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สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 
1.ด้านกายภาพ 

1.1 ท่ีตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตําบล 
 ท่ีตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนเทศบาลตําบลเมืองงาย 
 1.หมู่ท่ี 1 บ้านเมืองงายเหนือ 
 2.หมู่ท่ี 2 บ้านเมืองงายใต้ 
 3.หมู่ท่ี 3 บ้านใหม่ 
 4.หมู่ท่ี 4 บ้านแม่ข้อน 
 5.หมู่ท่ี 9 บ้านม่วงง้ม 
 6.หมู่ท่ี 10 บ้านสัน 
 7.หมู่ท่ี 11 บ้านหนองบัว 
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 พ้ืนท่ีโดยท่ัวไปของชุมชนเทศบาลตําบลเมืองงาย ลักษณะเป็นพ้ืนท่ีราบมีลําน้ํา หลายสาย

ไหลผ่านชุมชน โดยด้านทิศเหนือสุดเป็นห้วยแม่งาย ถัดมาคือ ลําน้ําโป่งขาม ลําน้ําแม่ข้อน ด้านทิศ
ตะวันตกมีห้วยท่าล้อ ลําน้ําต่าง ๆ เหล่านี้ไหลลงสู่แม่น้ําปิงทางทิศตะวันออก 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 สภาวะอากาศโดยท่ัวไปของเทศบาลตําบลเมืองงาย มีลักษณะคล้ายคลึงกับสภาวะอากาศ

โดยท่ัวไปของจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน  
ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ อากาศจะแห้งแล้งและ

หนาวเย็น อุณหภูมิตํ่าสุดอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนพ้ืนท่ีภูเขาสูง ซ่ึงจะมีอากาศ
หนาวเย็นมากอุณหภูมิต่ําสุดวัดได้ 8 องศาเซลเซียส ในช่วงเวลากลางคืนอุณหภูมิจะตํ่ากว่าในเวลากลางวัน
ประมาณ  5-6 องศาเซลเซียส 

ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่เดือนมีนาคมถึงประมาณเดือนพฤษภาคม มีระยะเวลาประมาณ        
3 เดือน อุณหภูมิสูงกว่าในช่วงเวลาอ่ืน ๆ ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม อากาศจะ ร้อนอบอ้าว 
อุณหภูมิข้ึนสูงถึง 41 องศาเซลเซียส 

ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนมิถุนายนถึงปลายเดือนกันยายนหรือต้นเดือนตุลาคม เดือนท่ี
มีฝนตกหนักท่ีสุดคือ เดือนสิงหาคม ฝนท่ีตกในบริเวณส่วนหนึ่งเกิดจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ท่ีพัดมา
จากอ่าวเบงกอล อ่าวไทย และส่วนหนึ่งมาจากพายุดีเปรสชั่นจากทะเลจีนใต้ เม่ือถึงประมาณปลายเดือน
กันยายน ลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือจากประเทศจีนจะพัดลงมาทางใต้นํามวลอากาศแห้งมาสู่บริเวณนี้ 
ทําให้ฝนตกน้อยลงจนหมดไปในท่ีสุด 

 

1.4 ลักษณะของดิน 
 ลักษณะของดิน เป็นแบบดินร่วนปนทราย และดินเหนียวปนทราย สามารถเพาะปลูกได้ดี 
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2.ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 

 เมืองงายต้ังอยู่ในเขตท้องท่ีอําเภอเชียงดาว เส้นทางการคมนาคมติดต่อกับพ้ืนท่ีโดยรอบ   
โดยมีถนนสายแม่ข้อน-แกน้อย เป็นเส้นทางหลักของชุมชน สามารถติดต่อกับอําเภอเวียงแหงและชายแดน
พม่า ซ่ึงสามารถติดต่อทําการค้าได้ และติดต่อกับอําเภอเชียงดาวได้โดยสะดวก หมู่บ้านท่ีอยู่ในเขตการ
ปกครองของเทศบาลตําบลเมืองงาย ประกอบด้วย 

หมู่ท่ี  1  บ้านเมืองงายเหนือ  
  หมู่ท่ี  2  บ้านเมืองงายใต้   
  หมู่ท่ี  3  บ้านใหม่   
  หมู่ท่ี  4  บ้านแม่ข้อน   
  หมู่ท่ี  9  บ้านม่วงง้ม   
  หมู่ท่ี 10 บ้านสัน    
  หมู่ท่ี 11  บ้านหนองบัว  
 2.2 การเลือกต้ัง 
  เขตเลือกต้ังแบ่งเป็น 2 เขต ดังนี้ เขต 1 และ เขต 2  
  เขตเลือกต้ังท่ี 1 ประกอบด้วย หมู่ท่ี 1 ,หมู่ท่ี 2 ,หมู่ท่ี 9 และหมู่ท่ี 11  
  เขตเลือกต้ังท่ี 2 ประกอบด้วย หมู่ท่ี 3 ,หมู่ท่ี 4  และหมู่ท่ี 10 
3.ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร 
 

     ตารางแสดงจํานวนประชากรและครัวเรือนในเขตเทศบาลตําบลเทศบาลเมืองงายระยะเวลา 5 ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : งานทะเบียนราษฎร สํานักปลัดเทศบาล 

  
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2562 
 



 

 3.2 ช่วงอายุและจํานวนประชากร 
สัญชาติไทย ชาย 1,763 คน หญิง 1,975 คน รวม 3,738 คน   แยกเป็น ช่วงอายุดังนี้ 

 

 ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 
จํานวนประชากรเยาวชน 258 250 508 อายุต่ํากว่า 18 
จํานวนประชากร 999 1,069 2,068 อายุ 18-59 
จํานวนประชากรผู้สูงอายุ 506 656 1,162 อายุ 60 ปีข้ึนไป 
 ข้อมูลจากสํานักทะเบียนเทศบาลตําบลเมืองงาย  
  

4.สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 

บริการทางด้านการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเมืองงาย มีโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ี
สอนต้ังแต่ระดับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ดังนี้ 
   1. สังกัดสํานักงานพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จํานวน 2 แห่ง ดังนี้ 
    - โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย ต้ังอยู่บริเวณหมู่ท่ี 2 (อนุบาล - ม. 3) 
    - โรงเรียนบ้านใหม่  ต้ังอยู่บริเวณหมู่ท่ี 3 (ป.1 - ป.6)    

2. สังกัดเทศบาลตําบลเมืองงาย จํานวน 1 แห่ง ดังนี้ 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลเมืองงาย  
การศึกษาในเขตเทศบาลตําบลเมืองงาย อยู่ในระดับท่ีเพียงพอ เพราะอยู่ใกล้ชุมชนอําเภอ

เชียงดาวและยังอยู่ใกล้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาประจําอําเภอ คือ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ซ่ึงอยู่นอกเขต
เทศบาล ไปทางทิศใต้ทางถนนเชียงใหม่-ฝาง ห่างจากเขตเทศบาลตําบลเมืองงายประมาณ 6 กิโลเมตร 

 

 4.2 สาธารณสุข 
 ในเขตเทศบาลตําบลเมืองงายมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเมืองงาย จํานวน        

1 แห่ง มีบุคลากรทางการแพทย์ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล         
คือ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญการ จํานวน 1 คน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 2 คน นักวิชาการ
สาธารณสุขปฏิบัติการ จํานวน 1 คน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จํานวน 1 คน ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย    
จํานวน 1 คน พนักงานบริการ 2 คน  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  2 ตน และอาสาสมัครสาธารณสุข   
จํานวน 112 คน 

สถิติท่ีผ่านมามีจํานวนผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานีอนามัยประจําตําบลมีสาเหตุ
ของการเจ็บป่วย 5 อันดับแรก คือ 

1. โรคระบบทางเดินหายใจ 
2. โรคระบบทางเดินอาหาร 
3. โรคระบบกล้ามเนื้อและไขข้อ  
4. โรคระบบไหลเวียนของหลอดเลือด  
5. โรคท่ัวไป 

 
 

  
 

 



 
 
 
       

4.3 อาชญากรรม 
  เทศบาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  ซ่ึง
เทศบาลก็ได้ดําเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลท่ีสามารถดําเนินการได้
ตามอํานาจหน้าท่ีและงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจํากัด  คือการติดต้ังกล้องวงจรปิดในจุดท่ีเป็นท่ีสาธารณะ  
รวมท้ังได้ต้ังจุดตรวจ จุดบริการ ในช่วงเทศกาลท่ีมีวันหยุดหลายวันเพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน แต่ปัญหาท่ีพบคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานท่ีจัดงานดนตรีงานมหรสพ 
การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ 
ผลเสียหาย และโทษท่ีได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความร่วมมือไปยังผู้นํา การขอกําลังจาก 
ตํารวจ ผู้นํา อปพร.  

 

๔.๔ ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาลเป็นปัญหาท่ีจัดการได้ยาก แม้ว่าจะได้รับความ

ร่วมมือกับทางผู้นํา ประชาชน หน่วยงานของเทศบาลท่ีช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจํา การแก้ไขปัญหา
ของเทศบาลสามารถทําได้เฉพาะตามอํานาจหน้าท่ีเท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้ง
เบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอํานาจหน้าท่ี ก็เป็นเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแล้วแต่
กรณี ท้ังนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด 

   

 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 
  เทศบาลได้ดําเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

๑. ดําเนินการจ่ายเบ้ียยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการทําบัตรผู้พิการ 
๔. โครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทํางานช่วงปิดภาคเรียน   
๕. โครงการนวัตกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอสด์โดยบูรณาการร่วมกับ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเมืองงาย   
 6. โครงการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ 
 

5.ระบบบริการพ้ืนฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง 

เทศบาลตําบลเมืองงาย อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 82 กิโลเมตรติดต่อกับ
จังหวัด และอําเภอใกล้เคียงได้เฉพาะทางรถยนต์ มีทางหลวงสายแม่ข้อน-นาหวาย-แกน้อย ตัดผ่านซ่ึง
อํานวยประโยชน์ในการติดต่อระหว่างหมู่บ้านและตําบล ทําให้การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด
เป็นไปโดยความสะดวกและรวดเร็ว 
  สําหรับถนน ตรอก ซอย ภายในเขตเทศบาลตําบลเมืองงาย ซ่ึงครอบคลุม 1 ตําบล         
7 หมู่บ้าน มีถนนสายหลักอยู่ 4 สาย และ 155 ซอย ถนนและสะพานในเขตเทศบาลตําบลเมืองงาย
ประกอบด้วย 

ถนนคอนกรีต  จํานวน 86 สาย 
ถนนดินลูกรัง  จํานวน 7 สาย 
ถนนลาดยาง  จํานวน 2 สาย 



สะพานคอนกรีต  จํานวน 8 แห่ง 
 
 
 

 
5.2 ไฟฟ้า 

ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลเมืองงายส่วนใหญ่ ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา
ตําบลเชียงดาว โดยประชาชนมีการใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือน ถนนในเขตเทศบาลตําบลเมืองงาย มีโคมไฟฟ้า
สาธารณะ (ไฟส่องสว่าง) จํานวน 582 จุด เพ่ือใช้ป้องกันการเกิดปัญหาอาชญากรรมและลดอุบัติเหตุ 

ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือท่ีสาธารณะยังไม่สามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีได้
ท้ังหมด เนื่องจากพ้ืนท่ีท่ีมีความต้องการให้ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นท่ีสาธารณะ  เทศบาลจึงไม่
สามารถดําเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย 
เพ่ือท่ีจะทําความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนท่ี   

 

5.3 ประปา 
ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลเมืองงายส่วนใหญ่ ใช้บ่อน้ําด่ืม เจาะน้ําบาดาล โดยใช้เครื่อง

ป้ัมน้ําไฟฟ้า สําหรับระบบประปาในเขตพ้ืนท่ี มีประปาดังนี้ 
ประปาผิวดิน   หมู่ท่ี 3 บางส่วน   
ประปาน้ําบาดาล   หมู่ท่ี 4 เต็มพ้ืนท่ี 
ประปาน้ําบาดาล   หมู่ท่ี 10 เต็มพ้ืนท่ี 
ประปาภูเขา  หมู่ท่ี 1,2 เต็มพ้นท่ี 
ประปาภูเขา  หมู่ท่ี 9 เต็มพ้ืนท่ี 
ประปาภูเขา    หมู่ท่ี 11 เต็มพ้ืนท่ี 
 

5.4 โทรศัพท์ 
ด้านการสื่อสาร ส่วนใหญ่ทุกครัวเรือนมีโทรศัพท์ใช้ นอกจากนี้ยังมีสถานีส่งสัญญาณ

โทรศัพท์เคลื่อนท่ีของผู้ให้บริการเอกชนด้วย 
 

5.5 ไปรษณีย์หรือการส่ือสารหรือขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
มีบริการสื่อสารของไปรษณีย์ตําบลของเอกชน สํานักงานต้ังอยู่หมู่ท่ี 2 
  

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
๖.๑ การเกษตร  
เศรษฐกิจของเทศบาลตําบลเมืองงาย ส่วนใหญ่ข้ึนอยู่กับผลผลิตทางเกษตรคิดเป็นร้อยละ 80 

ของประชากรในพ้ืนท่ี ท้ังนี้เนื่องจากลักษณะกายภาพของชุมชนเป็นพ้ืนท่ีราบท่ีสมบูรณ์ ซ่ึงมีลําน้ําห้วย
หลายสายไหลผ่าน อาชีพท่ีทําส่วนใหญ่ ได้แก่ ปลูกข้าว ปลูกกระเทียม ปลูกถ่ัวเหลืองและปลูกผักต่าง ๆ 

ด้านปศุสัตว์ ประชากรส่วนใหญ่จะเลี้ยงสัตว์เพ่ือบริโภคในครัวเรือน ส่วนผลผลิตท่ีเหลือจากการ
บริโภคจะนํามาขายท่ีตลาดสดในเขตเทศบาล ได้แก่ โค กระบือ สุกร ไก่ เป็นต้น 

พ้ืนท่ีท่ีมีน้ําเพียงพอต่อการทําการเกษตรกรรมมีอยู่ประมาณ 3,000 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ติดกับลําน้ํา
ต่าง ๆ ท่ีไหลผ่าน อาชีพท่ีสําคัญคือ ปลูกข้าว ปลูกกระเทียม ปลูกถ่ัวเหลือ 

 

๖.2 การปศุศัตว์ 
เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเพ่ือบริโภคในครัวเรือน เช่น  การเลี้ยง

ไก่  สุกร โค กระบือ  



 
 
 
 
  

๖.3 การบริการ 
รีสอร์ท ห้องพัก  1 แห่ง 
โฮมสเตย์  3   แห่ง 
คาราโอเกะ  3 แห่ง 
ร้านเกมส์และอินเตอร์เนต 1  แห่ง 
 

๖.4 การท่องเท่ียว 
  1. พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ต้ังอยู่ท่ีบ้านเมืองงาย หมู่ท่ี 2 
ตําบลเมืองงาย เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ท่ีสําคัญ และเป็นท่ีนับถือเคารพสักการบูชาของ
ประชาชนท่ัวไป 
   

๖.5 อุตสาหกรรม 
 เนื่องจากชุมชนเทศบาลเมืองงาย เป็นชุมชนเกษตรกรรม อุตสาหกรรมท่ีมีอยู่ในชุมชนจึง

เป็นอุตสาหกรรมท่ีต่อเนื่องจากภาคเกษตรกรรมได้แก่ โรงสีข้าวขนาดกลางและโรงสีข้าวขนาดเล็ก 
ในเขตเทศบาลตําบลเมืองงาย มีการประกอบอุตสาหกรรมขนาดเล็กดังนี้ 
โรงกลึงขนาดเล็ก   จํานวน 1 แห่ง  (ต้ังอยู่หมู่ท่ี 2) 
โรงผลิตน้ําด่ืม   จํานวน 2 แห่ง   (ต้ังอยู่หมู่ท่ี 1, 4) 
โรงสีข้าวขนาดกลาง  จํานวน 2 แห่ง   (ต้ังอยู่หมู่ท่ี 2, 4) 
โรงสีข้าวเศรษฐกิจชุมชน  จํานวน 1 แห่ง   (ต้ังอยู่หมู่ท่ี 3) 
 

๖.6 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์ 

สถานีบริการน้ํามัน จํานวน     2     แห่ง 
ตลาดสด  จํานวน     ๑ แห่ง 
ร้านค้าประเภทเครื่องอุปโภคและบริโภค  จํานวน   74   แห่ง 
ประเภทบริการท่ัวไป  จํานวน   49   แห่ง 
 

กลุ่มอาชีพ 
มีกลุ่มอาชีพ  จํานวน     4    กลุ่ม 

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

3. กลุ่มทําขนมจีนบ้านใหม่ หมู่ท่ี 3 
   4. กลุ่มพัฒนาสตรีเมืองงาย หมู่ท่ี 9 
    

๖.7 แรงงาน 
 ตลาดแรงงานในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเมืองงายส่วนใหญ่เป็นแรงงานเพ่ือการ

เกษตรกรรม จะมีการว่าจ้างแรงงานตามฤดูกาลผลิตและรับจ้าง  
 
 



 
 
 
 

 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา 

  ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 98 นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาว
พุทธจํานวน 7 วัดตามหมู่บ้านดังนี้ 

หมู่ท่ี 1 วัดเชียงยืน   
หมู่ท่ี 2 วัดเชียงม่ัน   
หมู่ท่ี 3 วัดศรีบุญเรือง   
หมู่ท่ี 4 วัดสะอาดชัยศรี 
หมู่ท่ี 9 วัดอัมพาราม    
หมู่ท่ี 10 วัดกลางทุ่ง 
หมู่ท่ี 11  สํานักสงฆ์มงคลนิมิต 
และประชากรประมาณร้อยละ 2 นับถือศาสนาอ่ืนๆ  

 

 7.2 ประเพณีและงานประจําปี 
 วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ินท่ีสําคัญในเขตเทศบาลถือปฏิบัติสืบมาและอนุรักษ์ไว้มีดังนี้ 
 ประเพณีสงกรานต์ 
  จัดข้ึนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี ประกอบด้วยพิธีรดน้ําหัวผู้เฒ่าผู้แก่และบุคคลท่ี

ประชาชนในเขตเทศบาลให้ความเคารพนับถือ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอําเภอเชียงดาว 
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลเมืองงาย 

  ประเพณีสรงน้ําพระสถูปเจดีย์พระนเรศวรมหาราช 
          จัดข้ึนในวันท่ี 16 เมษายนของทุกปี โดยส่วนงานราชการ หน่วยงานต่าง ๆ และ
ประชาชนท่ัวไปจะร่วมกันเดินขบวนมาทําพิธีท่ีพระสถูปฯ 
          พิธีงานวันยุทธหัตถี 
          จัดข้ึนในวันท่ี 18 มกราคมของทุกปี มีการจัดพิธีบวงสรวงแบบพราหมณ์ และมีการถวาย
พานพุ่มสักการะของส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนท่ัวไป 
          พิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
          จัดข้ึนในวันท่ี 25 เมษายนของทุกปี มีการจัดพิธีบวงสรวงแบบพราหมณ์ และมีการถวาย
พานพุ่มสักการะของส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนท่ัวไป 

 ประเพณีแห่เทียนพรรษา 
  จัดข้ึนในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประมาณเดือนกรกฎาคมของทุกปี โดยมีการต้ังขบวน  

แห่เทียนพรรษาในบริเวณสํานักงานเทศบาล แล้วแห่เทียนพรรษาไปถวายยังวัดในเขตเทศบาล 
  ประเพณีลอยกระทง 
  เทศบาลตําบลเมืองงาย ได้จัดประเพณีลอยกระทงประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 

โดยดําเนินการกิจกรรมประกวดกระทง, ขบวนกระทง, หนูน้อยนพมาศ ตลอดจนการแสดงต่าง ๆ รวมถึง
จัดมหรสพ นอกจากนี้ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานประเพณีลอยกระทงให้กับอําเภอเชียงดาว 
และเทศบาลตําบลเมืองงายได้ส่งขบวนกระทงเข้าร่วมเป็นประจําทุกปี 

 



 
 
 
 
 
 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เช่น ผลิตภัณฑ์จักสาน            

ภาษาท้องถ่ิน คือ ภาษาพ้ืนเมือง ภาษาล้านนา 
 

 7.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
  ๑. กลุ่มแม่บ้าน บ้านเมืองงายเหนือ หมู่ท่ี 1 
   ผลิตภัณฑ์ คือ กระเทียมดอง , ไข่เค็ม 
  2. กลุ่มบ้านโครเชต์ บ้านเมืองงายเหนือ หมู่ท่ี 1 
   ผลิตภัณฑ์งานถักโคเชต์ เช่น ตุ๊กตาถักโคเชต์(พวงกุญแจ) ,กล่องใส่กระดาษชําระ  
  3. กลุ่มแม่บ้าน บ้านเมืองงาย หมู่ท่ี 2 
   ผลิตภัณฑ์  คือ น้ําพริกเครื่องแกง  

4. กลุ่มทําขนมจีนบ้านใหม่ หมู่ท่ี 3 
 ผลิตภัณฑ์  คือ ขนมจีน 

  5. กลุ่มพัฒนาสตรีเมืองงาย หมู่ท่ี 9 
   ผลิตภัณฑ์  คือ โคมไฟ  
  นอกจากนี้จะมีผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้านต่างๆ เช่น น้ําพริกและกล้วยฉาบ ของบ้านหนองบัว 
หมู่ท่ี 11  
 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 น้ํา 
  อ่างเก็บน้ําห้วยแม่ข้อน อ่างเก็บน้ําห้วยแม่งาย และแหล่งน้ําธรรมชาติ ห้วยโป่งขาม 
 

 8.2 ป่าไม้ 
  ติดต่อกับเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาว  

  

9.บริเวณสถานท่ีราชการและสาธารณูปโภค 
สถานท่ีราชการในชุมชนเทศบาลตําบลเมืองงายมีเพียงส่วนน้อย เนื่องจากอยู่ไม่ห่างจากท่ีว่าการ

อําเภอเชียงดาว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเมืองงาย     จํานวน  1  แห่ง 
หน่วยบริการประชาชนสถานีตํารวจภูธรเชียงดาว (ตู้ยามตํารวจ)  จํานวน  1  แห่ง 
หน่วยควบคุมโรคนําโดยแมลง     จํานวน  1  แห่ง 
โรงเรียน        จํานวน  2  แห่ง 
ศูนย์ดูแลเด็กเล็กก่อนวัยเรียน     จํานวน  1  แห่ง 
 

 
 

 



 
   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กําหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่างๆให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามท่ี
กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เม่ือวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกําหนดให้มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติ กําหนดวิธีการการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมท้ัง
กําหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดําเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติการจัดทํา ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือ
รับผิดชอบในการดําเนินการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนด 

ส่วนท่ี 2 
 



ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซ่ึงจะต้องนําไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศ
ไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ ์แนวโน้ม วิสัยทัศน ์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทนํา 

การพัฒนาประเทศไทยนับต้ังแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ 
เป็นต้นมาได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ท้ังในด้านเศรษฐกิจท่ีประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็น
ประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมท่ีมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมท่ีประเทศไทยมีข้อ
ได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาท่ีสําคัญ อาทิ 
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ท่ีร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับตํ่ากว่าศักยภาพ เม่ือเทียบกับร้อย
ละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษท่ีผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุน
ภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกท่ียังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มท่ีโครงสร้างเศรษฐกิจไทยท่ียังไม่สามารถ
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับตํ่า 
ขาดการนําเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและ
สมรรถนะท่ีไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้า
ทายสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข 
โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากข้ึน แต่ยังคงมี
ปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการท่ีมีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนท่ี ซ่ึงเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักท่ีทําให้
ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ําในหลายมิติ ขณะท่ีปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทาย
ในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงข้ึนและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําอย่างยั่งยืน 
ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการ
พัฒนาประเทศท่ีผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมี
ปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ท้ังนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหา
ของประชาชน ขณะท่ีความม่ันคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นท่ีต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง ลด
ความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ท่ีมีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ํา ความไม่เสมอภาค การขาดความ
เชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึด
ม่ันสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรท่ีมีสัดส่วนประชากรวัย
แรงงานและวัยเด็กท่ีลดลงและประชากรสูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสําคัญท่ีจะทําให้การ
พัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากข้ึน ท้ังในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศ
ในการจัดสวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุท่ีเพ่ิมสูงข้ึน การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ



ประเทศ ความม่ันคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซ่ึงจะเป็นประเด็นท้าทายต่อ
การขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีตําแหน่งท่ีต้ังท่ีสามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงใน

ภูมิภาคและเป็นประตูสู่เอเชีย แต่การท่ีมีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ทําให้ปัญหาด้าน
เขตแดนกับประเทศเพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความม่ันคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคง
ต้องให้ความสําคัญกับปัญหาด้านความม่ันคงอ่ืน ๆ ท่ีมีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกัน
หลายมิติ ท่ีอาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่าง
ประชาชนกับประชาชน ซ่ึงรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติท่ีจะนําไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่มประชากรไทยท่ีมีแนวคิดและความเชื่อท่ีแตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและ
การเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอํานาจ ท่ีอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายข้ัวอํานาจ หรือเกิด
การย้ายข้ัวอํานาจทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะท่ี
องค์กรท่ีไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากข้ึนในการกําหนดกฎ 
ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ท้ังในด้านความม่ันคง และเศรษฐกิจ รวมท้ังการ
รวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคท่ีนําไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้าน
อาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมท้ังปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ 
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยี
พันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซ่ึงตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด
เหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักท่ีช่วยทําให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มท่ีจะกลับมา
ขยายตัวได้เข้มแข็งข้ึน แนวโน้มสําคัญท่ีจําเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและ
การลงทุนท่ีจะมีความหลากหลายเพ่ิมมากข้ึน การแข่งขันท่ีคาดว่าจะรุนแรงข้ึนในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้าง
ความหลากหลายของสินค้าและบริการท่ีตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี 
๒๕๗๔จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุท่ีจะมีสัดส่วนเพ่ิมข้ึน
อย่างต่อเนื่อง รวมท้ังการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึน
ประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุท่ีแตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะส่งผลต่อ
ทัศนคติและพฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการนํา
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายสําคัญในระยะต่อไป 
   ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัย อาจทําให้เกิดความต้องการ
แรงงานต่างชาติเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือทดแทนจํานวนแรงงานไทยท่ีลดลง ซ่ึงปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะทําให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถ่ินมี
ความสะดวกมากข้ึน และเป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากข้ึน 
โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรท่ีมีศักยภาพซ่ึงมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือทํางานในท่ัวทุกมุมโลก
สูงข้ึน ท้ังนี้ การย้ายถ่ินส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน จึงอาจจะเป็นไปได้ท่ี
ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะท่ีประชากรไทยโดยเฉพาะ
แรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถ่ินไปยังประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาท่ีดีกว่า อาจทําให้การแย่งชิง



แรงงานมีความรุนแรงมากข้ึน ซ่ึงจะยิ่งทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
   นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรง
มากข้ึนท้ังในเชิงความผันผวน ความถ่ี และขอบเขตท่ีกว้างขวางมากข้ึน ซ่ึงจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจําเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรท่ีสัมพันธ์ต่อเนื่องกับความม่ันคง
ด้านอาหารและน้ํา ขณะท่ีระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการ
สูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความ
รุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ 
ดังกล่าวท่ีแต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ทําให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความสําคัญและความสนใจจากนานา
ประเทศรวมท้ังประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความ
ม่ันคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มท่ีจะมีความสําคัญเพ่ิมมากข้ึนกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม
จะมีความเข้มข้นและเข้มงวดข้ึน โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ท่ีสําคัญ เช่น 
เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการนําไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งข้ึน 
   แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ท้ังใน
ส่วนของการจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความม่ันคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคาม
และความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ท่ีซับซ้อนข้ึน อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามท่ีใช้เทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
สินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีรวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดข้ึน
ของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ท่ีจะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความสําคัญมากข้ึน 
อาจนําไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ําท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนได้ หากไม่มีมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกัน
และรองรับผลกระทบต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ซ่ึงรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันท่ีจะเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี 
โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อท้ังการจ้างงานและอาชีพท่ีจะมีรูปแบบและ
ลักษณะงานท่ีเปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานท่ีมีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากข้ึน หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาด
งานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพท่ีต้องการทักษะระดับตํ่า 
ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความม่ันคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะท่ี
ทันกับยุคสมัยท่ีเปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ท่ีจะทําให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตท่ี
เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศท่ีอาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งข้ึน ซ่ึง
ปัจจัยท้ังหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึน 
   จากปัจจัยและแนวโน้มท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติ
ต่างๆข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มท่ีจะเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซ่ึงจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก 
ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจําเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาท่ี
เก่ียวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาท่ีเป็นการ
ดําเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเก่ียวข้องซ่ึงกันและกัน โดยประเทศไทย
จําเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะท่ีสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพท่ีม่ันคง สร้างรายได้ ท่ามกลาง



ความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานท่ีสูงข้ึน โดยเฉพาะในโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วซ่ึงจําเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องไปพร้อมกัน ท้ังในส่วนของระบบ
การเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือท่ีสอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการ
สาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมท้ังการให้ความสําคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศ
ไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐาน
นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในท้ังภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร
และภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ํา และนําไปสู่การเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
   นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความสําคัญกับการสร้างสมดุลความม่ันคงด้าน
พลังงานและอาหาร การรักษาไว้ซ่ึงความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการดําเนินชีวิตและธุรกิจ และการ
พัฒนาและขยายความเป็นเมืองท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่องท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อกําหนดของ
รูปแบบและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนท่ีท่ีชัดเจน ขณะท่ีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาท่ีสามารถอํานวยความสะดวกและส่งเสริมให้
ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันท่ีสูงข้ึน และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องตําแหน่งท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากข้ึน รวมท้ังให้ความสําคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานา
ประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต 
ซ่ึงจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความม่ันคงของประเทศ โดยจําเป็นต้องสร้างความพร้อม
ในการท่ีจะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกัน
ประเทศไทยจําเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการท่ีดีและมี
เสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดม่ันสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรัก
ความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยท่ีนโยบายการพัฒนาต่างๆ จําเป็นต้องคํานึงถึงความ
สอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรท่ีอาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากข้ึน 
   ดังนั้น ภายใต้เง่ือนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจําเป็นต้องมีการวาง
แผนการพัฒนาท่ีรอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องท่ีต้องใช้ระยะเวลาใน
การดําเนินงานเพ่ือให้เกิดการปรับตัวซ่ึงจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจําเป็นต้องกําหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวท่ีต้อง
บรรลุ พร้อมท้ังแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบน
พ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ 
อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนใน
ระดับอ่ืน ๆ เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติท้ังในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนท่ี ซ่ึงรวมถึงพ้ืนท่ีพิเศษต่างๆ อาทิ เขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถดําเนินการได้อย่าง
ม่ันคง ม่ังค่ัง และ ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือ
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยู่อย่างม่ันคง และยั่งยืนของ
สถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มี
ความม่ันคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโต



ของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
ความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความม่ันคงใน
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักด์ิศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ัง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
และมีความม่ันคงในทุกมิติ ท้ังมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมี
ความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มี
ระบบการเมืองท่ีม่ันคงเป็นกลไกท่ีนําไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคม
มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมี
ความอบอุ่น ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได้ท่ีม่ันคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีการออม
สําหรับวัยเกษียณ ความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา มีท่ีอยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมี
ความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอย่างท่ัวถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนท่ีอยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความ
เข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆท้ังในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาท่ีเปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมี
บทบาทท่ีสําคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เป็นจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ท้ังการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทํา
ธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนท่ีจะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไป
ได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนท่ีเป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยู่บนหลักการใช้ การรักษา
และการฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากข้ึนและ
สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 
รัฐบาลมีนโยบายท่ีมุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุก
ภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มี
เสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของ



ประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ประกอบด้วย 

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

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อ

ความม่ันคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ 

รวมถึงองค์กรภาครัฐและท่ีมิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเท่ียว 
๔.๔ โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ 
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ 
๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๑) การลดความเหลื่อมล้ํา สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 



(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง
และการจัดการตนเอง 

๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 

(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น

ความเป็นเมืองท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ํา พลังงาน และเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ 

 

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

(๑) ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ
ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี 

(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํา 

นึกมีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าท่ีจําเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดย

เสมอภาค 
 

 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทําข้ึนใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมาก
ข้ึน โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่อง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างม่ันคง 
เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและ
ยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซ่ึง
เป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) รวมท้ังการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ 



นอกจากนั้น ได้ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ท้ังในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับ
ภาค และระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันกําหนดวิสัยทัศน์และ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมท้ังร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความม่ันคง ม่ังค่ัง 
และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนท่ีสําคัญในการเชื่อมต่อ
กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ได้กําหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมท้ังแผนงาน/โครงการสําคัญท่ีต้องดาเนินการให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 
ขณะเดียวกัน ยังได้กําหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลท่ีชัดเจน เพ่ือให้การพัฒนา
เป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นําไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ มีท้ังหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ 

ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ท่ีเป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  
1.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
1.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  

   1.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
1.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  
1.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความ  

ม่ังค่ัง และยั่งยืน  
1.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
1.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
1.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
1.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  
1.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

 
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

    1.3.1 แผนพัฒนาภาค  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ลําพูน ลําปาง น่าน แพร่) 
 

       วิสัยทัศน์ 
 “ประตูทองการค้าสู่โลก  โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา  น่าอยู่ทุกถ่ินท่ี” 
 

       เป้าประสงค์ 
(1)  เป็นภูมิภาคท่ีแต่ละจังหวัดมีเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีโดดเด่นสามารถเป็นฐานเก้ือกูลและ   
     เสริมศักยภาพซ่ึงกันและกันได้ 
(2)  เป็นฐานและประตูด้านการค้า โครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค 

       ลุ่มแม่น้ําโขง(GMS)  และเอเชียใต้ (BIMSTEC) 



(3)  โดดเด่นในสาขาบริการการท่องเท่ียวหัตถอุตสาหกรรมท่ีปราศจากมลพิษ และเกษตรปลอดภัย 
(4) เป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพ  อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และการค้าต่างประเทศ 

 

       ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่  โดยมียุทธศาสตร์ประกอบด้วย 

(1) พัฒนาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง(GMS)    
      และเอเชียใต้ (BIMSTEC) 
(2) พัฒนาประตูเศรษฐกิจเพ่ือเป็นช่องทางการค้าและการท่องเท่ียวกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
(3) สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ บนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมและความรู้ใหม่มุ่งสู่  
       Knowledge Based Economy 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 : เพ่ิมมูลค่าฐานเศรษฐกิจเดิม  โดยมียุทธศาสตร์ประกอบด้วย 
(1) สร้างงานหัตถกรรมท่ีมีเอกลักษณ์และความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ สําหรับตลาดเฉพาะ   
    (Niche  Market)  โดยการนําวัฒนธรรมล้านนามาสร้างเอกลักษณ์และเรื่องราวเพ่ือเพ่ิม 
    มูลค่าให้กับสินค้า 
(2) สร้างองค์ความรู้ต่อยอดด้านการท่องเท่ียวและเชื่อมโยง ท้ังภายในกลุ่มจังหวัดและกลุ่มประเทศ 
    อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง 
(3)  สร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลิตผลการเกษตรด้วยการใช้ความรู้ และการบริหารจัดการสมัยใหม่ในห่วง 
    โซ่การผลิตและการตลาด 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : สนับสนุนท้ังฐานเศรษฐกิจเดิมและเศรษฐกิจใหม่ท่ีย่ังยืนโดยมียุทธศาสตร์
ประกอบด้วย 

(1) สร้างความเข้มแข็งชุมชน  โดยสร้างเศรษฐกิจพ้ืนบ้าน  สืบสานสู่สากล 
(2) ดํารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ  โดยฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
       อย่างยั่งยืน 
(3) สร้างความม่ันคงปลอดภัยในพ้ืนท่ีชายแดนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ 
      ประชาชนและนักท่องเท่ียว 
 

 1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลําปาง จังหวัด
ลําพูน จังหวัดแม่ฮ่องสอน) 

 วิสัยทัศน์  

   “ศูนย์กลางการท่องเท่ียวการค้าการลงทุนสู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคมน่าอยู่ทุกถ่ินท่ี” 
 

 กรอบแนวคิดการพัฒนา 
(1) สร้างสรรค์ (Creativity) หมายถึง การดําเนินกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ 
(2) ความปลอดภัย (Safety) สุขภาพดี (Healthy) หมายถึง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน และประชาชนมีสุขภาพกายและใจท่ีดี 
(3) อบอุ่นและมีเสน่ห์ (Pleasant charming) หมายถึง สภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่ตามวิถีชีวิตท่ี

เอ้ือเฟ้ือและวัฒนธรรมท่ีสวยงามของท้องถ่ิน 
 
 



 ประเด็นการพัฒนา 
(1) การฟ้ืนฟู หมายถึง การอนุรักษ์/ดูแลให้มีคุณภาพ อาจรวมถึงปริมาณเพ่ิมมากข้ึนด้วย 
(2) การสร้างความโดดเด่นอย่างมีเอกลักษณ์ หมายถึง การส่งเสริมจุดแข็งและโอกาสให้มี

ศักยภาพในการแข่งขันท่ีเลียนแบบได้ยาก 
(3) การยกระดับพัฒนา หมายถึง การปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และส่งผล

กระทบเชิงบวกให้เพ่ิมสูงข้ึนอย่างมีนัยสําคัญ 
 

 เป้าประสงค์การพัฒนาในภาพรวม 
1. สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบสมดุล โดยเน้นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ใน

ภาคการเกษตร การค้า การลงทุน และการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
2. ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ (ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถ่ิน) แบบองค์รวมให้เอ้ือต่อการ

พัฒนาแบบยั่งยืน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(1) ส่งเสริมการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แบบองค์รวมเพ่ือสร้างสรรค์บรรยากาศท่ีสวยงามมีเสน่ห์ 
    (ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ียั่งยืน เพ่ือเป็นรากฐานสนับสนุนท้ังฐานเศรษฐกิจเดิมและ 
     เศรษฐกิจใหม่) 
(2) ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้เด่นและมีคุณค่า มุ่งเน้นเกษตรมูลค่าเพ่ิม 

ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ หัตถกรรมสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม การท่องเท่ียว 
(ยุทธศาสตร์ปรับตัว เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและสร้างความยั่งยืนให้แก่ฐานเศรษฐกิจเดิม) 

(3) ยกระดับการพัฒนาการค้าการลงทุน มุ่งเน้นอุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรมเกษตรและ
อาหารฮาลาลและการค้าชายแดน เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน (AEC) และภูมิภาคต่าง ๆ 
 

  1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
วิสัยทัศน์  
“นครแห่งชีวิตและความม่ังค่ัง” 
(City of Life and Prosperity) 
(เมืองท่ีให้ความสุขและชีวิตท่ีมีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองท่ีน่าอยู่และน่า

ท่องเท่ียวในระดับโลก) 
 พันธกิจ 

(1) ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเท่ียวและบริการระดับสากล 
(2) ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางของการค้า การลงทุน และการคมนาคม 
    ขนส่งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ 
(3) ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางเกษตรปลอดภัย 
(4) ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาในระดับภูมิภาคและ 
     ระดับนานาชาติ 
(5) ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์น่าอยู่บนพ้ืนฐานความสง่างามทางวัฒนธรรม 
 
 
 



เป้าประสงค์ 
(1)  การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่มีความเข้มแข็ง สมดุล และสามารถรองรับ    
    การเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 

(2)  สังคมเชียงใหม่มีความน่าอยู่ชุมชนมีความเข้มแข็ง และสิ่งแวดล้อมมีความสมดุล 
(3)  การบริหารจัดการภาครัฐมีความทันสมัยและมีธรรมาภิบาล โดยอยู่บนพ้ืนฐานของ   
    ความต้องการและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยง

ชุมชนและท้องถ่ิน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 : เสรมิสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สมบูรณ์ 
โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 : การเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของ
ประชาชน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
    

1.4 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 
“เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถ่ิน บนพ้ืนฐานของความเข้าใจในปัญหาและศักยภาพของ

ท้องถ่ินโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน” 
 

พันธกิจ  
(1) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการท้องถ่ินอย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีความทันสมัยมีคุณธรรมจริยธรรมตาม  
    กฎหมายบัญญัติ 
(3) ส่งเสริมบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน วัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 
(4) ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม 
(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(4) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ 
     ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
(6) ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบ 



     เรียบร้อยในชุมชน 
(7) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 

เป้าประสงค์การพัฒนา 
(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม 
1.1  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนส่ง มีประสิทธิภาพ สามารถ  

ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างท่ัวถึง  
1.2  ภาคเกษตรกรรมสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและมีการกระจายรายได้อย่างเหมาะสม 

(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.1 ชุมชนยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกิดภูมิคุ้มกันทาง

เศรษฐกิจ 
   2.2 ท้องถ่ินมีการพัฒนาด้านการท่องเท่ียว วิสาหกิจในชุมชน มีความพร้อมแข่งขันและ

รองรับผลกระทบจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
(3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    3.1 ชุมชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาในด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ระบบนิเวศ 

(4) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

4.1 ชุมชนและองค์กรภาคสังคมในท้องถ่ิน สามารถอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ินให้ดํารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.1  กลุ่มเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ ได้รับการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต         
5.2 กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ประสบปัญหาทางสังคม ได้รับบริการและสวัสดิการอย่าง

ท่ัวถึง รวดเร็วและเป็นธรรมบนพ้ืนฐานของการพ่ึงพาตนเอง 
(6) ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบ 

เรียบร้อยในชุมชน 
 6.1 ประชาชนมีความสามัคคีและความสมานฉันท์ในหมู่คณะ สามารถป้องกันและรับมือกับ

สาธารณภัยต่างๆ ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ 
6.2  ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขลดปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินในชุมชน 
(7) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

1.1  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีกระบวนการบริหารจัดการภายใต้หลัก ธรรมาภิบาลและ
การจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตําบลเมืองงาย 
 2.1 วิสัยทัศน์ 
  “ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

6.3 ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

 

2.3 เป้าประสงค์ 
  1. ระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีได้มาตรฐานเพียงพอและท่ัวถึง 
  2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

  3. ประชาชนมีความตระหนัก อนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีท้องถ่ิน 
       4. ประชาชนได้รับความรู้เก่ียวกับสุขภาพอนามัยอย่างท่ัวถึง 
       5.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
        6. ประชาชนได้รับความพึงพอใจและประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างต่อเนื่อง 

     7. เด็ก เยาวชน ประชาชน มีโอกาสเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มากท่ีสุด เพ่ือส่งเสริม 
            ให้เกิดแนวคิดและการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพ่ือการพัฒนา 
 

 2.4 ตัวช้ีวัด 
  1.จํานวนระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
  2.รายได้เฉลี่ยครัวเรือนมีจํานวนเพ่ิมข้ึน 
  3. สังคมมีความม่ันคง ปลอดภัย วัฒนธรรม ประเพณีได้รับการสืบสาน 

4. ชุมชนได้รับประโยชน์จากการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากข้ึน 
5. ประชาชนพึงพอใจในการบริการเพ่ิมมากข้ึน  
 

 2.5 ค่าเป้าหมาย 
๑. ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว  
2. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
3. ประชาชนมีความรู้และบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
4. ประชาชนมีสุขอนามัยท่ีดีห่างไกลโรค สังคมสงบสุข    
5. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทําให้ชุมชนน่าอยู่ 
6. การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
7. สถานท่ีปฏิบัติงานและเครื่องมือเครื่องใช้ท่ีปฏิบัติงานมีพร้อมสําหรับการบริการประชาชน

  

 2.6 กลยุทธ์ 
  1. สร้างและพัฒนาถนนและสะพาน 

2 สร้างและพัฒนาระบบน้ํา 
3 สร้างและพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
4 สร้างอาคาร สถานท่ีสาธารณะประโยชน์และ พัฒนาการใช้ท่ีดิน 



 5. พัฒนาความรู้ด้านการเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
6. พัฒนาส่งเสริมอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ 
7. พัฒนาแหล่งกระจายสินค้าของชุมชน 
8. สร้างรายได้จากแหล่งท่องเท่ียว 
9. ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ 
10. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และวันสําคัญ 
11. ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
12. ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน 
13. การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคงและการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
14. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
15. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
16. การให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ 
17. เสริมสร้างให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน 
18. ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน 
19. พัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความสามารถ 
 

           2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความ 
ต้องการของประชาชน 

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

  6. อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว วัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของชุมชนให้ยั่งยืน 
7.พัฒนาระบบบริหารจัดการท้องถ่ิน เพ่ือบริการให้ประชาชนและให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาชุมชน 
8. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืน 
9. พัฒนาบุคลากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
2.8  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรใ์นภาพรวม 

โครงสร้างความเขื่อมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖5 ของเทศบาลตําบลเมืองงาย 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
  
 

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัด 

๑. ส่งเสรมิและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและบรกิารสุขภาพ 
เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 

๒. ส่งเสรมิการเกษตร การผลิต
สินค้าชุมชน การค้า การลงทนุ 
สู่สากล 

3.เสริมสร้างสังคมให้มี
คุณภาพ คงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 

๔.ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สมบูรณ์ 
โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและสังคม  

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ฟื้นฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

7. .ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

สร้าง
มูลค่าเพิ่ม
ทางด้าน
การ
ท่องเที่ยว
และบริการ

ยกระดับ
การผลิต
สินค้าและ
บริการให้มี
มูลค่าเพิ่ม
สูงขึ้น 

การสร้าง
ความเป็น
ธรรมลด
ความ
เหลื่อมล้ํา
ทางสังคม 

การป้องกันและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและสร้างระบบ
การอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วมใน
รูปแบบของเครือข่าย 

ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐานที่มีมาตรฐานและ
เพียงพอต่อความต้องการ 

ยกระดับการเสริมสร้าง
อาชีพให้ประชาชนมี
ระดับรายได้ให้เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
สังคมมีความสงบสุข   

 

มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลตําบล 
เมืองงาย 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานแลสาธารณูปโภค 

 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

๓. ยุทธศาสตร์สังคมและคุณภาพชีวิต 

 

ให้เกษตรมีความรู้
ด้านการเกษตร 

สร้างการ
เชื่อมโยงของ
ธุรกิจการ
ท่องเที่ยวสู่
ชุมชนและ
ท้องถิ่น 

สร้างรายได้
จากการ
จําหน่ายสินค้า
และบริการใน
ตลาดที่
เหมาะสม 

พัฒนา
คุณภา
พชีวิต
ของคน
ทุก
กลุ่มวัย 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยและการรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

การมีส่วนร่วมใน
การ ใช้ประโยชน์
และแก้ไขปัญหา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

5.เสริมสร้างความมั่นคง 
ปลอดภัย และความสงบ
สุขของประชาชน 

การสร้าง
จิตสํานึก
สาธารณะ 
เพิ่มพื้นที่สี
เขียว 

พัฒนาเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 
เพื่อเพิ่มประสิทธิ 
ภาพ การจัดการ
ของเสียและ
พลังงาน 

ชุมชน
เข้มแข็ง 
สังคม
เมือง
ปลอดภัย
และสงบ

ประชาชนได้รับการบริการอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

เพื่อส่งเสริมให้เกิดแนวคิด
และการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี 1.ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในด้านการ
แข่งขัน 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมทางสังคม 

6.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารภาครัฐ 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

* แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

1.ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

2.ยุทธศาสตร์
ที่ 2 
 

3.ยุทธศาสตร์
ที่ 3 
 

4.ยุทธศาสตร์
ที่ 4 
 

5.ยุทธศาสตร์ 
ที่ 5 
 

6.ยุทธศาสตร์ 
ที่ 6 
 

7.ยุทธศาสตร์ 
ที่ 7 
 

8.ยุทธศาสตร์ 
ที่ 8 
 

9.ยุทธศาสตร์ 
ที่ 9 
 

10.ยุทธศาสตร์ 
ที่ 10 
 

6.พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
และการให้บริการประชาชนตาม
หลักธรรมภิบาล 

พื้นที่
ชายแ
ดนมี
ความ
มั่นคง 
สงบ

ประชาช
นมีความ
พึงพอใจ
ในการ
ให้บริการ
ภาครัฐ 

การ
บริการ
ภาครัฐ
ให้มี
ประสิทธิ
ภาพ 



 

 
โครงสร้างความเขื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาํบลเมืองงาย พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖5 (ต่อ) 

 
 
    
   

 
 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

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

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

     ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
 

 
 
 

ผลผลิต/โครงการ 
 โครงการก่อสร้าง พัฒนา 
ปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค
ในเทศบาลตําบลเมืองงาย 
 
 

โครงการส่งเสริม สนับสนุน
กลุ่มอาชีพต่างๆ พัฒนาแหล่ง
กระจายสินค้า ประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว 

โครงการอนุรักษ์/
สนับสนุนวัฒนธรรม 
ประเพณีและวัน
สําคัญ 

โครงการอนุรักษ์
และบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
พัฒนาการ
ให้บริการ 

แผนงานเคหะและชุมชน 
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป                         
2.แผนงานการเกษตร 
3. .แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

1.แผนงานสาธารณสุข                        
2.แผนงานการเกษตร                         
3.แผนงานเคหะและชุมชน                  
4.แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป                 
2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 3.แผนงานการศึกษา            
 

แผนงาน 
1.แผนงานการศึกษา     2.แผนงานบริหารงานทั่วไป                               
3.แผนงานการรักษาความสงบภายใน    4.แผนงานสาธารณสุข 
5.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 6.แผนงานสังคมสงเคราะห์   
7.แผนงานงบกลาง                 8.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
                            

โครงการ
ส่งเสริม
การศึกษา
ทุกระดับ 

โครงการส่งเสริม
ให้เกิดความ
มั่นคงปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการ
ส่งเสริมการ
รักษาสุขภาพ
อนามัยของ
ประชาชน 

โครงการ
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมใน
การพัฒนา 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปโภคและโครงสร้าง
พื้นฐานที่มีมาตรฐานและ
เพียงพอต่อความต้องการ 

โครงการด้าน
การป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหาด้าน
ความมั่นคง 

ยกระดับการเสริมสร้าง
อาชีพให้ประชาชนมี
ระดับรายได้ให้เพิ่มขึ้น 

ให้เกษตรมีความรู้
ด้านการเกษตร 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
สังคมมีความสงบสุข   

มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประชาชนได้รับความพึงพอใจและ
ประสิทธิภาพการบริหารและ
จัดการอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อส่งเสริมให้เกิดแนวคิด
และการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
เพื่อการพัฒนา 



 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตําบลเมืองงาย Strategy Map 

วิสัยทัศน์ 

ยุทธศาสตร ์

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 

แผนงาน 

ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ระบบสาธารณูปโภค 
โครงสร้างพื้นฐานที่ได้
มาตรฐานเพียงพอและ
ทั่วถึง 
 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
 

ประชาชนมีความรู้
เรื่องการเกษตร 
ผลผลิตมีคุณภาพ มี
รายได้เสริม  
 

ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม     
ประเพณี ท้องถิ่น 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 

ส่งเสริมให้เกิดแนวคิดและการ
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

๑. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานแล
สาธารณูปโภค 
 

การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

การพัฒนาความรู้ด้าน
การเกษตร ส่งเสริม
อาชีพเพื่อสร้างรายได้ 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน
อย่างมีประสิทธภิาพ 

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา พัฒนา
และเสริมสร้างความรู้
ความสามารถบุคลากรใน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

1.แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป                         
2.แผนงานการเกษตร          
3.แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

1.แผนงานสาธารณสุข       
2.แผนงานการเกษตร         
3.แผนงานเคหะและชุมชน                          
4.แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป     
2.แผนงานสร้างความ    
   เข้มแข็งของชุมชน 
 3.แผนงานการศึกษา            

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ  
 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี
 

๓. ยุทธศาสตรส์ังคมและ
คุณภาพชีวิต 
 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ชุมชนมีความ
สงบสุข  
 

 

ส่งเสริม
การศึกษา
ทุกระบบ 

1.แผนงานการศึกษา     
2.แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป                       
3.แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน         
4.แผนงานสาธารณสุข 

ประชาชนได้รับการ
บริการอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  
 

5.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ                    
6.แผนงานสังคมสงเคราะห์           
7.แผนงานงบกลาง                 
8.แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม     
ประเพณี 
ท้องถิ่น 
 

การสร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในชุมชน 

การส่งเสริม
สุขอนามัย
ของ
ประชาชน 



 

 

 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ 
การวิเคราะห์จุดแข็ง              

(S = Strength) 
การวิเคราะห์จุดอ่อน                   
(W = Weakness) 

การวิเคราะห์โอกาส              
(O = Opportunity) 

การวิเคราะห์อุปสรรค                 
(T = Threat) 

1.  ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  และ
สาธารณูปโภค 

- การคมนาคมมีความสะดวก
รวดเร็ว 
- มีระบบสาธารณูปโภคที่
สะดวกสบาย 
- การให้ความสําคัญด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

- งบประมาณในการพัฒนาด้าน
คมนาคม ไม่เพียงพอ 
- ระบบน้ําประปา  มีกระจายไม่ทั่วถึง 
ไม่สะอาด ไม่เพียงพอ 
- ประชาชนบางส่วนยังขาดจิตสํานึกใน
การร่วมกันดูแล รักษาทรัพย์สิน
สาธารณประโยชน์ 

- นโยบายรัฐบาล สนับสนุนการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

- ได้รับงบประมาณอุดหนุนจํากัด 
- พื้นที่ที่จะดําเนินการอยู่ในเขตพื้นที่ซึ่ง
มีข้อระเบียบที่ต้องดําเนินการให้
เรียบร้อยก่อน 
- การเกิดภัยแล้งทําให้บางพื้นที่เกิด
ปัญหาน้ําแห้งขอดส่งผลกระทบถึง
โครงสร้างของแหล่งต่างๆ 

2.  ด้านเศรษฐกิจ - มีผลผลิตทางการเกษตร เช่น 
ข้าว พริก ผลิตภัณฑ์โอทอป กลุ่ม
แปรรูปผลไม้ 
 
- องค์กรมีกลุ่มสตรีและบุคลากรที่
มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน 
สามารถให้ความรู้และมีแหล่งการ
เรียนรู้ 

- มีการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีในการ
กําจัดศัตรูพืช 
- ขาดการส่งเสริมด้านการตลาด การ
กระจายผลผลิตทางการเกษตร 
- เกษตรกรขาดความรู้ในการพัฒนา
สินค้าและด้านการตลาด 
- ประชาชนบางส่วนขาดวินัยด้าน
การเงินเกิดปัญหาหนี้สินทั้งในและนอก
ระบบ 

- โครงการส่งเสริมทุนในรูปแบบต่างๆ 
เช่น กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต และธุรกิจชุมชนอื่นๆ 
- นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริม
เศรษฐกิจแบบพอเพียง 
- การคมนาคมขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรมีความสะดวก 
 

- ราคาผลผลิตตกต่ํา 
- ปัจจัยการผลิตหรือต้นทุนการผลิตสูง 
- ภาวะเศรษฐกิจของโลกและของ
ประเทศตกต่ํา 
- การเกิดภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง ทํา
ให้ผลผลิตได้รับความเสียหายและบาง
พื้นที่ไม่สามารถเพาะปลูกได้ 
- ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ให้
ความสําคัญด้านเกษตรพอเพียง
เท่าที่ควร 

     
 



 

ยุทธศาสตร์ 
การวิเคราะห์จุดแข็ง                 

(S = Strength) 
การวิเคราะห์จุดอ่อน             
(W = Weakness) 

การวิเคราะห์โอกาส                  
(O = Opportunity) 

การวิเคราะห์อุปสรรค            
(T = Threat) 

3.  ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

- ในเขตพื้นที่มีสถานให้บริการด้าน
สาธารณสุข 
- ประชาชนให้ความสําคัญ สนใจ
ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายมากขึ้น 
- มีการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
คนพิการ ผู้ ด้อยโอกาสและผู้ ป่วย
เอดส์   
- มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- เด็กได้เข้ารับการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
- มีสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการ
รองรับนักเรียน 
 

