


 

  
 

 แผนพัฒนาสี่ปี  
 (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖4)  

  

                     
 

เทศบาลต าบลเมืองงาย  
อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่  

  

  
  

งานแผนและงบประมาณ  
ส านักปลัดเทศบาล  

เทศบาลต าบลเมืองงาย  
อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  



                     
ค าน า 

 

   เนื่องด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒)           
พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา  ๕๐ (๙)  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา๑๖ (๑) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเองแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  หมายถึงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ  และรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง  เพ่ือ
แจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่เก่ียวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนว
ทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูล
ในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 

เพ่ือให้การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่ นสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และพร้อมที่จะ
น าไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  ตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะท าให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลต าบลเมืองงายจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินกิจกรรมและการบริหารจัดการของเทศบาลต าบลเมืองงาย ตลอดจนความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที่อย่างแท้จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       ส านกัปลดัเทศบาล    
                   งานแผนและงบประมาณ             

                       เทศบาลต าบลเมืองงาย  
อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

                      พฤศจิกายน 2559 
 



 
สารบัญ 

 
หน้า 

ส่วนที่ 1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน                                                          1 – 8 
 
ส่วนที่ 2  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2560)          10 – 13 
 
ส่วนที่ 3  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                               14 - 42 
 
ส่วนที่ 4  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ                                          43 – 149 
 
ส่วนที่ 5  การติดตามและประเมินผล                                                              150 - 153 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
1.ด้านกายภาพ 

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนเทศบาลต าบลเมืองงาย  

   1.หมู่ที่ 1 บ้านเมืองงายเหนือ 
 2.หมู่ที่ 2 บ้านเมืองงายใต้  
 3.หมู่ที่ 3 บ้านใหม่  
 4.หมู่ที่ 4 บ้านแม่ข้อน  
 5.หมู่ที่ 9 บ้านม่วงง้ม  
 6.หมู่ที่ 10 บ้านสัน  
 7.หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัว  
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 พ้ืนที่โดยทั่วไปของชุมชนเทศบาลต าบลเมืองงาย ลักษณะเป็นพื้นที่ราบมีล าน้ า หลายสาย

ไหลผ่านชุมชน โดยด้านทิศเหนือสุดเป็นห้วยแม่งาย ถัดมาคือ ล าน้ าโป่งขาม ล าน้ าแม่ข้อน ด้านทิศ
ตะวันตกมีห้วยท่าล้อ ล าน้ าต่าง ๆ เหล่านี้ไหลลงสู่แม่น้ าปิงทางทิศตะวันออก 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 สภาวะอากาศโดยทั่วไปของเทศบาลต าบลเมืองงาย มีลักษณะคล้ายคลึงกับสภาวะอากาศ

โดยทั่วไปของจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน  
ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ อากาศจะแห้งแล้งและ

หนาวเย็น อุณหภูมิต่ าสุดอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนพื้นที่ภูเขาสูง ซึ่งจะมีอากาศ
หนาวเย็นมากอุณหภูมิต่ าสุดวัดได้ 8 องศาเซลเซียส ในช่วงเวลากลางคืนอุณหภูมิจะต่ ากว่าในเวลากลางวัน
ประมาณ  5-6 องศาเซลเซียส 

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

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนถึงปลายเดือนกันยายนหรือต้นเดือนตุลาคม เดือนที่
มีฝนตกหนักที่สุดคือ เดือนสิงหาคม ฝนที่ตกในบริเวณส่วนหนึ่งเกิดจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดมา
จากอ่าวเบงกอล อ่าวไทย และส่วนหนึ่งมาจากพายุดีเปรสชั่นจากทะเลจีนใต้ เมื่อถึงประมาณปลายเดือน
กันยายน ลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือจากประเทศจีนจะพัดลงมาทางใต้น ามวลอากาศแห้งมาสู่บริเวณนี้ 
ท าให้ฝนตกน้อยลงจนหมดไปในที่สุด 

 

1.4 ลักษณะของดิน 
 ลักษณะของดิน  เป็นแบบดินร่วนปนทราย และดินเหนียวปนทราย สามารถเพาะปลูกได้ดี 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 
 



1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
 แหล่งน้ าที่ส าคัญของพ้ืนที่เทศบาลต าบลเมืองงาย คือ อ่างเก็บน้ าห้วยแม่ข้อน 

ล าห้วยแม่งาย  ล าห้วยโป่งขาม ประชาชนใช้ในการเกษตร 
   
1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

 ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเมืองงาย มีทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญได้แก่ ป่าไม้ ซึ่งมี
ลักษณะเป็นป่าไม้เบญจพรรณ เช่น ไม้ยาง ไม้แดง และไม้เบญจพรรณต่าง ๆ ฯลฯ 
 
2.ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 

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

หมู่ที่  1 บ้านเมืองงายเหนือ 
หมู่ที่  2 บ้านเมืองงายใต้   

  หมู่ที่  3 บ้านใหม่   
  หมู่ที่  4 บ้านแม่ข้อน   
  หมู่ที่  9 บ้านม่วงง้ม   
  หมู่ที่ 10 บ้านสัน    
  หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัว  
 2.2 การเลือกตั้ง 
  เขตเลือกตั้งแบ่งเป็น 2 เขต ดังนี้ เขต 1 และ เขต 2  
  เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 ,หมู่ที่ 2 ,หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 11  
  เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย หมู่ที่ 3 ,หมู่ที่ 4  และหมู่ท่ี 10 
3.ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 

หมู ่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม จ านวนครัวเรือน 
1 บ้านเมืองงายเหนือ 235 296 531 271 
2 บ้านเมืองงายใต้ 461 509 970 526 
3 บ้านใหม่ 255 260 515 205 
4 บ้านแม่ข้อน 425 447 872 384 
9 บ้านม่วงง้ม 105 102 207 91 

10 บ้านสัน 265 295 560 242 
11 บ้านหนองบัว 128 120 248 92 

 
 
 
 
 
 



 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
สัญชาติไทย ชาย 1,825 คน หญิง 1,975 คน รวม 3,800 คน   แยกเป็น ช่วงอายุดังนี้ 

 

 ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 
จ านวนประชากรเยาวชน 275 247 522 อายุต่ ากว่า 18 
จ านวนประชากร 1,074 1,155 2,229 อายุ 18-59 
จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 476 573 1,049 อายุ 60 ปีขึ้นไป 
 ข้อมูลจากส านักทะเบียนเทศบาลต าบลเมืองงาย   
  

4.สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 

บริการทางด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเมืองงาย มีโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่
สอนตั้งแต่ระดับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดังนี้ 
   1. สังกัดส านักงานพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จ านวน 2 แห่ง ดังนี้ 

  - โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย ตั้งอยู่บริเวณหมู่ท่ี 2 (อนุบาล - ม. 3) 
    - โรงเรียนบ้านใหม่   ตั้งอยู่บริเวณหมู่ท่ี 3 (ป.1 - ป.6)    

2. สังกัดเทศบาลต าบลเมืองงาย จ านวน 1 แห่ง ดังนี้ 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองงาย  
การศึกษาในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย อยู่ในระดับที่เพียงพอ เพราะอยู่ใกล้ชุมชนอ าเภอ

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

 4.2 สาธารณสุข 
 ในเขตเทศบาลต าบลเมืองงายมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองงาย จ านวน        

1 แห่ง มีบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในเขตพ้ืนที่เทศบาล         
คือ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญการ จ านวน 1 คน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 2 คน นักวิชาการ
สาธารณสุขปฏิบัติการ จ านวน 1 คน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จ านวน 1 คน ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย    
จ านวน 1 คน พนักงานบริการ 2 คน  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  2 ตน และอาสาสมัครสาธารณสุข   
จ านวน 112 คน 

สถิติที่ผ่านมามีจ านวนผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานีอนามัยประจ าต าบลมีสาเหตุ
ของการเจ็บป่วย 5 อันดับแรก คือ 

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

 
 
 
 
 
 
 



         
4.3 อาชญากรรม 

  เทศบาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  ซึ่ง
เทศบาลก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถด าเนินการได้
ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  
รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน  แต่ปัญหาที่พบคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี         
งานมหรสพ การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
ถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า 
การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  

 

๔.๔ ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล เป็นปัญหาที่จัดการได้ยาก แม้ว่าจะได้รับ ความ

ร่วมมือกับทางผู้น า ประชาชน หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหา
ของเทศบาลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้ง
เบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่
กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด 

   

 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 
  เทศบาลได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้  

๑. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
๓. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
๔. โครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน   
๕. โครงการนวัตกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอสด์โดยบูรณาการร่วมกับ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองงาย   
 6. โครงการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ 
 

