าบา้น อ.ส่าราญ อุตส่าห ์
ไปจนสุดเขตเทศบาล (บา้นกลาง
ทุ่ง) (หมู่ที่ 4)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และ
แสงสวา่งในยามค่่าคืน

ระยะทาง 800 เมตร 150,000 150,000 150,000 ระยะทาง 
800 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

กองช่าง

13 โครงการเพิ่มหม้อแปลงไฟฟา้
ระบบ 3 เฟส จากถนนสาย
หนองบวกวอ้งไปจนสุดถนน
เทศบาล (หมู่ที่ 4)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และ
แสงสวา่งในยามค่่าคืน

ระยะทาง 500 เมตร 600,000 600,000 600,000 ระยะทาง 
500 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

กองช่าง

14 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่่า
จากบา้นนายสุนทร  ภู่ประสืทธิ์
ไปถึงบา้นนายส่าเภา  กันทา 
(หมู่ที่ 4)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และ
แสงสวา่งในยามค่่าคืน

ระยะทาง 80 เมตร 35,000 35,000 35,000   ระยะทาง  
80  เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

กองช่าง



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

    ตัวชี้วัด    
 (KPI  )

15 โครงการขยายเขตไฟฟา้ซอยข้าง
วดัอัมพารามถึงบา้นนายยืนยง 
อยู่เปง็ พร้อมติดต้ังไฟกิ่ง        
(หมู่ที่ 9)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และ
แสงสวา่งในยามค่่าคืน

ระยะทางประมาณ 40  
เมตร

30,000 30,000 30,000   ระยะทาง  
40  เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

กองช่าง

16 โครงการขยายเขตไฟฟา้บริเวณ
ซอยข้างวดั จ่านวน 3 ต้น (ม.9)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และ
แสงสวา่งในยามค่่าคืน

ระยะทาง 40 เมตร 15,000 15,000 15,000 ระยะทาง 40 
เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

กองช่าง

17 โครงการขยายเขตไฟฟา้
สาธารณะ จากบา้นนายเทวนิ 
ค่ามา ถึงบา้นนายอินสม  โปง่
เมือง (หมู่ที่ 9)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และ
แสงสวา่งในยามค่่าคืน

ระยะทางประมาณ 
80.00 เมตร

35,000 35,000 35,000   ระยะทาง  
80  เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

กองช่าง

18 โครงการขยายเขตไฟฟา้ถนนตัด
ใหม่ หลังวดัอัมพาราม หมู่ที่ 9 
ถึงถนนหลังพระสถูปฯ หมู่ที่ 2 
(หมู่ที่ 9)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และ
แสงสวา่งในยามค่่าคืน

ระยะทางประมาณ 
350.00 เมตร

130,000 130,000 130,000   ระยะทาง  
350  เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

กองช่าง

19 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่่า 
เข้าบา้นนายทองสุข ศิริ (หมู่ที่ 9)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และ
แสงสวา่งในยามค่่าคืน

ระยะทางประมาณ 
25.00 เมตร

25,000 25,000 25,000   ระยะทาง  
25  เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

กองช่าง



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

    ตัวชี้วัด    
 (KPI  )

20 โครงการขยายเขตไฟฟา้
สาธารณะจากสะพานข้ามล่า
หว้ยโปง่ขาม ถึงล่าเหมืองเก๊าหา้ 
(หมู่ที่ 9)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และ
แสงสวา่งในยามค่่าคืน

ระยะทางประมาณ 
350.00 เมตร

100,000 100,000 100,000  ระยะทาง 
350 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

กองช่าง

21 โครงการขยายเขตไฟฟา้จาก
บา้นนายทว ีปนัศักด์ิ ไปจนสุด
เขตเทศบาล (หมู่ที่ 10)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และ
แสงสวา่งในยามค่่าคืน

ระยะทาง 400 เมตร 100,000 100,000 100,000  ระยะทาง 
400 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

กองช่าง

22 โครงการขยายเขตไฟฟา้
สาธารณะ ต้ังแต่สวนนายปงิ  
เขื่อนเพชร ไปจนสุดเขตเทศบาล
ต่าบลเมืองงาย (หมู่ที่ 10)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และ
แสงสวา่งในยามค่่าคืน

ระยะทาง 400 เมตร 120,000 120,000 120,000  ระยะทาง 
400 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

กองช่าง

23 โครงการขยายเขตและติดต้ัง
ไฟฟา้สาธารณะตามชุมชน     
(หมู่ที่ 11)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และ
แสงสวา่งในยามค่่าคืน

ระยะทาง 1,000 เมตร 300,000 300,000 300,000  ระยะทาง 
1,000 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

กองช่าง

 



ผ 01

เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) รับผิดชอบ

1 โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ (หมู่ที่ 1)

เพื่อใหม้ีอาคารไวใ้ช้ท า
กิจกรรมที่เปน็ประโยชน์
ร่วมกัน

จ านวน 1 หลัง กวา้ง
ประมาณ 10.00 เมตร 
ยาวประมาณ 20.00 เมตร
 สูง 4.00 เมตร

1,200,000  
(2559: 

1,200,000)

1,200,000 1,200,000 อาคาร
ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด 
จ านวน 1 หลัง

 ประชาชนมีอาคาร   
สาธารณประโยชน์ใน
ชุมชน มีสถานที่ท า
กิจกรรมร่วมกัน

กองช่าง

2 โครงการซ่อมแซมอาคาร      
 สาธารณประโยชน์พร้อม
ปรับปรุงหอ้งน้ า (หมู่ที่ 1)

เพื่อใหม้ีอาคารสภาพที่ดี
ใช้งานได้

จ านวน 1 แหง่ 90,000 
(2559: 
90,000)

90,000 90,000 จ านวน 1 แหง่ มีอาคารในสภาพแข็งแรง
ไวใ้ช้งานร่วมกันในชุมชน

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ (หมู่ที่ 2)

เพื่อใช้เปน็สถานที่
ประกอบวธิกีรรมต่างๆ
ชองชุมชน บริเวณหอเส้ือ
บา้น

ขนาดกวา้ง 4 เมตร       
ยาว  6 เมตร

200,000 200,000 200,000 จ านวน 1 หลัง ประชาชนมีอาคาร   
สาธารณประโยชน์ใน
ชุมชน มีสถานที่ท า
กิจกรรมร่วมกัน

กองช่าง

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนประจ า
หมู่บา้น (หมู่ที่ 2)

เพื่อใหศู้นย์เรียนรู้ประจ า
หมู่บา้นที่มั่นคงแข็งแรง

ปรับปรุงผ้า ทาสี ปู
กระเบื้อง ซ่อมแซมผนัง 
ประตู-หน้าต่าง

155,000 
(2559: 

155,000)

155,000 155,000 จ านวน 1 แหง่ ประชาชนมีศูนย์การ
เรียนรู้ที่มั่นคงแข็งแรง

กองช่าง

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่1

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่1

1.4 แนวทางการพัฒนา สร้างอาคาร สถานทีส่าธารณประโยชน์และพัฒนาการใชท้ีด่นิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ตัวชี้วัด (KPI)



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ตัวชี้วัด (KPI)

5 โครงการก่อสร้างเสริมลานปา่
ช้า คสล. บา้นใหม่ ทางทศิ
เหนือ (หมู่ที่ 3)

เพื่อใหช้าวบา้นที่มา
ประกอบพธิฌีาปณกิจศพ
 มีพื้นที่จอดรถ

พื้นที่ประมาณ 500 ตร.ม. 230,000 
(2559: 

230,000)

230,000 230,000 พื้นที่ไม่น้อย   
กวา่ 500    
ตร.ม.

เพื่อเพิ่มพื้นที่จอดรถและ
พื้นทปีระกอบพธิต่ีาง ๆ

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างร้ัวปา่ช้าบา้น
ใหม่ (หมู่ที่ 3)

เพื่อใหป้ระชาชนมีร้ันกั้น
ปา่ช้า

จ านวน 1 แหง่ ยาว 
600.00 เมตร สูง 1.50 
เมตร

900,000 
(2559:900,00

0)

900,000 900,000 จ านวน 1 แหง่ ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยั

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ (หมู่ที่ 4)

เพื่อใหป้ระชาชนมีสถานที่
ออกก าลังกายประจ า
หมู่บา้น

จ านวน 1 แหง่ 300,000 
(2559: 

300,000)

300,000 300,000 จ านวน 1 แหง่ ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างโรงเก็บของ
พร้อมหอ้งน้ า ต่อเติมจาก
ศาลาอเนกประสงค์ (ม.9)

เพื่อใหชุ้มชนมีหอ้งเก็บ
ของและหอ้งน้ าไวใ้ช้
ประโยชน์ในชุมชน

กวา้ง 6 เมตร ยาว 10 
เมตร 1 ชั้น

200,000 200,000 200,000 อาคาร
ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด 
จ านวน 1 หลัง

มีสถานที่เก็บของและมี
หอ้งน้ าที่ถูกสุขลักษณะ

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างหอ้งครัวต่อ
จากศาลาอเนกประสงค์ (ม.9)

เพื่อใหชุ้มชนมีสถานที่ใน
การประกอบอาหาร ใน
กิจกรรมที่เปน็ส่วนรวม ที่
ถูกสุขลักษณะและเปน็
สัดส่วน

กวา้ง 6 เมตร ยาว 10 
เมตร 1 ชั้น

200,000 200,000 200,000 อาคาร
ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด 
จ านวน 1 หลัง

มีสถานที่ประกอบอาหาร
ที่ถูกสุขลักษณะและเปน็
สัดส่วน

กองช่าง



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ตัวชี้วัด (KPI)

10 โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์ บริเวณที่
สาธารณประโยชน์ประจ า
หมู่บา้น (หมู่ที่ 9)

เพื่อใหชุ้มชนประกอบ
กิจกรรมส่วนรวมของ
ประชาชนในหมู่บา้น

กวา้ง 25.00 เมตร ยาว 
30.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร

300,000 
(2559: 

300,000)

300,000 300,000 จ านวน 1 แหง่ ประชาชนมีสถานที่อเนก 
ประสงค์ไวท้ ากิจกรรม
ต่าง ๆ ร่วมกัน

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างหอ้งน้ า
สาธารณะบริเวณที่
สาธารณประโยชน์ประจ า
หมู่บา้น (หมู่ที่ 9)

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
หอ้งน้ าใช้ในการประกอบ
กิจกรรมหมู่บา้น

กวา้ง 3 เมตร ยาว 10 
เมตร

150,000 150,000 150,000 จ านวน 1 แหง่ ประชาชนมีสุขลักษณะที่
ถูกหลักอนามัยและมี
สุขลักษณะที่ดี

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างลาน คสล. 
อเนกประสงค์ พร้อมหอ้งน้ า
บริเวณฌาปนสถานบา้นสัน 
(หมู่ที่ 10)

เพื่อบริการประชาชน จ านวน 1 แหง่             
ยาวประมาณ 30.00 
เมตรกวา้งประมาณ 
15.00เมตร หนาประมาณ
 0.10 เมตร

    135,000    
(2559: 

135,000)

135,000 135,000 จ านวน 1 แหง่ ประชาชนมีพื้นที่ในการ
จอดรถและหอ้งน้ า อย่าง
เพยีงพอ และสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น

กองช่าง

13 โครงการต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์เปน็ 2 ชั้น 
พร้อมหอ้งน้ า (หมู่ที่ 11)

เพื่อใหม้ีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมส่วนรวมเพิ่มขึ้น

ขนาดกวา้ง 4 เมตร       
ยาว 12 เมตร พร้อมหอ้งน้ า

550,000 550,000 550,000 ก่อสร้างตาม
แบบที่ อปท.
ก าหนด

มีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมส่วนรวมเพิ่มขึ้น

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างร้ัวคอนกรีต
เสริมเหล็ก กั้นลาน
อเนกประสงค์กลางหมู่บา้น 
(หมู่ที่ 11)

เพื่อใหป้ระชาชนมีร้ัวกั้น
ลานอเนกประสงค์

ยาว 66.00 เมตร สูง 
1.00 เมตร

660,000 660,000 660,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยั

กองช่าง



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ตัวชี้วัด (KPI)

15 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เทศบาล
ต าบลเมืองงาย

เพื่อใหม้ีอาคารสถานที่ 
ศพด.ที่เหมาะสมกับการ
จัดการเรียนการสอนใน
ระดับปฐมวยั

หอ้งโสดทศันูปกรณ์และ
หอ้งส่ือการเรียนการสอนที่
ได้มาตรฐาน จ านวน 1 หอ้ง

300,000 300,000 300,000 จ านวน 1 
โครงการ

เด็กนักเรียนได้รับการ
บริการจาก ศพด.ที่มี
มาตรฐาน ในการจัดการ
เรียนการสอน

กองการศึกษา

16 โครงการก่อสร้างหอ้งสมุด/
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนของ
เทศบาลต าบล เมืองงาย

เพื่อสร้างหอ้งสมุด/ศูนย์
การเรียนรู้ชุมชนไวส้ าหรับ
ใช้ในหอ้งสมุด/ศูนย์การ
เรียนรู้ของเทศบาลฯ

หอ้งสมุด/ศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน จ านวน 1 หลัง

300,000 
(2559: 

300,000)

300,000 300,000 จ านวน 1 หลัง ประชาชน/เยาวชนได้ใช้
หอ้งสมุด/ศูนย์การเรียนรู้
ในการศึกษาค้นควา้

กองการศึกษา

17 โครงการก่อสร้างอาคารส าหรับ
เก็บวสัดุ,อุปกรณ์, เอกสาร 
ฯลฯ ของเทศบาลต าบลเมือง
งาย

เพื่อใหม้ีสถานที่เก็บวสัดุ, 
อุปกรณ์ ,เอกสาร ฯลฯ 
ของเทศบาลฯ อย่างเปน็
สัดส่วน และสะดวกใน
การค้นหา

จ านวน 1 แหง่ 300,000 
(2559: 

300,000)

300,000 300,000 จ านวน 1 แหง่ มีสถานที่จัดเก็บวสัดุ, 
อุปกรณ์, เอกสาร ฯลฯ 
อย่างเปน็ระเบยีบเรียบร้อย

ส านัก
ปลัดเทศบาล

18 โครงการปรับปรุงหอ้งครัว
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเมืองงาย

เพื่อใหห้อ้งครัวของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กถูก
สุขลักษณะและมี
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
ก าหนด

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเมืองงาย

200,000 
(2559: 

200,000)

200,000 200,000 จ านวน 1 แหง่ หอ้งครัวของศูนย์พฒันา
เด็กเล็กมีมาตรฐานตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด

กองการศึกษา



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ตัวชี้วัด (KPI)

19 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ
บริเวณจุดฝังกลบขยะ

เพื่อใช้ในการก าจัดขยะ
อย่างถูกสุขลักษณะ ลด
มลพษิ

ก่อสร้างเตาเผาขยะขนาด
ความจุไม่น้อยกวา่ 1 ลบ.ม.