- ประชาชนขาดการในการออก
กําลังกาย 
- เทศบาลไม่สามารถให้ความ
ช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง 

- กฎหมาย ให้สิทธิในการรับบริการ
ด้านการแพทย์ที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยลง
และเข้าถึงได้สะดวก 
- การถ่ายโอนภารกิจตามโครงการ
ต่างๆ เช่น อาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
อาหารกลางวัน สื่อการเรียนการสอน 
- การขยายโอกาสทางการศึกษา 
 

- การระบาดของโรคติดต่อ 
- การเข้ามาของแรงงานต่างด้าว
เนื่องจากเขตพื้นที่เป็นอําเภอ
ชายแดน 
- ทิศทางนโยบายการปฏิรูป
การศึกษายังไม่ชัดเจน 
- ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคม
ที่เปลี่ยนแปลง 
- ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่
เน้นทางด้านวัตถุนิยมมากกว่าด้าน
จิตใจ 
 

4.  ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

- มีแหล่งน้ําสาธารณะเป็นทุนทาง
ธรรมชาติ 

- แหล่งน้ําธรรมชาติตื้นเขิน 
 - สภาวะดินเสื่อมโทรมจากการใช้
ปุ๋ยเคมีและยากําจัดศัตรูพืช 
- ขาดจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

- นโยบายส่วนกลางผลักดันส่งเสริม
สนับสนุน รณรงค์ ให้ท้องถิ่นมีการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน 
 

- การบังคับการใช้กฎหมาย
บ้านเมืองที่หละหลวม 
 

     
     
     



 

 
      

ยุทธศาสตร์ 
การวิเคราะห์จุดแข็ง                

(S = Strength) 
การวิเคราะห์จุดอ่อน             
(W = Weakness) 

การวิเคราะห์โอกาส                   
(O = Opportunity) 

การวิเคราะห์อุปสรรค             
(T = Threat) 

5.  ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

- บุคลากรรู้จักหน้าที่และมีความ
รับผิดชอบในหน้าที่ 
- เทศบาลมีความเป็นอิสระในการ
ดําเนินงาน การบริหารงานเป็นไป
ด้วย  ความรวดเร็ว ทันกําหนดเวลา 
- ประชาชนมีความรัก สามัคคี มีการ
รวมตัวกันในการร่วมกิจกรรม 
- ครอบครัวมีความรัก มีความอบอุ่น 
- หน่วยงานราชการทุกภาคส่วนและ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน 
วิ เคราะห์ ปัญหา นํา เสนอความ
ต้องการในการแก้ไขและพัฒนา
ท้องถิ่น 

- ความไม่พร้อมในการรับการถ่าย
โอน ซึ่งมีการถ่ายโอนเฉพาะภารกิจ
ไม่มีบุคลากรและงบประมาณ 
- อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ยังไม่
เพียงพอต่อความจําเป็นและ
ต้องการ 
- งบประมาณมีจํานวนจํากัดในการ
เร่งการพัฒนา ทําให้การพัฒนา
เป็นไปอย่างช้าๆ 
 

- กฎหมายรัฐธรรมนูญกําหนดให้มีการ
กระจายอํานาจลงสู่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
- มี พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 
๒๕๔๒  
- แนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เน้น
“คน” เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา 
- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
- ได้รับเงินอุดหนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ 

- ขั้นตอนและวิธีการถ่ายโอนที่มี
ความยุ่งยากและเกิดความสับสน
ในทางปฏิบัติ 
- การมีอคติ ความไม่เชื่อมั่นในการ
บริหารงานของเทศบาล 
- ข้อจํากัดด้านระเบียบและ
กฎหมายต่างๆ  
- งบประมาณจํากัดไม่เพียงพอกับ
ความต้องการของประชาชน 
- การใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กไปในทาง
ที่ไม่ถูกต้องโดยรู้ไม่ถึงการณ์ของ
ประชาชนทําให้เกิดผลกระทบต่อ
การบริหารงานของหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลตําบลเมืองงาย นั้น  ได้ทําการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง             
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
 

ด้าน สถานการณ์ภาพแวดล้อม              
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา/      
ความต้องการ  

พื้นที่เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย ความคาดหวังและ แนวโน้มอนาคต 

๑. ด้านโครงการสร้าง
พื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ําในการเกษตรและ
น้ําประปาสําหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ได้มาตรฐาน 

- สํารวจและพัฒนาแหล่งน้ําและ
น้ําประปาในการอุปโภค-บริโภค 

- ในเขตเทศบาล - ประชาชนมีแหล่งน้าํและมีน้ําประปาใช้
อย่างพอเพียงมีคุณภาพตามมาตรฐาน
มากขึ้น 

๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่สาธารณะยัง
ไม่สามารถดําเนนิการครอบคลมุพื้นที่ได้
ทั้งหมด 

- ขยายเขตไฟฟ้า - ทางและที่สาธารณะในเขต
เทศบาล 

- ทางและที่สาธารณะมีแสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและป้องกันการเกิดอาชญากรรมได้ 

3)  ถนนในตําบล ยังเปน็ถนนดิน ถนน
ลูกรัง และเป็นหลุมเปน็บ่อ 

- ถนน - ทางและที่สาธารณะในเขต
เทศบาล 

- มีถนนให้ประชาชนได้สัญจรไปมา
สะดวก  

๒.ด้านเศรษฐกจิ 1) ประชาชนขาดสถานทีจ่ําหนา่ยสินค้า 
 

- การพาณิชยกรรม - ร้านค้าแผลงลอย - ประชาชนร้านค้าแผงลอยมีสถานที่ใน
การขายจําหนา่ยสนิค้า 

 2) ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ํา
ระยะทางในการขนสง่ผลผลิตไกลจาก
แหล่งรับซื้อ  

- การลงทุน - เกษตรกรในพื้นที่ - ผลผลติมีราคาสูงขึ้น 

 
 
 
 
 
 



 

 
ด้าน สถานการณ์ภาพแวดล้อมภายนอกที่

เกี่ยวข้อง 
ขอบข่ายและปริมาณของ

ปัญหา/ความต้องการ 
พื้นที่เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย ความคาดหวังและ แนวโน้มอนาคต 

3.ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

1) ประชาชนบางครัวเรือนบริโภค-บริโภคน้ํา
ที่ยังไม่สะอาดและมีสิ่งเจือปน เช่น จาก
น้ําฝน น้าํทีไ่ม่ได้คุณภาพ มีตะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขตเทศบาล - ประชาชนบริโภคน้าํทีส่ะอาดถูก
สุขลักษณะ 

2) เด็กและผู้สูงอายุบางครอบครัว ผู้สูงอายุ
อยู่ตามลําพัง และรับภาระในการดูแลเด็ก 

- ครัวเรือนที่มีเด็กและผู้สูงอายุ - ผู้สูงอายุและเด็กในเขต เทศบาล  - ผู้สูงอายุและเด็กได้รับการดูแลที่ด ี

 3) การจราจรบนถนนมีเพิ่มมากขึ้นอาจทําให้
เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ 

- การจราจร ประชาชนที่สัญจรไปมาบนถนน มีระบบควบคุมการจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบเพื่อเตือนให้
ระมัดระวัง 

 4) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต ประเพณีและ
ภูมิปัญหาท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต 
ประเพณีและภูมิปญัหาท้องถิ่น 
ถูกลืมเลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขตเทศบาล - ยกย่อง เชิดชูคนดีหรือปราชญ์
ชาวบ้านในโอกาสต่างๆ เพื่อเปน็
ตัวอย่างแก่เยาวชนและประชาชน 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและคงอยู่
สืบไป 

4. ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1) มีปัญหาเรื่องขยะ - สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการและชุมชนในเขต
พื้นที่ เทศบาล 

- ปัญหาขยะลดลง ประชาชนสามารถ
คัดแยกขยะ และกําจัดได้โดยไม่ส่งผล
กระทบต่อชุมชน  

5.ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

- ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน 
- ระยะเวลาการให้บริการ 

ภารกิจการให้บริการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

ประชาชนผู้รับบริการ - บริการที่สะดวกและรวดเร็ว 
- ลดขั้นตอนในการให้บริการ 
- มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ

ให้บริการ 

 



1 ด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน ด้านบริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง
2 ด้านเศรษฐกิจ ด้านบริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน สํานักปลัด

ด้านบริการชุมชนและสังคม การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษา
ด้านการเศรษฐกิจ การเกษตร สํานักปลัด

3 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านบริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป สํานักปลัด
ด้านบริหารทั่วไป การรักษาความสงบภายใน สํานักปลัด
ด้านบริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษา

หน่วยงานสนับสนุน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ที่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลักด้าน

ส่วนที่ 3

ด้านบริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษา
ด้านบริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ด้านบริการชุมชนและสังคม สังคมสงเคราะห์ สํานักปลัด
ด้านบริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง
ด้านบริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน สํานักปลัด
ด้านบริการชุมชนและสังคม การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษา
ด้านการดําเนินงานอื่น งบกลาง สํานักปลัด

4 ทรัพยากรธรรมชาติและด้านสิ่งแวดล้อม ด้านบริหารทั่วไป การรักษาความสงบภายใน สํานักปลัด
ด้านบริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ด้านบริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ด้านการเศรษฐกิจ การเกษตร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ด้านบริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป สํานักปลัด  
ด้านบริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป กองคลัง
ด้านบริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง



แบบ ผ.01

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค     
และโครงสร้างพื้นฐาน

  1.1 แผนงานการเคหะและชุมชน 28 11,027,300   19 8,346,300     24 13,192,500   37 14,996,500   34 20,012,000  142 67,574,600     

รวม 28 11,027,300   19 8,346,300    24 13,192,500   37 14,996,500  34 20,012,000  142 67,574,600    

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

 2.1 แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 25,000          2 25,000          3 45,000          4 95,000          4 95,000         15 285,000          

 2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1 20,000          1 20,000          1 20,000          1 20,000          1 20,000         5 100,000          

 2.3 แผนงานการเกษตร 1 20,000          1 20,000          2 50,000          2 50,000          2 50,000         8 190,000          

รวม 4 65,000          4 65,000         6 115,000       7 165,000       7 165,000      28 575,000         

3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

  3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 85,000          2 80,000          3 110,000        3 110,000       3 110,000       14 495,000          

  3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 120,000        4 120,000       5 160,000        5 160,000       5 160,000       23 720,000          

  3.3 แผนงานการศึกษา 10 4,479,600      10 5,575,000     12 6,405,000     12 6,605,000     12 6,805,000    56 29,869,600     

  3.4 แผนงานสาธารณสุข 6 310,000        6 310,000       6 310,000        6 310,000       6 310,000       30 1,550,000       

ปี 2563 ปี 2564 รวม 5 ปี
ยุทธศาสตร์

เทศบาลตําบลเมืองงาย

ปี 2565

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ปี 2561 ปี 2562



แบบ ผ.01

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ปี 2563 ปี 2564 รวม 5 ปี
ยุทธศาสตร์

ปี 2565ปี 2561 ปี 2562

3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต (ต่อ)

  3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 30,000          2 30,000          3 346,000        3 345,000       3 345,000       13 1,096,000       

  3.6 แผนงานเคหะและชุมชน  -  -  -  - 1 30,000          1 30,000          1 30,000         3         90,000            

  3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 230,000        8 285,000       9 330,000        7 225,000       8 245,000       38 1,315,000       

  3.8 แผนการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 10 280,000        8 230,000       10 345,000        12 395,000       12 395,000       52 1,645,000       

  3.9 แผนงานงบกลาง 3 9,408,000      3 10,208,000   3 10,608,000   3 10,908,000   3 11,208,000  15 52,340,000     

รวม 44 14,942,600   43 16,838,000  52 18,644,000   52 19,088,000  53 19,608,000  244 89,120,600    

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและ     
      ทรัพยากรธรรมชาติ

   4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 20,000          1 20,000          1 20,000          1 20,000          1 20,000         5 100,000          

   4.2 แผนงานสาธารณสุข 3 30,000          4 30,000          4 60,000          4 60,000          4 60,000         19 240,000          

   4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 2 150,000        3 235,000       4 255,000        4 255,000       4 255,000       17 1,150,000       

   4.4 แผนงานการเกษตร 1 10,000          3 35,500          4 60,000          4 60,000          4 60,000         16 225,500          

รวม 7 210,000        11 320,500       13 395,000       13 395,000       13 395,000      57 1,715,500      

5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
   5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 10 635,000        10 695,000       12 815,000        12 525,000       12 525,000       56 3,195,000       

   5.2 แผนงานเคหะและชุมชน  -   - 1 40,000          1 40,000          1 40,000          1 40,000         4 160,000          



แบบ ผ.01

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ปี 2563 ปี 2564 รวม 5 ปี
ยุทธศาสตร์

ปี 2565ปี 2561 ปี 2562

5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 (ต่อ)

   5.3 แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 30,000          1 15,000          4 80,000          3 60,000          3 60,000         12 245,000          

รวม 11 665,000        12 750,000       17 935,000       16 625,000       13 625,000      69 3,600,000      

รวมทั้งสิ้น 94 26,909,900   89 26,319,800  112 33,281,500   125 35,269,500  120       40,805,000  540 162,585,700  



แบบ ผ.02

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 2  ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐและสังคม

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลเมืองงาย

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล. จากบ้านนาย
มูล แสนเมืองดี ไปถึง
ที่นานายสมฤทธิ์ แสง
เขื่อน (หมู่ที่ 1)

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการ
สัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น

ยาวประมาณ 70 
เมตร กว้าง 3 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

121,800  -  -  -  - ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร  ไป-มา

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล.ซอยเทศบาล 
27 ตั้งแต่บ้านนาง
ปราณี เขื่อนเพชร ไป
ทางทิศเหนือ ถึงที่นา
นายนรินทร์ กันทยศ 
(หมู่ที่ 1)

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการ
สัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น

ยาวประมาณ 159 
เมตร กว้าง 3.50 
เมตร หนา 0.15 เมตร

 -  - 343,000  -  - ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร  ไป-มา

กองช่าง

หลัก



แบบ ผ.02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)

3 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังตั้งแต่นานาย
นรินทร์  กันธยศ ไป
ทางทิศตะวันตก ถึง
นานางสายทอง  หล้า
เต็น (หมู่ที่ 1)

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการ
สัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น

ยาวประมาณ 285 
เมตร กว้าง 3.50 
เมตร

 -  - 400,000  -  - ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร  ไป-มา

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล.จากสวน        

เพื่อให้การสัญจร
ไป-มา สะดวกยิ่งขึ้น

ช่วงที่ 1 ผิวจราจร
กว้าง  3.00  เมตร  

544,000  -  -  - ก่อสร้างตาม
แบบที่กําหนด

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน

กองช่าง
 คสล.จากสวน        
 นายอัชนัย วงศ์ฤทธิ์ 
ไปทางทิศตะวันออก 
ถึงนานางจรินทร์  
แสนคํา  (หมู่ที่ 1)

ไป-มา สะดวกยิ่งขึ้น
 และสามารถใช้เป็น
เส้นทางสําหรับ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรได้
สะดวกยิ่งขึ้น

กว้าง  3.00  เมตร  
ยาว  72.00  เมตร 
 หนา  0.15  เมตร   
      ช่วงที่ 2 ผิว
จราจรกว้าง  2.80  
เมตร  ยาว 282.00 
เมตร หนา  0.15  
เมตร

แบบที่กําหนด ความสะดวกใน
การสัญจร และ
การขนส่งสินค้า
การเกษตร

5 โครงการก่อสร้าง ถนน
 คสล.จากที่นานายเร
วัต  ถึงนานายเจริญ  
จรรยา (หมู่ที่ 1)

เพื่อให้การสัญจร
ไป-มา สะดวกยิ่งขึ้น

กว้าง  3.00  เมตร   
 ลึก  0.15  เมตร  
ยาว   65.00 เมตร

 -  -  - 136,500  - ก่อสร้างตาม
แบบที่กําหนด

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง



แบบ ผ.02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)

6 โครงการก่อสร้าง ถนน
 คสล.จากที่นานางจริ
นทร์ แสนคํา ถึงที่นา
นายเจริญจรรยา (หมู่
ที่ 1)

เพื่อให้การสัญจร
ไป-มา สะดวกยิ่งขึ้น

กว้าง  3.00  เมตร   
 ลึก  0.15  เมตร  
ยาว   85.00 เมตร

 -  -  - 178,500  - ก่อสร้างตาม
แบบที่กําหนด

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําจากบ้าน    
    นายพิศิษย์ สุ

เพื่อให้การระบาย
น้ําคล่องตัว และ
เพื่อป้องกันปัญหา

กว้าง 0.85-1.30 
เมตร  ลึก  0.70 
เมตร  ยาว   31.50 

 -  - 23,000  - ก่อสร้างตาม
แบบที่กําหนด

การระบายน้ํา
คล่องตัว ไม่มี
ปัญหาน้ําท่วมขัง

กองช่าง

    นายพิศิษย์ สุ
ริวรรณ ถึงบ้านนาง
บุญมี  เรือนใหญ่ (หมู่
ที่ 1)

เพื่อป้องกันปัญหา
น้ําท่วมขังในพื้นที่

เมตร  ยาว   31.50 
เมตร

ปัญหาน้ําท่วมขัง

8 โครงการดาดลําเหมือง
 คสล. จากถนนแม่
ข้อน-นาหวาย ไปทาง
ทิศตะวันออกจนสุดลํา
เหมือง (ม.1)

เพื่อให้การระบาย
น้ําคล่องตัว และ
เพื่อป้องกันปัญหา
น้ําท่วมขังในพื้นที่

ยาวประมาณ 500  
เมตร ท้องรางกว้าง 
0.70 เมตรสูงเฉลี่ย 
0.80 เมตร  ท้องราง
และข้างรางหนา  
0.10  เมตร

 -  -  -  - 3,000,000 ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบ ที่ อปท.
กําหนด

การระบายน้ํา
คล่องตัว ไม่มี
ปัญหาน้ําท่วมขัง

กองช่าง



แบบ ผ.02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)

9 โครงการก่อสร้างดาด
ลําเหมืองอาคารรูปตัว
ยูจากที่นานายเชื้อ 
เขื่อนเพชร ถึงนานาย
จรูญ กันทะวงศ์  (หมู่
ที่ 1)

เพื่อให้การระบาย
น้ําได้ดีและรองรับ
น้ําได้มากขึ้น

ยาว 325.00 เมตร 
กว้าง 1.00 เมตร ลึก
 1.00 เมตร

 -  -  -  - 910,000 ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบ ที่ อปท.
กําหนด

ประชาชนมีน้ําไว้
ใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างดาด
ลําเหมืองรูปตัวยูตั้งแต่
 นานายประพันธ์ 

เพื่อให้การระบาย
น้ําคล่องตัว และ
เพื่อป้องกันปัญหา

ยาว 285 เมตร กว้าง
 1.00 เมตร ลึก 
1.00 เมตร หนา 

 -  -  - 712,500  - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบ ที่ อปท.

การระบายน้ํา
คล่องตัว ไม่มี
ปัญหาน้ําท่วมขัง

กองช่าง

 นานายประพันธ์ 
อายุมั่น ถึงนานายอุ่น
เรือน กันทะวงค์ (หมู่
ที่ 1)

เพื่อป้องกันปัญหา
น้ําท่วมขังในพื้นที่

1.00 เมตร หนา 
0.12 เมตร

แบบ ที่ อปท.
กําหนด

ปัญหาน้ําท่วมขัง

11 โครงการก่อสร้างดาด
ลําเหมืองรูปตัววี 
ตั้งแต่ นานายประณต
 กิติ ถึงที่นา น.ส. สุ
กันทา  อินหวัน (หมู่ที่
 1)

เพื่อให้การระบาย
น้ําคล่องตัว และ
เพื่อป้องกันปัญหา
น้ําท่วมขังในพื้นที่

ขนาดปากรางกว้าง 
1.20 เมตร สูง 0.80
 เมตร ยาว 450.00 
เมตร

 -  -  -  - 750,000 ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบ ที่ อปท.
กําหนด

การระบายน้ํา
คล่องตัว ไม่มี
ปัญหาน้ําท่วมขัง

กองช่าง



แบบ ผ.02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)

12 โครงการก่อสร้างดาด
ลําเหมืองจากที่นานาย
เชื้อ  เขื่อนเพชร ถึง 
ถนนแม่ข้อน -นาหวาย
 ซอย 27    (หมู่ที่ 1)

เพื่อให้การระบาย
น้ําคล่องตัว และ
เพื่อป้องกันปัญหา
น้ําท่วมขังในพื้นที่

กว้าง  1.00 เมตร   
 ลึก  1.00 เมตร  
ยาว   360.00 เมตร

 -  -  - 720,000  - ก่อสร้างตาม
แบบที่กําหนด

การระบายน้ํา
คล่องตัว ไม่มี
ปัญหาน้ําท่วมขัง

กองช่าง

13 โครงการดาดลําเหมือง
 จากหัวนานายอา

เพื่อให้การระบาย
น้ําคล่องตัว และ

กว้าง  1.20 เมตร   
 ลึก  0.30 เมตร  

61,500  -  -  -  - ก่อสร้างตาม
แบบที่กําหนด

การระบายน้ํา
คล่องตัว ไม่มี

กองช่าง
 จากหัวนานายอา
นุวัฒน์  ตันมา ถึงที่นา
 นายประสิทธิ์  
มหาวรรณ (หมู่ที่ 1)

น้ําคล่องตัว และ
เพื่อป้องกันปัญหา
น้ําท่วมขังในพื้นที่

 ลึก  0.30 เมตร  
ยาว   43.00 เมตร

แบบที่กําหนด คล่องตัว ไม่มี
ปัญหาน้ําท่วมขัง

14 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําจากบ้าน    
   นางอําพร  
มหาวรรณ์ สิ้นสุด
บ้านนางพรรณี    
ประทุมทา ซอย 23   
  (หมู่ที่ 1)

เพื่อให้การระบาย
น้ําคล่องตัว และ
เพื่อป้องกันปัญหา
น้ําท่วมขังในพื้นที่

กว้าง  0.50 เมตร   
 ลึก  0.50 เมตร  
ยาว   105.00 เมตร

 -  - 210,000  -  - ก่อสร้างตาม
แบบที่กําหนด

การระบายน้ํา
คล่องตัว ไม่มี
ปัญหาน้ําท่วมขัง

กองช่าง



แบบ ผ.02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)

15 โครงการก่อสร้าง
ศาลาอเนกประสงค์ 
(หมู่ที่ 1)

เพื่อให้มีอาคารไว้ใช้
ทํากิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ร่วมกัน

จํานวน 1 หลัง กว้าง
ประมาณ 10.00 
เมตร ยาว 18.00 
เมตร

700,000  -  -  -  - อาคาร
ก่อสร้างตาม
แบบที่กําหนด
 จํานวน 1 หลัง

 ประชาชนมี
อาคาร
สาธารณประโยชน์
ในชุมชน มี
สถานที่ทํา

กองช่าง

16 โครงการซ่อมแซม
อาคาร       
สาธารณประโยชน์
พร้อมปรับปรุงห้องน้ํา 

เพื่อให้มีอาคาร
สภาพที่ดีใช้งานได้

จํานวน 1 แห่ง  -  -  - 90,000  - จํานวน 1 แห่ง มีอาคารในสภาพ
แข็งแรงไว้ใช้งาน
ร่วมกันในชุมชน

กองช่าง

พร้อมปรับปรุงห้องน้ํา 
(หมู่ที่ 1)

17 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าจากบ้านนาง
ปราณี เขื่อนเพชร ถึง
ที่นานายนรินทร์ 
กันทยศ (หมู่ที่ 1)

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
และแสงสว่างใน
ยามค่ําคืน

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในยาม
ค่ําคืน

กองช่าง

18 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าจากนานายอัช
นัย วงศ์ฤทธิ์ ถึงนา 
นายจรัล  จรรยา 
และนานายจรัล เขื่อน
เพชร (หมู่ที่ 1)

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
และแสงสว่างใน
ยามค่ําคืน

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในยาม
ค่ําคืน

กองช่าง



แบบ ผ.02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)

19 โครงขยายเขตไฟฟ้า
จากนานายประณต กิ
ติ ถึงนานายอินบาล  
อินหวัน  (หมู่ที่ 1)

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
และแสงสว่างใน
ยามค่ําคืน

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในยาม
ค่ําคืน

กองช่าง

20 โครงการก่อสร้างถนน
 หมวด 9 ถนน คสล.
พร้อมรางระบายน้ํา  
(หมู่ที่ 2)

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการ
สัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกมาก

ถนนกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 60.00 
เมตร   หนา 0.15   
เมตร

140,000  -  -  - ก่อสร้างตาม
แบบที่กําหนด

ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ 
อปท

กองช่าง

(หมู่ที่ 2) ความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น

เมตร

21 โครงการก่อสร้างผิว
จราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมราว
กันตก   (หมู่ที่ 2)

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการ
สัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น

ก่อสร้างผิวจราจร
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมราวกันตก
 สายข้างวัดเชียงมั่น 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
55.00 ตร.ม.