5.ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง 

เทศบาลต าบลเมืองงาย อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ ประมาณ  82 กิโลเมตรติดต่อกับ
จังหวัด และอ าเภอใกล้เคียงได้เฉพาะทางรถยนต์ มีทางหลวงสายแม่ข้อน -นาหวาย -แกน้อย ตัดผ่านซึ่ง
อ านวยประโยชน์ในการติดต่อระหว่างหมู่บ้านและต าบล ท าให้การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด
เป็นไปโดยความสะดวกและรวดเร็ว 
  ส าหรับถนน ตรอก ซอย ภายในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย ซึ่งครอบคลุม 1 ต าบล         
7 หมู่บ้าน มีถนนสายหลักอยู่ 4 สาย และ 155 ซอย ถนนและสะพานในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย
ประกอบด้วย 

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

 



5.2 ไฟฟ้า 
ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองงายส่วนใหญ่ ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา

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

ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้
ทั้งหมด เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไม่
สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย 
เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ี   

 

5.3 ประปา 
ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองงายส่วนใหญ่ ใช้บ่อน้ าดื่ม เจาะน้ าบาดาล โดยใช้เครื่อง

ปั้มน้ าไฟฟ้า ส าหรับระบบประปาในเขตพ้ืนที่ มีประปาดังนี้ 
ประปาผิวดิน  หมู่ที ่3 บางส่วน   
ประปาน้ าบาดาล  หมู่ที ่4 เต็มพ้ืนที่ 
ประปาน้ าบาดาล  หมู่ที ่10 เต็มพ้ืนที่ 
ประปาภูเขา  หมู่ที ่1,2 เต็มพ้นที่ 
ประปาภูเขา  หมู่ที ่9 เต็มพ้ืนที่ 
ประปาภูเขา  หมู่ที ่11 เต็มพ้ืนที่ 
 

5.4 โทรศัพท ์
ด้านการสื่อสาร ส่วนใหญ่ทุกครัวเรือนมีโทรศัพท์ใช้ นอกจากนี้ยังมีสถานีส่งสัญญาณ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการเอกชนด้วย 
 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
มีบริการสื่อสารของไปรษณีย์ต าบลของเอกชน ส านักงานตั้งอยู่หมู่ที่ 2 
  

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
๖.๑ การเกษตร  
เศรษฐกิจของเทศบาลต าบลเมืองงาย ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับผลผลิตทางเกษตรคิดเป็นร้อยละ 80 

ของประชากรในพ้ืนที่ ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะกายภาพของชุมชนเป็นพื้นที่ราบที่สมบูรณ์ ซึ่งมีล าน้ าห้วย
หลายสายไหลผ่าน อาชีพที่ท าส่วนใหญ่ ได้แก่ ปลูกข้าว ปลูกกระเทียม ปลูกถ่ัวเหลืองและปลูกผักต่าง ๆ 

ด้านปศุสัตว์ ประชากรส่วนใหญ่จะเลี้ยงสัตว์เพ่ือบริโภคในครัวเรือน ส่วนผลผลิตที่เหลือจากการ
บริโภคจะน ามาขายที่ตลาดสดในเขตเทศบาล ได้แก่ โค กระบือ สุกร ไก่ เป็นต้น 

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

 

๖.2 การปศุศัตว์ 
เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเพ่ือบริโภคในครัวเรือน เช่น  การเลี้ยง

ไก่  สุกร โค กระบือ   
 
 
 
 
 



๖.3 การบริการ 
รีสอร์ท ห้องพัก  1 แห่ง  
โฮมสเตย์       3   แห่ง 
คาราโอเกะ  3 แห่ง  
ร้านเกมส์และอินเตอร์เนต 4  แห่ง 
 

๖.4 การท่องเที่ยว 
  1. พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ตั้งอยู่ท่ีบ้านเมืองงาย หมู่ที่ 2 
ต าบลเมืองงาย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ และเป็นที่นับถือเคารพสักการบูชาของ
ประชาชนทั่วไป 
  2. อ่างเก็บน้ าห้วยแม่ข้อน เป็นอ่างเก็บน้ าขนาดกลางตั้งอยู่บริเวณหมู่ท่ี 3 บ้านใหม่ 
เหมาะสมหรับนักท่องเที่ยวที่มีความชื่นชอบการตกปลา และชอบการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ 
 

๖.5 อุตสาหกรรม 
 เนื่องจากชุมชนเทศบาลเมืองงาย เป็นชุมชนเกษตรกรรม อุตสาหกรรมที่มีอยู่ในชุมชนจึง

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

๖.6 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์ 

สถานีบริการน้ ามัน   จ านวน 2   แห่ง 
ตลาดสด    จ านวน ๑   แห่ง 
ร้านค้าประเภทเครื่องอุปโภคและบริโภค จ านวน 74  แห่ง 
ประเภทบริการทั่วไป   จ านวน 49  แห่ง 
 

กลุ่มอาชีพ 
มีกลุ่มอาชีพ  จ านวน     4    กลุ่ม 

๑. กลุ่มแม่บ้าน บ้านเมืองงายเหนือ หมู่ที่ 1 
๒. กลุ่มแม่บ้าน บ้านเมืองงาย หมู่ที่ 2 
3. กลุ่มท าขนมจีนบ้านใหม่ หมู่ที่ 3 
4. กลุ่มพัฒนาสตรีเมืองงาย หมู่ที่ 9 

    

๖.7 แรงงาน 
 ตลาดแรงงานใน เขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเมืองงาย ส่วนใหญ่เป็นแรงงานเพื่อการ

เกษตรกรรม จะมีการว่าจ้างแรงงานตามฤดูกาลผลิตและรับจ้าง  
 
 
 
 

   



7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย ประกอบด้วย 7 
หมู่บ้าน/ชุมฃน ดังนี้ 

หมู่ที่ 1  ชุมชนบ้านเมืองงายเหนือ 
หมู่ที่  2  ชุมชนบ้านเมืองงายใต้   

  หมู่ที่  3  ชุมชนบ้านใหม่   
  หมู่ที่  4  ชุมชนบ้านแม่ข้อน   
  หมู่ที่  9  ชุมชนบ้านม่วงง้ม   
  หมู่ที่ 10 ชุมชนบ้านสัน    
  หมู่ที่ 11  ชุมชนบ้านหนองบัว  
 

 7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร  
เศรษฐกิจของเทศบาลต าบลเมืองงาย ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับผลผลิตทางเกษตรคิดเป็นร้อยละ 

80 ของประชากรในพ้ืนที่ ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะกายภาพของชุมชนเป็นพื้นที่ราบที่สมบูรณ์ ซึ่งมีล าน้ าห้วย
หลายสายไหลผ่าน อาชีพที่ท าส่วนใหญ่ ได้แก่ ปลูกข้าว ปลูกกระเทียม ปลูกถ่ัวเหลืองและปลูกผักต่าง ๆ 

พ้ืนที่ที่มีน้ าเพียงพอต่อการท าการเกษตรกรรม  ส่วนใหญ่อยู่ติดกับล าน้ าต่าง ๆ ที่ไหลผ่าน 
อาชีพที่ส าคัญคือ ปลูกข้าว ปลูกกระเทียม ปลูกข้าวโพด 
 

 7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร  
   แหล่งน้ าทางการเกษตร พ้ืนที่ที่ใช้แหล่งน้ าจากชลประธานซึ่งใช้แหล่งน้ าจากอ่างเก็บน้ า
ห้วยแม่ข้อน ประสบปัญหาน้ าไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้งเนื่องจากปริมาณน้ าในอ่างมีน้อยไม่สามารถแบ่งน้ า
ลงในคลองชลละประธานได้ ท าให้เกษตรต้องหยุดเพาะปลูกในพื้นที่ท่ีขาดแคลนแหล่งน้ า นอกจากนี้จะมี
พ้ืนที่ใช้น้ าจากอ่างเก็บน้ าแม่งาย และแหล่งน้ าธรรมชาติ เช่นห้วยโป่งขาม  
  

 7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้(หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  
  ระบบประปาในเขตพ้ืนที่ มีประปาดังนี้ 

ประปาผิวดิน  หมู่ที ่3 บางส่วน   
ประปาน้ าบาดาล  หมู่ที ่4 เต็มพ้ืนที่ 
ประปาน้ าบาดาล  หมู่ที ่10 เต็มพ้ืนที่ 
ประปาภูเขา  หมู่ที ่1,2 เต็มพ้นที่ 
ประปาภูเขา  หมู่ที ่9 เต็มพ้ืนที่ 
ประปาภูเขา  หมู่ที ่11 เต็มพ้ืนที่ 

  แหล่งน้ ากิน น้ าใช้(หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) ในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมาพ้ืนที่ หมู่ที่ 3 ,
หมู่ที่ 4 และหมู่ท่ี 10 ได้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ า  
  แหล่งน้ าจากประปาภูเขาซึ่งเป็นแหล่งน้ าธรรมชาติบางครั้งมีกลิ่นและยังไม่สะอาด     
เพียงพอที่จะใช้บริโภคได้ เทศบาลต าบลเมืองงายจึงได้ด าเนินการโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่ที่ 1,
หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 11   
 
 
 
 
 
 



8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 8.1 การนับถือศาสนา 

  ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 9 8 นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาว
พุทธจ านวน 7 วัดตามหมู่บ้านดังนี้ 

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

 