500,000 
(2559: 

500,000)

500,000 500,000 ปริมาณขยะที่
ฝังกลบลดลง
ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 50

ปริมาณขยะลดลง ลด
ปญัหาการเกิดมลภาวะ
ทางอากาศ

กองสาธารณสุข



ผ 01

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

2.1 แนวทางการพัฒนาความรู้ดา้นการเกษตรให้มคุีณภาพมาตรฐาน

เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) รับผิดชอบ

1 โครงการส่งเสริมการท า
เกษตรอินทรีย์

เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้
เร่ืองในการท าเกษตรแบบ
อินทรีย์

จัดฝึกอบรมประชาชนที่สนใจ
 ปลีะ 1 คร้ัง

30,000    
(2559: 
30,000)

30,000 30,000 จ านวน 1 คร้ัง ประชาชนมีความรู้และ
น า ไปใช้ประโยชน์

ส านัก
ปลัดเทศบาล

2 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏบิติัการพฒันา ความรู้
ด้านการเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร จัดพนัธุพ์ชืและ
พนัธุสั์ตว์

เพื่อใหเ้กษตรกรมีพนัธุพ์ชื 
ที่มีคุณภาพไวใ้ช้ในการ
เพาะปลูกและพนัธุสั์ตวไ์วใ้ช้
ในการขยาย พนัธุ์

ใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกร 50,000  
(2559: 
50,000)

50,000 50,000 จ านวน 1 คร้ัง เพื่อใหเ้กษตรกรรายได้
เพิ่มขึ้น

ส านัก
ปลัดเทศบาล

3 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ
แบบพอเพยีง การเกษตร
แบบผสมผสานและเกษตร
ทฤษฎใีหม่

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน มี
ความรู้ในระบบเศรษฐกิจ
แบบพอเพยีง

ส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานแก่ชุมชนในเขต
เทศบาล

    50,000      
(2559: 
50,000)

50,000 50,000 จ านวน 1 คร้ัง ประชาชนสามารถพึ่งพา
 ตนเองได้

ส านัก
ปลัดเทศบาล

4 โครงการพฒันาคุณภาพ
วสิาหกิจชุมขน

เพื่อพฒันากลุ่มอาชีพใหม้ี
ประสิทธภิาพในการบริหาร
จัดการ พฒันาคุณภาพสินค้า

จัดกิจกรรมฝึกอบรมใหแ้ก่
กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล

20,000 
(2559: 
20,000)

20,000 20,000 จ านวน 1 คร้ัง ประชาชนมีความรู้และ
น า ไปใช้ประโยชน์

ส านัก
ปลัดเทศบาล

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่2

    ตัวชี้วัด    
(KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่1

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ผ 01

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) รับผิดชอบ

1 โครงการจัดฝึกอบรมอาชีพ
เสริมและพฒันาทกัษะวชิาชีพ
ใหป้ระชาชนอยู่ดีมีสุข

เพื่อใหป้ระชาชนมีอาชีพใหม่
 และเสริมรายได้ใหป้ระชา
อยู่ดีมีสุขโครงการอาชีพใหม่ 
อื่น ๆ และต่อยอดอาชีพเดิม 
เช่น การแปรรูปสินค้าเกษตร,
 ดอกไม้สด, งานหตัถกรรม 
จักสานจากไม้ไผ่, ท าหน่อไม้
ปี๊บ, ท าไม้กวาดต้นมะพร้าว,
 ท าไวน์จากผลไม้, ไข่เค็ม, 
ผักกาดดองเค็ม, น้ าสมุนไพร,
 ไอศกรีม,ขนมจีนอบแหง้,
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอาย,ุ กลุ่ม
พฒันาสตรี, กลุ่มแม่บา้น,
ชมรมข้าราชการบ าเหน็จ
บ านาญ ฯลฯ

จัดฝึกอบรมอาชีพใหก้ับ
ประชาชนในเขตเทศบาล 
จ านวน 1 คร้ัง

70,000  
(2559: 
70,000)

70,000 70,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ฝึกอบรม

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

ส านัก
ปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่1

2.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาส่งเสริมอาชพีเพ่ือสร้างรายได้

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
   ตัวชี้วัด   

(KPI)

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่2



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
   ตัวชี้วัด   

(KPI)

2 โครงการจัดฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานการส่งเสริมอาชีพ
ในด้านต่าง ๆ

เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้
และสามารถน ามาประกอบ
อาชีพเสริมสร้างรายได้ใหก้ับ
ครัวเรือน

จัดฝึกอบรมและศึกษา ดู
งานใหก้ับประชาชนในเขต
เทศบาล

50000 
(2559: 
50,000)

50,000 50,000 จ านวน 1 คร้ัง ประชาชนในเขต
เทศบาล ความรู้มา
ประกอบชีพ

ส านัก
ปลัดเทศบาล

3 โครงการพฒันาศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพยีงเพื่อชุมชนคน
เมืองงาย

เพื่อเปน็แหล่งเรียนรู้และ
ส่งเสริมใหป้ระชาชน มี
ความรู้ในระบบเศรษฐกิจ
แบบพอเพยีง

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพยีงเพื่อชุมชนคน   
เมืองงาย

30000 
(2559: 
50,000)

30,000 30,000 จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนินการ
ในศูนย์เรียนรู้

ประชาชนมีความรู้และ
น า ไปใช้ประโยชน์ได้จริง

ส านัก
ปลัดเทศบาล

โครงการภายใต้แนว



ผ 01

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) รับผิดชอบ

1 โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้า
หนึ่งชุมชนหนึ่งผลิตภณัฑ์

เพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์สินค้า
ของชุมชนและเพิ่มรายได้
แก่ประชาชน

สินค้าผลิตภณัฑ์ของชุมชน
ได้รับการพฒันาคุณภาพ
จ านวน 7 ชุมชน 7 
ผลิตภณัฑ์

50,000 
(2559: 
50,000)

50,000 50,000 จ านวน 7 
ชุมชน

ผลิตภณัฑ์ของชุมชน
ได้รับ การพฒันา
คุณภาพและประชาชน
มีรายได้เพิ่มขึ้น

ส านัก
ปลัดเทศบาล

2 โครงการมหกรรมสินค้าชุมชน เพื่อสนับสนุนหรือจัด
จ าหน่ายสินค้าของแต่ละ
ชุมชนใหเ้ปน็ที่รู้จักและ
เสริมสร้างรายได้ใหก้ับชุมชน

สนับสนุนหรือจ าหน่าย
สินค้าผลิตภณัฑ์ของ
ชุมชนทั้งในเขตและนอก
เขตเทศบาล

50,000  
(2559: 
50,000)

50,000 50,000 จ านวน 1 คร้ัง ผลิตภณัฑ์ของชุมชน
ได้รับ การพฒันา
คุณภาพและประชาชน
มีรายได้เพิ่มขึ้น

ส านัก
ปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่1

2.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาแหล่งกระจายสินค้าของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่2

โครงการภายใต้แนว



ผ 01

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

2.4 แนวทางการพัฒนา สร้างรายไดจ้ากแหล่งท่องเทีย่ว

เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) รับผิดชอบ

1 โครงการประชาสัมพนัธแ์ละ
ร่วมอนุรักษป์รับปรุงพฒันา
แหล่งทอ่งเที่ยว

เพื่อประชาสัมพนัธ ์และ
อนุรักษป์รับปรุงพฒันา
แหล่งทอ่งเที่ยวใหอ้ยู่ใน
สภาพที่ดีเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อยและสวยงามอยู่
เสมอ

พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช หมู่ที่ 2 
ต าบลเมืองงาย และ
พฒันาแหล่งทอ่งเที่ยวอื่น ๆ

100,000 
(2559: 

100,000)

100,000 100,000 จ านวนคร้ังที่จัด
กิจกรรม

สถานที่ทอ่งเที่ยวในเขต
เทศบาลเกิดความ
สวยงามและอยู่ใน
สภาพที่เปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย

ส านัก
ปลัดเทศบาล

2 โครงการจัดต้ังศูนย์
ประสานงานการทอ่งเที่ยวอย่าง
ครบวงจร/ศูนย์กลางการแสดง
สินค้า

เพื่อใหเ้ทศบาลต าบลเมือง
งาย มีศูนย์ประสานงาน
การทอ่งเที่ยวแบบครบวงจร

จัดต้ังศูนย์ประสานงาน
แหล่งทอ่งเที่ยว จ านวน 1
 แหง่

500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 แหง่ ในเขตเทศบาลมีศูนย์
ประสานงานแหล่ง
ทอ่งเที่ยวไวบ้ริการ
ประชาชนทั่วไป

ส านัก
ปลัดเทศบาล

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่2

   ตัวชี้วัด   (KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่1

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) รับผิดชอบ
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ   ตัวชี้วัด   (KPI)ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

3 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์และ
จุดพกัรถ บริการนักทอ่งเที่ยว
บริเวณปากทางแยกเมืองงาย

เพื่อเปน็จุดบริการ
นักทอ่งเที่ยว ได้พกัผ่อนใน
การเข้าสู่เส้นทางแหล่ง
ทอ่งเที่ยวต่าง ๆ

จ านวน 1 แหง่ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน 1 แหง่ นักทอ่งเที่ยวมีแหล่ง
พกัผ่อน เพื่อผ่อนคลาย
ความเมื่อยล้าจากการ
เดินทาง และเปน็
สถานที่จ าหน่ายสินค้า
ทางการเกษตร และ
ผลิตภณัฑ์ของกลุ่ม
แม่บา้นต่าง ๆ

ส านัก
ปลัดเทศบาล

4 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
มัคคุเทศก์น้อย

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กนักเรียน
ได้รับการพฒันาความรู้
ความสามารถด้านการ
ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวและ
สถานที่ทอ่งเที่ยวต่าง ๆ ใน
เขตเทศบาล

เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม
และพฒันาความรู้
ความสามารถด้านการ
ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวแก่
เด็กและเยาวชนในเขต
พื้นที่รวมถึงเด็กนักเรียนใน
โรงเรียนในเขตพื้นที่
เทศบาลฯ

20,000 
(2559: 
20,000)

20,000 20,000 ร้อยละ 90 ของ
เด็กและเยาวชน
ในเขตพื้นที่รวมถึง
เด็กนักเรียนใน
โรงเรียนในเขต
พื้นที่เทศบาลได้
ร่วมกิจกรรม
อย่างน้อย ปลีะ 1
 คร้ัง

เด็กนักเรียนได้รับการ
พฒันาความรู้ ความ 
สามารถด้านการ
ทอ่งเที่ยวและรู้จัก
สถานที่ทอ่งเที่ยวในเขต 
และสามารถถ่ายทอด
ใหแ้ก่บคุคลอื่นและ
นักทอ่งเที่ยวได้

กองการศึกษา
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เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ)
2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท)

รับผิดชอบ

1 โครงการพฒันาบคุลากร
ทางการศึกษา และผู้ที่
เกี่ยวข้อง

เพื่อพฒันาความรู้ความ 
สามารถของบคุลากรทาง
การศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง

บคุลากรทางการศึกษา
และบคุลากรที่เกี่ยวข้อง
ได้รับการฝึกอบรม/ศึกษา
ดูงานอย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง

50,000 
(2559:50,000)

50,000 50,000 ร้อยละ98ของ
บคุลากรได้รับการรับ
การฝึกอบรม/ศึกษา
ดูงานอย่างน้อยปลีะ 
1 คร้ัง

บคุลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้พฒันาความรู้ ความ 
สามารถเพื่อพฒันางานด้าน
การศึกษาของเทศบาลฯ

กอง
การศึกษา

2 โครงการการจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมการศึกษา
และพฒันาการเรียนรู้ 
ส าหรับเด็กของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

เพื่อพฒันาทกัษะการ
เรียนรู้และพฒันาทกัษะ
ด้านวชิาการ รวมถึงการ
พฒันาคุณภาพทาง
การศึกษาใหแ้ก่เด็กเล็ก
ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เด็กนักเรียนในศูนย์พฒันา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลฯ 
ได้รับการพฒันาฯ อย่าง
ทั่วถึง

20,000 
(2559:50,000)

20,000 20,000 ร้อยละ98 ของเด็ก
นักเรียนฯผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับการ
พฒันาฯอย่างทั่วถึง

เด็กนักเรียน ได้รับการ
พฒันาทกัษะการเรียนรู้และ
ทกัษะด้านวชิาการ

กอง
การศึกษา

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่2
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่3
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต

3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษาทุกระดบั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ)
2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท)

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

3 โครงการทนัตอนามัย
ส่งเสริมสุขภาพและ     
ทนัตอนามัย

เพื่อจัดกิจกรรมพฒันา
ความ รู้ด้านทนัตอนามัย
แก่เด็กนักเรียน อย่างน้อย
ปลีะ 1 คร้ัง และเด็ก
นักเรียนได้รับการตรวจ
สุขภาพในช่องปากและฟนั
 อย่างน้อยปลีะ 2 คร้ัง
(ภาคเรียนละ 1 คร้ัง)

เด็กนักเรียนโรงเรียนใน
เขตเทศบาลและเด็ก
นักเรียนในศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาล ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมและตรวจ
สุขภาพในช่องปาก ปลีะ 
2 คร้ัง (ภาคเรียนละ 1  
คร้ัง)

20,000 
(2559:30,000)

20,000 20,000 ร้อยละ98 ของเด็ก
นักเรียนฯ ได้รับการ
ตรวจสุขภาพในช่อง
ปากและฟนั อย่าง
น้อยปลีะ 2 คร้ัง

เด็กนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมตามโครงการฯ
ได้รับความรู้และมีความ
เข้าใจเร่ืองสุขภาพอนามัย 
และมีสุขภาพในช่องปาก
และฟนัที่ดีตามเกณฑ์
มาตรฐาน