41,900  -  -  - ก่อสร้างตาม
แบบที่กําหนด

ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ 
อปท

กองช่าง

22 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล. หมวด 9 ไป
ทางทิศตะวันตกถึง
เหมืองหลวง (หมู่ที่ 2)

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการ
สัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น

ยาวประมาณ 93  
เมตร ความกว้าง  4  
 เมตร  หนา  0.15  
เมตร

 - 250,000  -  -  - ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทาง

กองช่าง



แบบ ผ.02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)

23 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล. จากบริเวณ  
บ้านนายสุรินทร์ สุ
รินท์ต๊ะ  (หมู่ที่ 2)

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว

ยาวประมาณ 85  
เมตร ความกว้าง  4  
 เมตร   หนา  0.15  
เมตร

 -  - 100,000  -  - ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทาง

กองช่าง

24 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล. จากที่ดิน น.ส.
สุกันทา  อินหวัน ถึง

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้

ยาวประมาณ 85  
เมตร ความกว้าง  4  
 เมตร  หนา  0.15  

 -  -  -  - 200,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ

กองช่าง

สุกันทา  อินหวัน ถึง
ที่ดิน นายณรงค์เดช  
สมควร (หมู่ที่ 2)

การคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว

 เมตร  หนา  0.15  
เมตร

 อปท รวดเร็วในการ
เดินทาง

25 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล. จากที่ดิน น.ส.
น้ําทิพย์  เขื่อนเพชร 
ถึงที่ดิน นางกันยา  สี
ทอง (หมู่ที่ 2)

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว

ยาวประมาณ 85  
เมตร ความกว้าง  4  
 เมตร หนา  0.15  
เมตร

 -  -  -  - 200,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทาง

กองช่าง

26 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง/คสล. ข้างสวน
นายสําเนียง ศรีวิชัย 
(หมู่ที่ 2)

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว

ความกว้าง  4   เมตร
    ยาว 93 เมตร  
หนา  0.15  เมตร

 -  -  -  - 220,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทาง

กองช่าง



แบบ ผ.02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)

27 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา จากบ้าน
นายบุญธรรม เขื่อน
เพชร ถึงบ้านนายบุญ
ยงค์   เสมมณี (หมู่ที่ 
2)

เพื่อให้การระบาย
น้ําคล่องตัว และ
เพื่อป้องกันปัญหา
น้ําท่วมขังในพื้นที่

กว้างภายใน 0.30 
เมตร ลึก 0.50 เมตร
 ยาว 156.00 เมตร

240,000  -  -  - ก่อสร้างตาม
แบบที่กําหนด

การระบายน้ํา
คล่องตัว ไม่มี
ปัญหาน้ําท่วมขัง

กองช่าง

28 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กแบบเปิด 

เพื่อให้รางระบายน้ํา
ในช่วงฤดูน้ําหลาก
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กว้างประมาณ 0.80 
เมตร พื้นรางและท้อง
รางหนา 0.10 เมตร 

621,000  -  -  -  - ความยาวราง
ระบายน้ํา 
300 เมตร

การระบายน้ํา
คล่องตัว มี่น้ํา
ท่วมขัง และ

กองช่าง

เสริมเหล็กแบบเปิด 
บริเวณถนนด้านทิศ
ใต้พระสถูปฯไปทาง
ทิศตะวันออกหักเลี้ยว
ไปทางทิศใต้     (หมู่ที่
 2)

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รางหนา 0.10 เมตร 
ยาวประมาณ 
178.00 เมตร

300 เมตร ท่วมขัง และ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มา

29 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. บ้าน
 นายนวล ทามัง ถึง
ข้างบ้านนางวัชรี  ศรี
กาฬสินธ์ (ม.2)

เพื่อให้การระบาย
น้ําคล่องตัว และ
เพื่อป้องกันปัญหา
น้ําท่วมขังในพื้นที่

กว้าง 1.00 เมตร     
  ยาว  0.60  เมตร   
     ลึก 0.80  เมตร

 - 221,500  -  -  - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบ ที่ อปท.
กําหนด

การระบายน้ํา
คล่องตัว ไม่มี
ปัญหาน้ําท่วมขัง

กองช่าง



แบบ ผ.02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)

30 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํารูปตัวยูไม่มี
ฝาปิดลําเหมืองหลวง
จากรางระบายน้ํา 
คสล.เดิมไปทางทิศ
เหนือ (หมู่ที่ 2)

เพื่อให้การระบาย
น้ําได้ดีและรองรับ
น้ําได้มากขึ้น

กว้างภายใน 0.50 
เมตร ลึก 0.50 เมตร
 ยาว 370 เมตร

 -  - 583,000  -  - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม
แบบ ที่ อปท.
กําหนด

การระบายน้ํา
คล่องตัว ไม่มี
ปัญหาน้ําท่วมขัง

กองช่าง

31 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํารูปตัวยูไม่มี

เพื่อให้การระบาย
น้ําได้ดีและรองรับ

กว้างภายใน 1.20 
เมตร ลึก 1  เมตร 

 -  - 130,000  -  - ก่อสร้าง
เป็นไปตาม

ประชาชนมีน้ําไว้
ใช้ในการเกษตร

กองช่าง
ระบายน้ํารูปตัวยูไม่มี
ฝาปิดหน้าบ้านนาย
ทองเยี่ยม แก้วโพธิ์ 
ไปทางทิศใต้ (หมู่ที่ 2)

น้ําได้ดีและรองรับ
น้ําได้มากขึ้น

เมตร ลึก 1  เมตร 
ยาว 52 เมตร

เป็นไปตาม
แบบ ที่ อปท.
กําหนด

ใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ

32 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้าน 
(ม.2)

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําสะอาดในการ
อุปโภค -บริโภค

แท้งค์น้ําขนาด 
10,000 ลิตร พร้อม
เครื่องสูบ ถังกรองน้ํา
สะอาด

 -  -  -  - 1,000,000 จํานวน 1 แห่ง ประชาชนมีน้ํา
สะอาดในการ
อุปโภค -บริโภค

กองช่าง

33 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า จากที่นานาง
ลัดดา อินตากุล ถึงที่
นานายชาติ พญางาย 
(หมู่ที่ 2)

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
และแสงสว่างใน
ยามค่ําคืน

ระยะทาง 440.00 
เมตร

 - 180,000  -  -  - จํานวน 1 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในยาม
ค่ําคืน

การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
สาขาอําเภอ
เชียงดาว



แบบ ผ.02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)

34 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าจากเสา
โทรศัพท์หลังพระ
สถูปพระนเรศวรไป
ถึงแยกบ้านใหม่  (หมู่
ที่ 2)

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
และแสงสว่างใน
ยามค่ําคืน

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย

กองช่าง

35 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าจากที่นา ของ 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
และแสงสว่างใน

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ

กองช่าง
ไฟฟ้าจากที่นา ของ 
น.ส.น้ําทิพย์ เขื่อน
เพชร ถึงที่นานางปริ
ชาติ  ชาติพรม (ม.2)

และแสงสว่างใน
ยามค่ําคืน

150 เมตร ความสะดวกและ
ปลอดภัยในยาม
ค่ําคืน

36 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าจากที่ดิน นาย
อนันต์ เดชาฤทธิ์ ไป
สิ้นสุดที่พระเจ้าดูก
เหล็ก (ม.2)

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
และแสงสว่างใน
ยามค่ําคืน

ระยะทาง 1,000 
เมตร

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในยาม
ค่ําคืน

กองช่าง

37 โครงการขยายถนน
ตั้งแต่ป้อมยามตํารวจ
ถึงโรงเรียนบ้านใหม่ 
(ม.3)

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว

ยาวประมาณ 265  
เมตร ความกว้าง  
41.30  เมตร  หนา 
 0.15  เมตร

 - 246,000  -  -  - ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทาง

กองช่าง



แบบ ผ.02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)

38 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังจากที่นานาย
สวัสดิ์ คําแสน ถึงที่
นานายเลื่อน คน
สะอาด (หมู่ที่ 3)

เพื่อให้ประชาชน
เดินทางไปมาได้
อย่างสะดวก

ยาว 300.00 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร

 -  -  - 150,000  - ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

กองช่าง

39 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล.ตั้งแต่ที่นานาย
สวัสดิ์ คําแสน ไปสุด

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการ
สัญจรไป-มา ได้รับ

ยาว 185 เมตร กว้าง
 4.00 เมตร

 - 420,400  -  -  - ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

กองช่าง

สวัสดิ์ คําแสน ไปสุด
เขตรับผิดชอบของ
เทศบาลตําบลเมือง
งาย (หมู่ที่ 3)

สัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น

 อปท การสัญจรไป-มา

40 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล.สายบ้านใหม่-
สหกรณ์ จากที่นานาง
เพลินพิศ คําแสน  ไป
สุดเขตรับผิดชอบของ
เทศบาลตําบลเมือง
งาย (หมู่ที่ 3)

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการ
สัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น

ยาวประมาณ  936  
เมตร ความกว้าง  4  
 เมตร  หนา  0.15  
เมตร

 -  - 2,300,000  -  - ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

กองช่าง



แบบ ผ.02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)

41 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาประจํา
หมู่บ้าน/ถังกรองน้ํา
บ้านเหล่า (หมู่ที่ 3)

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้มีน้ําสะอาด
ในการอุปโภค-
บริโภค

ถังเก็บน้ําพร้อมระบบ
กรองน้ํา จํานวน 1 
แห่ง

500,000 500,000  -  -  - จํานวน 1 แห่ง ประชาชนได้มีน้ํา
ไว้ใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

42 โครงการก่อสร้างฝา
ปิดรางน้ําตั้งแต่สี่แยก 
เขื่อนห้วยแม่ข้อนไป
ทางทิศใต้ไปจนถึงบ้าน

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
การสัญจร

ฝาปิดขนาดยาว 
550.00 เมตร

750,000  -  -  -  - จํานวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

ทางทิศใต้ไปจนถึงบ้าน
เหล่า(บ้านนายสิงห์
ทอง แสงเหลื้อม) (หมู่
ที่ 3)

43 โครงการก่อสร้างเรียง
หินตามลําเหมือง
สาธารณประโยชน์ข้าง
โรงครัวกลุ่มแม่บ้าน 
(หมู่ที่ 3)

เพื่อป้องกันการ
พังทะลายของดิน
และการถูกกัดเซาะ
จากน้ํา

กว้าง 1.00 เมตร 
ยาว 90.00 เมตร

 -  -  - 850,000  - ก่อสร้างตาม
แบบที่กําหนด

มีพื้นที่ที่มั่นคง
ถาวร ป้องกัน
การพังทะลาย
ของดิน

กองช่าง



แบบ ผ.02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)

44 โครงการก่อสร้างดาด
ลําเหมืองตั้งแต่บ้าน
นายอุดม ผาสพ ถึง
หน้าวัดศรีบุญเรือง 
(หมู่ที่ 3)

เพื่อให้การระบาย
น้ําคล่องตัว และ
เพื่อป้องกันปัญหา
น้ําท่วมขังในพื้นที่

ขนาด 0.60 x 0.50
 ยาว 550.00 เมตร

 -  -  -  - 900,000 ก่อสร้างตาม
แบบที่กําหนด

การระบายน้ํา
คล่องตัว ไม่มี
ปัญหาน้ําท่วมขัง

กองช่าง

45 โครงการก่อสร้างดาด
ลําเหมืองตั้งแต่นานาง
ขันแก้ว การหมั่น ถึง

เพื่อให้การระบาย
น้ําคล่องตัว และ
เพื่อป้องกันปัญหา

ขนาด 0.60 x 0.50
 ยาว 287.00 เมตร

 -  -  -  - 480,000 ก่อสร้างตาม
แบบที่กําหนด

การระบายน้ํา
คล่องตัว ไม่มี
ปัญหาน้ําท่วมขัง

กองช่าง

ขันแก้ว การหมั่น ถึง
หน้าโรงเรียนบ้านใหม่ 
 (หมู่ที่ 3)

เพื่อป้องกันปัญหา
น้ําท่วมขังในพื้นที่

ปัญหาน้ําท่วมขัง

46 โครงการก่อสร้างพนัง
กันดินคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนสายบ้าน
ใหม่ ช่วงที่ 2 จาก
ป้อมตํารวจเมืองงาย 
ไปทางทิศตะวันตก 
(หมู่ที่ 3)

เพื่อป้องกันการ
พังทะลายของดิน
และการถูกกัดเซาะ
จากน้ํา

ขนาดพนังสูง 2.00 
เมตร ยาว 87 เมตร

     663,000  -  -  - ก่อสร้างตาม
แบบที่กําหนด

มีพื้นที่ที่มั่นคง
ถาวร ป้องกัน
การพังทะลาย
ของดิน

กองช่าง



แบบ ผ.02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)

47 โครงการก่อสร้าง
กําแพงปากท่อ
สําหรับท่อกลม
คอนกรีตถนนสายบ้าน
ใหม่-บ้านหนองบ้ว
(หมู่ที่ 3)

เพื่อป้องกันการ
พังทะลายของดิน
และการถูกกัดเซาะ
จากน้ํา

ก่อสร้างกําแพงปาก
ท่อสําหรับท่อกลม
คอนกรีตถนนสายบ้าน
ใหม่-บ้านหนองบ้ว 
ประมาณ กม.
2+250(ห้วยป่าไร่)
กว้าง 0.20 เมตร สูง
 2.00 เมตร ยาวรวม
 19.80 เมตร พร้อม

 -  - 222,000  -  - ก่อสร้างตาม
แบบที่กําหนด

มีพื้นที่ที่มั่นคง
ถาวร ป้องกัน
การพังทะลาย
ของดิน

กองช่าง

 19.80 เมตร พร้อม
งานเรียงหินยาแนว
และงานหินทิ้ง

48 โครงการก่อสร้าง
เสริมลานป่าช้า คสล.
 บ้านใหม่ ทางทิศ
เหนือ (หมู่ที่ 3)

เพื่อให้ชาวบ้านที่มา
ประกอบพิธีฌาปณ
กิจศพ มีพื้นที่จอดรถ

พื้นที่ประมาณ 500 
ตร.ม.

 -  -  - 230,000  - พื้นที่ไม่น้อย  
 กว่า 500    
ตร.ม.

เพื่อเพิ่มพื้นที่จอด
รถและพื้นที
ประกอบพิธีต่าง ๆ

กองช่าง

49 โครงการก่อสร้างรั้ว
ป่าช้าบ้านใหม่ (หมู่ที่ 
3)

เพื่อให้ประชาชนมี
รั้นกั้นป่าช้า

จํานวน 1 แห่ง ยาว 
600.00 เมตร สูง 
1.50 เมตร

 -  -  -  - 900,000 จํานวน 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง



แบบ ผ.02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)

50 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าตั้งแต่สวนนาย
ชัยรัตน์ เรือนไกล ถึง
สวนนายสวัสดิ์ วันดี  
(หมู่ที่ 3)

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
และแสงสว่างใน
ยามค่ําคืน

ระยะทาง 329 เมตร  -  -  - 170,000  - ระยะทาง 
329 เมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในยาม
ค่ําคืน

กองช่าง

51 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าตั้งแต่วัดพระ
เจ้าดูกเหล็ก ถึงที่นา

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
และแสงสว่างใน
ยามค่ําคืน

ระยะทาง 304 เมตร  -  -  -  - 160,000 ระยะทาง 
304 เมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในยาม

กองช่าง

เจ้าดูกเหล็ก ถึงที่นา
นายสิงค์คํา อินหวัน 
(หมู่ที่ 3)

ยามค่ําคืน ปลอดภัยในยาม
ค่ําคืน

52 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าตั้งแต่บ้านนาง
อัญชลี คล่องแคล่ว 
ถึงนานายจรวย งาม
เลิศ (หมู่ที่ 3)

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
และแสงสว่างใน
ยามค่ําคืน

ระยะทาง 170 เมตร  -  -  -  - 80,000 ระยะทาง 
170 เมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในยาม
ค่ําคืน

กองช่าง

53 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าจากสี่แยกอ่าง
เก็บ น้ําห้วยแม่ข้อน 
ไปถึงบ้านนายมนัส 
อนันต์เดชาฤทธิ์ (หมู่ที่
 3)

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
และแสงสว่างใน
ยามค่ําคืน

ระยะทาง 1,000 
เมตร

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในยาม
ค่ําคืน

กองช่าง



แบบ ผ.02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)

54 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า จากสามแยก
บ้านนายพายัพ ถึงที่
นานายอินถา คน
สะอาด (ม.3)

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
และแสงสว่างใน
ยามค่ําคืน

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในยาม
ค่ําคืน

กองช่าง

55 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าตั้งแต่ที่สามแยก
วัดพระเจ้าดูกเหล็ก

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
และแสงสว่างใน
ยามค่ําคืน

ระยะทาง 682 เมตร  -  -  - 350,000  - ระยะทาง 
682 เมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในยาม

กองช่าง

วัดพระเจ้าดูกเหล็ก
ไปทางทิศใต้ถึงที่สวน
นายบุญเปล่ง การ
หมั่น (หมู่ที่ 3)

ยามค่ําคืน ปลอดภัยในยาม
ค่ําคืน

56 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล. สายบ้านแม่
ข้อน-สหกรณ์ ซอย 2
ตั้งแต่สวนนางสมบุญ 
ไปทางทิศตะวันออก
ไปถึงโรงเรียนบ้านแม่
ข้อน (หมู่ที่ 4)

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการ
สัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น

ยาว 250.00 เมตร 
กว้าง 4.00 เมตร

 - 560,000 560,000  -  - ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

กองช่าง



แบบ ผ.02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)

57 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล. ซอยเทศบาล 
75/2 จากบ้านนาย
อิ่นคํา จันทร์หอม ถึง
บ้านนายโสพิณ  กัน
ทา (หมู่ที่ 4)

เพื่อให้การสัญจร
ไป-มา สะดวกยิ่งขึ้น

ผิวจราจรกว้าง 3.50 
เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาวประมาณ 
100 เมตร

200,000  -  -  - ก่อสร้างตาม
แบบที่กําหนด

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

58 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล. จากบ้านนาย

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ

กว้าง  3.00 เมตร 
ยาว 500.00 เมตร 

   1,347,500  -  -  - ก่อสร้างตาม
แบบที่กําหนด

ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ 

กองช่าง
 คสล. จากบ้านนาย
จํารัส พรมแดน ไป
ทางทิศตะวันตก 
จนถึงสวนนายบุญ
ธรรม เขื่อนเพชร ( 
หมู่ที่ 4)

ถนนใช้ในการ
คมนาคมอย่าง
สะดวกมากยิ่งขึ้น

ยาว 500.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

แบบที่กําหนด มาตรฐานของ 
อปท

59 โครงการเสริม
ไหล่ถนนทั้งสองข้าง
จากบ้านนายถนอม 
จนสุดเขตเทศบาล
และทําป้ายจราจร 
(หมู่ที่ 4)

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมอย่าง
สะดวกและมีความ
ปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน

ยาว 410.00 เมตร 
กว้าง 0.50 เมตร

 -  -  - 106,000  - ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองช่าง



แบบ ผ.02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)

60 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล. ตั้งแต่บ้านนาง 
มะลิวรรณ รูปโฉม 
จนถึงบ้านนายวันชัย  
(หมู่ที่ 4)

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการ
สัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น

ยาวประมาณ 219   
เมตร กว้าง 4 เมตร 
หนา  0.15  เมตร

 - 540,000  -  -  - ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

กองช่าง

61 โครงการก่อสร้าง ถนน
 คสล. สายบ้านแม่
ข้อน-สหกรณ์ ซอย 1

เพื่อให้การสัญจร
ไป-มา สะดวกยิ่งขึ้น
 และสามารถใช้เป็น

ผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาวประมาณ 

 -  - 1,884,000  -  - ก่อสร้างตาม
แบบที่กําหนด

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร และ

กองช่าง

ข้อน-สหกรณ์ ซอย 1
 สายหนองบวก  ผู้ว้อง
 ถึงที่นา นายเชาว์ สม
แจ้  (หมู่ที่ 4)

 และสามารถใช้เป็น
เส้นทางสําหรับ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรได้
สะดวกยิ่งขึ้น

เมตร ยาวประมาณ 
785 เมตร

การสัญจร และ
การขนส่งสินค้า
การเกษตร

62 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล. จากแท้งก์
น้ําประปาหมู่บ้าน ถึง
ประตูหลังเทศบาล 
(หมู่ที่ 4)

เพื่อให้การสัญจร
ไป-มา สะดวกยิ่งขึ้น

ผิวจราจรกว้าง 3.00 
เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาวประมาณ 
260 เมตร

 -  -  - 564,000  - ก่อสร้างตาม
แบบที่กําหนด

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง



แบบ ผ.02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)

63 โครงการก่อสร้างเรียง
หินยาแนวจาก
สะพานบ้านนายสง่า 
ไปทางทิศตะวันออก 
(หมู่ที่ 4)

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่ง

บริเวณฝั่งซ้ายห้วยสูง
 2.50เมตร ยาว 42 
เมตร ฝั่งขวาสูง 1 
เมตร ยาว 44 เมตร

197,000  -  -  -  - ความยาวเรียง
หินยาแนว 
1,500 เมตร

การระบายน้ํา
คล่องตัว ไม่มี
ปัญหาน้ําท่วมขัง

กองช่าง

64 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํารูปตัวยูหลัง
บ้านนายสวาท สีเงิน 

เพื่อให้การระบาย
น้ําคล่องตัว และ
เพื่อป้องกันปัญหา

ขนาดกว้างภายใน 
1.00 เมตร ลึก 0.80
 เมตร ยาว 185.00 

669,300  -  -  -  - ก่อสร้างตาม
แบบที่กําหนด

การระบายน้ํา
คล่องตัว ไม่มี
ปัญหาน้ําท่วมขัง

กองช่าง

บ้านนายสวาท สีเงิน 
ไปทางทิศตะวันออก
ถึงบ้านนายทิมชัย 
เขื่อนเพชร(หมู่ที่ 4)

เพื่อป้องกันปัญหา
น้ําท่วมขังในพื้นที่

 เมตร ยาว 185.00 
เมตร

ปัญหาน้ําท่วมขัง

65 โครงการปรับปรุงลํา
น้ําแม่ข้อน (หมู่ที่ 4)

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําใช้อย่างเพียงพอ

ยาวประมาณ 3,000 
เมตร

 -  -  -  - 2,000,000 ลําห้วยแม่
ข้อนจํานวน 1
 สาย

ประชาชนมีน้ําใช้
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ

กองช่าง



แบบ ผ.02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)

66 โครงการเทพื้นหอเจ้า
บ้านพร้อมรางระบาย
น้ํารูปตัวยู (หมู่ที่ 4)

เพื่อให้ชุมชน
ประกอบกิจกรรม
ส่วนรวมของ
ประชาชนในหมู่บ้าน

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

320,000  -  -  -  - จํานวน 1 แห่ง พื้นที่มีความมั่นคง
 ปลอดภัย

กองช่าง

(190,000 บาท)
67 โครงการก่อสร้าง

หอพักน้ําโครงเหล็ก
(หมู่ที่ 4)

เพื่อให้มีที่พักน้ํา กัก
เก็บน้ําใช้ในฤดูแล้ง

จํานวน 1 แห่ง  -  -  -  - 400,000 จํานวน 1 แห่ง ประชาชนมีน้ํา
เพียงพอต่อการ
อุปโภค - บริโภค

กองช่าง

68 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําแบบมีฝาปิด
 ตั้งแต่บ้านนาย
สมบูรณ์  กันทา ไป
ถึงที่ของนายวิเชียร 
ชุมภู และจากบ้าน 
นายสีต่วน ทองดี ถึง
บ้านนายตระกูล  แก้ว
แดง (หมู่ที่ 4)

เพื่อให้การระบาย
น้ําคล่องตัว และ
เพื่อป้องกันปัญหา
น้ําท่วมขังในพื้นที่

ขนาดรางกว้าง 0.50 
เมตร ลึก 0.50 เมตร
 ยาวประมาณ ข้างละ
 465 เมตร

 -  -  - 1,470,000  - ก่อสร้างตาม
แบบที่กําหนด

การระบายน้ํา
คล่องตัว ไม่มี
ปัญหาน้ําท่วมขัง

กองช่าง



แบบ ผ.02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)

69 โครงการก่อสร้างพนัง
ลําห้วยแม่ข้อน (หมู่ที่
 4)

เพื่อลดการกัดเซาะ
ของน้ํา และเพื่อให้
ผู้สัญจรมีความ
ปลอดภัย

สูง 5.00 เมตร ยาว 
45.00 เมตร

 -  -  - 1,500,000  - ก่อสร้างตาม
แบบที่กําหนด

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

70 โครงการขุดลอกลํา
ห้วยแม่ข้อน (หมู่ที่ 4)

เพื่อแก้ไขปัญหาลํา
ห้วยตื้นเขินและน้ํา
สามารถไหลสะดวก
ในฤดูฝน

ความยาวประมาณ 
1,300 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร 
ปริมาณดินขุด 

 -  -  - 100,000  - น้ําไหลสะดวก
ในช่วงฤดูฝน

น้ําไหลสะดวก
ในช่วงฤดูฝน

กองช่าง

ประมาณ 1,950 
ลบ.ม.

71 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาอเนกประสงค์ 
(หมู่ที่ 4)

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ออกกําลัง
กายประจําหมู่บ้าน

จํานวน 1 แห่ง  -  -  -  - 300,000 จํานวน 1 แห่ง ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง

กองช่าง

72 โครงการก่อสร้างราว
เหล็กกั้นขอบข้างถนน
ด้านซ้ายบริเวณ
ห้วยบะเดือย (หมู่ที่ 4)

เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยให้
ประชาชนที่ สัญจร
ไป-มา

ราวกันตกสูง 1.00 
เมตร ยาว 135 เมตร

 -  -  -  - 230,000 ก่อสร้างตาม
แบบที่กําหนด

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย

กองช่าง



แบบ ผ.02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)

73 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ําจากสวน 
อ.อัญเชิญ โกฏิแก้ว 
ไปสวนนางอรุณี 
พ่อค้า (หมู่ที่ 4)

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
และแสงสว่างใน
ยามค่ําคืน

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในยาม
ค่ําคืน

การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
สาขาอําเภอ
เชียงดาว

74 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า(ไฟกิ่ง)จากปาก
ทางเมืองงายถึงปาก

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
และแสงสว่างใน
ยามค่ําคืน

ระยะทาง 1,000 
เมตร

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในยาม

การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
สาขาอําเภอทางเมืองงายถึงปาก

ทางเข้าบ้านสหกรณ์ 
(หมู่ที่ 4)

ยามค่ําคืน ปลอดภัยในยาม
ค่ําคืน

สาขาอําเภอ
เชียงดาว

75 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ําจากหน้า
บ้าน อ.สําราญ 
อุตส่าห์ ไปจนสุดเขต
เทศบาล (บ้านกลาง
ทุ่ง) (หมู่ที่ 4)

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
และแสงสว่างใน
ยามค่ําคืน

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในยาม
ค่ําคืน

การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
สาขาอําเภอ
เชียงดาว

76 โครงการเพิ่มหม้อ
แปลงไฟฟ้าระบบ 3 
เฟส จากถนนสาย
หนองบวกว้องไปจน
สุดถนนเทศบาล (หมู่ที่
 4)

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
และแสงสว่างใน
ยามค่ําคืน

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในยาม
ค่ําคืน

การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
สาขาอํา
เชียงดาว



แบบ ผ.02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)

77 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ําจากบ้าน
นายสุนทร  ภู่
ประสืทธิ์ไปถึงบ้าน
นายสําเภา  กันทา 
(หมู่ที่ 4)

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
และแสงสว่างใน
ยามค่ําคืน

ระยะทาง 80 เมตร 74,000  -  -  -  -   ระยะทาง  
80  เมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในยาม
ค่ําคืน

การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
สาขาอํา
เชียงดาว

78 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล.ตั้งแต่หน้าบ้าน

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนไว้ขนถ่าย

กว้าง 2.50 เมตร 
หนา 0.15  เมตร 

133,600  -  -  -  - ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน

กองช่าง
 คสล.ตั้งแต่หน้าบ้าน
นายม้วน สุวรรณ ถึง
สะพานลําเหมือง นาง
ขจร อายุมั่น (หมู่ที่ 9)

มีถนนไว้ขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตร

หนา 0.15  เมตร 
ยาว 93 เมตร

มาตรฐานของ
 อปท

ความสะดวกใน
การเดินทาง

79 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล. จากสะพานลํา
เหมืองห้วยโป่งขามไป
ถึงลําเหมืองเก๊าห้า 
(หมู่ที่ 9)

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการ
สัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น

กว้าง 4 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 75
เมตร

165,700      -  -  -  - ก่อสร้างตาม
แบบที่กําหนด

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 
และมีความ
ปลอดภัยต่อการ
ใช้รถใช้ถนน

กองช่าง



แบบ ผ.02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)

80 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล.จากถนน
คอนกรีตเดิมไปเชื่อม 
หมู่ที่ 2และหมู่ที่ 9 
และ โครงการ
ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมลําเหมืองเก๊า
ห้า ระหว่าง หมู่ที่ 9 
และหมู่ที่ 2 (หมู่ที่ 9)

เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

ผิวถนนกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 41.80 
เมตร หนา 0.15 
เมตรและท่อลอด
เหลี่ยม  ขนาด
(ภายใน) กว้าง 2.10 
เมตร ยาว 7.00 
เมตร ลึก 0.80 เมตร

221,000  -  -  -  - ก่อสร้างตาม
แบบที่กําหนด

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

และหมู่ที่ 2 (หมู่ที่ 9)

81 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล. ซอยเทศบาล 
33 จากบ้านนายเอก
พล  แก้วเก้า ถึง
บริเวณบ้านนายอ้าย  
แสนเมืองมูล  (หมู่ที่ 9)

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการ
สัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น

 ยาวประมาณ 235 
เมตร กว้าง  3.50 
เมตร หนา  0.15  
เมตร

 -  - 500,000  -  - ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

กองช่าง



แบบ ผ.02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)

82 โครงการก่อสร้าง
คลองส่งน้ํา คสล. 
จากที่นานายวัลลภ 
โกฎิแก้ว ถึงที่นาต่อ
จากโครงการของ 
อบจ.(หมู่ที่ 9)

เพื่อให้การระบาย
น้ําคล่องตัวและ
เพื่อป้องกันปัญหา
น้ําท่วมขังในพื้นที่

กว้าง  2.00 เมตร ลึก
 1.50 เมตร ยาว 
500.00 เมตร

  -   -   - 1,100,000  - การระบายน้ํา การระบายน้ํา
คล่องตัว ไม่มี
ปัญหาน้ําท่วมขัง

กองช่าง

83 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีต

เพื่อให้การระบาย
น้ําคล่องตัว และ

กว้างภายใน 0.60 
เมตร ลึก 0.60 เมตร

285,000  -  -  -  - ก่อสร้างตาม
แบบที่กําหนด

การระบายน้ํา
คล่องตัว ไม่มี

กองช่าง
ระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กรูปตัวอยู่
แบบมีฝาปิด ริมถนน
สาย หมู่ที่ 2-หมู่ที่ 9 
ตั้งแต่บ้านนางจันทร์
สม  คํามา ไปทางทิศ
ใต้สุดเขตลําเหมือง 
(หมูที่ 9)