 8.2 ประเพณีและงานประจ าปี  
 วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นท่ีส าคัญในเขตเทศบาลถือปฏิบัติสืบมาและอนุรักษ์ไว้มีดังนี้ 
 ประเพณีสงกรานต์ 
  จัดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี ประกอบด้วยพิธีรดน้ าหัวผู้เฒ่าผู้แก่และบุคคลที่

ประชาชนในเขตเทศบาลให้ความเคารพนับถือ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอ าเภอเชียงดาว 
นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเมืองงาย 

  ประเพณีสรงน้ าพระสถูปเจดีย์พระนเรศวรมหาราช 
          จัดขึน้ในวันท่ี 16 เมษายนของทุกปี โดยส่วนงานราชการ หน่วยงานต่า งๆ และประชาชน
ทั่วไปจะร่วมกันเดินขบวนมาท าพิธีที่พระสถูปฯ 
          พิธีงานวันยุทธหัตถี 
          จัดขึ้นในวันที่ 18 มกราคมของทุกปี มีการจัดพิธีบวงสรวงแบบพราหมณ์ และมีการถวาย
พานพุ่มสักการะของส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป 
          พิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
          จัดขึน้ในวันท่ี 25 เมษายนของทุกปี มีการจัดพิธีบวงสรวงแบบพราหมณ์ และมีการถวาย
พานพุ่มสักการะของส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป 

 ประเพณีแห่เทียนพรรษา 
  จัดขึ้นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประมาณเดือนกรกฎาคมของทุกปี โดยมีการตั้งขบวน  

แห่เทียนพรรษาในบริเวณส านักงานเทศบาล แล้วแห่เทียนพรรษาไปถวายยังวัดในเขตเทศบาล 
  ประเพณีลอยกระทง 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย ได้จัดประเพณีลอยกระทงประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 

โดยด าเนินการกิจกรรมประกวดกระทง, ขบวนกระทง, หนูน้อยนพมาศ ตลอดจนการแสดงต่าง ๆ รวมถึง
จัดมหรสพ นอกจากนี้ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานประเพณีลอยกระทงให้กับอ าเภอเชียงดาว 
และเทศบาลต าบลเมืองงายได้ส่งขบวนกระทงเข้าร่วมเป็นประจ าทุกปี 

  

8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ผลิตภัณฑ์จักสาน            

ภาษาท้องถิ่น คือ ภาษาพ้ืนเมือง ภาษาล้านนา  
 
 

 



 8.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
๑. กลุ่มแม่บ้าน บ้านเมืองงายเหนือ หมู่ที่ 1 

ผลิตภัณฑ์ คือ กระเทียมดอง , ไข่เค็ม 
2. กลุ่มบ้านโครเชต์ บ้านเมืองงายเหนือ หมู่ที่ 1 

ผลิตภัณฑ์งานถักโคเชต์ เช่น ตุ๊กตาถักโคเชต์(พวงกุญแจ) ,กล่องใส่กระดาษช าระ  
3. กลุ่มแม่บ้าน บ้านเมืองงาย หมู่ที่ 2 

ผลิตภัณฑ์  คือ น้ าพริกเครื่องแกง 
4. กลุ่มท าขนมจีนบ้านใหม่ หมู่ที่ 3 

ผลิตภัณฑ์  คือ ขนมจีน 
5. กลุ่มพัฒนาสตรีเมืองงาย หมู่ที่ 9 

ผลิตภัณฑ์  คือ โคมไฟ  
  นอกจากนี้จะมีผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้านต่างๆ เช่น น้ าพริกและกล้วยฉาบ ของบ้านหนองบัว 
หมู่ที่ 11  
 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9.1 น้ า  
  อ่างเก็บน้ าห้วยแม่ข้อน อ่างเก็บน้ าห้วยแม่งาย และแหล่งน้ าธรรมชาติ ห้วยโป่งขาม 
 

 9.2 ป่าไม้  
  ติดต่อกับเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาว  
 

10.บริเวณสถานที่ราชการและสาธารณูปโภค 
สถานที่ราชการในชุมชนเทศบาลต าบลเมืองงายมีเพียงส่วนน้อย เนื่องจากอยู่ไม่ห่างจากที่ว่าการ

อ าเภอเชียงดาว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองงาย    จ านวน 1 แห่ง 
หน่วยบริการประชาชนสถานีต ารวจภูธรเชียงดาว (ตู้ยามต ารวจ) จ านวน 1 แห่ง 
หน่วยควบคุมโรคน าโดยแมลง     จ านวน 1 แห่ง 
โรงเรียน        จ านวน 2 แห่ง 
ศูนย์ดูแลเด็กเล็กก่อนวัยเรียน     จ านวน 1 แห่ง 
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2.สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ 

     ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560  
2.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

    

งบประมาณรายรับท่ัวไป 

ประเภทรายรับ ปี 2557 ปี 2558 
ปี 2559 ปี 2560 

1. ภาษีอากร       

-ภาษีท้องถิ่นจัดเก็บเอง 485,203.15 539,526.05 577,635.40  

-ภาษีจัดสรร 18,740,019.46 13,052,056.85 20,828,321.30  

2.เงินอนุมัติท่ีขอให้จ่ายขาดเงิน
สะสม 

  

5,383,365.00  

3.รายได้อื่นๆ 
  

  

-ค่าธรรมเนียมค่าปรับและ
ใบอนุญาต 327,593.80 274,055.40 331,747.60 

 

-รายได้จากทรัพย์สิน 678,786.36 389,007.86 494,929.99  

-รายได้เบ็ดเตล็ด 84,947.00 63,651.00 98,513.54  

4.เงินอุดหนุน 
  

  

  -เงินอุดหนุนทั่วไปตามอ านาจหน้าที่ฯ 12,662,531.00 10,751,246.00 10,163,989.00  

-เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ 

 
1,091,583.00 

 
 
 
 

 

     -เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ      
  

  

      ด้านการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,310,530.00 1,444,745.11 1,919,501.00 586,360.00 

       อาหารกลางวัน ศพด. 
  

 127,400.00 

       อาหารเสรมินม ศพด. 
  

 46,947.00 

         ค่าตอบแทนบุคลากรถ่ายโอน 203,896.00 87,600.00 239,963.40 0 

         เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 6,488,400.00 5,038,805 6,911,300.00 1,809,000.00 

         เบี้ยยังชีพผู้พิการ 642,000.00 761,600.00 1,326,400.00 370,200.00 

         เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
  

 22,500.00 

         อาหารกลางวัน โรงเรยีน 
  

 424,000.00 

         อาหารเสรมินม โรงเรยีน 
  

 203,117.00 

   
  

ส่วนที่ 2 
 



     

   
  

ประเภทรายรับ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

        โครงการป้องกันหมอกควัน       
        และไฟป่า - - 

 
50,000.00 

 

        โครงการยาเสพติด 7,000.00 -   

        โครงการก่อสรา้งถนน คสล.ม.4 998,000.00 -   

        โครงการก่อสร้างถนนแอฟัสติก 
        คอนกรตี ม.3 2,600,000.00 - 

  

        โครงการฝายกระสอบ ม.3   130,700.00  

5.เงินกู้ - -   

รวมรายรับทั้งสิ้น 48,228,907.57 33,463,871.27 
43,073,001.23 9,044,928.47 

                      
งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประเภทรายจ่าย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1.รายจ่ายงบกลาง 
  

  

-ค่าช าระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย - - 
  

-รายจ่ายตามข้อผูกพัน 795,811.57 606,924.56 903,934.14 763,098.00 

-เงินส ารองจ่าย 256,101.00 40,668.00   

-เงินช่วยเหลือท่ีตั้งให้เฉพาะการ 
  

  

2.รายจ่ายของหน่วยงาน 
  

  

-เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,614,756.00 1,691,762.00 2,624,640.00 218,720.00 

-เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 8,096,227.00 5,855,156.00 9,648,377.30 895,545.00 

-ค่าตอบแทน 1,048,612.00 246,741.50 1,270,327.50 8,400.00 

-ค่าใช้สอย 3,056,769.05 2,315,191.44 3,967,594.82 2,400.00 

-ค่าวัสดุ 2,870,634.90 1,657,325.92 2,566,281.45 16,100.00 
-ค่าสาธารณูปโภค 399,324.14 262,064.71 407,433.27 5,088.90 

-ครุภัณฑ์ 434,987.00 451,000.00 277,250.00  

-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 7,733,114.34 3,386,500.00 3,767,800.00  

-รายจ่ายอื่นๆ 1,251,916.38 - 28,700.00  

    -เงินอุดหนุน 2,015,000.00 1,131,000.00 3,464,767.62  
    -เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/
เฉพาะกิจ 

  

 20,311.60 

3.รายจ่ายพิเศษ                    
(จ่ายจากเงินสะสม) 1,930,000.00 - 

 
359,500.00 

 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 32,593,254.36 17,644,334.13 29,286,06.10 1,929,663.50  

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 2560  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2559 ถึง พฤศจิกายน 2559  ที่มา : กองคลัง 



 
  
 1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

การพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองงาย ได้ยึดถือปฏิบัติตามแผนพัฒนาที่วางไว้โดยได้พิจารณาการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด ได้มีการประสานแผนงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถจ าแนกตามสาขาการพัฒนา ดังนี้ 
 