กอง
การศึกษา

4 โครงการจ้างนักเรียน 
นักศึกษา ท างาน ช่วงปดิ
ภาคเรียน

เพื่อใหน้ักเรียน นักศึกษา
ใช้เวลาวา่งใหเ้ปน็
ประโยชน์ และสร้าง
รายได้ระหวา่งปดิภาคเรียน

จ้างงานนักเรียน นักศึกษา
 ระหวา่งปดิภาคเรียน ปี
ละ 1 คร้ัง

100,000 
(2558: 

100,000)

100,000 100,000 1.ร้อยละ98 ของ
นักเรียนนักศึกษา 
รู้จักใช้เวลาวา่งให้
เกิดประโยชน์ 2.ร้อย
ละ98 ของนักเรียน
นักศึกษา มีรายได้
ระหวา่งปดิภาคเรียน

นักเรียน นักศึกษาใช้เวลา
วา่งใหเ้ปน็ประโยชน์ และ
เกิดการเรียนรู้การปฏบิติั 
งานในทอ้งถิ่นของตน

กอง
การศึกษา

5 โครงการจัดซ้ืออาหาร
กลางวนัใหก้ับเด็ก
นักเรียนศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กเทศบาล

เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวนัแก่นักเรียนระดับ
อนุบาลสังกัดเทศบาล
ต าบลเมืองงาย

เด็กนักเรียนใน ศพพ. ได้
รับประทานอาหาร
กลางวนัอย่าวทั่วถึง

500000 
(2559: 

500,000)

500,000 500,000 ร้อยละ 100 ของ
เด็กนักเรียน ศพด. 
ได้รับประทาน
อาหารกลางวนั

นักเรียนระดับอนุบาลมี
อาหารกลางวนัรับประทาน
เพยีงพอ

กอง
การศึกษา



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ)
2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท)

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

6 โครงการจัดซ้ืออาหาร
เสริม (นม) ใหก้ับเด็ก
นักเรียนศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กเทศบาล และโรงเรียน
ในเขตเทศบาล

เพื่อสนับสนุนอาหารเสริม 
(นม) แก่นักเรียนระดับ
อนุบาลสังกัดเทศบาล 
และโรงเรียนในเขตเทศบาล

เด็กนักเรียนศูนย์พฒันา
เด็กเล็กเทศบาล และ 
โรงเรียนในเขตเทศบาล 
จ านวน 2 แหง่ ได้
รับประทานอาหารเสริม
(นม)อย่างทั่วถึง

1000000 
(2558: 

950,000)

1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 100 ของ
เด็กนักเรียนฯ ได้รัป
ระทานอาหารเสริม 
(นม)

นักเรียนระดับอนุบาลสังกัด
เทศบาล และโรงเรียนในเขต
เทศบาลได้ด่ืมอาหารเสริม 
(นม) อย่างเพยีงพอ

กอง
การศึกษา

7 โครงการจัดซ้ืออาหาร
กลางวนัส าหรับเด็กเล็ก
ถึงประถมศึกษาปทีี่ 6 
โรงเรียนชุมชนบา้นเมือง
งายและโรงเรียนบา้นใหม่

เพื่อสมทบอาหารกลางวนั
แก่นักเรียนระดับประถม 
ศึกษาโรงเรียนในเขต
เทศบาลที่งบประมาณมีไม่
เพยีงพอ

เด็กนักเรียน โรงเรียนใน
เขตพื้นที่เทศบาลฯ  
จ านวน 2 แหง่ ได้
รับประทานอาหาร
กลางวนัอย่างทั่วถึง

1,000,000 
(2559: 

1,000,000)

1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 100 ของ
เด็กนักเรียนฯ ในเขต
เทศบาลฯได้
รับประทานอาหาร
กลางวนั

นักเรียนระดับประถมศึกษา
ในโรงเรียนในเขตเทศบาลมี
อาหารกลางวนัรับประทาน
เพยีงพอ

กอง
การศึกษา

8 โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมด้านการกีฬาและ
นันทนาการ

เพื่อพฒันาทกัษะและเพิ่ม
ประสิทธภิาพด้านกีฬา
และนันทนาการใหแ้ก่
นักเรียน

เด็กนักเรียนในโรงเรียนใน
เขตเทศบาลฯ และเด็ก
นักเรียนในศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาล มี
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง

30,000 
(2559:30,000)

30,000 30,000 ร้อยละ 100 ของ
เด็กนักเรียนฯ ได้รับ
ร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา

เด็กนักเรียนได้รับการ
พฒันาและมีประสิทธภิาพ
ด้านการกีฬาเพิ่มขึ้น

กอง
การศึกษา



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ)
2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท)

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

9 โครงการคุณธรรมน า
ความรู้ สู่การพฒันาเด็ก
ปฐมวยั

เพื่อใหเ้ด็กเล็กได้รับการ
พฒันา ในด้านคุณธรรม 
จริยธรรม

เด็กนักเรียนในศูนย์พฒันา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาล

20,000 
(2559:20,000)

20,000 20,000 ร้อยละ 100 ของ
เด็กนักเรียนฯ ได้ร่วม
กิจกรรม

เด็กเล็กมีคุณธรรม จริยธรรม
 และมีจิตส านึก ที่ดี

กอง
การศึกษา

10 โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมส าหรับนักเรียน
ในสถานศึกษา

เพื่อเด็กนักเรียนได้รับการ
พฒันา ในด้านคุณธรรม 
จริยธรรม

เด็กนักเรียนในโรงเรียนใน
เขตเทศบาลฯ ได้ร่วม
โครงการพฒันาคุณธรรม
จริยธรรมอย่างน้อยปลีะ 
1 คร้ัง

25,000 
(2558:25,000)

25,000 25,000 จ านวนที่สนับสนุนปี
ละ 1 คร้ัง

เด็กนักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีจิตส านึก ที่ดี

กอง
การศึกษา

11 โครงการจัดงานวนัเด็ก
แหง่ชาติ

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กได้ร่วม
กิจกรรมงานวนัเด็ก

เพื่อจัดกิจกรรมงานวนั
เด็กแก่ เด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาล

100,000 
(2559: 

100,000)

 100,00 100,000 ร้อยละ 90 ของเด็ก
และเยาวชนในเขต
พื้นที่รวมถึงเด็ก
นักเรียนในโรงเรียน
ในเขตพื้นที่เทศบาล
ได้ร่วมกิจกรรมอย่าง
น้อย ปลีะ 1 คร้ัง

เด็กและเยาวชนได้ร่วม
กิจกรรมวนัเด็ก มีความกล้า
คิด กล้าแสดงออกในส่ิงที่
ถูกต้อง

กอง
การศึกษา



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ)
2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท)

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

12 โครงการสนับสนุนจัด
กิจกรรมส่งเสริม
การศึกษาและพฒันาการ
เรียนรู้

เพื่อพฒันาทกัษะการ
เรียนรู้และพฒันาทกัษะ
ด้านวชิาการ รวมถึงการ
พฒันาคุณภาพทาง
การศึกษาใหแ้ก่นักเรียน

เด็กนักเรียนในโรงเรียนใน
เขตเทศบาลฯ ได้ร่วม
โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการศึกษาและ
พฒันาการเรียนรู้อย่าง
น้อยปลีะ 1 คร้ัง

25000 
(2559:3,000)

25,000 25,000 จ านวนที่สนับสนุนปี
ละ 1 คร้ัง

เด็กนักเรียน ได้รับการ
พฒันาทกัษะการเรียนรู้และ
ทกัษะด้านวชิาการ

กอง
การศึกษา

13 โครงการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความสัมพนัธ์
ระหวา่งสถานศึกษากับ
ชุมชน

เพื่อสร้างความเข้าใจ และ
ความสัมพนัธอ์ันดีระหวา่ง
สถานศึกษากับชุมชน 
(สถานศึกษา/โรงเรียน/
บา้น/วดั)

เพื่อสร้างความสัมพนัธอ์ัน
ดีระหวา่งศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กฯ  กับสถานศึกษากับ
ชุมชน (สถานศึกษา/
โรงเรียน/บา้น/วดั)

30000 
(2559:30,000)

30,000 30,000 ร้อยละ 90 ของ
(สถานศึกษา/
โรงเรียน/บา้น/วดั)มี
ความสัมพนั์อันดีต่อ
กัน

เกิดความเข้าใจ และ
ความสัมพธัอ์ันดีระหวา่ง
สถานศึกษากับชุมชน 
(สถานศึกษา/โรงเรียน/
บา้น/วดั)

กอง
การศึกษา

14 โครงการจัดงาน
นิทรรศการแสดงผลงาน
นักเรียนและพธิมีอบใบ
ประกาศนียบตัรแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษาของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สังกัด
เทศบาลต าบลเมืองงาย

เพื่อส่งเสริมงานวชิาการ
และผลงานของเด็กเล็ก
เปน็การสร้างขวญัและ
ก าลังใจใหแ้ก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากศูนย์พฒันา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ต าบลเมืองงาย

เพื่อจัดงานวชิาการและ
ผลงานของเด็กนักเรียน 
ในศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ

20,000 
(2559:20,000)

20,000 20,000 ร้อยละ 100 ของ 
ศพด มีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมงาน
วชิาการและผลงานฯ
 อย่างน้อยปลีะ 1 
คร้ัง

เด็กนักเรียนได้แสดงผลงาน
ทางวชิาการ ผู้ส าเร็จการ 
ศึกษาได้รับขวญัและก าลัง 
ใจที่ดีในวนัที่ส าเร็จการศึกษา

กอง
การศึกษา



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ)
2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท)

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

15 โครงการส่งเสริม/
สนับสนุนการจัดงานวนั
เด็กแหง่ชาติ

เพื่อส่งเสริมและให้
ความส าคัญต่อเด็ก

สนับสนุนการจัดกิจกรรม 
  1 คร้ัง

30000 
(2559:30,000)

30,000 30,000 จ านวน 1 คร้ัง เด็กได้รับการส่งเสริมให้
แสดงออกในทางที่สร้างสรรค์

กอง
การศึกษา

16 โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานกรมอนามัย/
ค่าพาหนะน าส่งนักเรียน
ไปสถาน พยาบาล

เพื่อจัดกิจกรรมพฒันา
ความรู้ด้านสุขภาพ
อนามัยแก่เด็กนักเรียน 
อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง 
และใหเ้ด็กนักเรียนได้รับ
การตรวจสุขภาพประจ าปี
 อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง

เด็กนักเรียนโรงเรียนใน
เขตเทศบาลฯ และเด็ก
นักเรียนในศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาล อย่าง
น้อยปลีะ 1 คร้ัง

20,000 
(2559:20,000)

20,000 20,000 1.ร้อยละ98 ของ
เด็กนักเรียนฯ  ได้รับ
การตรวจสุขภาพ
ประจ าปอีย่างน้อยปี
ละ 1 คร้ัง  2. ร้อย
ละ 98 ของเด็ก
นักเรียนฯ ได้เข้าร่วม
โครงการฯเพื่อพฒันา
ความรู้อย่างน้อยปลีะ
 1 คร้ัง

เด็กนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมตามโครงการฯ 
ได้รับความรู้และมีความ
เข้าใจเร่ืองสุขภาพอนามัย 
และเด็กนักเรียนมีสุขภาพ
อนามัยและมีพฒันาการที่ดี
ตามวยั

กอง
การศึกษา

17 โครงการปอ้งกันปญัหายา
เสพติดในสถานศึกษา

เพื่อลดความเส่ียงปญัหา
ด้านปญัหายาเสพติด

นักเรียน นักศึกษาในเขต
เทศบาล

40,000 
(2559:40,000)

40,000 40,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

นักเรียน นักศึกษาในเขต
เทศบาลหา่งไกลยาเสพติด

ส านัก
ปลัดเทศบาล



 ผ 01

เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) รับผิดชอบ

1 โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์

เพื่ออนุรักษว์ฒันธรรม
ประเพณีสงกรานต์ และ
งานสรงน้้าพระสถูปฯ

เพื่อจัดกิจกรรมอนุรักษ์
วฒันธรรมประเพณี
สงกรานต์และงานสรงน้้า
พระสถูปฯ ส้าหรับ
ประชาชนในเขตเทศบาล

150,000  
(2559: 

150,000)

150,000 150,000 1.ร้อยละของ
ประชาชนใน
พื้นที่มีโอกาสเข้า
ร่วมกิจกรรมฯ   
  2. ร้อย 80 
ของประชาชนที่
เข้าร่วม
โครงการฯเหน็
ความส้าคัญของ
การจัดกิจกรรม

ประชาชนตระหนักถึง
ความส้าคัญ และเข้า
ร่วมกิจกรรมในวนัส้าคัญ

กองการศึกษา

2 โครงการส่งเสริมประเพณีและ
วฒันธรรม การจัดการประกวด
กิจกรรมผู้สูงอายุ และประเพณี
รดน้้าด้าหวัขอพรผู้สูงอายุ

เพื่อใหค้นในชุมชนเหน็
คุณค่าผู้สูงอายุ และเปน็
การอนุรักษว์ฒันธรรม
ประเพณีอันดีงาม

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 70,000 
(2559: 

100,000)

70,000 70,000 จ้านวนผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาลที่
เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 50

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ในเขตเทศบาล

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่2
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่4
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม
3.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และวันส าคัญ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

  ตัวชี้วัด   (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
  ตัวชี้วัด   (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

3 โครงการจัดงานประเพณีวนั
ลอยกระทง

เพื่ออนุรักษว์ฒันธรรม
ประเพณีวนัลอยกระทง

เพื่อจัดกิจกรรมอนุรักษ์
ประเพณีลอยกระทง
ส้าหรับประชาชนในเขต
เทศบาล

200,000 
(2559: 

250,000)

200,000 200,000 1.ร้อยละของ
ประชาชนใน
พื้นที่มีโอกาสเข้า
ร่วมกิจกรรมฯ   
 2. ร้อย 80 
ของประชาชนที่
เข้าร่วม
โครงการฯเหน็
ความส้าคัญของ
การจัดกิจกรรม