น้ําคล่องตัว และ
เพื่อป้องกันปัญหา
น้ําท่วมขังในพื้นที่

เมตร ลึก 0.60 เมตร
 ยาว 136.00 เมตร

แบบที่กําหนด คล่องตัว ไม่มี
ปัญหาน้ําท่วมขัง

84 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํารูปตัววีลํา
เหมืองหลังศาลา
อเนกประสงค์หลังใหม่
 (หมู่ที่ 9)

เพื่อให้การระบาย
น้ําคล่องตัว และ
เพื่อป้องกันปัญหา
น้ําท่วมขังในพื้นที่

กว้าง 1.00  เมตร ลึก
 0.60 เมตร ยาว 
425.00 เมตร

 - 500,000  -  -  - ก่อสร้างตาม
แบบที่กําหนด

การระบายน้ํา
คล่องตัว ไม่มี
ปัญหาน้ําท่วมขัง

กองช่าง



แบบ ผ.02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)

85 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา รูปตัวยู  
แบบมีฝาปิด จากบ้าน
นายณัฐพล  กันแก้ว 
ถึงบ้านนายสินธุ์  
สุวรรณ  (หมู่ที่ 9)

เพื่อให้การระบาย
น้ําคล่องตัวและ
เพื่อป้องกันปัญหา
น้ําท่วมขังในพื้นที่

กว้างภายใน 1 เมตร  
 ลึก 0.80 เมตร ยาว
 38 เมตร

 -  - 120,000  -  - ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

การระบายน้ํา
คล่องตัว ไม่มี
ปัญหาน้ําท่วมขัง

กองช่าง

86 โครงการเพิ่มเติม
ระบบประปาหมู่บ้าน 

เพื่อซื้อท่อ PVC เพื่อ
เพิ่มเติมระบบ

ซื้อท่อ PVC  -   -   - 500,000   - จํานวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดอุปโภค 

กองช่าง
ระบบประปาหมู่บ้าน 
เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา
สะอาดอุปโภค บริโภค
(หมู่ที่ 9)

เพิ่มเติมระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําสะอาดอุปโภค 
บริโภค

โครงการ สะอาดอุปโภค 
บริโภค ใช้อย่าง
ทั่วถึง

87 โครงการก่อสร้าง
แท็งก์น้ําพร้อม
อุปกรณ์ บริเวณ
สุสานบ้านม่วงง้ม 
(หมู่ที่ 9)

เพื่อกักเก็บน้ํา และ
กระจายน้ําเพื่อการ
อุปโภค-บริโภค

ขนาดกว้าง 15 เมตร
 ยาว 20 เมตร สูง 3 
เมตร

 -  -  -  - 500,000 จํานวน 1 แห่ง ประชาชนมี
แท็งค์น้ําเพื่อกัก
เก็บน้ําไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้ง

กองช่าง



แบบ ผ.02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)

88 โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์ 
บริเวณที่
สาธารณประโยชน์
ประจําหมู่บ้าน (หมู่ที่
 9)

เพื่อให้ชุมชน
ประกอบกิจกรรม
ส่วนรวมของ
ประชาชนในหมู่บ้าน

กว้าง 25.00 เมตร 
ยาว 30.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

 -  -  - 300,000  - จํานวน 1 แห่ง ประชาชนมี
สถานที่อเนก 
ประสงค์ไว้ทํา
กิจกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกัน

กองช่าง

89 โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ําสาธารณะ

เพื่อให้ประชาชนได้
มีห้องน้ําใช้ในการ

กว้าง 3 เมตร ยาว 
10 เมตร

150,000  -  -  -  - จํานวน 1 แห่ง ประชาชนมี
สุขลักษณะที่ถูก

กองช่าง
ห้องน้ําสาธารณะ
บริเวณที่
สาธารณประโยชน์
ประจําหมู่บ้าน (หมู่ที่
 9)

มีห้องน้ําใช้ในการ
ประกอบกิจกรรม
หมู่บ้าน

10 เมตร สุขลักษณะที่ถูก
หลักอนามัยและ
มีสุขลักษณะที่ดี

90 โครงการก่อสร้าง
สะพานโครงเหล็ก
ข้ามลําห้วยโป่งขาม 
บริเวณข้างบ้านนาง
มาลา มิตรสนิท 
เชื่อมต่อถึงหน้าวัด 
(หมู่ที่ 9)

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนและ
ประชาชนทั่วไปมี
เส้นทางในการ
สัญจรได้สะดวกขึ้น

กว้าง 1.50  เมตร 
ยาว 20 เมตร

 -  -  - 300,000  - ก่อสร้างตาม
แบบที่กําหนด

การระบายน้ํา
คล่องตัว ไม่มี
ปัญหาน้ําท่วมขัง

กองช่าง



แบบ ผ.02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)

91 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าถนนตัดใหม่ 
หลังวัดอัมพาราม หมู่
ที่ 9 ถึงถนนหลังพระ
สถูปฯ หมู่ที่ 2 (หมู่ที่
 9)

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
และแสงสว่างใน
ยามค่ําคืน

ระยะทางประมาณ 
350.00 เมตร

 -  -  -  - 130,000   ระยะทาง  
350  เมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในยาม
ค่ําคืน

กองช่าง

92 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะจาก

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
และแสงสว่างใน

ระยะทางประมาณ 
350.00 เมตร

 -  -  -  - 100,000  ระยะทาง 
350 เมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ

กองช่าง
ไฟฟ้าสาธารณะจาก
สะพานข้ามลําห้วย
โป่งขาม ถึงลําเหมือง
เก๊าห้า (หมู่ที่ 9)

และแสงสว่างใน
ยามค่ําคืน

350.00 เมตร 350 เมตร ความสะดวกและ
ปลอดภัยในยาม
ค่ําคืน

93 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล. จากสวนนาย
ดวงคํา ดวงแก้ว ถึง
สวนนายบุญช่วย  
เขื่อนเพชร (ม.10)

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้างประมาณ  3.50
 เมตร ยาวประมาณ 
408 เมตร   หนา 
0.15  เมตร

 -  -  -  - 840,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทาง

กองช่าง

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

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการ
สัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น

ถนนกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 480 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

 -  -  - 940,000  - ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร และ
แก้ไขปัญหา
อุทกภัย

กองช่าง



แบบ ผ.02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)

95 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล. โดยเปลี่ยน
ถนนลูกรังเป็น คสล. 
(หมู่ที่ 10)

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการ
สัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น

1.กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 160 เมตร 
(350,000 บาท)     
 2.กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 110.00 เมตร 
(200,000 บาท)

 -  -  - 550,000  - จํานวน 2 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

กองช่าง

96 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล. จากบ้านนาย

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการ

กว้าง  4.00  เมตร  
ยาว  37.00   เมตร 

 -  - 90,000  -  - ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน

กองช่าง
 คสล. จากบ้านนาย
อเนก  ผัดแปง ไปถึง
ลําเหมืองสาธารณะ 
(หมู่ที่ 10)

เส้นทางในการ
สัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น

ยาว  37.00   เมตร 
 หนา  0.15   เมตร

มาตรฐานของ
 อปท

ความสะดวกใน
การสัญจร และ
แก้ไขปัญหา
อุทกภัย

97 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา แบบมีฝา
ปิดจากจุดเดิมบริเวณ
หน้าบ้านนางจําปี  
วงศ์วัน ไปทางทิศ
ตะวันตก ถึงราย
ระบายน้ําเดิมบริเวณ
บ้านนางอําไพ  ณ กุล
โน (หมู่ที่ 10)

เพื่อให้การระบาย
น้ําคล่องตัว และ
เพื่อป้องกันปัญหา
น้ําท่วมขังในพื้นที่

กว้างภายใน 0.40 
เมตร ลึก 0.40 เมตร
 ยาว 110.00 เมตร

 -  - 174,000  -  - ก่อสร้างตาม
แบบที่กําหนด

การระบายน้ํา
คล่องตัว ไม่มี
ปัญหาน้ําท่วมขัง

กองช่าง



แบบ ผ.02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)

98 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํารูปตัวยู 
แบบมีฝาปิด (หมู่ที่ 
10)

เพื่อให้การระบาย
น้ําคล่องตัว และ
เพื่อป้องกันปัญหา
น้ําท่วมขังในพื้นที่
และขยายผิวถนน

ช่วงที่ 1 จากบ้าน
นายทองดี  อุดมโชค 
ไปทางทิศตะวันออก
ถึงบ้านนายอ้าย บัว
กาบสร ขนาดกว้าง 
0.50 เมตร ลึก 0.50
 เมตร ยาว 128.00 
เมตร ช่วงที่ 2 จาก
บ้านนางจันทร์ แก้ว

 -  - 1,000,000  -  - ก่อสร้างตาม
แบบที่กําหนด

การระบายน้ํา
คล่องตัว ไม่มี
ปัญหาน้ําท่วมขัง

กองช่าง

บ้านนางจันทร์ แก้ว
คํามูล ไปทางทิศ
ตะวันตก ขนาดกว้าง 
0.50 เมตร ลึก 0.50
 เมตร ยาว 183.00 
เมตร ช่วงที่ 3 จาก
บ้านนางคําปุ๊ ดวงแก้ว
 ไปทางทิศตะวันออก 
ขนาดกว้าง 0.50 
เมตร ลึก 0.50 เมตร
 ยาว 240.00 เมตร



แบบ ผ.02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)

99 โครงการขยายระบบ
ประปาหมู่บ้าน โดย
การเจาะบ่อบาดาล 
ทําระบบประปาพร้อม
เดินท่อส่งน้ํา (หมู่ที่ 
10)

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ

จํานวน 1 ชุด 310,000 310,000  -  -  - จํานวน 1 ชุด ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

100 โครงการก่อสร้างที่
พักน้ําบ่อซีเมนต์  

เพื่อให้มีที่พักน้ํา กัก
เก็บน้ําใช้ในฤดูแล้ง

ขนาดกว้าง 6 เมตร 
ยาว 6 เมตร ลึก 3 

 -  -  -  - 400,000 จํานวน 1 แห่ง ประชาชนมีน้ํา
เพียงพอต่อการ

กองช่าง
พักน้ําบ่อซีเมนต์  
(หมู่ที่ 10)

เก็บน้ําใช้ในฤดูแล้ง ยาว 6 เมตร ลึก 3 
เมตร

เพียงพอต่อการ
อุปโภค - บริโภค

101 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําพร้อมฝา
ปิดทั้งหมู่บ้าน (หมู่ที่ 
10)

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ําพร้อมฝา
ปิดทั้งหมู่บ้าน

จํานวน 1 โครงการ  -  - 600,000  -  - จํานวน 1 
โครงการ

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย

กองช่าง

102 โครงการขยายเขต
ประปาให้ทั่วหมู่บ้าน 
(หมู่ที่ 10)

เพื่อขยายเขต
ประปาให้ทั่วหมู่บ้าน

จํานวน 1 โครงการ  -  -  - 800,000  - จํานวน 1 
โครงการ

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง



แบบ ผ.02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)

103 โครงการปรับปรุง
อาคาร ก่อสร้าง
ห้องน้ํา เทลาน 
ก่อสร้างรั้วบริเวณป่า
ช้า (หมู่ที่ 10)

เพื่อปรับปรุงอาคาร
 ก่อสร้างห้องน้ํา เท
ลาน  ก่อสร้างรั้ว
บริเวณป่าช้า

1.ก่อสร้างห้องน้ํา
ขนาด 3.00 x 6.00 
(90,000 บาท)      
 2.เทลาน ขนาด 
21.00 x 5.00 เมตร
 (56,000 บาท)      
  3.ก่อสร้างรั้ว สูง 
2.00 ยาว 280.00 
เมตร (600,000 

 -  -  - 746,000  - จํานวน 1 แห่ง ประชาชนมีพื้นที่
ในการจอดรถ
และห้องน้ํา อย่าง
เพียงพอ และ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

กองช่าง

เมตร (600,000 
บาท)

104 โครงการปรับปรุง
อาคาร ก่อสร้าง
ห้องน้ํา เทลาน 
บริเวณหอเจ้าบ้าน 
(หมู่ที่ 10)

เพื่อปรับปรุงอาคาร
 ก่อสร้างห้องน้ํา เท
ลาน  บริเวณหอ
เจ้าบ้าน

ปรับปรุงต่อเติม
อาคารอเนกประสงค์
บริเวณหอเสื้อบ้าน
และพื้นที่โดยรวม

 - 506,000  -  -  - จํานวน 1 แห่ง สถานที่มีความ
ปลอดภัยและ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้สถานที่

กองช่าง

105 โครงการปรับปรุงต่อ
เติมศาลา
อเนกประสงค์ (หมู่ที่ 
10)

เพื่อเพิ่มพื้นที่ใน
การประกอบ
กิจกรรมส่วนรวม
ของหมู่บ้าน

งานปรับปรุงต่อเติม
ศาลาอเนกประสงค์ 
งานปรับปรุงหลังคา
และอื่นๆ

1,260,000    -  -  - จํานวน 1 หลัง สามารถเพิ่มพื้นที่
ในการประกอบ
กิจกรรมของ
หมู่บ้าน

กองช่าง



แบบ ผ.02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)

106 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. รูป
ตัวยูแบบมีฝาปิดริม
ถนน คสล.สายหน้า
วัดกลางทุ่งบ้านสัน 
(หมู่ที่ 10)

เพื่อให้การระบาย
น้ําคล่องตัว และ
เพื่อป้องกันปัญหา
น้ําท่วมขังในพื้นที่

ช่วงที่ 1 กว้างภายใน
 0.50 เมตร ลึก 
0.80 เมตร ยาว 
20.00 เมตร      
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง
ภายใน 0.50 เมตร 
ลึก 0.50 - 0.80 
เมตร ยาว 40.00 
เมตร                

     243,000  -  -  - ก่อสร้างตาม
แบบที่กําหนด

การระบายน้ํา
คล่องตัว ไม่มี
ปัญหาน้ําท่วมขัง

กองช่าง

เมตร                
ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง
ภายใน 0.50 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร ยาว 
62.00 เมตร

107 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. รูป
ตัวยูแบบมีฝาปิด ริม
ถนน สายบ้านสัน 
จากศาลา
อเนกประสงค์ ไปทาง
ทิศตะวันออก (หมู่ที่ 
10)

เพื่อให้การระบาย
น้ําคล่องตัว และ
เพื่อป้องกันปัญหา
น้ําท่วมขังในพื้นที่

กว้างภายใน 0.30 
เมตร ลึก 0.50 เมตร
 ยาว 156.00 เมตร

280,000      -  -  - ก่อสร้างตาม
แบบที่กําหนด

การระบายน้ํา
คล่องตัว ไม่มี
ปัญหาน้ําท่วมขัง

กองช่าง



แบบ ผ.02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)

108 โครงการก่อสร้าง
ระบบท่อส่งน้ําเพื่อ
การเกษตร (หมู่ที่ 10)

เพื่อขยายท่อจ่าย
น้ําประปา เพื่อ
การเกษตรและ
อุปโภค บริโภค

ขยายเขตท่อจ่าย
น้ําประปา ให้
ครอบคลุมทั่วทั้ง
หมู่บ้าน

 - 890,000 890,000  - ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
ในการเกษตร
และอุปโภค 
บริโภคทั่วทั้ง
หมู่บ้าน

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะ
ครอบคลุมทั่วทั้ง
หมู่บ้าน

กองช่าง

109 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าจากบ้านนายทวี

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
และแสงสว่างใน

ระยะทาง 400 เมตร  -  -  -  - 200,000  ระยะทาง 
400 เมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ

กองช่าง
ไฟฟ้าจากบ้านนายทวี
 ปันศักดิ์ ไปทางทิศ
ตะวันออกสุดเขต
เทศบาล (หมู่ที่ 10)

และแสงสว่างใน
ยามค่ําคืน

400 เมตร ความสะดวกและ
ปลอดภัยในยาม
ค่ําคืน

110 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ 
ตั้งแต่สวนนายปิง 
เขื่อนเพชร ไปจนสุด
เขตเทศบาลตําบล
เมืองงาย (หมู่ที่ 10)

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
และแสงสว่างใน
ยามค่ําคืน

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในยาม
ค่ําคืน

กองช่าง



แบบ ผ.02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)

111 โครงการก่อสร้าง 
คสล. ซอยเทศบาล 
9/2 เชื่อมต่อถนน
โครงการเดิมของงบ
ประชารัฐที่ยังไม่เชื่อม
ถึงถนนสายหลัก (หมู่
ที่ 11)

เพื่อให้การสัญจร
ไป-มา สะดวกยิ่งขึ้น

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 48.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

103,000  -  -  -  - ก่อสร้างตาม
แบบที่กําหนด

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

112 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้การสัญจร กว้าง 3.50 เมตร 385,000  -  -  -  - ก่อสร้างตาม ประชาชนได้รับ กองช่าง112 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล.ซอยเทศบาล 
9/6 จากหอเสื้อบ้าน
ไปจนถึงบ้านสวนของ
นายณัฐ  สุดแสวง 
(หมู่ที่ 11)

เพื่อให้การสัญจร
ไป-มา สะดวกยิ่งขึ้น

กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 187.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

385,000  -  -  -  - ก่อสร้างตาม
แบบที่กําหนด

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง



แบบ ผ.02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)

113 โครงการก่อสร้าง ถนน
 คสล.จากนายมนัส  
มลเดช ถึงที่นานาย
เจริญ เขื่อนเพชร 
(หมู่ที่ 11)

เพื่อให้การสัญจร
ไป-มา สะดวกยิ่งขึ้น

ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร หนา
0.15 เมตร ยาว 66 
เมตร   ช่วงที่ 2 
ขนาดกว้าง 2.00 
เมตร หนา 0.15เมตร
 ยาว 139.00 เมตร
 หรือพื้นที่ใช้สอยไม่
น้อยกว่า 542.00 

 -     308,000  -  -  - ก่อสร้างตาม
แบบที่กําหนด

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

น้อยกว่า 542.00 
เมตร พร้อมลูกไหล่
0.20 - 0.50 เมตร 
ทางกว้าง

114 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล. บ้านนาย
สะอาด  แสงทิพย์ ไป
สิ้นที่หอพ่อเจ้าบ้าน
หนองบัว (ม.11)

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนสําหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว

ความกว้าง 3.50  
เมตร ยาว 146  
เมตร  หนา 0.15 
เมตร

 -  -  - 300,000  - ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทาง

กองช่าง



แบบ ผ.02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)

115 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล. บ้านนาง
กนิษฐา ดวงใจ ถึง
ถนน คสล.เดิม (หมู่ที่
 11)

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการ
สัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น

กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 160 เมตร หนา
 0.15 เมตร

 -  -  - 280,000  - ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

116 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังบดอัดแน่น 
พร้อมวางท่อระบาย

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการ
สัญจรไป-มา ได้รับ

ถนนกว้าง 2.50 
เมตร ยาว 37 เมตร 
ท่อ คสล.  Ø 1 เมตร

 -  -  - 20,000  - ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

พร้อมวางท่อระบาย
น้ํา คสล. จากบ้าน
นายมนตรี  มะโล่ ถึง
บ้านนางอุทัย เรือน
มาก (หมู่ที่ 11)

สัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น

ท่อ คสล.  Ø 1 เมตร  อปท การสัญจรไปมา

117 โครงการต่อเติมถนน 
คสล. จากป่าช้าไป
จนถึงสวนนางบัวรอน
 สุริวรรณ   (หมู่ที่ 11)

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางในการ
สัญจรไป-มา ได้รับ
ความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น

ถนนกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 100.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร

 -  -  - 250,000  - ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ
 อปท

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทาง

กองช่าง

118 โครงการสูบน้ําด้วย
พลังงานไฟฟ้าบริเวณ
อ่างเก็บน้ําโป่งฟาน 
(หมู่ที่ 11)

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ําใช้ในภาค
เกษตรภายใน
หมู่บ้าน

จํานวน 1 โครงการ  -  -  -  - 1,500,000 จํานวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน้ําใช้
ในภาคเกษตร
อย่างทั่วถึง

กองช่าง



แบบ ผ.02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)

119 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํารูปตัวยู
แบบมีฝาปิดจากบ้าน
นายถวิล แสนชัย 
จนถึงนายหยัน 
แสงติ๊บ (หมู่ที่ 11)

เพื่อให้การระบาย
น้ําคล่องตัว และ
เพื่อป้องกันปัญหา
น้ําท่วมขังในพื้นที่

ขนาดกว้างภายใน 
0.30เมตร ลึก 0.50 
เมตร ความยาว 
327.50 เมตร

 -  - 621,000  -  - ก่อสร้างตาม
แบบที่กําหนด

การระบายน้ํา
คล่องตัว ไม่มี
ปัญหาน้ําท่วมขัง

กองช่าง

120 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํารูปตัวยู

เพื่อให้การระบาย
น้ําคล่องตัว และ

ช่วงที่ 1 จากศาลาถึง
สะพาน ขนาดกว้าง 

 -  - 1,060,000  -  - ก่อสร้างตาม
แบบที่กําหนด

การระบายน้ํา
คล่องตัว ไม่มี

กองช่าง
ระบายน้ํารูปตัวยู
แบบมีฝาปิด (หมู่ที่ 
11)

น้ําคล่องตัว และ
เพื่อป้องกันปัญหา
น้ําท่วมขังในพื้นที่

สะพาน ขนาดกว้าง 
0.50 เมตร ลึก 0.60
 เมตร ยาว 530.00 
เมตร         ช่วงที่ 2 
 ขนาดกว้าง 0.50 
เมตร ลึก 0.60 เมตร
 ยาว 215.00 เมตร

แบบที่กําหนด คล่องตัว ไม่มี
ปัญหาน้ําท่วมขัง

121 โครงการก่อสร้างเรียง
หินลําห้วยโป่งขาม
ตั้งแต่สะพานจนสุด
ลําน้ํา (หมู่ที่ 11)

เพื่อให้การระบาย
น้ําคล่องตัว และ
เพื่อป้องกันปัญหา
น้ําท่วมขังในพื้นที่

สูง 1.00 X 3.00 
เมตร ยาว 600.00 
เมตร

 -  -  -  - 1,500,000 ก่อสร้างตาม
แบบที่กําหนด

การระบายน้ํา
คล่องตัว ไม่มี
ปัญหาน้ําท่วมขัง

กองช่าง



แบบ ผ.02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)

122 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําจากสาม
แยกบ้านนางสุพัตรา 
โนจ๊ะ จนถึงสวนนาย
นิราช  ใจมูล (ม.11)

เพื่อให้การระบาย
น้ําคล่องตัว และ
เพื่อป้องกันปัญหา
น้ําท่วมขังในพื้นที่

กว้างภายใน 0.30 
เมตร   ลึก  0.50  
เมตร ความยาวรวม 
145.00 เมตร

 -  -  - 213,000  - ก่อสร้างตาม
แบบที่กําหนด

การระบายน้ํา
คล่องตัว ไม่มี
ปัญหาน้ําท่วมขัง

กองช่าง

123 โครงการก่อสร้างฝา
รางน้ําเดิมจากบ้าน
นางภาวินี ดีวอง ไป

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
การสัญจร

ความยาวของฝาราง
น้ํายาว 300 เมตร

 -  -  - 300,000  - ก่อสร้างตาม
แบบที่กําหนด

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

กองช่าง

นางภาวินี ดีวอง ไป
จนถึงสวนยายก๋องคํา
 ฝั้นล้น (ม.11)

การสัญจร สัญจร

124 โครงการก่อสร้างรั้ว
คอนกรีตเสริมเหล็ก
กั้นลานอเนกประสงค์
กลางหมู่บ้าน  (หมู่ที่ 
11)

เพื่อให้ประชาชนมี
รั้วกั้นลาน
อเนกประสงค์

ยาว 66.00 เมตร สูง
 1.00 เมตร

 -  -  -  - 660,000 จํานวน 1 
โครงการ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง



แบบ ผ.02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)

125 โครงการปรับปรุงต่อ
เติมอาคาร
อเนกประสงค์บ้าน
หนองบัว หมู่ 11 
(หมู่ที่ 11)

ปรับปรุงต่อเติม
อาคาร
เอนกประสงค์ 
จํานวน 1 แห่ง

1. ต่อเติมหลังคา 
พื้นที่ประมาณ 88 
ตร.ม.                  
2.ปรับปรุงพื้นอาคาร 
เนื้อที่ใช้สอยประมาณ
 450 ตร.ม.            
 3.ปรับปรุงผนัง
อาคารเดิมและระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่าง และ

 - 714,400  -  -  - ประชาชนใน
ชุมชนมีอาคาร
ใช้ในการ
ประกอบ
กิจกรรมต่างๆ
 ของชุมชน

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์มากขึ้น
จากการปรับปรุง
อาคาร

กองช่าง

ไฟฟ้าแสงสว่าง และ
อื่นๆ

126 โครงการก่อสร้าง
ศาลาอเนกประสงค์ 
ที่หอเจ้าบ้าน (หมู่ที่ 
11)

เพื่อให้ชุมชนมี
สถานที่เก็บของที่ใช้
เป็นส่วนกลางของ
ชุมชน

ขนาดกว้าง 9.00 
เมตร  ยาว 10.00 
เมตร

 -  - 650,000  -  - ก่อสร้างตาม
แบบที่กําหนด

มีสถานที่เก็บของ
ที่ใช้เป็น
ส่วนกลางของ
ชุมชน

กองช่าง

127 โครงการก่อสร้างอ่าง  
 ล้างจาน คสล. พร้อม
ระบบบําบัดน้ําเสีย 
ศาลาอเนกประสงค์ 
(หมู่ที่ 11)

เพื่อให้มีสถานที่ใน
การทําความสะอาด
ภาชนะในการจัด
งานต่างๆของชุมชน

ก่อสร้างอ่างล้างจาน 
คสล. พร้อมระบบ
บําบัดน้ําเสีย ศาลา
อเนกประสงค์

 -  -  - 50,000  - ก่อสร้างตาม
แบบที่กําหนด

ชุมชนมีสถานที่
ในการทําความ
สะอาดภาชนะใน
การจัดงานต่างๆ
ของชุมชน

กองช่าง



แบบ ผ.02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)

128 โครงการพัฒนาระบบ
น้ําเพื่ออุปโภค บริโภค

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําสะอาดสําหรับ
อุปโภค บริโภค 
อย่างทั่วถึง

การวางท่อ ทําบ่อพวง
เพื่อการจัดทําระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
(ประปาภูเขา)

 - 1,500,000  -  -  - จํานวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดสําหรับ
อุปโภค บริโภค 
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

129 โครงการก่อสร้าง
อาคารสําหรับเก็บวัสดุ
,อุปกรณ์, เอกสาร 
ฯลฯ ของเทศบาล

เพื่อให้มีสถานที่เก็บ
วัสดุ, อุปกรณ์ ,
เอกสาร ฯลฯ ของ
เทศบาลฯ อย่าง

จํานวน 1 แห่ง  -  - 300,000  -  - จํานวน 1 แห่ง มีสถานที่จัดเก็บ
วัสดุ, อุปกรณ์, 
เอกสาร ฯลฯ 
อย่างเป็นระเบียบ

กองช่าง

ฯลฯ ของเทศบาล
ตําบลเมืองงาย

เทศบาลฯ อย่าง
เป็นสัดส่วน และ
สะดวกในการค้นหา

อย่างเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

130 โครงการปรับปรุง
อาคารเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลตําบลเมืองงาย

เพื่อให้มีอาคาร 
สถานที่ ศพด. ที่
เหมาะสมกับการ
จัดการเรียนการ
สอนในระดับปฐมวัย

ปรับปรุงอาคาร ศพด.
ให้มีมาตรฐาน 
เหมาะสม กับการ
เรียนการสอน เช่น 
ปรับปรุงห้องเรียน,
ห้องน้ํา,อาคารสถานที่
 ฯลฯ

     300,000     300,000       300,000      300,000      300,000 จํานวน 1 แห่ง อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาลบตําบล
เมืองงายมี
มาตรฐานที่
เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน

กองช่าง



แบบ ผ.02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562 (บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)

131 ศูนย์พื้นฟูและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และผู้พิการตําบล    
เมืองงาย

เพื่อให้ผู้สูงอายุและ
ผู้พิการตําบลเมือง
งายมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น

พื้นที่ใช้สอย 48 
ตารางเมตร

 -     150,000  -  -  - จํานวน 1 แห่ง ผู้สูงอายุและผู้
พิการตําบลเมือง
งายมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