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

ภายในเขตเทศบาลต าบลเมืองงาย 
 

   ด้านเศรษฐกิจ 
ได้วางแผนพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว, ส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้, ให้ความรู้ด้านการเกษตร

ให้กับประชาชน 
 

   ด้านสังคม 
ได้มีการส่งเสริมกิจกรรมภายในชุมชนต่าง ๆ ได้แก่ การสนับสนุนการแข่งขันกีฬา จัดอาหาร

กลางวันให้เด็กในชุมชน  การจัดกิจกรรมตามประเพณีท่ีส าคัญ การต่อต้านและป้องกันปัญหายาเสพติด   
การเสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้กับประชาชน  

 

   ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ได้มีการจัดอบรมประชาชนให้รักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  รวมถึงการก าจัดขยะ, 

ปลูกต้นไม้พ้ืนที่สาธารณะ และจัดการปัญหามลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

   ด้านการเมืองการบริหาร 
  ได้ให้มีการอบรมพนักงานเทศบาลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน การอบรมให้ความรู้เรื่อง
การปกครองแก่ประชาชน การส่งผู้บริหารเทศบาลดูงานส่วนราชการอ่ืน ๆ พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  
 
๒. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลท่ีส าคัญ 
 ตามท่ีเทศบาลได้ด าเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  เพ่ือแก้ไขปัญหา

ให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพ่ือให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น  ซึ่งผลจาก
การด าเนินงานของเทศบาลนั้น  ผลที่ได้รับมีดังนี้   

๑.  ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
๒.  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
๓.  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ภายในครัวเรือน มีไฟฟ้าสว่างตามแยกต่างๆ และมีการขยายเขต 
     ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรตามความต้องการของประชาชน แม้ยังไม่ครบ เทศบาลต าบล 
     เมืองงายก็ให้ความส าคัญและจัดสรรงบประมาณด้านไฟฟ้าทุกปีตามความเหมาะสม 
๔.  ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนที่   
5.  เด็กๆ ได้รับการศึกษาทุกคน 
6.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน 
7. ประชาชนได้รับความรู้จากการจัดฝึกอบรมด้านอาชีพ 



8. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณภัย 
9. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง 
๑0. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข 
๑1. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัย 
๑2. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ ของเทศบาล 
13. ประชาชนได้รับความสะดวกในการช าระภาษี 
13. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ของเทศบาลด้วยความสะดวก 
14. ส่งเสริม สนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น  

๒.๒ ผลกระทบ 
ในการด าเนินงานของเทศบาลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  ซึ่งการด าเนินงานนั้นก็

สามารถส่งผลผลกระทบต่อชุมชนในเขตเทศบาล  ดังนี้ 
๑. การก่อสร้างถนนเพิ่มข้ึนในเขตเทศบาล  ท าให้การระบายน้ าได้ช้าเกิดน้ าท่วมขังในบางจุด ท า

ให้เทศบาลต้องเร่งก่อสร้างรางระบายน้ าเพ่ิมข้ึนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
2. เมื่อประชาชนเพิ่มมากขึ้น แต่หน่วยบริการด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ท าให้

ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ 
 

 
 
 



 
 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยมุ่งเน้น
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของ
ประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะ
กรรมกรรจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙) สรุปย่อได้  
ดังนี้ 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 
 



๑. ความเป็นมา 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทา

ยุทธศาสตร์ชาติ  มีอ านาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐ ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง  มั่งค่ัง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่  ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) 
และกรอบการปฏิรูปในระยะที่  ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ๒  คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป  เพ่ือจัดท าร่าง
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูป
ประเทศเพ่ือจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ  (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน  ได้แก่ภาคราชการ  ภาคเอกชน ภาคการเมือง  และ นักวิชาการ 
รวมถึงได้พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ  และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลใน
การยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย  และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐ ปี ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการด าเนินการข้ันต่อไป  คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน  ก่อนที่จะน าเสนอต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการ
บริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ  จะได้น าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ซึ่งเป็นแผนระยะ  ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและ
แผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

การก าหนดให้มี  “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว  
พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้
สามารถนาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพา
ประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน  ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ  
ปัญหาความเหลื่อมล้ า  ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น  และปัญหาความขัดแย้งในสังคม  รวมถึงสามารถรับมือกับ
ภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไป
พร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวที
โลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยใน 



ประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติกาลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเปูาหมายของชาติที่คนไทยทุกคน
ต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ  ซึ่งเป็นแนวทาง  ทิศทางและวิธีการที่ทุก
องค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง  เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุก
คนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง  มั่งค่ัง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ  อันได้แก่ การเมือง
ภายในประเทศ  การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ  สังคมจิตวิทยา  การทหาร  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๒.วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง  ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ

พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า  “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ทั้งนี้
วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ  อันได้แก่การมีเอกราช  อธิปไตย และบูรณภาพ
แห่งเขตอ านาจรัฐ  การด ารงอยู่อย่างม่ันคง  ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ  การด ารงอยู่อย่างม่ันคงของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน  ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์นั้น  จ าเป็น

จะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว  และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุก
ภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน  ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว   เพ่ือ
ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ  และสร้างความ
เข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน  เอกชน 
ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์  
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ  “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน  มี
รายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว  คนไทยมีความสุข  อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็น
ธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ  ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป  จะประกอบด้วย  ๖ 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ    
(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  โดยมีสาระส าคัญของแต่ละ
ยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 
 



 

๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและ
ช่วยลดและปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก  รวมทั้งสร้างความเชื่อม่ันในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคม
โลกที่มีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง  ขจัด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน  ตลอดจนการ
บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

 (๔) การพัฒนาระบบ  กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ  
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ  การรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 

๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ
พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการ
เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและบริการ  การ
สร้างความม่ันคงและปลอดภัยด้านอาหาร  การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ  
รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต  ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุก
ด้าน อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  การพัฒนาทุน
มนุษย ์และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ  ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและ
สร้างความเชื่อม่ัน  การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  
ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค  และเป็นการ
ยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ  บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมี
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการ
ผลิตและบริการ  โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และใน
ภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป  รวมทั้งเป็นแหล่งอาหาร
คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร  โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน  เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็น



มิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง  และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มี
ศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม  โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ  โดยการใช้ดิจิทัลและการค้า
มาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย  มีความเป็น
เลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว  และพัฒนาให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ  ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ  
เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ  
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ  จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม  มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ในด้านการขนส่ง  ด้านพลังงาน  ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ  ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ  เพ่ิมบทบาทของไทยใน
องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย  ใจ สติปัญญา  มีความเป็นสากล  มีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล  มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย  มีคุณธรรมจริยธรรม  รู้คุณค่าความเป็นไทย  มี
ครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบัน

ครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพ่ือเร่ง

กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรม  
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความ

เข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 



 

๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่ง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความมั่นคงด้านน้ า  รวมทั้งมี
ความสามารถในการปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  
และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง  ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับ

ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ  การบริหารจัดการภาครัฐ  เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง  บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ  ให้มีขนาดที่
เหมาะสม 

(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 

 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วน เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เทศบาล จึงได้จัดท าแผนที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  ซึ่งมีท้ังหมด  ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง 

และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 



ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ) 

ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง
ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี  ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ  การ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง  ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ  ทั้งเศรษฐกิจ  สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน  เช่น ปัญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน  คุณภาพการศึกษา  ความเหลื่อมล้ าทางสังคม  เป็นต้น ท าให้การ
พัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

                   แผนพัฒนาฯ ฉบบัท่ี 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการพัฒนา ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็น  ประเทศท่ี
พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืนด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีกรอบ วิสัยทัศน์และ
เปูาหมายอนาคตประเทศไทยในปี 2579 ซึ่งก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีเป็นกรอบ ที่แผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ 12  มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเปูาหมายบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
            3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพและมีความยั่งยืน  สร้างความเข้มแข็งของฐานการ
ผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น  สร้างความเข้มแข็งของ เศรษฐกิจฐาน
รากและสร้างความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
           4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการ เติบโตที่เป็น 
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  
           5. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างาน เชิงบูรณาการของ 
ภาคีการพัฒนา  
           6. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับ  การพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่  
           7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับ อนุภูมิภาค 
ภูมิภาค  และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ   รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน าและ  สร้างสรรค์ใน
ด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 
 

          เปูาหมายรวม เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเปูาหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 
 
 



             1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน  ที่ดีของ
สังคมมีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ รับผิดชอบและท า
ประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง  และมีความ
เป็นไทย  
            2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง  เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง  ประชาชน 
ทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ  และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเป็น
ธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 15 
             3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน  บริการและ
ดิจิทัลมีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ   ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก  ที่เข้มแข็ง
สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ  มีระบบการ ผลิตและให้บริการ
จากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ ชั้นสูงใหม่ๆ  ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและชุมชนรวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือ   ลดความเหลื่อมล้ า  โดย
เศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี และมีปัจจัย สนับสนุน  อาทิ ระบบโลจิ
สติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนา ที่เอ้ือต่อการขยายตัวของภาคการผลิต และบริการ 
            4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม มี
ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพิ่มพ้ืนที่ปุาไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ ประเทศเพ่ือรักษาความ
สมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อย  กว่าร้อยละ 7 ภายในปี 
2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับ  การจัดการอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาลเพิ่มข้ึน และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่  ในเกณฑ์มาตรฐาน 

5. มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดีและเพ่ิม ความเชื่อมั่น 
ของนานาชาติต่อประเทศไทย  ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหา อาชญากรรมลดลง
ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง    มีความพร้อมที่ปกปูอง
ประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการ ก าหนดบรรทัดฐานระหว่าง
ประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่าเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค  
และโลก  อัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของ ไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น 

6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส  ตรวจสอบได้ กระจาย  อ านาจและมี 
ส่วนร่วมจากประชาชน  บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่า   ลดลง  เพ่ิมการใช้
ระบบดิจิทัลในการให้บริการ   ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง   และการบริหารจัดการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อิสระมากขึ้นโดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและ  อันดับความยากง่ายใน
การด าเนินธุรกิจในประเทศดีข้ึน การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพ สูง ฐานภาษีกว้างข้ึน และ
ดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและ ปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 
ยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ  มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

1. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมี การพัฒนาทักษะทางสมอง และทักษะทางสังคมที่ เหมาะสม 
2. พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ทักษะการ ท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อม            

  เข้าสู่ตลาดงาน 
3. ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
4. ผลักดันให้สถาบัน ทางสังคมมีส่วนร่วม พัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 

 
 

 



ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 
1.เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มี รายได้ต่ าสุดให้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ 
2.กระจายการให้บริการภาครัฐ ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้  

 ครอบคลุมและทั่วถึง 
3.การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
                   1. ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
                   2. ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้  
                       เทคโนโลยีขั้นสูง 
                    3. วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม 
                    4. เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันใน เชิงธุรกิจของภาคบริการ 
                    5. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอ านวยความสะดวก   
                       การค้าการลงทุน 
                    6.เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุน ให้สามารถ 
                      สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ลดต้นทุนในการให้บริการ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
                  1. พัฒนาหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่แนว เขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) 
                   2. เพ่ิมพ้ืนที่ปุาเศรษฐกิจเพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย ร้อยละ 15 ของพ้ืนที่ประเทศ โดยส่งเสริม             
                       การปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว 
                    3. เร่งรัดให้มีการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติ ทรัพยากรน้ า พ.ศ..... และแผนบริหารจัดการ  
                        ทรัพยากรน้ า 
                    4.ผลักดันกฎหมายและกลไกเพ่ือการคัดแยก ขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนา ประเทศ สู่ความม่ังคั่ง และย่ังยืน 
                   1. ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือ ด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศนานาประเทศ 
                   2. ปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
                   3. สังคมมีความสมานฉันท์ 
                   4. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
                   5. ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัย คุกคามทางทหาร 
                   6. อันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ ากว่า อันดับที่ 20 ของโลก 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน 
     2. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ 
     3. ปูองกันและปราบปราม 
     4. ปฏิรูปกฎหมาย 

       
 
 
 

   



ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมขนส่ง พัฒนาขนส่งทาง ราง ขนส่งสาธารณะ 
โครงข่ายถนนขนส่งทางอากาศ ขนส่งทางน้ า 

 

2. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ พัฒนามาตรฐานการบริหาร จัดการโลจิสติกส์ การ
อ านวยความสะดวกทางการค้า 

 

3. การพัฒนาด้านพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน 
ส่งเสริม ไทยเป็นศูนย์กลางพลังงาน 

 

4. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทางธุรกิจ สร้างความ  
       มั่นคง ปลอดภัยทางไซเบอร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  

 

1. ส่งเสริมการลงทุน R &D ผลักดันในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมลงทุนวิจัยและพัฒนา
กลุ่มเทคโนโลยีที่ไทยมีศักยภาพ พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ไทย 
เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

 

2. พัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการ
ออกแบบและการจัดการธุรกิจ 

 

3. พัฒนาสภาวะแวดล้อมของ วทน.ทั้งด้านบุคลากรโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
และ เทคโนโลยีและการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
   

 
1. ภาคเหนือ เป็นฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูง 

    

 
2. ภาคตะวันออกฉียงเหนือ หลุดพ้นจากความยากจน สู่เปูาหมายการพ่ึงตนเอง 

 

 

3. ภาคกลาง เป็นศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียว ชั้นน าศูนย์กลางการผลิต อาหารและสินค้า
เกษตรปลอดภัยได้ มาตรฐานโลก และศูนย์รวมการ ท่องเที่ยวของเอเชีย 

 

4. ภาคใต้ เป็นฐานเศรษฐกิจสีเขียว ได้มาตรฐาน สากลและแหล่ง ท่องเที่ยวระดับ
โลก 

 

 

5. พัฒนาสภาพแวดล้อมเมือง ศูนย์กลางของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เอื้อต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

 

6. พัฒนาฟื้นฟูพ้ืนที่บริเวณ ชายฝั่งทะเลตะวันออก เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลัก ของ    
         ประเทศท่ีขยายตัวมีสมดุล 

 

7. พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
 

 
1. การพัฒนาความเชื่อมโยงในด้านต่างๆ 

    

 
2. ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐาน ของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุน 

 
 

3. การส่งเสริมการลงทุน ไทยในต่างประเทศ 
   

 
4. 

การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการ พัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานา
ประเทศ 

 

 



1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

    1.3.1 แผนพัฒนาภาค  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ล าพูน ล าปาง น่าน แพร่) 
 

       วิสัยทัศน์ 
 “ประตูทองการค้าสู่โลก  โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา  น่าอยู่ทุกถิ่นที่” 
 
       เป้าประสงค์ 

(1)  เป็นภูมิภาคที่แต่ละจังหวัดมีเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่โดดเด่นสามารถเป็นฐานเกื้อกูลและ   
     เสริมศักยภาพซึ่งกันและกันได้ 
(2)  เป็นฐานและประตูด้านการค้า โครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค 
     ลุ่มแม่น้ าโขง(GMS)  และเอเชียใต้ (BIMSTEC) 
(3)  โดดเด่นในสาขาบริการการท่องเที่ยวหัตถอุตสาหกรรมที่ปราศจากมลพิษ และเกษตรปลอดภัย 
(4) เป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพ  อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และการค้าต่างประเทศ 

 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่  โดยมียุทธศาสตร์ประกอบด้วย 

(1) พัฒนาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง(GMS)    
      และเอเชียใต้ (BIMSTEC) 
(2) พัฒนาประตูเศรษฐกิจเพื่อเป็นช่องทางการค้าและการท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
(3) สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ บนพื้นฐานของวัฒนธรรมและความรู้ใหม่มุ่งสู่  
       Knowledge Based Economy 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 : เพิ่มมูลค่าฐานเศรษฐกิจเดิม  โดยมียุทธศาสตร์ประกอบด้วย 
(1) สร้างงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์และความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ ส าหรับตลาดเฉพาะ    
    (Niche  Market)  โดยการน าวัฒนธรรมล้านนามาสร้างเอกลักษณ์และเรื่องราวเพื่อเพ่ิม 
    มูลค่าให้กับสินค้า 
(2) สร้างองค์ความรู้ต่อยอดด้านการท่องเที่ยวและเชื่อมโยง ทั้งภายในกลุ่มจังหวัดและกลุ่มประเทศ  
    อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
(3)  สร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลิตผลการเกษตรด้วยการใช้ความรู้ และการบริหารจัดการสมัยใหม่ในห่วง 
    โซ่การผลิตและการตลาด 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : สนับสนุนทั้งฐานเศรษฐกิจเดิมและเศรษฐกิจใหม่ท่ียั่งยืน โดยมียุทธศาสตร์
ประกอบด้วย 

(1) สร้างความเข้มแข็งชุมชน  โดยสร้างเศรษฐกิจพ้ืนบ้าน  สืบสานสู่สากล 
(2) ด ารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ  โดยฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
       อยา่งยั่งยนื 
(3) สร้างความม่ันคงปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ 
      ประชาชนและนักท่องเที่ยว 
 



 1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล้าปาง จังหวัด
ล้าพูน จังหวัดแม่ฮ่องสอน) 

 วิสัยทัศน์  

   “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนสู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคมน่าอยู่ทุกถิ่นที่” 
 

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

ของประชาชน และประชาชนมีสุขภาพกายและใจที่ดี 
(3) อบอุ่นและมีเสน่ห์ ( Pleasant charming) หมายถึง สภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ตามวิถีชีวิตที่

เอ้ือเฟ้ือและวัฒนธรรมที่สวยงามของท้องถิ่น 
 

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

ศักยภาพในการแข่งขันที่เลียนแบบได้ยาก 
(3) การยกระดับพัฒนา หมายถึง การปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และส่งผล