ประชาชนตระหนักถึง
ความส้าคัญ และเข้า
ร่วมกิจกรรมในวนัส้าคัญ

กองการศึกษา

4 โครงการจัดงานวนัส้าคัญรัฐ
พธิ/ีราชพธิี

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม
ในวนัส้าคัญต่าง ๆ

ประชาชนในเขตเทศบาล
ได้ร่วมกิจกรรม

70,000 
(2559: 
50,000)

70,000 70,000 1.ร้อยละของ
ประชาชนใน
พื้นที่มีโอกาสเข้า
ร่วมกิจกรรมฯ   
 2. ร้อยละ80
ของประชาชนที่
เข้าร่วม
โครงการฯเหน็
ความส้าคัญของ
การจัดกิจกรรม

ประชาชนตระหนักถึง
ความส้าคัญ และเข้า
ร่วมกิจกรรมในวนัส้าคัญ

กองการศึกษา



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
  ตัวชี้วัด   (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

5 โครงการอุ้ยสอนหลาน สืบสาน
ศิลปวฒันธรรมและภมูิปญัญา
พื้นบา้น

เพื่ออนุรักษว์ฒันธรรม
ประเพณีอันดีงาม

เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาล

10,000 
(2559: 
10,000)

10,000 10,000 ร้อยละ 90 ของ
กลุ่มเปา้หมายมี
ความรู้ความ
เข้าใจในกิจกรรม

เด็กและเยาวชน
ตระหนักถึงความส้าคัญ
ของวฒันธรรมพื้นบา้น

ส้านัก
ปลัดเทศบาล

6 โครงการสนับสนุนการจัดงาน
รัฐพธิต่ีาง ๆ

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมงาน
 รัฐพธิแีละพธิต่ีาง ๆ เช่น
 วนัเฉลิมพระชนมพรรษา
 12 สิงหา 5 ธนัวา       
  วนัปยิมหาราช วนั
คล้ายวนัสวรรคตสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช

สนับสนุนอ้าเภอเชียงดาว 5,000 
(2559:5,000)

5,000 5,000 ร้อยละของ การ
สนับสนุน 
(จ้านวน คร้ัง/ป)ี

ประชาชนได้เข้าร่วม
กิจกรรม

กองการศึกษา

7 โครงการส่งเสริมสืบสาน และ
อนุรักษว์ฒันธรรมประเพณี
ของทอ้งถิ่น

เพื่อเปน็การส่งเสริม
อนุรักษคุ์ณค่าทาง
วฒันธรรมประเพณีแบบ
ล้านนาใหค้งอยู่ คู่วถิีชีวติ
ของชาวล้านนาสืบไป

ประชาชน เยาวชนในเขต
เทศบาลเข้าร่วมกิจกรรม

50,000 
(2559:50,000)

50,000 50,000 1.ร้อยละ ของ
ประชาชน 
เยาวชนในเขต
เทศบาลมีโอกาส
เข้าร่วมกิจกรรม

ประชาชนเยาวชนมี
วฒันธรรมประเพณีเพื่อ
สืบทอดต่อไป

กองการศึกษา



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
  ตัวชี้วัด   (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

8 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวนั
ส้าคัญทางพระพทุธศาสนา 
และส่งเสริมกิจกรรมด้าน
วฒันธรรมประเพณีอื่น ๆ

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

ประชาชน, เยาวชน ใน
เขตเทศบาลฯ

50,000 
(2559: 
50,000)

50,000 50,000 1.ร้อยละของ
ประชาชนใน
พื้นที่มีโอกาสเข้า
ร่วมกิจกรรมฯ   
 2. ร้อยละ80
ของประชาชนที่
เข้าร่วม
โครงการฯเหน็
ความส้าคัญของ
การจัดกิจกรรม

ประชาชนตระหนักให้
ความส้าคัญและเข้าร่วม
กิจกรรมในวนัส้าคัญ
ทางศาสนาและ
วฒันธรรมประเพณี
ส้าคัญ

กองการศึกษา

9 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
อนุรักษข์นบธรรมเนียม
ประเพณีทอ้งถิ่น

เพื่ออนุรักษว์ฒันธรรม 
ประเพณี ศาสนา และ
เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
ได้มีโอกาสร่วมท้าบญุใน
วนัส้าคัญ

สนับสนุนใหแ้ก่หน่วยงาน
และชุมชนในเขตเทศบาล

50,000 
(2558:50,000)

50,000 50,000 จ้านวนคร้ังที่จัด
กิจกรรม

นักเรียนในโรงเรียนใน
เขตเทศบาลมีความรู้ 
ความช้านาญในการ
ปฏบิติัหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ

ส้านัก
ปลัดเทศบาล/ 
กองการศึกษา



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
  ตัวชี้วัด   (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

10 โครงการอุดหนุนวดัในเขต
เทศบาลต้าบลเมืองงาย

เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม
ทางพระพทุธศาสนา การ
เผยแพร่หลักธรรม 
ปลูกฝังจริยธรรมและ
อนุรักษว์ฒันธรรม
ประเพณีใหแ้ก่นักเรียน, 
เยาวชน และประชาชน

วดัในเขตเทศบาลต้าบล
เมืองงาย จ้านวน 6 แหง่

70,000 
(2559: 
70,000)

70,000 70,000 1.ร้อยละของ 
การสนับสนุน 
(จ้านวน 1คร้ัง/
ป/ีวดั)            
2. ร้อยละของ
เยาวชนและ
ประชาชนใน
พื้นที่มีโอกาสเข้า
ร่วมกิจกรรมฯ

เยาวชนและประชาชน
ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมทางพระพทุธ 
ศาสนา และเปน็การ
อนุรักษว์ฒันธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ทอ้งถิ่น

 กองการศึกษา

11 โครงการสนับสนุนงานรัฐพธิี
เนื่องในวนัยุทธหตัถี วนัคล้าย
วนัสวรรคต ณ พระสถูปเจดีย์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชา
นุสรณ์

เพื่อใหป้ระชาชน
ตระหนักถึงพระมหา
กรุณาธคุิณของพระองค์
ทา่นที่มีต่อพสกนิกรชาว
ไทย

สนับสนุนการจัดงาน ปลีะ
 2 คร้ัง

50,000 
(2559: 
50,000)

50,000 50,000 1.ร้อยละของ 
การสนับสนุน 
(จ้านวน คร้ัง/ป)ี
 2.ร้อยละของ
เยาวชนและ
ประชาชนใน
พื้นที่มีโอกาสเข้า
ร่วมกิจกรรมฯ

ประชาชนส้านึกในพระ
มหากรุณาธคุิณของ
พระองค์ทา่น

 กองการศึกษา

12 โครงการสนับสนุนการจัดงาน
มหกรรมไม้ดอก ไม้ประดับ

เพื่อสนับสนุนอ้าเภอและ
จังหวดัในการตกแต่งรถ
บพุชาติ

สนับสนุนค่าตกแต่ง       
รถบพุชาติ 1 คร้ัง

15,000 
(2559: 
15,000)

15,000 15,000 จ้านวนที่
สนับสนุน 1 คร้ัง

ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรม

กองการศึกษา



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
  ตัวชี้วัด   (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

13 โครงการสนับสนุนโครงการจัด
งานประเพณีสงการนต์ อ้าเภอ
เชียงดาว

เพื่ออนุรักษรั์กษา
ประเพณีอันดีงามของ
ไทยล้านนา

สนับสนุนการจัดงาน 1 
คร้ัง

5,000   
(2559: 
30,000)

5,000 5,000 ร้อยละของ การ
สนับสนุน 
(จ้านวน คร้ัง/ป)ี

ประชาชนร่วมกัน
อนุรักษป์ระเพณีไทย
ล้านนา

กองการศึกษา



 ผ 01

เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) รับผิดชอบ

1 โครงการสร้างส่งเสริมชุมชน
เข้มแข็ง

เพื่อใหชุ้มชนในเขต
เทศบาลมีความเข้มแข็ง

ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ
ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งในเขต
เทศบาล จ านวนปลีะ   1 คร้ัง

50,000  
(2559: 
50,000)

50,000 50,000 จ านวนปลีะ 
1 คร้ัง

ชุมชนในเขตเทศบาลมี
ความเข้มแข็ง

ส านัก
ปลัดเทศบาล

2 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภยั
ธรรมชาติและสาธารณภยั
ต่าง ๆ

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยั ช่วยเหลือผู้ประสบภยัเมื่อ 
เกิดเหตุ

250,000 
(2559: 

250,000)

250,000 250,000 จ านวนผู้ที่
ได้รับความ
ช่วยเหลือ

ผู้ประสบภยัได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง

ส านัก
ปลัดเทศบาล

3 โครงการฝึกอบรม/ทบทวน/
ค่าตอบแทน อาสาสมัคร
ปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน ของ
เทศบาลต าบลเมืองงาย

เพื่อใหม้สีมาชิก อปพร.มี
ความรู้ความสามารถและเพิ่ม
ทกัษะในด้านการช่วยเหลือผู้
ประสบพบิติัต่าง ๆ และมี
ค่าตอบแทนจากการปฏบิติั
หนา้ที่

จัดอบรม/ทบทวน จ านวน 1
 คร้ัง และจัดค่าตอบแทน
ตามกิจกรรม

50,000  
(2559: 

100,000)

50,000 50,000 จ านวน 1 
คร้ัง

สมาชิกมีความสามารถใน
การปฏบิติัหน้าที่ช่วยเหลือ
ได้ทนัเหตุการณ์ และ
ได้รับค่าตอบแทนจากการ
ปฏบิติัหน้าที่

ส านัก
ปลัดเทศบาล

4 โครงการรณรงค์ปอ้งกันและ
ลดอุบติัเหตุ อุบติัภยัในช่วง
เทศกาลส าคัญ

เพื่อประชาชนได้รับความ
ปลอดภยั

ลดอุบติัเหตุในที่สาธารณะ
และชุมชน

50,000  
(2559: 
50,000)

50,000 50,000 จ านวน 2 
คร้ัง

อัตราการเกิดอุบติัเหตุ
ลดลง 20%

ส านัก
ปลัดเทศบาล

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่6
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่4

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม
3.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) รับผิดชอบ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

5 โครงการช่วยเหลือผู้ที่มีความ
ต้องการและขาดแคลนเคร่ือง
กันหนาว

เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อนจาก
อากาศที่หนาวเย็น

จัดซ้ือเคร่ืองนุ่มหม่/ผ้าหม่/
เคร่ืองกันหนาว  ปลีะ 1 คร้ัง

300,000 
(2559: 

200,000)

300,000 300,000 จ านวนผู้ที่
ได้รับความ
ช่วยเหลือ

ประชาชนในเขตเทศบาล
ได้รับแจกอย่างทั่วถึง เพื่อ
ปอ้งกันภยัหนาว

ส านัก
ปลัดเทศบาล

6 โครงการฝึกอบรมการปอ้งกัน
และบรรเทาสาธารณภยัเพิ่ม
ประสิทธภิาพเจ้าพนักงาน
ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั

เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่งาน
ปอ้งกันฯ มีความรู้
ความสามารถและเพิ่ม
ทกัษะในด้านการช่วยเหลือ
ผู้ประสบพบิติัต่าง ๆ

จัดอบรม/ทบทวน ปลีะ 1 
คร้ัง

30,000  
(2559: 
30,000)

30,000 30,000 จ านวน 1 
คร้ัง

เจ้าหน้าที่งานปอ้งกันฯ มี
ความสามารถในการ
ปฏบิติัหน้าที่ช่วยเหลือได้
ทนัเหตุการณ์

ส านัก
ปลัดเทศบาล

7 โครงการฝึกอบรม/ทบทวน กู้
ชีพกู้ภยัเทศบาลต าบลเมืองงาย

เพื่อใหม้ีบคุลากร
เตรียมพร้อมด้านการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภยัพบิติั
ต่าง ๆ

จัดฝึกอบรมปลีะ 1 คร้ัง 50,000  
(2559: 
50,000)

50,000 50,000 จ านวน 1 
คร้ัง

สามารถช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัหรือเผชิญเหตุ
ได้อย่างรวดเร็ว

ส านัก
ปลัดเทศบาล

8 โครงการฃับขี่ปลอดภยั 
เสริมสร้างวนิัยจราจร

เพื่อประชาชนได้รับความ
ปลอดภยัในการขับขี่
รถจักรยานยนต์และการ
ซ้อนทา้ยรถจักรยานยนต์

ลดอุบติัเหตุในที่สาธารณะ
และชุมชน

30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60
ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความเข้าใจ
ในการขับขี่

ประชาชนมีความปลอดภยั
 ยิ่งขึ้น ในการขับขี่รถ 
จักรยานยนต์ และการ
ซ้อน ทา้ยรถจักรยานยนต์
 และเปน็การปฏบิติัตาม
กฎ ระเบยีบ ทาง
การจราจร

ส านัก
ปลัดเทศบาล



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) รับผิดชอบ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

9 โครงการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับการ
บริการทางการแพทย์
ฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบติัภยัหรือ
อุบติัเหตุ ต่าง ๆ ได้อย่าง
ทนัทว่งที

ปลีะ 1 คร้ัง 20,000  
(2559: 
50,000)

20,000 20,000 จ านวน 1 
คร้ัง

ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบติัภยั
 หรืออุบติัเหตุในการน า 
ไปส่งยังสถานพยาบาลได้
อย่างทนัทว่งที

ส านัก
ปลัดเทศบาล



 ผ 01

เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) รับผิดชอบ

1 โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้ปว่ยเอดส์

เพื่อใหค้วามช่วยเหลือ  
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้ปว่ย
เอดส์ ฯลฯ

จัดหางบประมาณ
สนับสนุนช่วยเหลือเดือน
ละ 1 คร้ัง

300,000 
(2559: 

300,000)

300,000 300,000 จ านวนผู้รับเบี้ยยัง
ชีพ

ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 
ผู้ปว่ยเอดส์ได้รับ
ความช่วยเหลือด้าน
เบี้ยยังชีพ

ส านัก
ปลัดเทศบาล

2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ชุมชน

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
เยาวชน ประชาชน ทั้ง 7
 ชุมชน ได้การออกก าลัง
กาย มีสุขภาพสมบรูณ์ 
ทั้งกายและจิตใจ

จัดหรือส่งเสริมกิจกรรม
ด้านการกีฬา 7 ชุมชน 
จ านวนปลีะ 1 คร้ัง

100,000 
(2559: 

100,000)

100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ทั้ง 7 
ชุมชน

นักเรียน เยาวชน 
ประชาชน ผู้สูงอายุ 
รักการออกก าลังกาย
และมีสุขภาพ
สมบรูณ์ ทั้งกายและ
จิตใจ

กองการศึกษา

3 โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้สูงอายุ ทั้ง 7 ชุมชน ได้
การออกก าลังกาย มี
สุขภาพสมบรูณ์ ทั้งกาย
และจิตใจ

50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้สูงอายุเข้า
ร่วมกิจกรรม ทั้ง 7
 ชุมชน

ผู้สูงอายุ รักการออก
ก าลังกายและมี
สุขภาพสมบรูณ์ ทั้ง
กายและจิตใจ

ส านัก
ปลัดเทศบาล

 ตัวชี้วัด  (KPI)

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่5
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่2

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม
3.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการดแูลรักษาสุขภาพอนามยัของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) รับผิดชอบ
 ตัวชี้วัด  (KPI)ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

4 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน 
ประชาชนสัมพนัธ์

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
เยาวชน ประชาชนทั่วไป
ได้การออกก าลังกาย มี
สุขภาพสมบรูณ์ ทั้งกาย
และจิตใจ

จัดหรือส่งเสริมกิจกรรม
ด้านการกีฬา จ านวนปลีะ
 1 คร้ัง

50,000 
(2559: 
50,000)

50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

นักเรียน เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป รัก
การออกก าลังกาย 
และมีสุขภาพ
สมบรูณ์ ทั้งกายและ
จิตใจ

กองการศึกษา

5 โครงการอุดหนุน อสม. ในเขต
เทศบาล

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ต่าง ๆ ของ อสม. ในเขต
เทศบาล

อุดหนุน จ านวน 1 คร้ัง 105,000 
(2559: 

105,000)

105,000 105,000 จ านวนที่สบบัสนุน
ปลีะ 1 คร้ัง

อสม. ในเขตเทศบาล
ได้ร่วมกันท า
กิจกรรมต่าง ๆ

กองสาธารณสุข

6 โครงการอุดหนุนกิจกรรมวนั 
อสม.แหง่ชาติ

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของ อสม.