กองช่าง

132 โครงการจ้างเหมา 
การออกแบบและ
ควบคุมงานก่อสร้าง
ของทางราชการ เพื่อ

เพื่อจ้างเหมา
ออกแบบและ
ควบคุมงาน
ก่อสร้างของทาง

จ้างเหมาออกแบบ
และควบคุมงาน
ก่อสร้าง ของ
เทศบาลตําบลเมือง

 - 100,000 100,000 100,000 100,000 การออกแบบ
และควบคุม
งานทุกต้อง
เป็นไปตาม

แบบแปลนที่
ถูกต้อง ตาม
ระเบียบกฎหมาย
 สามารถใช้ตั้ง

กองช่าง

ของทางราชการ เพื่อ
จ้างเหมาผู้มีอาชีพ ใน
การออกแบบและ
ควบคุมงานก่อสร้าง
ของทางราชการ ให้
เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย

ก่อสร้างของทาง
ราชการให้เป็นไป
ตามข้อกําหนด
ของระเบียบ
กฎหมาย

เทศบาลตําบลเมือง
งาย จํานวน 20 
โครงการ ต่อปี

เป็นไปตาม
ระเบียบ
กฎหมาย

 สามารถใช้ตั้ง
งบประมาณได้
อย่างถูกต้อง

133 ปรับปรุงห้องทํางาน
สํานักปลัด

เพื่อจ้างเหมา
บริการปรับปรุง
ทํางานสํานักปลัดให้
เป็นสัดส่วนมากขึ้น

กั้นห้องกระจกห้อง
ทํางาน

 -  - 32,500  -  - จํานวน 1 ห้อง ห้องทํางานเป็น
สัดส่วน

สํานักปลัด

รวม 133 โครงการ  -  - 11,027,300 8,346,300 13,192,500 14,996,500 20,012,000  -  -  -



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

1 โครงการจัดฝึกอบรม
อาชีพเสริมและ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ
ให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข

เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ
ใหม่ และเสริมรายได้ให้
ประชาอยู่ดีมีสุขโครงการ
อาชีพใหม่ อื่น ๆ และต่อ
ยอดอาชีพเดิม เช่น การ
แปรรูปสินค้าเกษตร, การ
ทําน้ํายาล้างจาน,การทําสบู่
, การทําครีมอาบน้ํา ฯลฯ

จัดฝึกอบรมอาชีพให้กับ
ประชาชนในเขต
เทศบาล จํานวน 1 ครั้ง

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

ประชาชนมีความรู้
สามารถนําไปปรับใช้
ในชีวิตประจําวันได้
สามารถลดรายจ่าย
ในครัวเรือนและมี
รายได้เสริมจาก
อาชีพหลัก

สํานักปลัด

2 โครงการจัดฝึกอบรม
และศึกษาดูงานการ
ส่งเสริมอาชีพในด้าน
ต่าง ๆ

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
และสามารถนํามา
ประกอบอาชีพเสริมสร้าง
รายได้ให้กับครัวเรือน

จัดฝึกอบรมและศึกษา 
ดูงานให้กับประชาชนใน
เขตเทศบาล

 -  -  - 50,000 50,000 จํานวน 1 ครั้ง ประชาชนในเขต
เทศบาล ความรู้มา
ประกอบชีพ

สํานักปลัด

   ตัวชี้วัด   
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่   
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ



3 โครงการส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าหนึ่ง
ชุมชนหนึ่งผลิตภัณฑ์

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า
ของชุมชนและเพิ่มรายได้
แก่ประชาชน

สินค้าผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนได้รับการพัฒนา
คุณภาพจํานวน 7 
ชุมชน 7 ผลิตภัณฑ์

 -  - 20,000 20,000 20,000 จํานวน 7 ชุมชน ผลิตภัณฑ์ของชุมชน
ได้รับ การพัฒนา
คุณภาพและ
ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

4 โครงการออกร้าน
แสดงสินค้า
หัตถกรรมและ
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
หนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ในงานฤดู
หนาวและงาน 
OTOP ของดีเมือง
เชียงใหม่

เพื่อเผยแพร่สินค้า
หัตถกรรมและผลิตภัณฑ์
พื้นบ้านหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ และเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
ในเขตพื้นที่

จัดออกร้านแสดงสินค้า
หัตถกรรมและ
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ใน
งานฤดูหนาวและงาน 
OTOP ของดีเมือง
เชียงใหม่

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จํานวนครั้งที่
สนับสนุน 1 ครั้ง

สินค้าหัตถกรรม
และผลิตภัณฑ์
พื้นบ้าน หนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์เป็นที่
รู้จักของ
นักท่องเที่ยว
สามารถสร้างรายได้
ให้แก่ประชาชนใน
เขตพื้นที่

ที่ทําการปกครอง
อําเภอเชียงดาว

 

 

 -4 โครงการรวม  -  -  -25,000 25,000 45,000 95,000 95,000 -



แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

1 โครงการมัคคุเทศก์
น้อย ตามรอยสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนได้รับการ
พัฒนาความรู้
ความสามารถด้านการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
และสถานที่ท่องเที่ยว
ต่าง ๆ ในเขตเทศบาล

เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาความรู้
ความสามารถด้านการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่
เด็กและเยาวชนในเขต
พื้นที่รวมถึงเด็กนักเรียน
ในโรงเรียนในเขตพื้นที่
เทศบาลฯ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 90 ของ
เด็กและเยาวชน
ในเขตพื้นที่รวมถึง
เด็กนักเรียนใน
โรงเรียนในเขต
พื้นที่เทศบาลได้
ร่วมกิจกรรม
อย่างน้อย ปีละ 1
 ครั้ง

เด็กนักเรียน
ได้รับการพัฒนา
ความรู้ ความ 
สามารถด้านการ
ท่องเที่ยวและ
รู้จักสถานที่
ท่องเที่ยวในเขต 
และสามารถ
ถ่ายทอดให้แก่
บุคคลอื่นและ
นักท่องเที่ยวได้

กองการศึกษา

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

   ตัวชี้วัด   (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 2  ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.3 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

1 โครงการฝึกอบรมเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนา 
ความรู้ด้านเกษตร

เพื่อให้เกษตรกรมี
ความรู้ความเข้าใจ
การเกษตรในด้านต่างๆ 
เช่น ส่งเสริมการทํา
เกษตรอินทรีย์  การ
พัฒนาผลผลิต ฯลฯ

จัดฝึกอบรม ปีละ 1 
ครั้ง

 -  - 30,000 30,000 30,000 จํานวน 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้และนํา ไปใช้
ประโยชน์

สํานักปลัด

2 โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชน และพนักงาน
เทศบาลฯมีความรู้ตาม
พระราชดําริฯ เช่น 
โครงการส่งเสริม
เศรษฐกิจแบบพอเพียง 
การเกษตรแบบ
ผสมผสานและเกษตร
ทฤษฎีใหม่

ส่งเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินงานตาม
โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้สามารถพึ่งพา 
ตนเองได้

สํานักปลัด

รวม 2 โครงการ  -  - 20,000 20,000 50,000 50,000 50,000  -  -  -

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

    ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 (บาท) 2565 (บาท)

1 โครงการจัดงานวันสําคัญ
รัฐพิธี

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้มีโอกาส
ร่วมกิจกรรมในวัน
สําคัญต่าง ๆ

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้ร่วมกิจกรรม

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 1.ร้อยละของประชาชน
ในพื้นที่มีโอกาสเข้า
ร่วมกิจกรรมฯ           
   2. ร้อยละ80ของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการฯเห็น
ความสําคัญของการจัด
กิจกรรม

ประชาชน
ตระหนักถึง
ความสําคัญ 
และเข้าร่วม
กิจกรรมในวัน
สําคัญ

สํานักปลัด

2 โครงการสํารวจและ
จัดเก็บ ข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

เพื่อสํารวจข้อมูล
ครอบครัวในชุมชน 
ทั้ง 7 ชุมชน นํา
ข้อมูลไปใช้ในการ
พัฒนาท้องถิ่น

สํารวจข้อมูลครอบครัว
ในชุมชน ทั้ง 7 ชุมชน

 -  - 30,000 30,000 30,000 จํานวนร้อยละ 100 
ของครัวเรือนที่อาศัย
อยู่จริง

เทศบาลมี
ข้อมูลพื้นฐานที่
ใช้ในการ
วางแผนและ
พัฒนาท้องถิ่น

สํานักปลัด

  ตัวชี้วัด   (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 (บาท) 2565 (บาท)   ตัวชี้วัด   (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

3 โครงการปกป้องและ
เทิดทูนสถาบันสําคัญ
ของชาติ

เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
ปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติเและ
ความสามัคคีของคน
ในชาติ

ประชาชนในเขต
เทศบาล

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนเห็น
ความสําคัญ
สถาบันสําคัญ
ของชาติและมี
ความสามัคคี

สํานัก
ปลัดเทศบาล

4 สนับสนุนกิจกรรมการจัด
งานรัฐพิธี

เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมการจัดงาน
รัฐพิธี เพื่อถวาย
ความจงรักภักดีต่อ 
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์

สนับสนุนเพื่อ
ดําเนินการตาม
โครงการจํานวน 1 ครั้ง

5,000  -  -  -  - ร้อยละของการ
สนับสนุน (จํานวน
ครั้ง/ปี)

ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
แสดงออก ใน
การถวายความ
จงรักต่อ ชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์

ที่ทําการ
ปกครองอําเภอ
เชียงดาว

รวม 4 โครงการ  -  - 85,000 80,000 110,000 110,000 110,000  -  -  -



แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

1 โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
 ของเทศบาลตําบล
เมืองงาย

เพื่อให้มีสมาชิก อปพร.มี
ความรู้ความสามารถและ
เพิ่มทักษะในด้านการ
ช่วยเหลือผู้ประสบพิบัติ
ต่าง ๆ

จัดอบรม/ทบทวน 
ปีละ 1 ครั้ง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน 1 ครั้ง สมาชิกมีความสามารถ
ในการปฏิบัติหน้าที่
ช่วยเหลือได้ทันเหตุการณ์

สํานักปลัด

2 โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน

เพื่อประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

รณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุ ในช่วง
เทศกาลสําคัญ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน 2 ครั้ง อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 20%

สํานักปลัด

3 โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัย

เพื่อเป็นการทบทวน
ความรู้ความเข้าใจและ
สามารถปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

จัดอบรม/ทบทวน 
การซ้อมแผน
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
 ปีละ 1 ครั้ง

30,000 30,000 40,000 40,000 40,000 จํานวน 1 ครั้ง เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ 
มีความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ
ได้ทันเหตุการณ์

สํานักปลัด

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 6 ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ



แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ

4 โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานกู้ชีพ
กู้ภัยเทศบาลตําบล   
เมืองงาย

เพื่อให้บุคลากร
เตรียมพร้อมด้านการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติต่าง ๆ

จัดฝึกอบรมปีละ 1
 ครั้ง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน 1 ครั้ง สามารถช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยหรือเผชิญ
เหตุได้อย่างรวดเร็ว

สํานักปลัด

5 โครงการฃับขี่ปลอดภัย 
เสริมสร้างวินัยจราจร

เพื่อประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการขับขี่
รถจักรยานยนต์และการ
ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์

ลดอุบัติเหตุในที่
สาธารณะและชุมชน

 -  - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความเข้าใจ
ในการขับขี่

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย ยิ่งขึ้น ในการ
ขับขี่รถ จักรยานยนต์ 
และการซ้อน ท้าย
รถจักรยานยนต์ และ
เป็นการปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ทางการจราจร

สํานักปลัด

รวม 5 โครงการ  -  - 120,000 120,000 160,000 160,000 160,000  -  -  -



                                                                                                   

แบบ ผ.02

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

1 โครงการการจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การศึกษาและ
พัฒนาการเรียนรู้ 
สําหรับเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้และพัฒนา
ทักษะด้านวิชาการ 
รวมถึงการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา
ให้แก่เด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลฯ ได้รับการ
พัฒนาฯ อย่างทั่วถึง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ98 ของ
เด็กนักเรียนฯ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ
การพัฒนาฯ
อย่างทั่วถึง

เด็กนักเรียน 
ได้รับการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้
และทักษะด้าน
วิชาการ

กองการศึกษา

2 โครงการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัย
ในเด็กปฐมวัย 
สําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนา
ความ รู้ด้านทันตอนา
มัยแก่เด็กนักเรียน 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
และเด็กนักเรียนได้รับ
การตรวจสุขภาพใน
ช่องปากและฟัน อย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง(ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง)

เด็กนักเรียนโรงเรียนใน
เขตเทศบาลและเด็ก
นักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาล 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมและ
ตรวจสุขภาพในช่อง
ปาก ปีละ 2 ครั้ง (ภาค
เรียนละ 1  ครั้ง)

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ98 ของ
เด็กนักเรียนฯ 
ได้รับการตรวจ
สุขภาพในช่อง
ปากและฟัน 
อย่างน้อยปีละ 2
 ครั้ง

เด็กนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมตาม
โครงการฯได้รับ
ความรู้และมี
ความเข้าใจเรื่อง
สุขภาพอนามัย 
และมีสุขภาพใน
ช่องปากและฟัน
ที่ดีตามเกณฑ์
มาตรฐาน

กองการศึกษา

ตัวชี้วัด (KPI)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

3.3 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



                                                                                                   

แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

3.3 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

3 โครงการจ้างนักเรียน
 นักศึกษา ทํางาน
ช่วงปิดภาคเรียน

เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษาใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ และ
สร้างรายได้ระหว่างปิด
ภาคเรียน

จ้างงานนักเรียน 
นักศึกษา ระหว่างปิด
ภาคเรียน ปีละ 1 ครั้ง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1.ร้อยละ98 
ของนักเรียน
นักศึกษา รู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 2.
ร้อยละ98 ของ
นักเรียนนักศึกษา
 มีรายได้
ระหว่างปิดภาค
เรียน

นักเรียน 
นักศึกษาใช้เวลา
ว่างให้เป็น
ประโยชน์ และ
เกิดการเรียนรู้
การปฏิบัติ งาน
ในท้องถิ่นของตน

กองการศึกษา

4 โครงการจัดซื้อ
อาหารกลางวันให้กับ
เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล

เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวันแก่นักเรียน
ระดับอนุบาลสังกัด
เทศบาลตําบลเมืองงาย

เด็กนักเรียนใน ศพพ. 
ได้รับประทานอาหาร
กลางวันอย่าวทั่วถึง

614,600  -  -  -  - ร้อยละ 100 
ของเด็กนักเรียน
 ศพด. ได้
รับประทาน
อาหารกลางวัน

นักเรียนระดับ
อนุบาลมีอาหาร
กลางวัน
รับประทาน
เพียงพอ

กองการศึกษา



                                                                                                   

แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

3.3 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

5 โครงการจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) ให้กับ
เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล และ
โรงเรียนในเขต
เทศบาล

เพื่อสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) แก่นักเรียน
ระดับอนุบาลสังกัด
เทศบาล และโรงเรียน
ในเขตเทศบาล

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล และ 
โรงเรียนในเขตเทศบาล
 จํานวน 2 แห่ง ได้
รับประทานอาหารเสริม
(นม)อย่างทั่วถึง

1,100,000 1,400,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ร้อยละ 100 
ของเด็กนักเรียน
ฯ ได้รัประทาน
อาหารเสริม (นม)

นักเรียนระดับ
อนุบาลสังกัด
เทศบาล และ
โรงเรียนในเขต
เทศบาลได้ดื่ม
อาหารเสริม (นม)
 อย่างเพียงพอ

กองการศึกษา

6 โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมด้านการกีฬา
และนันทนาการของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อพัฒนาทักษะและ
เพิ่มประสิทธิภาพด้าน
กีฬาและนันทนาการ
ให้แก่นักเรียน

เด็กนักเรียนในโรงเรียน
ในเขตเทศบาลฯ และ
เด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาล มีกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 100 
ของเด็กนักเรียน
ฯ ได้รับร่วม
กิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา

เด็กนักเรียนได้รับ
การพัฒนาและมี
ประสิทธิภาพ
ด้านการกีฬา
เพิ่มขึ้น

กองการศึกษา



                                                                                                   

แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

3.3 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

7 โครงการคุณธรรมนํา
ความรู้ สู่การพัฒนา
เด็กปฐมวัย

เพื่อให้เด็กเล็กได้รับ
การพัฒนา ในด้าน
คุณธรรม จริยธรรม

เด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาล

 -  - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 
ของเด็กนักเรียน
ฯ ได้ร่วมกิจกรรม

เด็กเล็กมี
คุณธรรม 
จริยธรรม และมี
จิตสํานึก ที่ดี

กองการศึกษา

8 โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ

เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้
ร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก

เพื่อจัดกิจกรรมงานวัน
เด็กแก่ เด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาล

50,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 90 ของ
เด็กและเยาวชน
ในเขตพื้นที่
รวมถึงเด็ก
นักเรียนใน
โรงเรียนในเขต
พื้นที่เทศบาลได้
ร่วมกิจกรรม
อย่างน้อย ปีละ 
1 ครั้ง

เด็กและเยาวชน
ได้ร่วมกิจกรรมวัน
เด็ก มีความกล้า
คิด กล้า
แสดงออกในสิ่งที่
ถูกต้อง

กองการศึกษา



                                                                                                   

แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

3.3 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

9 โครงการจัดกิจกรรม
เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์
ระหว่างสถานศึกษา
กับชุมชน

เพื่อสร้างความเข้าใจ 
และความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างสถานศึกษากับ
ชุมชน (สถานศึกษา/
โรงเรียน/บ้าน/วัด)

เพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ  กับ
สถานศึกษากับชุมชน 
(สถานศึกษา/โรงเรียน/
บ้าน/วัด)

 -  - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 90 ของ
(สถานศึกษา/
โรงเรียน/บ้าน/
วัด)
ความสัมพันธ์อัน
ดีต่อกัน

เกิดความเข้าใจ 
และความสัมพัธ์
อันดีระหว่าง
สถานศึกษากับ
ชุมชน 
(สถานศึกษา/
โรงเรียน/บ้าน/วัด)

กองการศึกษา

10 โครงการจัดงาน
นิทรรศการแสดงผล
งานและพิธีมอบใบ
ประกาศนียบัตรแก่
ผู้สําเร็จการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดเทศบาล
ตําบลเมืองงาย

เพื่อส่งเสริมงาน
วิชาการและผลงานของ
เด็กเล็กเป็นการสร้าง
ขวัญและกําลังใจให้แก่
ผู้สําเร็จการศึกษาจาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลตําบล
เมืองงาย

เพื่อจัดงานวิชาการและ
ผลงานของเด็กนักเรียน
 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 
ของ ศพด มีการ
จัดกิจกรรม
ส่งเสริมงาน
วิชาการและ
ผลงานฯ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง

เด็กนักเรียนได้
แสดงผลงานทาง
วิชาการ ผู้สําเร็จ
การ ศึกษาได้รับ
ขวัญและกําลัง 
ใจที่ดีในวันที่
สําเร็จการศึกษา

กองการศึกษา



                                                                                                   

แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

3.3 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

11 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในบริหาร
สถานศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลเมือง
งาย

 1.เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวันแก่นักเรียน
ระดับอนุบาลศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
เมืองงาย                  
2. เพื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ด้านวิชาการรวมถึงการ
พัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษาให้แก่  เด็ก
เล็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก                       3.
เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ของ
เด็กนักเรียนให้มีพัฒนา 
การทั้ง 4 ด้าน 
เหมาะสมตามวัย และ
พัฒนานักเรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย

1.เด็กนักเรียนใน ศพด.  
   ได้รับประทานอาหาร
กลางวันอย่างทั่วถึง      
    2. เด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลฯ ได้รับการ
พัฒนาฯ อย่างทั่วถึง      
   3. เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลฯ มีอุปกรณ์การ
เรียน,หนังสือเรียนที่มี
มาตรฐานและได้รับชุด
นักเรียนที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึงทุกคน         
 4.มีการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนตาม
โครงการต่างๆ อย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง (ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง) รวมถึง
กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 - 900,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เป็นไปตาม
มาตรฐาที่กรมฯ
กําหนด

นักเรียนระดับ
อนุบาลในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก   
สังกัดเทศบาล
ตําบลเมืองงาย มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
มีพัฒนาการ 
เติบโตตามวัย
อย่างเหมาะสม

กองการศึกษา



                                                                                                   

แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

3.3 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

12 โครงการจัดซื้อ
อาหารกลางวัน
สําหรับเด็กเล็กถึง
ประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนชุมชน
บ้านเมืองงายและ
โรงเรียนบ้านใหม่

เพื่อสมทบอาหาร
กลางวันแก่นักเรียน
ระดับประถม ศึกษา
โรงเรียนในเขตเทศบาล
ที่งบประมาณมีไม่
เพียงพอ

เด็กนักเรียน โรงเรียนใน
เขตพื้นที่เทศบาลฯ  
จํานวน 2 แห่ง ได้
รับประทานอาหาร
กลางวันอย่างทั่วถึง

1,700,000 2,200,000 2,600,000 2,700,000 2,800,000 ร้อยละ 100 
ของเด็กนักเรียน
ฯ ในเขต
เทศบาลฯได้
รับประทาน
อาหารกลางวัน

นักเรียระดับ
ประถมศึกษาใน
โรงเรียนในเขต
เทศบาลมีอาหาร
กลางวัน
รับประทาน
เพียงพอ

โรงเรียนชุมชน
บ้านเมืองงาย
และโรงเรียน

บ้านใหม่



                                                                                                   

แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

3.3 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

13 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในบริหาร
สถานศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

 1.เพื่อดําเนินการตาม
โครงการอาหารกลางวัน
ให้กับนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลเมืองงาย           
 2. เพื่อดําเนินการตาม
โครงการจัดหนังสือ
เรียน อุปกรณ์การเรียน
 และเครื่องแบบ
นักเรียนสําหรับ
นักเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
เมืองงาย  3.เพื่อ
ดําเนินการตาม
โครงการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนสําหรับ
นักเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
เมืองงาย

1.เด็กนักเรียนใน ศพด.
  ได้รับประทานอาหาร
กลางวันอย่างทั่วถึง     
  2.เด็กนักเรียนได้รับ
การพัฒนาทักษะ การ
เรียนรู้และทักษะด้าน
วิชาการ                 
3.เด็กนักเรียนมี
อุปกรณ์การเรียน
หนังสือเรียนและชุด
นักเรียน ที่มีคุณภาพ   
 4.เด็กเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมตามโครงการฯ
 มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
 เหมาะสมตามวัยและ
มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย

900,000 900,000 1,000,000 1,100,000 1,200,000 เป็นไปตาม
มาตรฐาที่กรมฯ
กําหนด

นักเรียนระดับ
อนุบาลในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก   
สังกัดเทศบาล
ตําบลเมืองงาย มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
มีพัฒนาการ 
เติบโตตามวัย
อย่างเหมาะสม

กองการศึกษา

รวม 13  โครงการ  -  - 4,479,600 5,575,000 6,405,000 6,605,000 6,805,000  -  -  -



แบบ ผ.02

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

1 โครงการตลาดสดน่า
ซื้อและอาหารปลอดภัย

เพื่อให้ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารมีความรู้
ในด้านอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ

จัดกิจกรรมอบรมแก่ผู้
ประกอบ การ
ร้านอาหาร แผงลอย ผู้
ประกอบอาหารใน
โรงเรียน ฯลฯ จํานวน
ปีละ 1 ครั้ง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน
ร้านอาหาร/แผง
ลอยได้รับการ
อบรม ร้อยละ60 
ของผู้ประกอบการ
ในพื้นที่

ประชาชนในเขต
เทศบาล ได้บริโภค
อาหารที่ถูก
สุขลักษณะ

กองสาธารณสุข

2 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ในเขตเทศบาล

เพื่อให้สุนัขและแมวใน
เขตเทศบาลได้รับการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า และได้รับ
การฉีดยาคุมกําเนิด
อย่างทั่วถึงและ
ครอบคลุม

สุนัขและแมวในเขต
เทศบาล

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

สุนัขและแมวในเขต
เทศบาลได้รับการ
ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าและ
ได้รับการฉีดยา
คุมกําเนิดอย่าง
ทั่วถึงและครอบคลุม

กองสาธารณสุข

 ตัวชี้วัด  (KPI)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
3.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

 ตัวชี้วัด  (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

3.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

3 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

เพื่อดําเนินการ
ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกเป็น
วงรอบ ทุก 3 เดือน

ชุมชนในเขตเทศบาล 
จํานวน 7 ชุมชน

70,000 70,000  -  -  - จํานวนผู้ป่วยลดลง
 ร้อยละ 20

ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันโรคติดต่อ

กองสาธารณสุข

4 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคที่มียุงลาย
เป็นพาหะ

เพื่อดําเนินการ
ป้องกันและควบคุม
โรคที่มียุงลายเป็น
พาหะ เช่น
ไข้เลือดออก เป็นต้น

ชุมชนในเขตเทศบาล 
จํานวน 7 ชุมชน

 -  - 70,000 70,000 70,000 จํานวนผู้ป่วยลดลง
 ร้อยละ 20

ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันโรคติดต่อ

กองสาธารณสุข

5 โครงการรณรงค์ 
ท้องถิ่นร่วมใจ ต้านภัย
เอดส์

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในเขต
เทศบาลได้มีความ
เข้าใจและให้
ความสําคัญเกี่ยวกับ
ปัญหาและการป้องกัน
เอดส์

รณรงค์ประชาสัมพันธ์
ให้ความเข้าใจและให้
ความสําคัญเกี่ยวกับ
ปัญหาและการป้องกัน
แก้ไขปัญหาเอดส์

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ
ปัญหาโรคเอดส์

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีความ
เข้าใจและให้
ความสําคัญ
เกี่ยวกับปัญหาและ
การป้องกันแก้ไข
ปัญหาเอดส์

กองสาธารณสุข



แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

 ตัวชี้วัด  (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

3.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

6 โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้ําอุปโภค 
บริโภค ในเขตเทศบาล

เพื่อให้ประชาชนใน
เขตเทศบาลมีน้ํา
อุปโภค บริโภค ที่
สะอาดปลอดภัย

สํารวจแหล่งน้ํา,บ่อน้ํา,
น้ําประปาในเขต
เทศบาล

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน 7 ชุมชน ประชาชนในเขต
เทศบาลมีน้ําอุปโภค
 บริโภค ที่สะอาด
ปลอดภัย

กองสาธารณสุข

7 โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาด้าน
สาธารณสุขตาม
พระราชดําริ ใน
หมู่บ้าน

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านๆละ 20,000
 บาท เพื่อดําเนินการ
ตามโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบล
เมืองงายมีความรู้
ด้านสุขภาพและ
สามารถดูแล
สุขภาพตนเองได้
เหมาะสม
ตลอดจนอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม

ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลเมือง
งายมีความรู้ ความ
เข้าใจและสามารถ
ดูแลตนเองได้ดี มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

คณะกรรมการ
หมู่บ้านในเขต
เทศบาลตําบล
เมืองงาย

รวม 7 โครงการ  -  - 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000  -  -  -



แบบ ผ.02

 

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

1 โครงการช่วยเหลือผู้ที่
มีความต้องการและ
ขาดแคลนเครื่องกัน
หนาว

เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อนจาก
อากาศที่หนาวเย็น

จัดซื้อเครื่องนุ่มห่ม/ผ้า
ห่ม/เครื่องกันหนาว  ปี
ละ 1 ครั้ง

 -  - 300,000 300,000 300,000 จํานวนผู้ที่
ได้รับความ
ช่วยเหลือ

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับแจก
อย่างทั่วถึง เพื่อ
ป้องกันภัยหนาว

สํานักปลัด

2 โครงการนวัตกรรม
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ป่วยเอดส์

เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ/
ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ในเขต
เทศบาลสามารถดูแล
ตนเอง

เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ป่วยเอดส์
ในเขตเทศบาล

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 
ของกลุ่ม 
เป้าหมาย
สามารถดูแล
ตัวเองได้

ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/
ผู้ติดเชื้อ มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของ
เทศบาลและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สํานักปลัด

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 6 ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