กระทบเชิงบวกให้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 
 

 เป้าประสงค์การพัฒนาในภาพรวม 
1. สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบสมดุล โดยเน้นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ใน

ภาคการเกษตร การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
2. ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ (ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น) แบบองค์รวมให้เอ้ือต่อการ

พัฒนาแบบยั่งยืน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(1) ส่งเสริมการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แบบองค์รวมเพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศท่ีสวยงามมีเสน่ห์ 
    (ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเป็นรากฐานสนับสนุนทั้งฐานเศรษฐกิจเดิมและ 
     เศรษฐกิจใหม่) 
(2) ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้เด่นและมีคุณค่า มุ่งเน้นเกษตรมูลค่าเพ่ิม 

ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ หัตถกรรมสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว 
(ยุทธศาสตร์ปรับตัว เพื่อเพ่ิมมูลค่าและสร้างความยั่งยืนให้แก่ฐานเศรษฐกิจเดิม) 

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

  1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
วิสัยทัศน์  
 นครแห่งชีวิตและความม่ังคั่งบนฐานของความสง่างามทางวัฒนธรรม และ ศูนย์กลางการ

ท่องเที่ยว การค้า การลงทุนระดับสากล 
 
 
 



พันธกิจ 
(1) ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการระดับสากล 
(2) ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางของการค้า การลงทุน และการคมนาคม 
    ขนส่งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ 
(3) ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางเกษตรปลอดภัย 
(4) ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาในระดับภูมิภาคและ 
     ระดับนานาชาติ 
(5) ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์น่าอยู่บนพื้นฐานความสง่างามทางวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์ 
(1)  การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่มีความเข้มแข็ง สมดุล และสามารถรองรับ    
    การเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 

(2)  สังคมเชียงใหม่มีความน่าอยู่ชุมชนมีความเข้มแข็ง และสิ่งแวดล้อมมีความสมดุล 
(3)  การบริหารจัดการภาครัฐมีความทันสมัยและมีธรรมภิบาล โดยอยู่บนพ้ืนฐานของ   
    ความต้องการและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑           : การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ  

และศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ 

เป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของ 

ประชาชน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการ 
      ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม 

1.4 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 
“เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น บนพื้นฐานของความเข้าใจในปัญหาและศักยภาพของ

ท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน” 
 
พันธกิจ  

(1) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความทันสมัยมีคุณธรรมจริยธรรมตาม  
    กฎหมายบัญญัติ 
(3) ส่งเสริมบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
(4) ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(4) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ 
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
(6) ยุทธศาสตร์การปูองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบ 
     เรียบร้อยในชุมชน 
(7) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

เป้าประสงค์การพัฒนา 
(1) ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนส่ง มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนอย่างท่ัวถึง ภาคเกษตรกรรมสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและมีการ
กระจายรายได้อย่างเหมาะสม 

(2) ชุมชนยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกิดภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นมีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว วิสาหกิจในชุมชน มีความพร้อมแข่งขันและรองรับ
ผลกระทบจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

(3) ชุมชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติเพื่อปูองกันและแก้ปัญหาในด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ระบบนิเวศ 

(4) ชุมชนและองค์กรภาคสังคมในท้องถิ่น สามารถอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นของตนให้ด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน  

(5) ประชาชนกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ประสบปัญหา
ทางสังคม ได้รับบริการและสวัสดิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างทั่วถึง และ
รวดเร็วและเป็นธรรมบนพื้นฐานของการพ่ึงพาตนเอง 

(6) ประชาชนมีความสามัคคีและความสมานฉันท์ในหมู่คณะสามารถปูองกันและรับมือกับสา
ธารณภัยต่างๆ ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ สามารถลดปัญหายาเสพติดและความไม่ปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน 

(7) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกระบวนการบริหารจัดการภายใต้หลัก ธรรมาภิบาลและการ
จัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ 

2.ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต้าบลเมืองงาย 
 2.1 วิสัยทัศน์ 
  “ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

2.2 ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 
 



2.3 เป้าประสงค์ 
  1. ระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานเพียงพอและท่ัวถึง 
  2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้ ลดรายจ่ายยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. ประชาชนมีความตระหนักและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและโบราณสถาน 

       4. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยอย่างทั่วถึง 
      5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

       6. ประชาชนได้รับความพึงพอใจและประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างต่อเนื่อง  
    7. เด็ก เยาวชน ประชาชน มีโอกาสเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มากที่สุด เพ่ือส่งเสริม 
           ให้เกิดแนวคิดและการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพ่ือการพัฒนา 
2.4 ตัวช้ีวัด 

  1. จ านวนระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
2. รายได้เฉลี่ยครัวเรือนมีจ านวนเพ่ิมข้ึน 
3. สังคมมีความมั่นคง ปลอดภัย วัฒนธรรม ประเพณีได้รับการสืบสาน 
4. ชุมชนได้รับประโยชน์จากการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากข้ึน 
5. ประชาชนพึงพอใจในการบริการเพ่ิมมากข้ึน  
 

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

2.6 กลยุทธ์ 
  1. สร้างและพัฒนาถนนและสะพาน 

2 สร้างและพัฒนาระบบน้ า 
3 สร้างและพัฒนาระบบไฟฟูาสาธารณะ 
4 สร้างอาคาร สถานที่สาธารณะประโยชน์และ พัฒนาการใช้ที่ดิน 
5. พัฒนาความรู้ด้านการเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
6. พัฒนาส่งเสริมอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ 
7. พัฒนาแหล่งกระจายสินค้าของชุมชน 
8. สร้างรายได้จากแหล่งท่องเที่ยว 
9. ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ 
10. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และวันส าคัญ 
11. ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
12. ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน 
13. การปูองกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงและการมีส่วนร่วมในการพัฒนา  
14. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 
15. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 
16. การให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ 



17. เสริมสร้างให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
18. ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 
19. พัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความสามารถ 
 

           2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความ  
                        ตอ้งการของประชาชน 

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

  6. อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของชุมชนให้ยั่งยืน 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการท้องถิ่น เพ่ือบริการให้ประชาชนและให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาชุมชน 
7. จัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติโดยยึดหลักแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 
8. พัฒนาบุคลากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย 

  2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

    การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 
 

   
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

  

 

วิสัยทัศน์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

เปูาประสงค์ 

กลยุทธ์ 

แผนงาน 

โครงการ/กิจกรรม 



3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

 
 ยุทธศาสตร์  

การวิเคราะห์จุดแข็ง 

(S = Strength) 

การวิเคราะห์จุดอ่อน 

(W = Weakness) 

การวิเคราะห์โอกาส 

(O = Opportunity) 

การวิเคราะห์อุปสรรค 

(T = Threat) 

1.  ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  และ
สาธารณูปโภค 

- การคมนาคมมีความสะดวก
รวดเร็ว 

- มีระบบสาธารณูปโภคท่ี
สะดวกสบาย 

- การให้ความส าคัญด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

- งบประมาณในการพัฒนาด้าน
คมนาคม ไม่เพียงพอ 

- ระบบน้ าประปา  มีกระจายไม่ท่ัวถึง 
ไม่สะอาด ไม่เพียงพอ 

- ประชาชนบางส่วนยังขาดจิตส านึกใน
การร่วมกันดูแล รักษาทรัพย์สิน
สาธารณประโยชน์ 

- นโยบายรัฐบาล สนับสนุนการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

- ได้รับงบประมาณอุดหนุนจ ากัด 

- การเกิดภัยแล้งท าให้บางพ้ืนที่เกิด
ปัญหาน้ าแห้งขอดส่งผลกระทบถึง
โครงสร้างของแหล่งต่างๆ 

2.  ด้านเศรษฐกิจ - มีผลผลิตทางการเกษตร เช่น 
ข้าว พริก ผลิตภัณฑ์โอทอป กลุ่ม
แปรรูปผลไม้ 

 

- มีการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีในการ
ก าจัดศัตรูพืช 

- ขาดการส่งเสริมด้านการตลาด การ
กระจายผลผลิตทางการเกษตร 

- โครงการส่งเสริมทุนในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น กองทุนหมู่บ้าน กลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต และธุรกิจ
ชุมชนอ่ืนๆ 

- ราคาผลผลิตตกต่ า 

- ปัจจัยการผลิตหรือต้นทุนการผลิตสูง 

- ภาวะเศรษฐกิจของโลกและของ
ประเทศตกต่ า 

     



 

ด้าน 
การวิเคราะห์จุดแข็ง 

(S = Strength) 

การวิเคราะห์จุดอ่อน 

(W = Weakness) 

การวิเคราะห์โอกาส 

(O = Opportunity) 

การวิเคราะห์อุปสรรค 

(T = Threat) 

2.  ด้านเศรษฐกิจ 
(ต่อ) 

- องค์กรมีกลุ่มสตรีและบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน 
สามารถให้ความรู้และมีแหล่งการ
เรียนรู้ 

- เกษตรกรขาดความรู้ในการ
พัฒนาสินค้าและด้านการตลาด 

- ประชาชนบางส่วนขาดวินัยด้าน
การเงินเกิดปัญหาหนี้สินทั้งในและ
นอกระบบ 

 

- นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริม
เศรษฐกิจแบบพอเพียง- การคมนาคม
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีความ
สะดวก 

- การเกิดภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง 
ท าให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย
และบางพ้ืนที่ไม่สามรถเพาะปลูกได้ 

- ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ให้
ความส าคัญด้านเกษตรพอเพียง
เท่าท่ีควร 

3.  ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

- มีสถานให้บริการด้านสาธารณสุข 

- ประชาชนให้ความส าคัญ  สนใจ
ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายมากขึ้น 

 

- ประชาชนมีอุปกรณ์ในการออก
ก าลังกายน้อย 

- เทศบาลไม่สามารถให้ความ
ช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง 

- กฎหมาย ให้สิทธิในการรับบริการ
ด้านการแพทย์ที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยลง
และเข้าถึงได้สะดวก 

 

- การระบาดของโรคติดต่อ 

- ทิศทางนโยบายการปฏิรูป
การศึกษายังไม่ชัดเจน 

 

     

     



ด้าน 
การวิเคราะห์จุดแข็ง 

(S = Strength) 

การวิเคราะห์จุดอ่อน 

(W = Weakness) 

การวิเคราะห์โอกาส 

(O = Opportunity) 

การวิเคราะห์อุปสรรค 

(T = Threat) 

3.  ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต (ต่อ) 

- มีการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ปุวย
เอดส์   

- มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- เด็กได้เข้ารับการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

- มีสถานศึกษาท่ีมีความพร้อมในการ
รองรับนักเรียน  

 - การถ่ายโอนตามโครงการต่างๆ เช่น 
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน อาหาร
กลางวัน สื่อการเรียนการสอน 

- การขยายโอกาสทางการศึกษา 

- ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคม
ที่เปลี่ยนแปลง 

- ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ี
เน้นทางด้านวัตถุนิยมมากกว่าด้าน
จิตใจ 

๕.  ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

- มีแหล่งน้ าสาธารณะเป็นทุนทาง
ธรรมชาติ 

- แหล่งน้ าธรรมชาติตื้นเขิน 

 - สภาวะดินเสื่อมโทรมจากการใช้
ปุ๋ยเคมีและยาก าจัดศัตรูพืช 

- ขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- นโยบายส่วนกลางผลักดันส่งเสริม
สนับสนุน รณรงค์ ให้ท้องถิ่นมีการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน 

- การบังคับการใช้กฎหมาย
บ้านเมืองที่หละหลวม  



 

ด้าน 
การวิเคราะห์จุดแข็ง 

(S = Strength) 

การวิเคราะห์จุดอ่อน 

(W = Weakness) 

การวิเคราะห์โอกาส 

(O = Opportunity) 

การวิเคราะห์อุปสรรค 

(T = Threat) 

๖.  ด้านการบริหาร
จัดการ 

- บุคลากรรู้จักหน้าที่และมีความ
รับผิดชอบในหน้าที่ 

- เทศบาล มีความเป็นอิสระในการ
ด าเนินงาน  การบริหารงานเป็นไป
ด้วย  ความรวดเร็ว ทันก าหนดเวลา 

- ประชาชนมีความรัก สามัคคี มีการ
รวมตัวกันในการร่วมกิจกรรม 

- ครอบครัวมีความรัก มีความอบอุ่น 

- หน่วยงานราชการทุกภาคส่วนและ
ประชาชนพยายามมีส่วนร่วมในการ
วางแผน วิเคราะห์ปัญหา น าเสนอ
ความต้องการในการแก้ไขและพัฒนา
ท้องถิ่น 

- ความไม่พร้อมในการรับการถ่ายโอน  
ซึ่งมีการถ่ายโอนเฉพาะภารกิจไม่มี
บุคลากรและงบประมาณ 

- อุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ยังไม่
เพียงพอต่อความจ าเป็นและต้องการ 

- งบประมาณมีจ านวนจ ากัดในการเร่ง
การพัฒนา  ท าให้การพัฒนาเป็นไป
อย่างช้าๆ 

 

- กฎหมายรัฐธรรมนูญก าหนดให้มี
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- มี พ.ร.บ. ก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
อปท. พ.ศ. ๒๕๔๒  

- แนวทางการพัฒนาของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เน้น“คน” เป็นศูนย์กลาง
ในการพัฒนา 

- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

- ได้รับเงินอุดหนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ 

- ขั้นตอนและวิธีการถ่ายโอนที่มี
ความยุ่งยากและเกิดความสับสน
ในทางปฏิบัติ 

- การมีอคติ ความไม่เชื่อม่ันในการ
บริหารงานของเทศบาล 

- ข้อจ ากัดด้านระเบียบและ
กฎหมายต่างๆ  

- งบประมาณจ ากัดไม่เพียงพอ กับ
ความต้องการของประชาชน 



 

  
 3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต้าบลเมืองงาย พ.ศ.2561-2564  

แบบ ยท.01 



 

 

 
3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงสร้างความเขื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองงาย พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖3 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัด 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจอย่างสมดุลและย่ังยืน 
 

๒. ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม
ความรู้ ภูมิปัญญาจิตสาธารณะและพัฒนา
ศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็น
ฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 

๔. ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความม่ันคงปลอดภัยและ
ความสงบของประชาชน 

 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและสังคม  

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ฟื้นฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

7. .ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ยกระดับห่วง
โซ่อาหารให้
มีความ
เชื่อมโยงกับ
สินค้าใน
พื้นที่ 

สร้างความ
เป็นเลิศด้าน
การศึกษา
และการ
เรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกัน
และการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

บูรณาการ
แก้ไขปัญหา
ด้านความ
มั่นคงและ
อาชญากรรม 

ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐานที่มีมาตรฐานและ
เพียงพอต่อความต้องการ 

ยกระดับการเสริมสร้าง
อาชีพให้ประชาชนมี
ระดับรายได้ให้เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
สังคมมีความสงบสุข   
 

มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลต าบล 
เมืองงาย 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานแลสาธารณูปโภค 

 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
และธรรมชาติ  

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

๓. ยุทธศาสตร์สังคมและคุณภาพชีวิต 

 

ให้เกษตรมีความรู้
ด้านการเกษตร 

ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพ
ตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ส่งเสริม
วัฒนธรรม
และภูมิ
ปัญญาที่มี
ศักยภาพ 

ส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม
และจิต
สาธารณะ 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยและการรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

การป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหายา
เสพติด 

5. .ยุทธศาสตร์การพัฒนาการระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใสและเป็นธรรม 

พัฒนาขีด
ความสามารถ 
สมรรถนะและ
คุณธรรมจริยธรรม
ของบุคลากรใน
การปฏิบัติงาน 

เสริมสร้างการ
บริหารงานอย่างมี
ส่วนร่วมกับเครือ 
ข่ายการพัฒนา 
จากทุกภาคส่วน 

เสริมสร้างระบบการ
ท างานที่มี
ประสิทธิภาพ
ทันสมัยและสามารถ
ให้บริการอย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง 

ประชาชนได้รับการบริการอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

เพื่อส่งเสริมให้เกิดแนวคิด
และการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 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 
 



 

 
 

  
 

 
    
   

 
 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

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

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

     ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
 

 
 

ผลผลิต/โครงการ 
 โครงการก่อสร้าง พัฒนา 
ปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค
ในเทศบาลต าบลเมืองงาย 
 
 

โครงการส่งเสริม สนับสนุน
กลุ่มอาชีพต่างๆ พัฒนาแหล่ง
กระจายสินค้า ประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว 

โครงการอนุรักษ์/
สนับสนุนวัฒนธรรม 
ประเพณีและวัน
ส าคัญ 

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
ความม่ันคง 

ยกระดับการเสริมสร้าง
อาชีพให้ประชาชนมี
ระดับรายได้ให้เพิ่มข้ึน 

ให้เกษตรมีความรู้
ด้านการเกษตร 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
สังคมมีความสงบสุข   

มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประชาชนได้รับความพึงพอใจและ
ประสิทธิภาพการบริหารและ
จัดการอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อส่งเสริมให้เกิดแนวคิด
และการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
เพื่อการพัฒนา 

แบบ ยท.01 



 

 
3.4แผนที่ยุทธศาสตร ์

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลเมืองงาย Strategy Map 

วิสัยทัศน์ 

ยุทธศาสตร ์

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 

แผนงาน 

ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ระบบสาธารณูปโภค 
โครงสร้างพื้นฐานที่ได้
มาตรฐานเพียงพอและ
ทั่วถึง 
 

๔. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อมและ
ธรรมชาต ิ 
 

ประชาชนมีความรู้
เร่ืองการเกษตร 
ผลผลิตมีคุณภาพ มี
รายได้เสริม  
 
 

ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม     
ประเพณี ท้องถิ่น 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 

ส่งเสริมให้เกิดแนวคิดและการ
เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานแล
สาธารณูปโภค 
 

การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

การพัฒนาความรู้ด้าน
การเกษตร ส่งเสริม
อาชีพเพื่อสร้างรายได้ 
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา พัฒนา
และเสริมสร้างความรู้ความ
สามรถบุคลากรในองค์กร 