อุดหนุน จ านวน 1 คร้ัง 20,000 
(2559: 
20,000)

20,000 20,000 จ านวนที่สบบัสนุน
ปลีะ 1 คร้ัง

อสม. ได้เข้าใจใน
บทบาท หน้าที่ของ
ตนเอง

กองสาธารณสุข

7 โครงการอาหารปลอดภยั 
ตลาดสดน่าซ้ือและอาหาร
ปลอดภยั

เพื่อใหผู้้ประกอบการ
ร้านอาหารมีความรู้ใน
ด้านอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ

จัดกิจกรรมอบรมแก่ผู้
ประกอบ การร้านอาหาร 
แผงลอย ผู้ประกอบ
อาหารในโรงเรียน ฯลฯ 
จ านวนปลีะ 1 คร้ัง

20,000 
(2559: 
20,000)

20,000 20,000 จ านวน
ร้านอาหาร/แผง
ลอยได้รับการ
อบรม ร้อยละ60 
ของผู้ประกอบการ
ในพื้นที่

ประชาชนในเขต
เทศบาล ได้บริโภค
อาหารที่ถูก
สุขลักษณะ

กองสาธารณสุข



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) รับผิดชอบ
 ตัวชี้วัด  (KPI)ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

8 โครงการปอ้งกันและควบคุม
โรคพษิสุนัขบา้ในเขตเทศบาล

ของสุนัขและแมวในเขต
เทศบาลได้รับการฉีด
วคัซีนปอ้งกันโรคพษิ
สุนัขบา้ และได้รับการ
ฉีดยาคุมก าเนิดอย่าง
ทั่วถึงและครอบคลุม

สุนัขและแมวในเขต
เทศบาล

50,000 
(2559: 
50,000)

50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ
สุนัขและแมวในเขต
เทศบาลได้รับ
บริการวคัซีน

สุนัขและแมวในเขต
เทศบาลได้รับการฉีด
วคัซีนปอ้งกันโรคพษิ
สุนัขบา้และได้รับ
การฉีดยาคุมก าเนิด
อย่างทั่วถึงและ
ครอบคลุม

กองสาธารณสุข

9 โครงการปอ้งกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาล

เพื่อด าเนินการปอ้งกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออกเปน็วงรอบ 
ทกุ 3 เดือน

ชุมชนในเขตเทศบาล 
จ านวน 7 ชุมชน

70,000 
(2559:70,000)

70,000 70,000 จ านวนผู้ปว่ยลดลง
 ร้อยละ 20

ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในการมี
ส่วนร่วมในการ
ปอ้งกันโรคติดต่อ

กองสาธารณสุข

10 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพน่
ละอองฝอย/หมวกควนั 
ก าจัดยุงในเขตเทศบาล

เพื่อใหม้ีเคร่ืองมือใช้ใน
การพน่ยาก าจัดยุง

จัดซ้ือเคร่ืองพน่ละออง
ฝอยจ านวน 1 เคร่ือง

80000  
(2559:  
80,000)

80,000 80,000 จ านวนที่จัดซ้ือ เทศบาลมีเคร่ืองมือ
ใช้ในการปฏบิติังาน
เพยีงพอ

กองสาธารณสุข

11 โครงการรณรงค์ ทอ้งถิ่นร่วม
ใจ ต้านภยัเอดส์

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
ในเขตเทศบาลได้มีความ
เข้าใจและใหค้วามส าคัญ
เกี่ยวกับปญัหาและการ
ปอ้งกันเอดส์

รณรงค์ประชาสัมพนัธใ์ห้
ความเข้าใจและให้
ความส าคัญเกี่ยวกับ
ปญัหาและการปอ้งกัน
แก้ไขปญัหาเอดส์

20,000 
(2559: 
20,000)

20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ
ปญัหาโรคเอดส์

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีความ
เข้าใจและให้
ความส าคัญเกี่ยวกับ
ปญัหาและการ
ปอ้งกันแก้ไขปญัหา
เอดส์

กองสาธารณสุข



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) รับผิดชอบ
 ตัวชี้วัด  (KPI)ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

12 โครงการตรวจสอบคุณภาพ
น้ าอุปโภค บริโภค ในเขต
เทศบาล

เพื่อใหป้ระชาชนในเขต
เทศบาลมีน้ าอุปโภค 
บริโภค ที่สะอาดปลอดภยั

ส ารวจแหล่งน้ า,บอ่น้ า,
น้ าประปาในเขตเทศบาล

20,000 
(2559: 
20,000)

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

กองสาธารณสุข

13 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออก    
 ก าลังกาย

เพื่อประชาชนได้ออก
ก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ

ประชาชนในเขตเทศบาล 
จ านวน 7 ชุมชน

200,000 
(2559: 

200,000)

200,000 200,000 จ านวนผู้มาใช้
บริการต่อเดือน

ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยสมบรูณ์
แข็งแรง

กองสาธารณสุข

โครงการภายใต้แนว



 ผ 01

เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) รับผิดชอบ

1 โครงการส ารวจและจัดเก็บ 
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

เพื่อส ารวจข้อมูลครอบครัวใน
ชุมชน ทั้ง 7 ชุมชน น าข้อมูล
ไปใช้ในการพฒันาทอ้งถิ่น

ส ารวจข้อมูลครอบครัวใน
ชุมชน ทั้ง 7 ชุมชน

30,000 
(2559: 
30,000)

30,000 30,000 จ านวนร้อยละ
 100 ของ
ครัวเรือนที่
อาศัยอยู่จริง

เทศบาลมีข้อมูลพื้นฐาน
ที่ใช้ในการวางแผนและ
พฒันาทอ้งถิ่น

ส านัก
ปลัดเทศบาล

2 โครงการนวตักรรมเยี่ยมบา้น
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร และผู้ปวุยเอดส์

เพื่อส่งเสริมใหผู้้สูงอาย/ุผู้
พกิาร/ผู้ปวุยเอดส์ในเขต
เทศบาลสามารถดูแลตนเอง

เยี่ยมบา้นผู้สูงอายุ ผู้พกิาร
 และผู้ปวุยเอดส์ในเขต
เทศบาล

50,000 
(2559: 
50,000)

50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ของกลุ่ม 
เปาูหมาย
สามารถดูแล
ตัวเองได้

ผู้สูงอาย/ุผู้พกิาร/ผู้ติด
เชื้อ มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของเทศบาล
และมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

ส านัก
ปลัดเทศบาล

3 โครงการพฒันาสตรีและ
ครอบครัว

เพื่อใหค้วามส าคัญต่อสตรีใน
เขตเทศบาล เสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่น การปอูงกัน
และแก้ไขปญัหาความรุนแรง
ต่อเด็ก สตรี

จัดกิจกรรม 1 คร้ัง 20,000 
(2559: 
20,000)

20,000 20,000 ร้อยละ 60
ของกลุ่ม 
เปาูหมาย

สตรีในเขตเทศบาลมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ชุมชน และเทศบาล

ส านัก
ปลัดเทศบาล

  ตัวชี้วัด  
(KPI)

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่6
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่4

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม
3.5 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาดา้นความมั่นคงและการมสี่วนร่วมในการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) รับผิดชอบ

  ตัวชี้วัด  
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

4 โครงการปกปอูงและเทดิทนู
สถาบนัส าคัญของชาติ

เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมปกปอูงสถาบนัส าคัญ
ของชาติเและความสามัคคีของ
คนในชาติ

ประชาชนในเขตเทศบาล 10,000 
(2559: 
10,000)

10,000 10,000 จ านวนร้อยละ
 80 ของกลุ่ม
เปาหมาย

ประชาชนเหน็
ความส าคัญสถาบนั
ส าคัญของชาติและมี
ความสามัคคี

ส านัก
ปลัดเทศบาล

5 โครงการส่งเสริมพฒันา
ศักยภาพผู้สูงอายุ "โรงเรียน
ดอยนางชราบาล"

เพื่อส่งเสริม พฒันาใหผู้้สูงอายุ
เหน็คุณค่าของตนเอง น าภมูิ
ปญัญาแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกัน
และกัน และถ่ายทอดภมูิ
ปญัญาสู่ลูกหลาน

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 50,000 
(2559: 
50,000)

50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ของกลุ่ม 
เปาูหมายเข้า
ร่วมกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง

ผู้สูงอายุเหน็คุณค่าใน
ตัวเอง ภมูิปญัญามีการ
สืบทอดต่อไป

ส านัก
ปลัดเทศบาล

6 โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาด อ.
เชียงดาว

เพื่ออุดหนุนการจัดกิจกรรม
ชองกิ่งกาชาด

อุดหนุนหรือสนับสนุน ปี
ละ 1 คร้ัง

5,000 
(2559: 
5,000)

5,000 5,000 จ านวนคร้ังที่
สนับสนุน

ใหค้วามช่วยเหลือผู้ที่
ได้รับ ความเดือดร้อน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

7 โครงการปอูงกันแก้ไขและบ าบดั
 ฟื้นฟปูญัหายาเสพติด

เพื่อใหค้วามรู้เกี่ยวกับยาเสพ
ติดแก่ประชาชนและเยาวชนใน
เขตเทศบาล

จัดฝึกอบรมปลีะ 1 คร้ัง 50,000 
(2559: 
50,000)

50,000 50,000 จ านวนคร้ังที่
จัดกิจกรรม

เยาวชนในเขตเทศบาล
มีความรู้เกี่ยวกับยาเสพ
ติด

ส านัก
ปลัดเทศบาล



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) รับผิดชอบ

  ตัวชี้วัด  
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

8 โครงการปอูงกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติด

เพื่อเปน็การปอูงกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติดในเขตพื้นที่
เขตเทศบาล และเพื่อให้
เปน็ไปตามนโยบายด้านยาเสพ
ติดของรัฐบาล

จัดกิจกรรม 1 คร้ัง 50,000 
(2558: 
50,000)

50,000 50,000 จ านวน 1 คร้ัง ประชาชนและเยาวชน
ในเขตเทศบาลมีความรู้ 
และร่วมกันปอูงกัน
แก้ไขปญัหาเกี่ยวกับยา
เสพติด

ส านัก
ปลัดเทศบาล

9 โครงการสนับสนุนการปอูงกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติด

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินการปอูงกันและ
แก้ไขปญัหายาเสพติด

อุดหนุนหรือสนับสนุน ปี
ละ 1 คร้ัง

10,000 
(2559: 
20,000)

10,000 10,000 จ านวน 1 คร้ัง ได้รับความช่วยเหลือ
และปอูงกันอันตราย
จากยาเสพติด

ส านัก
ปลัดเทศบาล

10 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้ประชาคมอาเซียน

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้ประชาคมอาเซียน เช่น 
เร่ืองวฒันธรรม เร่ืองภาษา 
เปน็ต้น

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

ส านัก
ปลัดเทศบาล

11 โครงการ TO BE NUMBER 
ONE

เพื่อใหป้ระชาชน,เยาวชน, 
นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วม
ในการปอูงกันและแก้ไขปญัหา
ยาเสพติด เปน็หนี่งได้โดยไม่
พงึยาเสพติด

จัดกิจกรรมปลีะ 1 คร้ัง 20,000 
(2559: 
20,000)

20,000 20,000 จ านวน 1 คร้ัง ประชาชน,เยาวชน, 
นักเรียน นักศึกษา ได้มี
ส่วนร่วมในการปอูงกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพ
ติด ได้อย่างยั่งยืน

ส านัก
ปลัดเทศบาล



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) รับผิดชอบ

  ตัวชี้วัด  
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

12 โครงการส่งเสริมและสันบสนุน
การสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์

เพื่อรับฟงัความคิดเหน็ 
ข้อเสนอแนะของประชาชนใน
การขจัดข้อขัดแย้งและมีความ
สามัคคีลดความแตกแยก
ต่างกันทางความคิดของชุมชน

ประชาชนในเขตเทศบาล 20,000 20,000 20,000 ประชาชนอยู่
ร่วมกันอย่าง
สงบสุขปญัหา
ข้อขัดแย้งลดลง

ท าใหสั้งคมไทยมีความ
สามัคคีปรองดอง เกิด
ความมั่นคงและมีความ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ส านัก
ปลัดเทศบาล



ผ 01

เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) รับผิดชอบ

1 โครงการรวมใจภกัด์ิรักษ์
ส่ิงแวดล้อม

เพื่อเทดิพระเกียรติพระบาท
 สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ิ
พระบรมราชินีนาถ