 ตัวชี้วัด  (KPI)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ



แบบ ผ.02
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

 ตัวชี้วัด  (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

3 โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอําเภอ
เชียงดาว

เพื่อให้เกิดการ  บูรณา
การ ประสานงานในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัยที่เกิดขึ้นใน
ทุกพื้นที่ของอําเภอเชียง
ดาว และเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อนจาก
ภัยพิบัติต่างๆ ได้อย่าง
ทันท่วงที

อปท.ทุกแห่งในอําเภอ
เชียงดาวบูรณาการ
ร่วมกันในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนที่
ประสบภัยพิบัติต่างๆ ที่
เกิดขึ้น

20,000 20,000 35,000 35,000 35,000 ประชาชนที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไ
ทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือ
ประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.
2560

ประชาชนในพื้นที่
อําเภอเชียงดาว
ได้รับความ
ช่วยเหลือด้าน
ต่างๆ จาก อปท.อ
ย่างทันท่วงที 
สะดวก รวดเร็ว
และทั่วถึง

อปท.ในเขต
อําเภอเชียง
ดาวที่ได้รับฉัน
ทมติให้เป็น
หน่วยงานกลาง

รวม 3 โครงการ  -  - 30,000 30,000 345,000 345,000 345,000  -  -  -



แบบ ผ.02
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

1 โครงการงานจราจร
สังเคราะห์

เพื่อใช้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในการ
สัญจร ใช้ถนนทาง
เดินทางเท้า

เพื่อจ้างเหมา/จัดซื้อ/
จัดจ้าง วัสดุ สําหรับใช้
ในงานจารจรสังเคราะห์
 เช่น งานป้าย สัญญาณ
ไฟ หลักกันโค้ง ราวกั้น
 ฯลฯ

 -  - 30,000 30,000 30,000 อุบัติเหตุจาก
การใช้ถนนทาง
เดินทางเท้า
ลดลง 50 %

ผู้ใช้ถนนทางเดิน ทาง
เท้า ได้รับความ
ปลอดภัย จากการใช้งาน

กองช่าง

รวม 1 โครงการ  -  - 0 0 30,000 30,000 30,000  -  -  -

งบประมาณ

 ตัวชี้วัด  (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 6 ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
3.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และยุทธศาสตร์ ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และ 6  ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย
    และการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

1 โครงการพัฒนาสตรี
และครอบครัว

เพื่อให้ความสําคัญต่อสตรีใน
เขตเทศบาล เสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่น การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ต่อเด็ก สตรี

จัดกิจกรรม 1 ครั้ง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80
ของกลุ่ม 
เป้าหมาย

สตรีในเขตเทศบาลมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของชุมชน
 และเทศบาล

สํานักปลัด

2 โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ

เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้ผู้สูงอายุ
เห็นคุณค่าของตนเอง เช่นการ
จัดเทวีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
อภิปรายสาระน่ารู้ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ
กัน การเรียนรู้เรื่องการดูแล
สุขภาพ กิจกรรมนันทนาการ
การต่างๆ รวมถึงการศึกษาดู
งานนอกสถานที่

จัดกิจกรรมตลอด
ปีงบประมาณ ในการ
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ "ดอยนางชรา
บาล"

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 
ของกลุ่ม 
เป้าหมายเข้า
ร่วมกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง

ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าใน
ตัวเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดี

สํานักปลัด

  ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

  ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

3 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่
เขตเทศบาล และเพื่อให้
เป็นไปตามนโยบายด้านยา
เสพติดของรัฐบาล

จัดกิจกรรม 1 ครั้ง 10,000 10,000 15,000 15,000 15,000 จํานวน 1 ครั้ง ประชาชนและเยาวชนใน
เขตเทศบาลมีความรู้ และ
ร่วมกันป้องกันแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด

สํานักปลัด

4 โครงการสนับสนุนการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

เพื่อสนับสนุนอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

อุดหนุนหรือสนับสนุน ปี
ละ 1 ครั้ง

 -  - 20,000 20,000 20,000 จํานวนครั้งที่
จัดกิจกรรม

ประชาชนห่างไกลยาเสพ
ติดและป้องกันอันตราย
จากยาเสพติด

สํานักปลัด

5 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมการเรียนรู้
ประชาคมอาเซียน

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้ประชาคมอาเซียน เช่น 
เรื่องวัฒนธรรม เรื่องภาษา 
เป็นต้น

จัดกิจกรรม 1 ครั้ง  -  - 20,000  - 20,000 จํานวน 1 ครั้ง ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องประชาคม
อาเซียน

สํานักปลัด

6 โครงการ TO BE 
NUMBER ONE

เพื่อให้ประชาชน,เยาวชน, 
นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วม
ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เป็นหนี่งได้
โดยไม่พึงยาเสพติด

จัดกิจกรรมปีละ 1 ครั้ง 40,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน 1 ครั้ง ประชาชน,เยาวชน, 
นักเรียน นักศึกษา ได้มี
ส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
 ได้อย่างยั่งยืน

สํานักปลัด



แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

  ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

7 โครงการส่งเสริมและ
สันบสนุนการสร้าง
ความปรองดองและ
สมานฉันท์

เพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะของประชาชนใน
การขจัดข้อขัดแย้งและมี
ความสามัคคีลดความ
แตกแยกต่างกันทางความคิด
ของชุมชน

ประชาชนในเขตเทศบาล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนอยู่
ร่วมกันอย่าง
สงบสุขปัญหา
ข้อขัดแย้งลดลง

ทําให้สังคมไทยมีความ
สามัคคีปรองดอง เกิด
ความมั่นคงและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

สํานักปลัด

8 โครงการอุ้ยสอนหลาน
 สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาพื้นบ้าน

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม

เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาล

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 90 
ของ
กลุ่มเป้าหมาย
มีความรู้ความ
เข้าใจใน
กิจกรรม

เด็กและเยาวชนตระหนัก
ถึงความสําคัญของ
วัฒนธรรมพื้นบ้าน

สํานักปลัดเทศบาล



แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

  ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

9 โครงการศึกษาดูงาน
และฝึกปฏิบัติ ณ 
โครงการร้อยใจรักษ์ 
บ้านห้วยส้าน           
ต.ท่าตอน อ.แม่อาย   
 จ.เชียงใหม่

1.เพื่อเรียนรู้วิธีการพัฒนา
ทางเลือกด้วยศาสตร์พระราชา
 ในสภาพที่คล้ายคลึงกัน เช่น 
ภูเขา ป่า น้ํา ดิน เป็นต้น     
 2.เรียนรู้วิธีการจัดการกับ
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่      
3.นําเอาสิ่งที่เรียนรู้ไปศึกษา
เปรียบเทียบความรู้และ
ประสบการณ์ของผู้เข้าอบรม 
เพื่อนําไปประยุกต์ใช้พัฒนา
ในพื้นที่ของตนเอง

1.กลุ่มเป้าหมายผู้รับ
อบรมหลักสูตรที่ 1 
จํานวน 60 คน           
 2.กลุ่มเป้าหมายผู้รับ
อบรมหลักสูตรที่ 2 
จํานวน 20 คน โดย
คัดเลือกจากผู้เข้ารับการ
อบรมหลักสูตรที่ 1

 - 50,000 50,000  -  - ร้อยละ 80 
ของ
กลุ่มเป้าหมาย
มีความรู้ความ
เข้าใจ

กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจและสามารถ
นํามาขยายผลในพื้นที่ได้

สํานักปลัด



แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

  ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

10 โครงการส่งเสริมการ
จัดทําบัญชีครัวเรือน
ให้แก่ประชาชนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเทศบาลตําบล
เมืองงาย

1. เพื่อเสริมสร้างกระบวนการ
เรียนรู้และการมีส่วนร่วมของ
หมู่บ้านและชุมชนในการพัฒนา
 ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง                
 2. เพื่อให้ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลเมืองงายสามารถ
วางแผนการใช้จ่ายในครัวเรือน
ของตนเองทําให้เกิดเงินออม
และสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ในครัวเรือนได้    3. เพื่อให้
ครัวเรือนมีความสามารถ
บริหารจัดการแก้ไขปัญหาด้าน
เศรษฐกิจภายในครอบครัวได้
อย่างมีประสิทธิภาพ             
       4. เพื่อให้สามารถนําเอา
ข้อมูลมาใช้ในการแก้ไขปัญหา
ครัวเรือนในเทศบาลตําบลเมือง
งายได้ตรงตามความต้องการ
ของประชาชนและสามารถขจัด
ความยากจนของประชาชนใน
เขตเทศบาลตําบลเมืองงายได้

ครัวเรือนในเขตเทศบาล
ตําบลเมืองงาย จํานวน 
1,629 ครัวเรือน จัดทํา
บัญชีครัวเรือน 30% คืด
เป็น 488 ครัวเรือน

- 35,000 35,000  - - จัดทําบัญชี
ครัวเรือนร้อย
ละ 30

1. ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลเมืองงาย 
สามารถแก้ไขปัญหา
หนี้สินในครัวเรือนและมี
เงินออมในครอบครัว     
 2. เทศบาลตําบลเมือง
งาย และหน่วยงานของรัฐ
สามารถนําข้อมูลไปแก้ไข
ปัญหาครัวเรือนได้ตรง
ตามความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ได้ เกิดการบูร
ณาการการทํางานงาร
ร่วมกันกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทุกภาคส่วนใน
พื้นที่         3. หมู่บ้าน
และชุมชนในเขตเทศบาล
ตําบลเมืองงายเกิดการ
พัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษบกิจพอเพียงและ
สามารถพึ่งพาตนเองได้
อย่างยั่งยืนตลอดไป

  สํานักปลัด

รวม 10 โครงการ  -  - 230,000 285,000 330,000 225,000 245,000  -  -  -



แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

1 โครงการจัดงานพิธี
สรงน้ํา พระสถูป
เจดีย์สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชา
นุสรณ์

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
อันดีงามของท้องถิ่น 
เพื่อให้เกิดการมีส่วน
ร่วมประชาชน ภาครัฐ
 ภาคเอกชน ในเขต
อําเภอเชียงดาวและ
จังหวัดเชียงใหม่ 
ส่งเสริมให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว

จัดกิจกรรมอนุรักษ์
วัฒนธรรม พิธีสรงน้ํา
พระสถูปฯ สําหรับ
ประชาชนในเขต
เทศบาล ประชาชน
ทั่วไป หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่มี
โอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมฯ             
 2. ร้อย 80 ของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการฯเห็น
ความสําคัญของการ
จัดกิจกรรม

ประชาชน
ตระหนักถึง
ความสําคัญ และ
เข้าร่วมกิจกรรม
ในวันสําคัญ 
พระสถูปเจดีย์ฯ 
เป็นแหล่งทิอง
เที่ยวทาง
โบราณสถาน

กองการศึกษา

  ตัวชี้วัด   (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
3.8 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

  ตัวชี้วัด   (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

3.8 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

2 โครงการจัดงาน
ประเพณีวันลอย
กระทง

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีวันลอยกระทง

เพื่อจัดกิจกรรม
อนุรักษ์ประเพณีลอย
กระทงสําหรับ
ประชาชนในเขต
เทศบาล

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1.ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่มี
โอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมฯ           
 2. ร้อย 80 ของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการฯเห็น
ความสําคัญของการ
จัดกิจกรรม

ประชาชน
ตระหนักถึง
ความสําคัญ และ
เข้าร่วมกิจกรรม
ในวันสําคัญ

กองการศึกษา

3 โครงการส่งเสริมสืบ
สาน และอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิ่น

เพื่อเป็นการส่งเสริม
อนุรักษ์คุณค่าทาง
วัฒนธรรมประเพณี
แบบล้านนาให้คงอยู่ คู่
วิถีชีวิตของชาวล้านนา
สืบไป

ประชาชน เยาวชนใน
เขตเทศบาลเข้าร่วม
กิจกรรม

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

ประชาชน
เยาวชนมี
วัฒนธรรม
ประเพณีเพื่อสืบ
ทอดต่อไป

กองการศึกษา



แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

  ตัวชี้วัด   (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

3.8 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

4 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา
 และส่งเสริม
กิจกรรมด้าน
วัฒนธรรมประเพณี
อื่น ๆ

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้มีโอกาส
ร่วมทําบุญในวันสําคัญ
ทางศาสนา และงาน
วัฒนธรรมประเพณี
ต่าง ๆเช่น วันมาฆบูชา
 วันอาสาฬหบูชา  วันวิ
สาขบูชา และกิจกรรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีอื่น ๆ เช่น วัน
ขึ้นปีใหม่ ฯลฯ

ประชาชน, เยาวชน ใน
เขตเทศบาลฯ

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 1.ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่มี
โอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมฯ             
 2. ร้อยละ80ของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการฯเห็น
ความสําคัญของการ
จัดกิจกรรม

ประชาชน
ตระหนักให้
ความสําคัญและ
เข้าร่วมกิจกรรม
ในวันสําคัญทาง
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ประเพณีสําคัญ

กองการศึกษา

5 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการ
อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
 ประเพณี ศาสนา และ
เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้มีโอกาส
ร่วมทําบุญในวันสําคัญ

สนับสนุนให้แก่
หน่วยงานและชุมชนใน
เขตเทศบาล

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรม

นักเรียนใน
โรงเรียนในเขต
เทศบาลมีความรู้
 ความชํานาญใน
การปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมี

 กองการศึกษา



แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

  ตัวชี้วัด   (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

3.8 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

6 โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาชุมชน

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้เยาวชน ประชาชน 
ทั้ง 7 ชุมชน ได้การ
ออกกําลังกาย มี
สุขภาพสมบูรณ์ ทั้ง
กายและจิตใจ

จัดหรือส่งเสริม
กิจกรรมด้านการกีฬา 
7 ชุมชน จํานวนปีละ 
1 ครั้ง

 -  - 50,000 50,000 50,000 จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ทั้ง 7 ชุมชน

นักเรียน เยาวชน
 ประชาชน 
ผู้สูงอายุ รักการ
ออกกําลังกาย
และมีสุขภาพ
สมบูรณ์ ทั้งกาย
และจิตใจ

กองการศึกษา

7 โครงการแข่งขัน
กีฬาผู้สูงอายุ

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู้สูงอายุ ทั้ง 7 
ชุมชน ได้การออก
กําลังกาย มีสุขภาพ
สมบูรณ์ ทั้งกายและ
จิตใจ

ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้สูงอายุ ทั้ง 7 ชุมชน 
ได้การออกกําลังกาย มี
สุขภาพสมบูรณ์ ทั้ง
กายและจิตใจ

50,000  -  - 50,000 50,000 จํานวนผู้สูงอายุเข้า
ร่วมกิจกรรม ทั้ง 7 
ชุมชน

ผู้สูงอายุ รักการ
ออกกําลังกาย
และมีสุขภาพ
สมบูรณ์ ทั้งกาย
และจิตใจ

สํานักปลัด

8 โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชน ประชาชน
สัมพันธ์

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้เยาวชน ประชาชน
ทั่วไปได้การออกกําลัง
กาย มีสุขภาพสมบูรณ์
 ทั้งกายและจิตใจ

จัดหรือส่งเสริม
กิจกรรมด้านการกีฬา 
จํานวนปีละ 1 ครั้ง

 -  - 50,000 50,000 50,000 จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

นักเรียน เยาวชน
 ประชาชนทั่วไป
 รักการออก
กําลังกาย และมี
สุขภาพสมบูรณ์ 
ทั้งกายและจิตใจ

กองการศึกษา



แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

  ตัวชี้วัด   (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

3.8 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

9 โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

เพื่อการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมต่างๆ 
กิจกรรมอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 
โครงการฟังเทศน์ ฟัง
ธรรมในสถานศึกษา 
เป็นต้น

เด็กเล็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปในเขต
เทศบาลตําบลเมืองงาย

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 ของ
กลุ่มเป้าหมาย ได้รับ
ร่วมกิจกรรม

เด็กเล็กมี
คุณธรรม 
จริยธรรม และมี
จิตสํานึกที่ดี

กองการศึกษา

10 โครงการสนับสนุน
การจัดงานมหกรรม
ไม้ดอก ไม้ประดับ

เพื่อสนับสนุนอําเภอ
และจังหวัด เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

สนับสนุนปี 1 ครั้ง 15,000 15,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนที่สนับสนุน 
1 ครั้ง

ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรม

ที่ทําการ
ปกครองอําเภอ
เชียงดาว/ที่ทํา
การปกครอง

จังหวัดเชียงใหม่

11 โครงการสนับสนุน
โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 
อําเภอเชียงดาว

เพื่ออนุรักษ์รักษา
ประเพณีอันดีงามของ
ไทยล้านนา

สนับสนุนการจัดงาน 1
 ครั้ง

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ การ
สนับสนุน (จํานวน 
ครั้ง/ปี)

ประชาชน
ร่วมกันอนุรักษ์
ประเพณีไทย
ล้านนา

ที่ทําการ
ปกครองอําเภอ

เชียงดาว

รวม 11 โครงการ  -  - 280,000 230,000 345,000 395,000 395,000  -  -  -



แบบ ผ.02

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

1 โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เพื่อจ่ายเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ให้ความช่วยเหลือ  
ผู้สูงอายุ

ช่วยเหลือเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
เดือนละ 1 ครั้ง

    7,800,000       8,500,000       8,800,000       9,000,000       9,200,000 จํานวนผู้รับ
เบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุได้รับ
ความช่วยเหลือ
ด้านเบี้ยยังชีพ

สํานักปลัด

2 โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ ผู้พิการ

เพื่อจ่ายเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ให้ความช่วยเหลือ  
ผู้พิการ

ช่วยเหลือเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
เดือนละ 1 ครั้ง

    1,500,000       1,600,000       1,700,000       1,800,000       1,900,000 จํานวนผู้รับ
เบี้ยยังชีพ

ผู้พิการได้รับความ
ช่วยเหลือด้านเบี้ย
ยังชีพ

สํานักปลัด

3 โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เพื่อจ่ายเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ให้ความช่วยเหลือ  
ผู้ป่วยเอดส์ ฯลฯ

ช่วยเหลือเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
เดือนละ 1 ครั้ง

108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 จํานวนผู้รับ
เบี้ยยังชีพ

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
ความช่วยเหลือ
ด้านเบี้ยยังชีพ

สํานักปลัด

รวม 3 โครงการ  -  - 9,408,000 10,208,000 10,608,000 10,908,000 11,208,000  -  -  -

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 3 เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

3.9 แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4  ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

1 โครงการบูรณาการ
ป้องกันและควบคุม
ไฟป่า

เพื่อป้องกันและควบคุม
ไฟฟ่า เช่น การฝึกอบรม
ให้ความรู้,การทําแนวกัน
ไฟ ฯลฯ

ประชาชนมีความรู้เรื่อง
การป้องกันและควบคุม
ไฟป่า มีส่วนร่วมในการ
จัดทําแนวกันไฟ และ
กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและ
ควบคุมไฟป่า

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70 ของผู้
เข้ารับการอบรมได้
มีส่วนร่วมในการ
จัดทําแนวกันไฟ

ประชาชนมีความรู้เรื่อง
การป้องกันและควบคุม
ไฟป่า มีส่วนร่วมในการ
จัดทําแนวกันไฟ และ
กิจกรรมอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และควบคุมไฟป่า

สํานักปลัด

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

  ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4  ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

1 โครงการท้องถิ่นงาม 3 ส 
(สะอาด สวยงาม สุขภาพดี)

เพื่อให้พื้นที่ในเขตเทศบาลเป็นเมืองที่
น่าอยู่ น่าอาศัย

จัดกิจกรรมโครงการท้องถิ่นงาม 3 ส 
ในทุกชุมชนในเขตเทศบาล

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ชุมชนในเขตเทศบาลเป็น
เมืองน่าอยู่ น่าอาศัย

2 โครงการป้องกันและลด
ภาวะโลกร้อน

เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนเข้าใจและตระหนักถึงให้
ภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจาก
ภาวะโลกร้อน

จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ 
ในพื้นที่เขตเทศบาล

5,000 5,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนการเผาลดลง ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดี 
ปราศจากมลพิษ

3 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษทางอากาศ

เพื่อให้ชุมชนในเขตเทศบาลปลอด
มลภาวะทางอากาศ มีอากาศที่ดี

จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ 
การอบรมในการแก้ไขปัญหามลพิษ
ทางอากาศ 1 ครั้ง

5,000 5,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน 1 ครั้ง ลดปัญหามลพิษทางอากาศ

4 โครงการอบรมให้ความรู้
กับประชาชน/เยาวชน
เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ธรรมชาติ

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน/เยาวชน 
ตระหนักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติการใช้ประโยชน์ 
และโทษของการทําลายป่าและการดูแล
แหล่งน้ํา

จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน/
เยาวชนในเขตเทศบาล ปีละ 1 ครั้ง

 -  - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
กลุ่ม เป้าหมายมี
ความพึงพอใจ

ประชาชน/เยาวชนในเขต
เทศบาลฯ ตระหนักและ
หวงแหนทรัพยากรทาง 
ธรรมชาติ

รวม   4  โครงการ  -  - 30,000 30,000 60,000 60,000 60,000  -  -

  ตัวชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



แบบ ผ.02

กองสาธารณสุข

กองสาธารณสุข

กองสาธารณสุข

กองสาธารณสุข

 -

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4  ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

1 โครงการปรับเกลี่ย ฝัง
กลบ บ่อทิ้งขยะมูลฝอย
ของเทศบาล

เพื่อปรับเกลี่ยบ่อขยะมูล
ฝอยให้รองรับขยะได้
เพิ่มขึ้น บูรณาการร่วมกับ
เทศบาลพระธาตุปู่ก่ํา

ปรับปรุงบ่อขยะ
มูลฝอย

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้งที่
ปรับปรุงบ่อ
ขยะ

บ่อทิ้งขยะมูลฝอยมี
ความปลอดภัยไม่เป็น
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุข

2 โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน 
"เมืองงายสะอาด"

เพื่อให้การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยในพื้นที่ 
ประชาชนและโรงเรียนใน
เขตเทศบาลมีจิตสํานึก
ร่วมกันของประชาชนใน
การแก้ไขปัญหาขยะมูล
ฝอย ภายใต้หลัก 3Rs 
(ใช้น้อย ใช้ซ้ําและนํา
กลับมาใช้ใหม่)

ประชาชนมีความ
รับผิดชอบร่วมกัน
ในการบริหาร
จัดการขยะมูล
ฝอย ลดปริมาณ
ขยะมูลฝอย 
สภาพแวดล้อมดี
ขึ้น

50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ปริมาณขยะ
ลดลง

ประชาชนมีความ
รับผิดชอบร่วมกันใน
การบริหารจัดการขยะ 
ปริมาณขยะลดลง มี
รายได้จากการคัดแยก
ขยะ

กองสาธารณสุข

3 โครงการธนาคารขยะ เพื่อให้มีการนําขยะที่ใช้
แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้

ส่งเสริมชุมชนใน
การจัดทํา
กองทุนธนาการ
ขยะ

 -  - 20,000 20,000 20,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีการจัดการ
ขยะได้ถูกหลัก

กองสาธารณสุข

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
  ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก



เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

4.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
  ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

4 โครงการก่อสร้าง 
ธนาคารน้ําใต้ดิน

ส่งเสริมการจัดการความรู้
 ตามแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง การอนุรักษ์ดิน
และน้ํา

จํานวน 5 บ่อ 
ต่อหมู่บ้าน

 - 35,000 35,000 35,000 35,000 แก้ไขปัญหา
น้ําท่วมขัง 
และน้ําแล้งใน
เขตเทศบาล

ประชาชนได้รับความรู้ 
เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง การอนุรักษ์
ดิน-น้ํา ปัญหาน้ําท่วม
ขังลดลง

กองช่าง

รวม   4 โครงการ   -   - 150,000 235,000 255,000 255,000 255,000  -  -  -



แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4  ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

1 โครงการรักน้ํา รักป่า 
รักษาแผ่นดิน

เพื่อสนองพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่เพื่อ
สร้างจิตสํานึกและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและ
หน่วยงานภาครัฐ ได้ตระหนัก
ถึงความสําคัญของการอนุรักษ์
ทรัพยกรป่าไม้และแหล่งน้ํา 
ร่วมกันฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

สร้างจิตสํานึกและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและ
หน่วยงานภาครัฐ ได้
ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการอนุรักษ์ทรัพยกร
ป่าไม้และแหล่งน้ํา 
ร่วมกันฟื้นฟูและเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
พื้นที่สีเขียว
เพิ่มขึ้น

มีพื้ที่สีเขียว
เพิ่มขึ้นพื้นที่ในเขต
เทศบาลมีความ
สวยงามเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

กองสาธารณสุข

2 โครงการสนับสนุนการ
ทําฝายแม้วและปลูกป่า

เพื่อให้พื้นที่ป่าเขียว และชุ่มชื้น 
เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยกรป่าไม้
และแหล่งน้ํา ร่วมกันฟื้นฟูและ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว

จัดกิจกรรมทําฝายและ
ปลูกป่า

 -  - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
พื้นที่สีเขียว
เพิ่มขึ้น

ชุมชนมีป่าไม้ที่
อุดมสมบูรณ์

กองสาธารณสุข

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.4 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
  ตัวชี้วัด   

(KPI)



แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

4.4 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
  ตัวชี้วัด   

(KPI)

3 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

เพื่ออนุรักษ์พันธุ์พืชหายากใน
ท้องถิ่น ตามพระราชดําริฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ.  
เพื่อสร้างความเข้าใจ และทําให้
ตระหนักถึงความสําคัญของ
พันธุกรรมพืชต่างๆ ในท้องถิ่น

จัดกิจกรรมเพาะพันธุ์พืช
หายากในท้องถิ่น

 - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
พันธุ์พืชหา
ยากใน
ท้องถิ่นที่
ได้รับการ
อนุรักษ์

พันธุ์พืชหายากใน
ท้องถิ่นที่ได้รับ
การอนุรักษ์

 สํานักปลัด   
กองสาธารณสุข

5 เทศบาลตําบลเมืองงาย
คืนคลองสวยสุขใจ
เที่ยวท่องถิ่น

1.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
และวิถีเกษตร                      
       2.เพื่อยกระดับการ
ทํางานแบบประชารัฐให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานด้านการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและทรัพยกรธรรม
ชาติ

1.พัฒนาคูคลองเพื่อเป็น
แหล่งท่องเที่ยวและ
พักผ่อนหย่อนใจ           
  2.สร้างสรรค์ประสาน
พลังประชารัฐโดยการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

 - 5,500 20,000 20,000 20,000 1.ร้อยละ 
80 ของกลุ่ม
 เป้าหมายมี
ความพึง
พอใจ       
 2.มีพื้นที่
คลอง
ต้นแบบ

ส่งเสริมการ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยววิถีคลอง
 วิถีเกษตร

กองสาธารณสุข

รวม  4  โครงการ  -  - 10,000 35,500 60,000 60,000 60,000  -  -  -



แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

1 โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

เพื่อให้บุคลากรของ
เทศบาลคณะผู้บริหาร,
 สมาชิกสภา,มีความรู้
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน โดยเน้น
ด้านจริยธรรมและ
คุณธรรมในการ
ปฏิบัติงานรวมถึง
การศึกษาดูงานนอก
สถานที่เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและนําไปสู่
การพัฒนาท้องถิ่น

จัดฝึกอบรมปีละ 1 ครั้ง 200,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 
ของกลุ่ม 
เป้าหมายมี
ความรู้ความ
เข้าใจ

บุคลากรในองค์กร
เทศบาลได้เกิดการ
พัฒนาด้านความรู้
ความเข้าใจและ
สามารถนําความรู้
และประสบการณ์ที่
ได้รับไปพัฒนา
ท้องถิ่นให้เกิด
ประโยชน์ต่อราชการ

สํานักปลัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
   ตัวชี้วัด    

(KPI)



แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
   ตัวชี้วัด    

(KPI)

2 โครงการฝึกอบรมการ
จัดการความรู้ในการ
พัฒนาองค์กร (KM ) 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน แก่
คณะผู้บริหาร, สมาชิก
สภา, พนักงาน ลูกจ้าง
ของเทศบาลฯ 
บุคลากรของเทศบาลมี
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในเรื่องการปฏิบัติงาน

จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในเรื่องการ
ปฏิบัติงาน ถ่ายทอด
ความรู้ที่ได้รับจาการไป
เข้ารับการอบรม