ปลูกต้นไม้ในเขตเทศบาล 10,000 
(2559: 
20,000)

10,000 10,000 ร้อยละของ
พื้นที่สีเขียว
เพิ่มขึ้น

พื้นที่ในเขตเทศบาลมี
ความสวยงามเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย

กองสาธารณสุข

2 โครงการทอ้งถิ่นงาม 3 ส 
(สะอาด สวยงาม สุขภาพดี)

เพื่อใหพ้ื้นที่ในเขตเทศบาล
เปน็เมืองที่น่าอยู่ น่าอาศัย

จัดกิจกรรมโครงการ
ทอ้งถิ่นงาม 3 ส ในทกุ
ชุมชนในเขตเทศบาล

20,000 
(2559: 
30,000)

20,000 20,000 จ านวน 
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ชุมชนในเขตเทศบาล
เปน็เมืองน่าอยู่ น่า
อาศัย

กองสาธารณสุข

3 โครงการสนับสนุนการท าฝาย
แม้วและปลูกปา่

เพื่อใหพ้ื้นที่ปา่เขียว และชุ่ม
ชื้น

จัดกิจกรรมท าฝายและ
ปลูกปา่

10,000 
(2559: 
10,000)

10,000 10,000 ร้อยละของ
พื้นที่สีเขียว
เพิ่มขึ้น

ชุมชนมีปา่ไม้ที่อุดม
สมบรูณ์

กองสาธารณสุข

4 โครงการการจัดกิจกรรม
ปอ้งกันภาวะโลกร้อน

เพื่อรณรงค์และ
ประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชน
เข้าใจและตระหนักถึงให้
ภาวะการเปล่ียนแปลงที่
เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อน

จัดกิจกรรมรณรงค์และ
ประชาสัมพนัธ ์ในพื้นที่เขต
เทศบาล

10,000 
(2559: 
10,000)

10,000 10,000 จ านวนการ
เผาลดลง

ชุมชนมีส่ิงแวดล้อมที่ดี
 ปราศจากมลพษิ

กองสาธารณสุข

  ตัวชี้วัด   
(KPI)

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่3
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่3

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
4.1 แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตใินชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) รับผิดชอบ

  ตัวชี้วัด   
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

5 โครงการปอ้งกันและควบคุม
ไฟปา่

เพื่อปอ้งกันและควบคุมไฟ
ฟา่ เช่น การฝึกอบรมให้
ความรู้,การท าแนวกันไฟ 
ฯลฯ

จัดกิจกรรมช่วงในฤดูแล้ง 50,000 
(2559: 
50,000)

50,000 10,000 ร้อยละ 70 
ของผู้เข้ารับ
การอบรมได้มี
ส่วนร่วมใน
การจัดท าแนว
กันไฟ

ประชาชนมีความรู้
เร่ืองการปอ้งกันและ
ควบคุมไฟปา่ มีส่วน
ร่วมในการจัดท าแนว
กันไฟ

ส านัก
ปลัดเทศบาล



ผ 01

เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) รับผิดชอบ

1 โครงการปรับเกล่ีย ฝังกลบ    
บอ่ทิ้งขยะมูลฝอยของเทศบาล

เพื่อปรับเกล่ียบอ่ขยะมูล
ฝอยใหร้องรับขยะได้
เพิ่มขึ้น บรูณาการร่วมกับ
เทศบาลพระธาตุปู่ก่่า

ปรับปรุงบอ่ขยะมูลฝอย 100,000 
(2559: 

100,000)

100,000 100,000 จ่านวนคร้ังที่
ปรับปรุงบอ่ขยะ

บอ่ทิ้งขยะมูลฝอยมี
ความปลอดภยั

กองสาธารณสุข

2 โครงการการคัดแยกขยะโดย
ชุมชนและโรงเรียน

เพื่อใหป้ระชาชนและ
โรงเรียนในเขตเทศบาลมี
จิตส่านึกร่วมกันของ
ประชาชนในการแก้ไข
ปญัหาขยะมูลฝอย

คัดแยกขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาล

50,000 
(2559: 
50,000)

50,000 50,000 ร้อยละของ
ปริมาณขยะลดลง

ประชาชนมีความ
รับผิดชอบร่วมกันในการ
บริหารจัดการขยะ 
ปริมาณขยะลดลง มี
รายได้จากการคัดแยก
ขยะ

กองสาธารณสุข

3 โครงการธนาคารขยะ เพื่อใหม้ีการน่าขยะที่ใช้
แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้

ส่งเสริมชุมชนในการ
จัดท่ากองทนุธนาการขยะ

20,000 
(2559: 
50,000)

20,000 20,000 จ่านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีการจัดการ
ขยะได้ถูกหลัก

กองสาธารณสุข

4 โครงการแก้ปญัหามลพษิทาง
อากาศ

เพื่อใหชุ้มชนในเขต
เทศบาลปลอดมลภาวะ
ทางอากาศ มีอากาศที่ดี

มีการอบรมในการแก้ไข
ปญัหามลพษิทางอากาศ 
1 คร้ัง

10,000 
(2559: 
10,000)

10,000 10,000 จ่านวน 1 คร้ัง ลดปญัหามลพษิทาง
อากาศ

กองสาธารณสุข

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่3
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่3

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
4.2 แนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตอิย่างมปีระสิทธิภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ  ตัวชี้วัด  (KPI)



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ  ตัวชี้วัด  (KPI)

5 โครงการอบรมใหค้วามรู้กับ
ประชาชน/เยาวชนเกี่ยวกับการ
อนุรักษธ์รรมชาติ

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน/
เยาวชน ตระหนักและหวง
แหนทรัพยากรธรรมชาติ
การใช้ประโยชน์ และโทษ
ของการท่าลายปา่และการ
ดูแลแหล่งน้่า

จัดอบรมใหค้วามรู้แก่
ประชาชน/เยาวชนในเขต
เทศบาล ปลีะ 1 คร้ัง

20000 
(2559: 
20,000)

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

ประชาชน/เยาวชนใน
เขตเทศบาลฯ ตระหนัก
และหวงแหนทรัพยากร
ทาง ธรรมชาติ

กองสาธารณสุข

6 โครงการขยายพนัธุส์มุนไพร
และผักพื้นบา้น

เพื่อขยายพนัธุส์มุนไพร
และผักพื้นบา้นให้
ประชาชนสามารถน่าไป
ปลูกเพื่อเสริมสุขภาพ และ
เปน็แหล่งเรียนรู้ให้
ประชาชนได้ศึกษา

ขยายพนัธุส์มุนไพรและ
ผักพื้นบา้น จ่านวน 1 แหง่

20,000 
(2559: 
20,000)

20,000 20,000 จ่านวนครัวเรือน
ที่ปลูกสมุนไพร  
ร้อยละ 40 ของ
ครัวเรือนที่ร่วม
โครงการ

สามารถขยายสมุนไพร
และผักพื้นบา้นให้
ประชาชนไปปลูกเพื่อ
เสริมสุขภาพ

กองสาธารณสุข

7 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

เพื่อให ้ศพด.มีภมูิทศัน์ร่ม
ร่ืน ร่มเย็น เหมาะส่าหรับ
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในระดับปฐมวยั

บริเวณสนามหน้าอาคาร 
ศพด. บริเวณรอบ ๆ ศพด.

20,000 20,000 20,000 ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก

ศพด. มีสถานที่ร่มเย็น
เหมาะแก่การจัด
กิจกรรมกลางแจ้งส่าหรับ
เด็กเล็ก

กองการศึกษา

8 โครงการจัดซ้ือถังเก็บขยะ     
มูลฝอย

เพื่อใหม้ีภาขนะรองรับขยะ
มูลฝอยในเขตเทศบาล

จัดซ้ือถังขยะมูลฝอย 100,000 100,000 100,000 จ่านวน 1 คร้ัง ประชาชนในเขต
เทศบาลมีภาชนะใส่ขยะ
เพยีงพอ

กองสาธารณสุข



ผ 01

เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) รับผิดชอบ

1 โครงการอบรมจริยธรรม 
คุณธรรมในการเพิ่ม
ประสิทธภิาพการปฏบิติังาน
ของพนักงานเทศบาล

เพื่อใหบ้คุลากรของเทศบาล
มีจริยธรรมและคุณธรรมใน
การปฏบิติังาน

จัดฝึกอบรมปลีะ 1 คร้ัง 100,000 
(2559: 

100,000)

100,000 100,000 ร้อยละ 60 
ของกลุ่ม 
เปา้หมายมี
ความรู้ความ
เข้าใจ

บคุลากรปฏบิติังานอย่าง
มีประสิทธภิาพ

ส านัก
ปลัดเทศบาล

2 โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธภิาพประสิทธผิลและ
ศึกษาดูงานในการปฏบิติังาน
ของคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา,
 พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาล

เพื่อใหบ้คุลากรในองค์กร
เทศบาลมีประสิทธภิาพเพิ่ม
มากขึ้น

จัดอบรมโครงการเพิ่ม
ประสิทธภิาพแก่บคุลากร
ในองค์กรเทศบาล จ านวน
ปลีะ 1 คร้ัง

200,000 
(2559: 

100,000)

200,000 200,000 ร้อยละ 60 
ของกลุ่ม 
เปา้หมายมี
ความรู้ความ
เข้าใจ

บคุลากรในองค์กร
เทศบาลมีประสิทธภิาพ
เพิ่มมากขึ้น

ส านัก
ปลัดเทศบาล

3 โครงการพฒันาและเพิ่ม
ประสิทธภิาพแกนน าชุมชน

เพื่อพฒันาและเพิ่ม
ประสิทธภิาพแกนน าชุมชน
ในต าบลและศึกษาดูงานเพิ่ม
ประสิทธภิาพ

จัดอบรม สัมมนาและ
ศึกษาดูงาน

70,000 
(2559: 
70,000)

70,000 70,000 ร้อยละ 70 
ชองกลุ่ม 
เปา้หมายมี
ความพงึพอใจ

กลุ่มเปา้หมายมีความรู้
และน าความรู้มา
ปฏบิติังาน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

   ตัวชี้วัด    
(KPI)

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่7
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่5

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหาร
5.1 แนวทางการให้บริการประชาชนให้มปีระสิทธิภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) รับผิดชอบ

   ตัวชี้วัด    
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

4 โครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาล และ
หน่วยงานของรัฐ

เพื่อใหส้นองตามนโยบายของ
รัฐในด้านต่าง ๆ

จัดกิจกรรม/สนับสนุน
หน่วยงานของรัฐทกุแหง่ที่
ขอรับการสนับสนุน

50,000 
(2559: 
50,000)

50,000 50,000 จ านวน 1 คร้ัง สามารถด าเนินการ/
สนับสนุนงบประมาณ
ใหก้ับหน่วยงานของรัฐได้

ส านัก
ปลัดเทศบาล

5 โครงการส ารวจโรงเรือนที่ดิน
และปา้ยในเขตเทศบาล/ส ารวจ
แนวเขตเทศบาล/วางผังเมือง
ชุมชนในเขตเทศบาลต าบล
เมืองงาย

เพื่อปรับปรุงภาษ,ี ส ารวจแนว
เขต ตลอดจนจัดท าผังเมือง
ชุมชน ได้ครบถ้วนและถูกต้อง

ส ารวจในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบลเมืองงาย

50,000 
(2559: 
50,000)

50,000 50,000 ร้อยละของ
พื้นที่มี่ได้รับ
การส ารวจ

จัดเก็บรายได้ครบถ้วน
และถูกต้อง, มีการ
ส ารวจแนวเขตที่ชัดเจน 
และมีระบบการวางผัง
เมืองชุมชนที่เปน็
มาตรฐานในด้าน
คมนาคม สาธารณูปโภค
 และสาธารณูปการ

ส านัก
ปลัดเทศบาล     

  กองคลัง    
กองช่าง

6 โครงการจัดท าปา้ย
ประชาสัมพนัธ/์เอกสาร
เผยแพร่กิจการงานเทศบาล

เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนและเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อยของเอกสารทาง
ราชการเผยแพร่กิจการงาน
เทศบาล

จัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ,์
แผ่นพบั,วารสาร, คู่มือ 
จ านวนปลีะ 1 คร้ัง

100,000 
(2558: 

100,000)

100,000 100,000 จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

ประชาชนได้ทราบถึง
กิจกรรมและข้อมูลต่างๆ
ของเทศบาล

ส านัก
ปลัดเทศบาล

7 โครงการจัดท าแผนที่ภาษแีละ
ทะเบยีนทรัพย์สิน

เพื่อจัดท าแผนที่ภาษอีย่าง
เปน็ระบบ

เทศบาลต าบลเมืองงาย
สามารถจัดเก็บภาษไีด้เพิ่ม
มากขึ้น

100,000 
(2559: 

100,000)

100,000 100,000 สัดส่วนการ
จัดท าแผนที่
ภาษใีนระบบ
เพิ่มขึ้น

มีรายได้จากการจัดเก็บ
ภาษเีพิ่มขึ้น

กองคลัง



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) รับผิดชอบ

   ตัวชี้วัด    
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

8 โครงการเสียภาษร่ีวมกัน
สร้างสรรค์ชุมชนสู่สังคมที่ยั่งยืน

เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตส านึก
ในการเสียภาษใีหก้ับ
ประชาชน  โดยใหป้ระชาชน
มีส่วนร่วมในพฒันารายได้ของ
เทศบาล

ประชาชนในเขตเทศบาลมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
ของเทศบาล

20,000 
(2559: 
20,000)

20,000 20,000 ร้อยละ 100
ของกลุ่ม 
เปา้หมาย
ช าระภาษี

มีรายได้จากการจัดเก็บ
ภาษเีพิ่ม

กองคลัง

9 โครงการอุดหนุนเพื่อ
ด าเนินการตามโครงการ "จัดต้ัง
สถานที่กลาง ส าหรับเปน็ศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือ
หรือการจัดจ้างของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนทอ้งถิ่น

เพื่อให ้อปท.ในพื้นที่อ าเภอ
เชียงดาว มีสถานที่กลางเพื่อ
ใช้ในการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวธิี
สอบราคาหรือประกวดราคา 
ตามระเบยีบกระทรวง 
มหาดไทยวา่ด้วยระเบยีบ
พสัดุของหน่วยงานบริหาร
ราชการส่วนทอ้งถิ่น แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 9) พ.ศ. 
2553