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 80
ของกลุ่ม 
เป้าหมายมี
ความรู้ความ
เข้าใจ

บุคลากรในองค์กร
เทศบาลมี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น สามารถนํา
ความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับ
ไปพัฒนาท้องถิ่นให้
เกิดประโยชน์ต่อ
ราชการ

สํานักปลัด

3 โครงการสํารวจ
โรงเรือนที่ดินและป้าย
ในเขตเทศบาล/สํารวจ
แนวเขตเทศบาล/วางผัง
เมืองชุมชนในเขต
เทศบาลตําบลเมืองงาย

เพื่อปรับปรุงภาษี, 
สํารวจแนวเขต 
ตลอดจนจัดทําผังเมือง
ชุมชน ได้ครบถ้วนและ
ถูกต้อง

สํารวจในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบลเมืองงาย

 -  - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
พื้นที่มี่ได้รับ
การสํารวจ

จัดเก็บรายได้
ครบถ้วนและถูกต้อง,
 มีการสํารวจแนวเขต
ที่ชัดเจน และมีระบบ
การวางผังเมือง
ชุมชนที่เป็นมาตรฐาน
ในด้านคมนาคม 
สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ

กองคลัง



แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
   ตัวชี้วัด    

(KPI)

4 โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

เพื่อจัดทําแผนที่ภาษี
อย่างเป็นระบบ

เทศบาลตําบลเมืองงาย
สามารถจัดเก็บภาษีได้
เพิ่มมากขึ้น

20,000 20,000  -  -  - สัดส่วนการ
จัดทําแผนที่
ภาษีในระบบ
เพิ่มขึ้น

มีรายได้จากการ
จัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น

กองคลัง

5 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้

เพื่อการจัดทําหรือปรับ
ข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน การ
จัดทําฐานข้อมูลในการ
จัดเก็บรายได้

เทศบาลตําบลเมืองงาย
สามารถจัดเก็บภาษีได้
เพิ่มมากขึ้น

 -  - 50,000 50,000 50,000 สัดส่วนการ
จัดทําแผนที่
ภาษีในระบบ
เพิ่มขึ้น

มีรายได้จากการ
จัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น

กองคลัง

6 โครงการเสียภาษี
ร่วมกันสร้างสรรค์
ชุมชนสู่สังคมที่ยั่งยืน

เพื่อส่งเสริมการสร้าง
จิตสํานึกในการเสียภาษี
ให้กับประชาชน  โดย
ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในพัฒนารายได้ของ
เทศบาล

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดเก็บภาษีของเทศบาล

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 100
ของกลุ่ม 
เป้าหมาย
ชําระภาษี

มีรายได้จากการ
จัดเก็บภาษีเพิ่ม

กองคลัง



แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
   ตัวชี้วัด    

(KPI)

7 โครงการจัดกิจกรรมวัน
เทศบาล

เพื่อเป็นการเชิดชู
ความสําคัญของการ
ปกครองท้องถิ่นรูปแบบ
เทศบาล

คณะผู้บริหาร สมาชิก
พนักงานและลูกจ้าง
ของเทศบาลร่วมกันจัด
กิจกรรม ปีละ 1 ครั้ง

 -  - 10,000 10,000 10,000 จํานวนครั้งที่
จัดกิจกรรม

ประชาชนเห็นความ 
สําคัญของการ
ปกครองท้องถิ่น
รูปแบบเทศบาล

สํานักปลัด

8 โครงการเทศบาลสัญจร เพื่อออกพื้นที่บริการ
ประชาชน ในเขต
เทศบาลในงานด้าน
ต่าง ๆ

จัดกิจกรรม ปีละ 1 ครั้ง 20,000 20,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้งที่
จัดกิจกรรม

ประชาชนได้รับ
บริการ และได้ความรู้
ในกิจการงานของ
เทศบาล

สํานักปลัด

9 โครงการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น

เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่น และ
ผู้บริหารท้องถิ่น

ประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในเขตเทศบาล
ตําบลเมืองงาย  จํานวน
 7 ชุมชน

300,000 300,000 300,000 10,000 10,000 จํานวนผู้มา
ใช้สิทธิ
เลือกตั้ง ทั้ง
จํานวน 7 
ชุมชน

ประชาชนได้ไปใช้
สิทธ์ในการลงคะแนน
เลือกตั้ง สมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่น

สํานักปลัด

10 โครงการจ้างประเมิน
และสํารวจความพึง
พอใจผู้รับบริการของ
เทศบาล

เพื่อทราบถึงปัญหา 
ความต้องการของ
ประชาชนในการ
ให้บริการด้านต่าง ๆ 
ของเทศบาล

จ้างสํารวจความพึง
พอใจของประชาชนต่อ
เทศบาลปีละ 1 ครั้ง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน 1 ครั้ง เทศบาลทราบผล 
และความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มารับ
บริการ

สํานักปลัด



แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
   ตัวชี้วัด    

(KPI)

11 ค่าใช้จ่ายในการรังวัด
ที่ดินสาธารณประโยชน์

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียมรังวัด ค่า
หมุนหลัก เขตที่ดิน ฯลฯ

พื้นที่ในเขตเทศบาลที่
ได้ทําการรังวัดเป็นไป
ด้วยความถูกต้องโดยรู้
แนวเขตพื้นที่ที่ชัดเจน

20,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ตลอดปี พื้นที่ในเขตเทศบาลที่
ได้ทําการรังวัดเป็นไป
ด้วยความถูกต้องโดย
รู้แนวเขตพื้นที่ที่ชัดเจน

สํานักปลัด

12 โครงการติดตามและ
ประเมินผลตาม
แผนพัฒนาฯ

เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติ งานของเทศบาล

จัดทํารวบรวมข้อมูล    
 ปีละ 2 ครั้ง หรือ
ตามที่คณะกรรมการ
กําหนด

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จํานวน ครั้งที่
ติดตามและ
ประเมินผล

ประชาชนได้ทราบถึง
ผลการปฏิบัติงานของ
เทศบาล

สํานักปลัด

13 โครงการจัดกิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทย

เพื่อจัดกิจกรรมวัน
ท้องถื่นไทย เช่น 
กิจกรรมทําบุญตัก
บาตรการคัดเลือก และ
การมอบรางวัล การ
แข่งขันกีฬา เป็นต้น 
และเพื่อเป็นการเชิดชู
ความสําคัญของการ
ปกครองท้องถิ่นรูปแบบ
เทศบาล

พนักงานเทศบาลตําบล
เมืองงาย

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 
ของ
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนเห็นความ 
สําคัญของการ
ปกครองท้องถิ่น
รูปแบบเทศบาล

สํานักปลัด

รวม 13  โครงการ  -  - 635,000 695,000 815,000 525,000 525,000  -  -  -



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมภิบาล
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 7 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

1 โครงการจัดประชุม/
ฝึกอบรม ด้านงาน
ช่าง การบริการ

เพื่อจัดการประชุม/
ฝึกอบรม ให้ความรู้แก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

จัดการประชุม/
ฝึกอบรม จํานวน 
20 ครั้ง ต่อปี

 - 40,000 40,000 40,000 40,000 พนักงาน
เจ้าหน้าที่ และ
คณะกรรมการ 

พนักงาน
เจ้าหน้าที่ คณะ
กรรมการฯ มี

กองช่าง

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
   ตัวชี้วัด    

(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

    แบบ ผ 02

ช่าง การบริการ
สาธารณะ เพื่อ
จัดการประชุม/
ฝึกอบรม ให้ความรู้
แก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่หน่วยงาน
อื่น คณะกรรมการ
ต่างๆ ฯลฯ

พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ต่างๆ

20 ครั้ง ต่อปี คณะกรรมการ 
จัดซื้อจัดจ้าง 
ปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง

กรรมการฯ มี
ความรู้ความ
เข้าใจ ตาม
ระเบียบกฎหมาย

รวม 1  โครงการ  -  -  - 40,000 40,000 40,000 40,000  -  -  -



แบบ ผ.02
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 7  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

1 โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้ด้าน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ในชีวิตประจําวัน

เพื่อส่งเสริมให้ 
ประชาชน กลุ่มผู้นํา 
แกนนําชุมชน คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
 พนักงานเทศบาล มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฏหมายที่
จําเป็นใน
ชีวิตประจําวัน

จัดฝึกอบรมจํานวน 1 
ครั้ง

 -  - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ
กลุ่ม เป้าหมายมี
ความรู้ความเข้าใจ

กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายเบื้องต้นที่
เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจําวันและ
สามารถนําไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้

สํานักปลัด

2 โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้เรื่องการ
จัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

เพื่อให้เสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดฝึกอบรมจํานวน 1 
ครั้ง

 -  - 20,000  -  - ร้อยละ 80 ของ
กลุ่ม เป้าหมายมี
ความรู้ความเข้าใจ

กลุ่มเป้าหมายมีความ
เข้าใจในเรื่องการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สามารถนําไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

สํานักปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

 ตัวชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.02

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565 
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

 ตัวชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

3 โครงการการส่งเสริม
 สนับสนุนเพื่อ
ดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 
หน่วยงานต่างๆที่
เกี่ยวข้อง ในการ
จัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

การจัดเวทีประชาคม
เพื่อ จัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เป็นไปตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย

30,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 80 ของ
กลุ่ม เป้าหมายมี
ความรู้ความเข้าใจ

เทศบาลตําบลเมืองงาย
 มีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
มีส่วนร่วมของ
ประชาชนและจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย

สํานักปลัด

4 โครงการการส่งเสริม
 สนับสนุนเพื่อ
ดําเนินการจัดทํา
แผนชุมชน

เพื่อการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน

 จัดทําแผนชุมชน ชุมชน
ในเขตเทศบาลจํานวน 
7 ชุมชน

 -  - 15,000 15,000 15,000  แผนชุมชน 
จํานวน 7 ชุมชน

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและแผนชุมชน 
สามารถตอบสนองต้อง
ความต้องการของชุมชน

สํานักปลัด

รวม 4  โครงการ  -  - 30,000 15,000 80,000 60,000 60,000  -  -  -



  
แบบ ผ.02/1

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

1 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแบบ Overlay 
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต ซอยเทศบาล 29 
บ้านเมืองงาย หมู่ที่ 2 
ตําบลเมืองงาย อําเภอ
เชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ เชื่อมต่อ
ถนนบ้านสหกรณ์ หมู่ที่
 8 ตําบลเมืองงาย 
อําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่

1.เพื่อปรับปรุงผิว
จราจรที่ชํารุดเป็น
หลุมเป็นบ่อ            
        2.เพื่อปรับปรุง
เส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่
ตลาดได้สะดวกยิ่งขึ้น 
  3.เพื่อลดอุบัติเหตุ
จากการใช้
ยานพาหนะสัญจรบน
ถนนที่ได้มาตรฐาน

ช่วงที่ 1 ทางหลวง
ท้องถิ่นหมายเลข ชม.ถ
47-025(เทศบาลตําบล
เมืองงายซอย 29 ม.2)
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 
1,256 เมตร          
ช่วงที่ 2 ทางหลวง
ท้องถิ่นหมายเลข ชม.ถ
47-003(บ้านใหม่ ม.3-
บ้านหนองบัว ม.11)
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 
764 เมตร

2,828,000  -  -  -  - 1.ประชาชน
สามารถขนส่ง
สินค้าทาง
การเกษตร
ออกสู่ตลาด 
ร้อยละ 100 
ของผลผลิต
ทั้งหมด       
2.อุบัติเหตุ
จากการใช้
เส้นทางลดลง

1.ประชาชนสามารถ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด 
ร้อยละ 100 ของ
ผลผลิตทั้งหมด      
2.ลดอุบัติเหตุจาก
การใช้เส้นทาง        
 3. เป็นเส้นทางออก
กําลังกาย ปั่น
จักรยาน ส่งเสริม
สุขภาพที่ดีแก่
ประชาชน

อบจ.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตําบลเมืองงาย

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)



  
แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)

2 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ
 Over-Lay ด้วยแอส
ฟัสต์คอนกรีตบ้านใหม่
 หมู่ที่ 3 ตําบลเมือง
งาย เชื่อมบ้านปิงโค้ง 
หมู่ที่ 13 ตําบลปิงโค้ง

1.เพื่อปรับปรุงผิว
จราจรที่ชํารุดเป็น
หลุมเป็นบ่อ            
    2.เพื่อปรับปรุง
เส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่
ตลาดได้สะดวกยิ่งขึ้น 
   3.เพื่อลดอุบัติเหตุ
จากการใช้
ยานพาหนะสัญจรบน
ถนนที่ได้มาตรฐาน

จํานวน 3 ช่วง             
 -ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 
เมตร ยาว 1,150.00 
เมตร                        
  -ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 600 เมตร    
 -ช่วงที่ 3 กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 200 เมตร

 - 3,766,000  -  -  - ร้อยละ
ระยะทางของ
ถนนที่
มาตรฐาน

 1.เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน         
2.ลดอุบัติเหตุจาก
การใช้เส้นทาง  
ประชาชนสามารถ
เดินทางได้สะดวก 
รวดเร็วและการ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรมีความ
สะดวกมากขึ้น

อบจ.



  
แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ทางหลวงท้องถิ่น 
หมายเลข ชมถ.
47-052 จํานวน 1 
สาย จากทางหลวง
ท้องถิ่นสายแยกสาย
บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 8 
เทศบาลตําบลพระ
ธาตุปู่ก่ํา ถึงหมู่ที่ 4 
เทศบาลตําบลเมืองงาย

1.เพื่อก่อสร้างถนนที่
มีผิวจราจรมาตรฐาน 
   2.เพื่อปรับปรุง
เส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่
ตลาดได้สะดวกยิ่งขึ้น 
  3.เพื่อลดอุบัติเหตุ
จากการใช้
ยานพาหนะสัญจรบน
ถนนที่ได้มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ทางหลวง
ท้องถิ่น หมายเลข ชมถ.
47-052 จํานวน 1 
สายทาง ในเขตเทศบาล
ตําบลเมืองงาย จากทาง
หลวงท้องถิ่นสายแยก
สายบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 8 
เทศบาลตําบลพระธาตุปู่
ก่ํา ถึงหมู่ที่ 4 ตําบลเมือง
งาย ขนาดผิวจราจรกว้าง
 6.00 เมตร ระยะทาง 
150.00 เมตร จาก กม.
0+000 ถึง กม.0+150
 หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อย
กว่า 900.00 ตร.ม.

500,000  -  -  -  - ร้อยละ
ระยะทางของ
ถนนที่ได้
มาตรฐาน

 1.เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน         
2.ลดอุบัติเหตุจาก
การใช้เส้นทาง  
ประชาชนสามารถ
เดินทางได้สะดวก 
รวดเร็วและการ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรมีความ
สะดวกมากขึ้น

อบจ.



  
แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
 ตัวชี้วัด  

(KPI)

4 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแบบ Overlay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านสัน หมู่ที่ 10 
ตําบลเมืองงาย เชื่อม
ระหว่างเทศบาลตําบล
เมืองงาย กับเทศบาล
ตําบลพระธาตุปู่ก่ํา

1.เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนที่มีผิว
จราจรมาตรฐาน       
 2.เพื่อปรับปรุง
เส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่
ตลาดได้สะดวกยิ่งขึ้น 
  3.เพื่อลดอุบติเหตุ
จากการใช้
ยานพาหนะสัญจรบน
ถนนที่ได้มาตรฐาน

ทางหลวงท้องถิ่น สาย
แยกทล.1178 ม.10 
บ้านสัน ตําบลเมืองงาย-
แยกทล.107 ม.13 
บ้านปิงโค้ง ตําบลปิงโค้ง 
กม. 1+600 ถึง กม.
2+020 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 420.00 เมตร
 หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อย
กว่า 2,100.00 ตร.ม.

 -  -  - 1,016,000  - ร้อยละ
ระยะทางของ
ถนนที่ได้
มาตรฐาน

1.ประชาชนสามารถ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด 
ร้อยละ 100 ของ
ผลผลิตทั้งหมด     
2.ลดอุบัติเหตุจาก
การใช้เส้นทาง       
3. เป็นเส้นทางออก
กําลังกาย ปั่น
จักรยาน ส่งเสริม
สุขภาพที่ดีแก่
ประชาชน

อบจ.

5 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาล
ขนาดใหญ่ (หมู่ที่ 3)

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้มีน้ําสะอาดใน
การอุปโภค-บริโภค

ระบบประปาพร้อม
อุปกรณ์จํานวน 1 แห่ง

 -  -  - 3,500,000 3,500,000 ก่อสร้างตาม
แบบที่กําหนด

ประชาชนได้มีน้ําไว้
ใช้ในการอุปโภค
บริโภค

กองช่าง

6 โครงการป้องกันตลิ่ง
ลําน้ําแม่ข้อนตั้งแต่ คอ
สะพาน(ขัวสูง)ถึงสวน
นานายมานะ อินชัย 
(หมู่ที่ 4)

เพื่อให้การระบายน้ํา
คล่องตัว และเพื่อ
ป้องกันปัญหาน้ําท่วม
ขังในพื้นที่

ยาว 100.00 เมตร สูง 
4.50 เมตร

 -  -  - 2,500,000 2,500,000 ก่อสร้างตาม
แบบที่กําหนด

การระบายน้ํา
คล่องตัว ไม่มีปัญหา
น้ําท่วมขัง

กองช่าง

รวม 6 โครงการ  -  - 500,000 3,766,000  - 7,016,000 6,000,000  -  -  -



แบบ ผ.03

2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท)

1 แผนงาน   
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เก้าอี้จัดเลี้ยง ได้รับมาตรฐาน มอก. 
จํานวน 200 ตัว                        
   - ปีงบประมาณ 2561 จํานวน 
100 ตัว                                 
   - ปีงบประมาณ 2564 จํานวน 
100 ตัว

50,000  -  - 60,000  - สํานักปลัด

2 แผนงาน   
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน พัดลมติดผนัง ได้รับมาตรฐาน มอก.
 สําหรับหอประชุมเทศบาลตําบล 
เมืองงาย จํานวน 8 เครื่อง

 -  - 20,000  -  - สํานักปลัด

3 แผนงาน   
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน พัดลมติดผนัง ได้รับมาตรฐาน มอก. 
เพื่อบริการประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ  จํานวน 2 เครื่อง

 - 5,000         -  -  - สํานักปลัด

4 แผนงาน   
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เก้าอี้สํานักงาน แบบมีพนักพิง  
จํานวน 6 ตัว

 - 12,000       -  -  - สํานักปลัด

ประเภท

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลเมืองงาย

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

                   เป้าหมาย            
        (ผลผลิตของครุภัณฑ์)ที่ แผนงาน หมวด



แบบ ผ.03

2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท)ประเภท
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
                   เป้าหมาย            

        (ผลผลิตของครุภัณฑ์)ที่ แผนงาน หมวด

5 แผนงาน   
บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ 
จํานวน 5 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
เครื่องคอมพิวเตอร์ ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 - 3500  -  -  - สํานักปลัด

6 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน สําหรับหอประชุม
เทศบาลตําบลเมืองงาย จํานวน 4 
เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ประจําปี

 -  - 160,000      -  - สํานักปลัด

7 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดหาโต๊ะพับอเนกประสงค์ จํานวน 
10 ตัว

 -  - 45,000         -  - สํานักปลัด

10 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เครื่องทําน้ําเย็น เพื่อบริการ
ประชาชนที่มาติดต่อราชการ จํานวน
 1 เครื่อง

 - 5,000  -  -  - สํานักปลัด

11 แผนงานการรักษา
คามสงบภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดหาถังเก็บน้ําขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 2,000 ลิตร รายละเอียดตาม
มาตราฐานครุภัณฑ์ประจําปี จํานวน
 20 ใบ

260,000  -  -  -  - สํานักปลัด



แบบ ผ.03

2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท)ประเภท
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
                   เป้าหมาย            

        (ผลผลิตของครุภัณฑ์)ที่ แผนงาน หมวด

12 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เพื่อจัดซื้อรถเข็นผู้ป่วยสําหรับ
รถพยาบาล

28,000  -  -  - สํานักปลัด

13 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เพื่อจัดซื้อเครื่องวัดความดัน 5,000  -  -  - สํานักปลัด

14 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เพื่อจัดซื้อเปลสนามอลูมิเนียมแบบ
พับครึ่งได้

5,000  -  -  -  - สํานักปลัด

15 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

เพื่อจัดซื้อหรือจ้างเหมาติดตั้งจุด
กระจายเสียง ลูกข่ายเครื่องรับ
สัญญาณกระจายเสียงไร้สายเพื่อ
เพิ่มจุดบริการให้ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่

 -  - 500,000      -  - สํานักปลัด

16 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยาน 
หนะและขนส่ง

จัดหารถพยาบาลฉุกเฉิน รถกระบะ
ตอนเดียว พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต 
ให้บริการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึง
โรงพยาบาลครอบคลุมพื้นที่เทศบาล
ตําบลเมืองงายทั้ง 7 ชุมชน  เพื่อ
จัดบริการการแพทย์ตลอด 24 
ชั่วโมง และเพื่อพัฒนาระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินในตําบลเมืองงาย

   1,720,000  -  -  -  - สํานักปลัด



แบบ ผ.03

2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท)ประเภท
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
                   เป้าหมาย            

        (ผลผลิตของครุภัณฑ์)ที่ แผนงาน หมวด

17 แผนงานการรักษา
ความสนงบภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การแพทย์ จัดหาเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าขนาด
กะทัดรัดสามารถเคลื่อนย้ายได้
สะดวกรวดเร็ว ใช้กระตุกหัวใจได้ทั้ง
เด็กและผู้ใหญ่ ใช้สําหรับงานกู้ชีพ
กู้ภัยตามมาตรฐานของระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน

 -  - 120,000  -  - สํานักปลัด

18 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดหาเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวนจํานวน 4 เครื่อง  
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ประจําปี

 -  - 129,600  -  - กองการศึกษา

19 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดหาเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวนจํานวน 2 เครื่อง  
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ประจําปี

 - 80,000  -  -  - กองสาธารณสุขฯ
 กองช่าง

20 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน ผัดลมติดผนัง จํานวน 4 เครื่อง 
ได้รับมาตรฐาน มอก.

 - 5,000  -  -  - กองสาธารณสุขฯ
 กองช่าง

20 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เครื่องพ่นหมอกควัน (แบบพ่น
ละออง)ได้รับมาตรฐาน มอก. จํานวน
 1 เครื่อง

 -  - 80,000  -  - กองสาธารณสุขฯ



แบบ ผ.03

2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท)ประเภท
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
                   เป้าหมาย            

        (ผลผลิตของครุภัณฑ์)ที่ แผนงาน หมวด

21 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

ตะแกรงเหล็กรองรับขยะ        
จํานวน 80 หลัง

 -  - 496,000  -  - กองสาธารณสุขฯ

22 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดหาเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวนจํานวน 1 เครื่อง  
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ประจําปี

 -  - 36,000  -  - กองช่าง

23 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดหาสว่านแท่นใช้ในการซ่อมสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน

 - 15,000  -  -  - กองช่าง

24 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดหาเลื่อยวงเดือนใช้ในการซ่อม
สร้างโครงสร้างพื้นฐาน

 - 8,000  -  -  - กองช่าง

25 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดหาเครื่องเชื่อมโลหะใช้ในการซ่อม
สร้างโครงสร้างพื้นฐาน

 - 10,000  -  -  - กองช่าง

26 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องเจียตัดแบบมือถือ ขนาด 5-9
 นิ้ว

 -  - 6,500  -  - กองช่าง

27 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องตัดเหล็กแบบมือถือ 2.5 มม.  -  - 18,000  -  - กองช่าง



แบบ ผ.03

2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท)ประเภท
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
                   เป้าหมาย            

        (ผลผลิตของครุภัณฑ์)ที่ แผนงาน หมวด

28 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดหาเครื่องเจาะทดสอบคอนกรีต 
ใช้ในการตรวจสอบงานก่อสร้าง 
ชนิดเครื่องยนต์เบนซิน ไม่น้อยกว่า
 5 แรงม้า จํานวน 1 เครื่อง

 -  - 60,000  -  - กองช่าง

29 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดหารถดั้มเปอร์ 4 ล้อ ใช้ในการ
ซ่อมแซมถนน ทางเดินทางเท้า ฯลฯ
 ชนิด 4 ล้อขนาดบรรทุกไม่น้อย
กว่า 450 ลิตร

 -  - 95,000  -  - กองช่าง

30 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร

จัดหาปั้มน้ําบาดาล ชนิดจุ่ม/ปั้มหอย
โข่ง และตู้คอนโทรล ใช้ในการบํารุง
ซ่อมแซมระบบประปา  ปั้มน้ํา
บาดาล แบบจุ่ม จํานวน 4 ชุด ปั้ม
หอยโข่ง จํานวน 4 ชุด และตู้
คอนโทรล

 -  - 100,000  -  - กองช่าง

31 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อจัดหาเครื่องยิงลวดตะปู ระบบ
ปั๊มลมไฟฟ้าใช้ในการซ่อมสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน

 -  - 5,000  -  - กองช่าง

32 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํารวจ กล้องสํารวจ, กล้องระดับ ฯลฯ  -  -  - 200,000      - กองช่าง



แบบ ผ.03

2561 (บาท) 2562(บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565(บาท)ประเภท
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
                   เป้าหมาย            

        (ผลผลิตของครุภัณฑ์)ที่ แผนงาน หมวด

33 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

รถบรรทุกเทท้าย 6  ล้อ 6 ตัน  -  -  - 1,800,000   - กองช่าง

34 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

ชุดแขนกลตัดหญ้า ประกอบรถตัก
หน้าขุดหลัง

 -  -  - 150,000      - กองช่าง

35 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

จัดหาเครื่องขยายเสียงภายนอก
อาคาร จํานวน 1 ชุด

 -  - 150,000      -  - กองช่าง

2,068,000 143,500   2,021,100  2,210,000 0รวม



 
 
 

 
 
๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

 

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีอํานาจและหน้าท่ีในการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถ่ินของตนเอง โดยในการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้น จะต้องดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ท้ังนี้  แผนพัฒนาท้องถ่ินจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงต้องมีการ
กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดข้ึน ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมท้องถ่ินระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถ่ินระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดทํา  ทบทวน  หรือ
เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ือให้การจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนํายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้
สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอันจะนําไปสู้การจัดทํางบประมาณ ท่ีมีประสิทธิภาพในท้องถ่ินได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาท้องถ่ินให้เข้มแข็ง              เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถ่ิน   

 

ดังนั้น องค์กรปกครองส่าวนท้องถ่ิน จึงต้องกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ือนําไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ 
๔.๐  และในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) จะต้องมีการติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี  ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน จะต้องดําเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ดังนี้     

 
 
 
 
 
 

การติดตามและประเมนิผล 

ส่วนท่ี 4 
 



แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององคก์รปกครองสวนท้องถิ่น 

 

ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ินเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
จะต้องดําเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้  ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ดังนี้     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติม่ังคง ม่ังค่ัง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าท่ีจะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน     
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถ่ินให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์และ
สามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน      
พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภาพรวมของท้องถ่ิน เป็นการ
ติดตามผลการนํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ว่าเกิดผลท้ังในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
อย่างไร ซ่ึงสามารถวัดผลได้ท้ังเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา  

   การวัดผลเชิงคุณภาพ ใช้การสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดย
ได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม   

 
 
 



 
๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

๔.๑ ผลกระทบนําไปสู่อนาคต 
 ๑. ประชาชนยังขาดความเข้าใจในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน เกิดความเบ่ือหน่าย

กับกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 2. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจํากัดของ กฎหมาย ระเบียบ ท่ีทําได้ยาก

และบางเรื่องอาจทําไม่ได้   
 3. ประชาชนอาจมองว่าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐานมีความล่าช้าเพราะการทําแผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นการวางแผนในอนาคต 
  

๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 1. การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินให้กับสมาชิกสภา  ผู้นําชุมชน

แกนนําชุมชน เพ่ือให้ตะหนัก และเห็นความสําคัญของการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 2. การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานการณ์คลัง ความ

เป็นไปได้ของการดําเนินงานในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถ่ิน  
3.  ควรเร่งรัดให้มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถดําเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
 

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