สนับสนุน ปลีะ 1 คร้ัง 45,000 
(2559: 
45,000)

45,000 45,000 จ านวนคร้ังที่
สนับสนุน 1 
คร้ัง

อปท. มีสถานที่กลางใน
การด าเนินการจัดซ้ือจัด
จ้างตามระเบยีบของทาง
ราชการ

ส านัก
ปลัดเทศบาล



ผ 01

เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) รับผิดชอบ

1 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย, การส่งเสริม
ประชาธปิไตย

เพื่อใหป้ระชาชนได้รู้
เกี่ยวกับ กฎหมาย และ
การปกครองในระบอบ
ประชาธปิไตยฯ

จัดฝึกอบรมจ านวน 1 คร้ัง 20,000 
(2559: 
20,000)

20,000 20,000 ร้อยละ 60 
ของกลุ่ม 
เปา้หมายมี
ความรู้ความ
เข้าใจ

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย และ
การปกครองระบอบ
ประชาธปิไตย

ส านัก
ปลัดเทศบาล

2 โครงการติดตามและ
ประเมินผลตามแผนพฒันาฯ

เพื่อประเมินผลการปฏบิติั 
งานของเทศบาล

จัดท ารวบรวมข้อมูล       
ปลีะ 1 คร้ัง

5,000 
(2559: 
5,000)

5,000 5,000 จ านวน 1 คร้ัง ประชาชนได้ทราบถึงผล
การปฏบิติังานของเทศบาล

ส านัก
ปลัดเทศบาล

3 โครงการจัดท าแผนพฒันา
ทอ้งถิ่น

เพื่อจัดท าแผนพฒันา
ทอ้งถิ่น เช่น แผน
ยุทธศาสตร์การพฒันา,
แผนพฒันาสามปี,แผนการ
ด าเนินการใหป้ระชาชน
ร่วมกันเสนอ ความคิดเหน็
ก าหนดประเด็นในการ
จัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น

จัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น 
เปน็ไปตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย

30,000 
(2559: 
30,000)

30,000 30,000 จ านวน 1 คร้ัง เทศบาลต าบลเมืองงาย มี
แผนพฒันาทอ้งถิ่นที่มีส่วน
ร่วมของประชาชนและ
จัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น 
เปน็ไปตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย

ส านัก
ปลัดเทศบาล

 ตัวชี้วัด  (KPI)

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่7
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่5

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหาร
5.2 แนวทางการเสริมสร้างให้ชมุชนมสี่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) รับผิดชอบ
 ตัวชี้วัด  (KPI)ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

4 โครงการจัดกิจกรรมวนัทอ้งถิ่น
ไทย

เพื่อจัดกิจกรรมวนัทอ้งถื่น
ไทย เช่น กิจกรรมท าบญุ
ตักบาตร การคัดเลือก 
และการมอบรางวลั การ
แข่งขันกีฬา เปน็ต้น และ
เพื่อเปน็การเชิดชู
ความส าคัญของการ
ปกครองทอ้งถิ่นรูปแบบ
เทศบาล

พนักงานเทศบาลต าบล
เมืองงาย

20,000 
(2559: 
20,000)

20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของ
กลุ่มเปา้หมาย
เข้าร่วมกิจกรรม

ประชาชนเหน็ความ 
ส าคัญของการปกครอง
ทอ้งถิ่นรูปแบบเทศบาล

ส านัก
ปลัดเทศบาล

5 โครงการจัดกิจกรรมวนัเทศบาล เพื่อเปน็การเชิดชู
ความส าคัญของการ
ปกครองทอ้งถิ่นรูปแบบ
เทศบาล

คณะผู้บริหาร สมาชิก
พนักงานและลูกจ้างของ
เทศบาลร่วมกันจัดกิจกรรม
 ปลีะ 1 คร้ัง

20,000 
(2558: 
20,000)

20,000 20,000 จ านวนคร้ัง
จ านวนคร้ังที่
จัดกิจกรรม

ประชาชนเหน็ความ 
ส าคัญของการปกครอง
ทอ้งถิ่นรูปแบบเทศบาล

ส านัก
ปลัดเทศบาล

6 โครงการเทศบาลสัญจร เพื่อออกพื้นที่บริการ
ประชาชน ในเขตเทศบาล
ในงานด้านต่าง ๆ

จัดกิจกรรม ปลีะ 1 คร้ัง 20,000 
(2558: 
20,000)

20,000 20,000 จ านวนคร้ัง
จ านวนคร้ังที่
จัดกิจกรรม

ประชาชนได้รับบริการ 
และได้ความรู้ในกิจการ
งานของเทศบาล

ส านัก
ปลัดเทศบาล



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) รับผิดชอบ
 ตัวชี้วัด  (KPI)ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

7 โครงการจัดการเลือกต้ังสมาชิก
สภาทอ้งถิ่นและผู้บริหารทอ้งถิ่น

เพื่อจัดใหม้ีการเลือกต้ังใน
การเลือกต้ังสมาชิกสภา
ทอ้งถิ่น และผู้บริหาร
ทอ้งถิ่น

ประชาชนผู้มีสิทธเิลือกต้ัง
ในเขตเทศบาลต าบล   
เมืองงาย  จ านวน 7 ชุมชน

20,000 
(2559: 
20,000)

20,000 200,000 จ านวนผู้มาใช้
สิทธเิลือกต้ัง 
ทั้งจ านวน 7 
ชุมชน

ประชาชนได้ไปใช้สิทธใ์น
การลงคะแนนเลือกต้ัง 
สมาชิกสภาทอ้งถิ่นและ
ผู้บริหารทอ้งถิ่น

ส านัก
ปลัดเทศบาล

8 โครงการจ้างประเมินและ
ส ารวจความพงึพอใจ
ผู้รับบริการของเทศบาล

เพื่อทราบถึงปญัหา ความ
ต้องการของประชาชนใน
การใหบ้ริการด้านต่าง ๆ 
ของเทศบาล

จ้างส ารวจความพงึพอใจ
ของประชาชนต่อเทศบาล
ปลีะ 1 คร้ัง

30,000 
(2559: 
35,000)

30,000 30,000 จ านวน 1 คร้ัง เทศบาลทราบผล และ
ความคิดเหน็ของ
ประชาชนที่มารับบริการ

ส านัก
ปลัดเทศบาล



ผ 01

เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) รับผิดชอบ

1 โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ 
อุปกรณ์ทางการช่าง

เพื่อไวใ้ช้ในการปฏบิติังาน จัดซ้ือครุภณัฑ์ อุปกรณ์
ทางการช่าง เช่น กล้อง
ส ารวจ กล้องวดัมุม กล้อง
ระดับ,เคร่ืองเจาะส ารวจ, 
เทปวดัระยะ,เคร่ืองชั่งระบบ
ดิจิตอล ฯลฯ

100,000 
(2559: 

100,000)

100,000 100,000 จ านวน
ครุภณัฑ์

มีเคร่ืองมืออุปกรณ์
พร้อมในการปฏบิติังาน

กองช่าง

2 โครงการจัดซ้ือคอมพวิเตอร์
แบบพกพา และต้ังโต๊ะพร้อม
อุปกรณ์

เพื่อจัดซ้ือคอมพวิเตอร์
พร้อม อุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ 
ปร้ินเตอร์

จัดซ้ือคอมพวิเตอร์ พร้อม
อุปกรณ์

50,000 
(2559:50,000)

50,000 50,000 จ านวน
ครุภณัฑ์

เทศบาลมีเคร่ือง
คอมพวิเตอร์ใช้อย่าง
พอเพยีง

ทกุกอง

3 โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ 
อุปกรณ์ ส าหรับใช้ใน
ส านักงานเทศบาล

เพื่อจัดซ้ือครุภณัฑ์ใช้ใน
ส านักงาน ส าหรับใช้ใน
ส านักงานเทศบาล

จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน เช่น
 เคร่ืองถ่ายเอกสาร ,
เคร่ืองโทรสาร ฯลฯ

100,000 
(2559: 

100,000)

100,000 100,000 จ านวนที่
จัดซ้ือ

เทศบาลมีครุภณัฑ์ใช้ใน
ส านักงานอย่างพอเพยีง

ทกุกอง

  ตัวชี้วัด  
(KPI)

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่7
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่5

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหาร
5.3 แนวทางการปรับปรุงพัฒนาเครื่องมอืเครื่องใชแ้ละสถานทีป่ฎิบัตงิาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) รับผิดชอบ

  ตัวชี้วัด  
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

4 โครงการจัดหาอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ ส าหรับงานจราจร 
จัดท า

เพื่อใหเ้กิดความสะดวก
และปลอดภยั

จัดหา จัดท า เคร่ืองหมาย
จราจรภายในเขตเทศบาล

30,000 
(2559:30,000)

30,000 30,000 จ านวนที่
จัดซ้ือ

ท าใหผู้้ใช้ถนนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

5 โครงการจัดหาเต้นทใ์ช้ใน
กิจกรรมของเทศบาลฯ

เพื่อใหเ้ทศบาลมีเต้นทใ์ช้
ในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
เทศบาล

จัดซ้ือเต้นท ์จ านวน 10 หลัง 100,000 
(2559: 

100,000)

100,000 100,000 จ านวน
ครุภณัฑ์ที่
จัดซ้ือ

เทศบาลมีเต้นทใ์ช้ใน
งานกิจกรรมต่าง ๆ ของ
เทศบาล

ส านัก
ปลัดเทศบาล

6 โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ 
อุปกรณ์ผจญเพลิง

เพื่อไวใ้ช้ในการปฏบิติังาน จัดหาอุปกรณ์ผจญเพลิง เช่น
 ปนืน้ าดับเพลิง, ถังเคมี
ดับเพลิง ฯลฯ

100,000 
(2559: 

100,000)

100,000 100,000 จ านวนที่
จัดซ้ือ

มีเคร่ืองมืออุปกรณ์
พร้อมในการปฏบิติังาน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

7 โครงการจัดซ้ือวทิยุส่ือสาร เพื่อไวใ้ช้ในการปฏบิติังาน จัดซ้ือวทิยุส่ือสาร จ านวน 
10 เคร่ือง

80,000 
(2559:80,000)

80,000 80,000 จ านวนที่
จัดซ้ือ

มีเคร่ืองมืออุปกรณ์
พร้อมในการปฏบิติังาน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

8 โครงการจัดซ้ือ ครุภณัฑ์
การเกษตร

เพื่อไวใ้ช้ในการปฏบิติังาน จัดซ้ือครุภณัฑ์การเกษตร 20000 
(2559:20,000)

20,000 20,000 จ านวนที่
จัดซ้ือ

มีเคร่ืองมืออุปกรณ์
พร้อมในการปฏบิติังาน

ส านัก
ปลัดเทศบาล

9 โครงการจัดซ้ือพดัลมไอน้ า เพื่อไวใ้ช้ในการปฏบิติังาน จัดซ้ือจ านวน  3  เคร่ือง 50,000 
(2559:50,000)

50,000 50,000 จ านวนที่
จัดซ้ือ

มีเคร่ืองมืออุปกรณ์
พร้อมในการปฏบิติังาน

ส านัก
ปลัดเทศบาล



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) รับผิดชอบ

  ตัวชี้วัด  
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

10 โครงการจัดซ้ือพร้อมติดต้ัง
เคร่ืองปรับอากาศ

เพื่อจัดซ้ือพร้อมติดต้ัง
เคร่ืองปรับอากาศบริเวณ 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก และ
หอ้งส านักปลัด

จ านวน 8 เคร่ือง 100,000 100,000 100,000 จ านวนที่
จัดซ้ือ

อุณหภมูิหอ้งเรียน
เหมาะสมส าหรับเด็ก
เล็กและเหมาะสม
ส าหรับการปฏบิติังาน

ส านัก
ปลัดเทศบาล,
 กองการศึกษา

11 โครงการจัดซ้ือถังเก็บน้ า เพื่อใช้ส ารับการส ารองน้ า
ไวใ้ช้ในกรณีที่เกิด          
สาธารณภยั เช่น ภยัแล้ง

จัดซ้ืถังเก็บน้ า จ านวน 30 ถัง 390,000 390,000 390,000 จ านวนจัดซ้ือ สามารถช่วยแก้ไข
ปญัหาการขาดแคลนน้ า

ส านกั
ปลัดเทศบาล



ผ 01

เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) รับผิดชอบ

1 โครงการพฒันาศักยภาพ
คณะกรรมการพฒันาเด็ก 
(กพด.)

เพื่อตรวจสอบและติดตาม
แนะน าการจัดการเรียน
การสอนใหไ้ด้มาตรฐาน

อบรมเพิ่มประสิทธ ิภาพครู
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก (ผดด.)
 อบรมระบบมาตรฐานงาน
ชุมชน (มชช.) ส าหรับผู้น า 
กลุ่ม/องค์กร เครือข่ายและ
ชุมชน อบรม กิจกรรมงาน
พฒันาชุมชน

20,000 
(2559: 
20,000)

20,000 20,000 ร้อยละ 90 
ของครูผู้ดูแล

เด็ก ผู้ดูแลเด็ก 
(ผดด.) ได้รับ
การอบรมฯ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กในเขต
เทศบาลมีมาตรฐานในการ
จัดการเรียนการสอน

กองการศึกษา

2 โครงการจัดท าหลักสูตรศูนย์
พฒันาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลต าบลเมืองงาย

เพื่อใหศู้นย์พฒันาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลมีหลักสูตร
ในการเรียนการสอนตรง
กับสภาพแวดล้อม

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาล

50,000 
(2559: 
50,000)

50,000 50,000 มีการ
ด าเนินการตาม

โครงการฯ
อย่างน้อยปลีะ

 1 คร้ัง

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กใน
สังกัดมีหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอนที่เปน็
มาตรฐานตรงกับ
สภาพแวดล้อมฯ

กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่5
 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่7
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหาร
5.4 แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความสามารถบุคลากรในองค์กรและสื่อสารการเรียนการสอนเทคโนโลยีทางการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

   ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



เปา้หมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 (บาท) 2561 (บาท) 2562 (บาท) รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
   ตัวชี้วัด    

(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

3 โครงการอบรมเทคนิคการ
จัดการเรียนการสอนใน
ระดับปฐมวยั

เพื่อพฒันาการจัด
การศึกษาในระดับปฐมวยั
ใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐาน 
เช่น เทคนิคการเขียนแผน,
 การสร้างส่ือการเรียนการ
สอน, เทคนิคการจัด
กิจกรรมในชั้นเรียน ฯลฯ

บคุลากรทางการศึกษาสังกัด
เทศบาล

50,000 
(2559: 
50,000)

50,000 50,000 มีการ
ด าเนินการตาม

โครงการฯ
อย่างน้อยปลีะ

 1 คร้ัง

บคุลากรได้รับการพฒันา
และเรียนรู้เทคนิค วธิกีาร
ในการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวยั และสามารถ
ด าเนินการได้อย่างมี
คุณภาพเปน็ไปตาม
มาตรฐาน

กองการศึกษา

4 โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ือง
เล่นสนามประจ าศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

เพื่อใหศู้นย์พฒันาเด็กเล็ก
มีครุภณัฑ์เคร่ืองเล่นสนาม
ในการส่งเสริมสุขภาพและ
ความคิดสร้างสรรค์

เพื่อจัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ือง
เล่นที่จ าเปน็ส าหรับ
กิจกรรมการเรียนการสอน
เด็กปฐมวยั

100,000 
(2559: 

100,000)

100,000 100,000 จ านวน 1 ชุด ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมี
ครุภณัฑ์ไวจ้ัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและ
พฒันาการของเด็ก

กองการศึกษา



  ผ 02

ตามกรอบการประสาน/ยุทธศาสตร์ ที ่3 โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน ้าทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของ อปท.

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม
1 โครงการขุดลอกล้าห้วยแม่งายเชื่อมระหว่าง เทศบาลต้าบลพระธาตุ

ปูก่่า้ กับเทศบาลต้าบลเมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่            
(พื นทีด้่าเนินการ หมู่ที ่5,1,2,9 และหมู่ที ่11)

1,000,000  1,000,000 1,000,000  3,000,000 อบจ. กองช่าง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณ
ชื่อโครงการล้าดับ หน่วยงานทีข่องประสาน

 บญัชปีระสานโครงการพัฒนา
เทศบาลต าบลเมืองงาย   อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม่



ผ 03

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณูปโภคและโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา สร้างและพัฒนาถนนและสะพาน 20   15,618,000 20   15,618,000 20   15,618,000 60 46,854,000
1.2 แนวทางการพัฒนา สร้างและพัฒนาระบบน ้า 26   31,032,500 26   31,032,500 26   31,032,500 78 93,097,500
1.3 แนวทางการพัฒนา สร้างและพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ 23     3,622,000 23     3,622,000 23     3,622,000 69 10,866,000
1.4 แนวทางการพัฒนา สร้างอาคาร สถานทีส่าธารณประโยชน์
และ

19     6,870,000 19     6,870,000 19     6,870,000 57 20,610,000
พัฒนาการใช้ทีดิ่น

รวม 88   57,142,500 88  57,142,500 88   57,142,500 264 171,427,500

บญัชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560-2562)

เทศบาลต าบลเมืองงาย   อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม่

ยุทธศาสตร์

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี



จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

2.1 แนวทางการพัฒนาความรู้ด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน

4        150,000 4        150,000 4        150,000 12 450,000

2.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาส่งเสริมอาชีพเพือ่สร้างรายได้ 3        150,000 3        150,000 3        150,000 9 450,000

2.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาแหล่งกระจายสินค้าของชุมชน 2        100,000 2        100,000 2        100,000 6 300,000

2.4 แนวทางการพัฒนา สร้างรายได้จากแหล่งท่องเทีย่ว 4     1,620,000 4     1,620,000 4     1,620,000 12 4,860,000

รวม 13     2,020,000 13    2,020,000 13     2,020,000 39 6,060,000

ยุทธศาสตร์

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี



จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ-ทุกระบบ 17     3,030,000 17     3,030,000 17     3,030,000 51 9,090,000
3.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี
และวันส้าคัญ

13        785,000 13        785,000 13        785,000 39 2,355,000

3.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน

9        830,000 9        830,000 9        830,000 27 2,490,000

3.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการรักษาสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน

11     1,085,000 11     1,085,000 11     1,085,000 33 3,255,000

3.5 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงและ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนา

12        335,000 12        335,000 12        335,000 36 1,005,000

รวม 62     6,065,000 62    6,065,000 62     6,065,000 186 18,195,000

 

ยุทธศาสตร์

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี



จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
4.1 แนวทางการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติใน
ชุมชน

5          60,000 5          60,000 5          60,000 15 180,000

4.2 แนวทางการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

8        340,000 8        340,000 8        340,000 24 1,020,000

รวม 13        400,000 13       400,000 13       400,000 39 1,200,000

ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี

ยุทธศาสตร์

ปี 2560



จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหาร
5.1 แนวทางการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ 9        735,000 9        735,000 9        735,000 27 2,205,000

5.2 แนวทางการเสริมสร้างให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น

8        345,000 8        345,000 8        345,000 24 1,035,000

5.3 แนวทางการปรับปรุงพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และสถานที่
ปฏิบัติงาน

11     1,120,000 11     1,120,000 11     1,120,000 33 3,360,000

5.4 แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความสามารถ
บุคลากรในองค์กรและส่ือสารการเรียนการสอนเทคโนโลยี
ทางการศึกษา

4        220,000 4        220,000 4        220,000 12 660,000

รวม 32     2,420,000 32    2,420,000 32     2,420,000 96 7,260,000
รวมทัง้สิ้น 208   68,047,500 208  68,047,500 208   68,047,500 624 204,142,500

ยุทธศาสตร์

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี



 
แนวทางการติดตามประเมินผล 

 

4.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองงาย เป็นการติดตามและประเมินผลความ
สอดคล้อง และความส าเร็จของแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลเมืองงาย และการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาที่เทศบาลต าบลเมืองงายได้ด าเนินการตามแผนงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่
สอดคล้องกับพันธกิจซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่เทศบาลต าบลเมืองงายก าหนดหรือไม่ และ
โครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองงาย มีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองงาย ร่วมประชุม
เพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปีและประเมินผล
โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี ดังนี้ 
 1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อาจก าหนด
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี ดังนี้ 
  (1)  ความสอดคล้อง ( Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผนและกลยุทธ์ที่ก าหนด 
  (2)  ความพอเพียง ( Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
  (3) ความก้าวหน้า ( Progress) กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล 
(Monitoring)  
  (4)  ประสิทธิภาพ ( Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่
ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluati0n) 
  (5)  ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาผลที่ได้รับ (Effect) 
  (6)  ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจาก
การท ากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
  (7)  การประเมินผลกระทบ เป็นการศึกษาท่ีได้รับรวมยอด ( Overall Effect) 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองงาย อาจน าแนวทางท้ังหมดที่
ก าหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้บางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และ
แผนพัฒนาสามปีก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือ
ความก้าวหน้าของแผนพัฒนาสามปีได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลเมืองงายจะพิจารณา 
 

 1.2  การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการ ตามแผนพัฒนา
สามปีอาจก าหนดแนวทาง ดังนี้ 
  (1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) 
  (2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) 
  (3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
 
 

ส่วนที่ 4 
 



    
ขั้นตอนที่ 2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองงาย ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
 ขั้นตอนที่ 3  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองงาย ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดย
สามารถติดตามและประเมินผล  
 ขั้นตอนที่ 4  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปี 
และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองงายและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ
จังหวัด พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมนผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง 
 ขั้นตอนที่ 5  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองงาย อาจให้
ความเห็นหรือข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี และโครงการพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองงาย
และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ 
  

4.2  ระเบียบ วิธีในการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2548 หมวด 6 ว่าด้วย
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่
ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา และรายงานผลเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  ซึ่งการที่คณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝ่าย
นี้จะท าให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุ
และวัดความส าเร็จของโครงการ เพื่อน าไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่าง
แท้จริง 

ผู้บริหารเทศบาลต าบลเมืองงาย จะแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประกอบด้วย 

1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
2) ผู้แทนประคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
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โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจ
หน้าที่ ดังนี้ 

1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เพ่ือให้ผู้บริหารเทศบาลเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองงายทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล  
1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด ขอบข่ายและ

รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือุคคลภายนอกด าเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
 2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
 3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล  
 4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล  รายงาน
ผลด าเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผล
การรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1  ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 

การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะก าหนดห้วงเวลาในการติดตามประเมินผล
โครงการโดยค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ โดยจะก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
อย่างน้อยโครงการละ 1 ครั้ง และประเมินผลโครงการภาพรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วรายงานผลและ
เสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาเทศบาลต าบลเมืองงาย ผู้บริหาร
เทศบาล คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลเมืองงายทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ติด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผล คือ การประเมินว่ามีการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติอย่างแท้จริง
เพียงใด และได้ผลอย่างไรเพื่อที่สามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนยุทธศาสตร์ได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถ
เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไปได้ ดังนั้นการที่จะประเมินผล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้จ าเป็นต้องประเมินผล การปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน 
เพ่ือน าไปสู่การวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้นในขั้นต้น  
 

   83 



                     
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง อันจะน ามาสู่
บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดข้ึน 
วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ควรมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ ดังนี้ 
  2.1.1  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล อันได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นนั้นๆ  
  2.1.2  เครื่องมือ อันได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและ
ประเมินผลเพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดขึ้นซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าว
อาจเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของ
ประโยชน์ที่ได้รับจากแผนยุทธศาสตร์ อาจเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบวัดความรู้ 
แบบบันทึกข้อมูล แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกรายการ เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ หรือการ
หาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นนั้นๆ  
  2.1.3  กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการที่จะด าเนินการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาสามปี ซึ่งเป็นการตรวจเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ถนน แม่น้ า ล า
คลอง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ การด าเนินการโครงการต่าง ๆ กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่า
ด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ เป็นต้น ซึ่งการก าหนดวิธีการเช่นนี้ต้อง 
มีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) ด้วย 
 

4.๓  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประกอบด้วย การทดสอบและการวัด การ
สัมภาษณ์ การสังเกต การส ารวจ และเอกสาร 
 ๓.๑  การทดสอบและการวัด ( Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพ่ือ
ดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด 
 ๓.๒  การสัมภาษณ์ ( Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเก่ียวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลจะต้องก าหนดแนวทางการสัมภาษณ์ด้วย โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ 
ประเภท คือ ๑) การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-formal interview) ซ่ึง
เป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ( Structure interview) ด าเนินการสัมภาษณ์ ๒) การสัมภาษณ์แบบไม่
เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ ดับการพูดคุยสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
และล าดับของข้อความ การด าเนินการสัมภาษณ์มักมีเพียงแนวทางการสัมภาษณ์กว้างๆ ที่เป็นสาระส าคัญท่ี
ต้องการ การให้ได้ข้อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์โดยวิธีการเชิงคุณภาพ ควรสัมภาษณ์แบบไม่
เป็นทางการ ๒ วิธี คือ 
  ๑) การสนทนาตามธรรมชาติ ( natural conversation) เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบของ
การสนทนาระหว่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผู้ให้ข้อมูล เป็นการขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอ
ค าอธิบายเหตุผลและผลของยุทธศาสตร์ที่ได้รับ การสัมภาษณ์แบบนี้นอกจากจะได้ข้อมูลแล้วยังเป็นการ
พัฒนาสัมพันธภาพที่ดี สร้างความเชื่อถือไว้วางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกด้วย 
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  ๒) การสัมภาษณ์เชิงลึก ( in-depth interview) เป็นการสนทนาซักถามผู้ให้ข้อมูลหลักบาง
คนในหมู่บ้าน/ชุมชน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นยุทธศาสตร์มากกว่าคนอ่ืนๆ มี
ประสบการณ์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น การวางแผน 
 ๓.๓  การสังเกต ( Observation) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่า
ก าลังเกิดอะไรขึ้น กับการพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีการบันทึกสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการ
ด าเนินการสังเกต การสังเกต คือการเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเอาใจใส่และละเอียดถี่ถ้วน โดยใช้ประสาทสัมผัส
หลายอย่างพร้อมๆ กัน เช่น ตาดู หูฟัง ถ้าสิ่งนั้นสัมผัสได้ก็ต้องสัมผัส ในการเก็บข้อมูลเพื่อติดตามและประเมน
ผลในเชิงคุณภาพนั้นการสังเกตจะกระท าควบคู่กับการจดบันทึก หรือบันทึกภาคสนาม การสนทนา การ
สัมภาษณ์ เพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้าน สามารถน ามาวิเคราะห์หาความหมายและอธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับ
สิ่งต่างๆ ในปรากฏการณ์ของยุทธศาสตร์ได้ การสังเกตในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ในเชิง
คุณภาพ สามารถแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท 
  ๑)  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ( Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งการสังเกตแบบ
มีส่วนร่วมนี้มีลักษณะเด่นคือ ๑) มีเป้าหมายเพ่ือการเข้าร่วมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอย่างละเอียด ๒) มี
ความตระหนักถึงสิ่งต่างๆ ที่เกิดข้ึนในกิจกรรมนั้นให้ครอบคลุมมากที่สุด และชัดเจนมากที่สุด ๓) เอาใจใส่ต่อ
ทุกอย่างที่เกิดขึ้น สังเกตให้กว้างขวางที่สุด ๔) ให้ประสบการณ์ท้ังในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน 
๕) ทบทวนย้อนหลัง ภายหลังจากสังเกตในแต่ละวัน ๖) จดบันทึกอย่างละเอียด 
  ๒)  การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ( Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของสมาชิก
ในสังคมหมู่บ้าน/ชุมชนนั้นๆ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ที่สังเกต และผู้ที่อยู่ในกิจกรรมนั้นๆ  ก็ไม่รู้ตัวว่าตนเองถูกสังเกต 
 ๓.๔  การส ารวจ ( survey) ในที่นี้หมายถึง  การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความต้องการของยุทธศาสตร์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องมีการบันทึกการ
ส ารวจ และทิศทางการส ารวจ 
 ๓.๕  เอกสาร ( documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้อง
ใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการก าหนดเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา  พันธกิจ และ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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