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. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ  
 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี
 

๓. ยุทธศาสตรส์ังคมและ
คุณภาพชีวิต 
 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ด ีชุมชนมีความ
สงบสุข  
 
 

ส่งเสริม
การศึกษา
ทุกระบบ 

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

ประชาชนได้รับการ
บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 

แบบ ยท 02 

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

ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม     
ประเพณี 
ท้องถิ่น 
 

การสร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในชุมชน 

การส่งเสริม
สุขอนามัย
ของ
ประชาชน 



3.5 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลเมืองงาย  
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์   
ทต.เมืองงาย 

เป้าประสงค์    ตัวชี้วัด    
ผลผลิต/
โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย  ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 
การพัฒนา
เศรษฐกิจอย่าง
สมดุล 

ยุทธศาสตร์ ที่ 
1 . 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อ
รองรับการ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
สังคม  
 
 

การพัฒนาด้าน
สาธารณูป-  
โภคและ
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

พัฒนา
ระบบสา
ธารณูป โภค
และ
โครงสร้าง
พื้นฐานให้
ได้มาตรฐาน
และ
เพียงพอต่อ
ความ
ต้องการของ       
ประชาชน 

จ านวนระบบ
สาธารณูป- 
โภคและ
โครงสร้าง
พื้นฐานที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

6 
 
 
 

7 
 
 
 

6 
 
 
 

5 
 
 
 

 
 

12 
 
 
 

14 
 
 
 

12 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

18 
 
 
 

21 
 
 
 

18 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 

35 
 
 
 

24 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 

ปีละ 6
โครงการ 
 
 
ปีละ 7
โครงการ 
 
 
ปีละ 6 
โครงการ 
 
 
ปีละ 5
โครงการ 
 

 

1.สร้างและ
พัฒนาถนนและ
สะพาน 
  
 
2. สร้างและ
พัฒนาระบบน ้า 
 
 
3.การสร้าง 
ซ่อม และพัฒนา
ระบบไฟฟ้า
สาธารณะ 
 
4.สร้างอาคาร 
สถานที่
สาธารณะ
ประโยชน์และ
พัฒนาการใช้
ที่ดิน 
 
 

- โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง 
ถนนคสล./ดินลูกรัง ภายใน
เขตเทศบาลจ านวน  24 
โครงการ 
- โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
ระบบน้ า ภายในเทศบาล 
จ านวน 35 โครงการ 
 
-โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/
ขยายเขตไฟฟ้า  จ านวน 24 
โครงการ 
 
-  โครงการก่อสร้าง/
ซ่อมแซมอาคาร และสิ่งปลูก
สร้างอื่นๆ จ านวน 2๐  
โครงการ 
 
 

กองช่าง 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 

กองช่าง 
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   44 



 
 
 
 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ทต.เมืองงาย 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด    
ผลผลิต/
โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 
การพัฒนา
เศรษฐกิจอย่าง
สมดุล 

ยุทธศาสตร์ ที่ 
๒. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจตาม
แนวทาง
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง  
 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ประชาชนมี
ความรู้เรื่อง
การเกษตร 
ผลผลิตมี
คุณภาพ มี
รายได้เสริม  
 
 

ยกระดับการ
เสริมสร้าง
อาชีพให้
ประชาชนมี
ระดับรายได้
ให้เพิ่มขึ้น 
 
ประชาชนมี
ความรู้เรื่อง
การเกษตร 
ผลผลิตมี
คุณภาพ 
 

1 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

    4 
 
 
 
 
 

ปีละ 1 โครงการ 
 
 
 
 
ปีละ ๑ โครงการ 
 
 
 
 
 
ปีละ ๑ โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.พัฒนาความรู้
ด้านการเกษตร
ให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน 
 
๒. พัฒนา
ส่งเสริมอาชีพ
เพื่อสร้างรายได้ 
 
 
 
3.ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในเขต
พื้นที่ 

- โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ 
จ านวน 3 โครงการ 
 
 
- โครงการส่งเสริมการท า
เกษตรอินทรีย์ ชีวภาพ เพื่อ
เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
ปลอดสารพิษ จ านวน 3 
โครงการ 

 
-โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว จ านวน 1 
โครงการ 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
 

 
 
 
 

กองการศึกษา 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ทต.เมืองงาย 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด    
ผลผลิต/
โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม
ความรู้ ภูมิ
ปัญญาจิต
สาธารณะและ
พัฒนาศักยภาพ
คนให้พร้อมรับ
การเปลี่ยน 
แปลง  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การสร้างความ
มั่นคงปลอดภัย
และความสงบ
ของประชาชน 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4 การอนุรักษ์
ฟื้นฟูและสืบ
สาน
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
  
5.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน 
 
6.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
ป้องกัน
บรรเทาสา
ธารณภัยและ
การรักษา
ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อยใน
ชุมชน 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดี สังคมมี
ความสงบ
สุข   
 
ส่งเสริม
ศิลปะ 
วัฒนธรรม     
ประเพณี 
ท้องถิ่น 
 
 
 

1.จ านวน
ประชากร
ได้รับ
การศึกษาทุก
ระดับรวมถึง
การศึกษา
ตลอดชีวิต 
  
2.วัฒนธรรม 
ประเพณ ีและ
วันส าคัญ คง
อยู่อย่างยั่งยืน 
 
3.ปัญหาด้าน
สังคมลดลง 
ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมของ 
ทต.และชุมชน 
 
4.ประชาชน
สุขภาพ
แข็งแรง 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

5 

20 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
10 

30 
 
 
 
 
 
 
 
18 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
15 

40 
 
 
 
 
 
 
 
24 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
 
20 

ปีละ 10 
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
ปีละ 6 โครงการ 
 
 
 
 
ปีละ 5 
โครงการ 
 
 
 
 
 
ปีละ 5 
โครงการ 
 

1.ส่งเสริม
การศึกษาทุก
ระดับ 
 

2.ส่งเสริมการ
อนุรักษ์
วัฒนธรรม 
ประเพณี และ
วันส าคัญ 
 

3.ส่งเสริมให้
เกิดความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

4.ส่งเสริมการ
รักษาสุขภาพ
อนามัยของ
ประชาชน 
 

5.การป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหาด้าน
ความมั่นคง
และการมีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนา 
 

-  โครงการสนับสนุนส่งเสริม
กิจกรรม ที่เป็นเครื่องมือ 
เสริมสร้างให้เด็กและเยาวชน
มีภูมิคุ้มกันทางสังคม จ านวน 
11 โครงการ 
 
-โครงการสนับสนุนส่งเสริม
งานประจ าปีเพื่อรักษา
ประเพณีท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
จังหวัดจ านวน 10 โครงการ 
 
-โครงการสนับสนุนส่งเสริม
ให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 
จ านวน 6 โครงการ 
 

-โครงการสนับสนุนส่งเสริม
ให้ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี 
จ านวน 6 โครงการ 
 
-  โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน จ านวน 
20 โครงการ 
 

กองการศึกษา 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 

ส านักปลัด 
 

 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 

           

แบบ ยท.03 



           
           
           
           
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ทต.เมืองงาย 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด    
ผลผลิต/
โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ ที่  
3 การบริหาร
จัดการ
ธรรมชาติ 
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
เป็นฐานการ
พัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่
๓. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
สิ่งแวดล้อม
และธรรมชาต ิ 
 

มีการ
บริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม
ในชุมชน
อย่างมีประ 
สิทธิภาพ 
 

1.ประชาชน
เห็น
ความส าคัญ
ของทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
2.ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การบริหาร
จัดการ
สิ่งแวดล้อม 
 

2 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีละ 2 
โครงการ 
 
 

 
 

ปีละ 4 
โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 

1 .อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
และทรัพยากร 
ธรรมชาติใน
ชุมชน 
 
2. การบริหาร
จัดการ
สิ่งแวดล้อม
และทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

1.โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 
จ านวน 5 โครงการ 
 
 
2.โครงการสนับสนุนการ
บริหารจัดการส่ิงแวดล้อม
และทรัพยากร 
ธรรมชาติ จ านวน 10 
โครงการ 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

แบบ ยท.03 



 
 
 
 
 
           
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ทต.เมืองงาย 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด    
ผลผลิต/
โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่  ที่ 
5 การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและ
การให้บริการ
ประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพ 
โปร่งใสและเป็น
ธรรม 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่
7. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 
 

1.ประชาชน
ได้รับการ
บริการอย่าง
มีประ สิทธิ
ภาพ 
 
3.เพื่อ
ส่งเสริมให้
เกิดแนวคิด
และการ
เรียนรู้ส่ิง
ใหม่ๆเพื่อ
การพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

1.ประชาชนพึง
พอใจในการ
บริการมากขึ้น 
 
2.ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมใน
การพัฒนา
เพิ่มขึ้น 
 
3.ประสิทธิภาพ
ของการ
ปฏิบัติงานเพิ่ม
มากขึ้น 
 

 

5 
 
 
 
 

5 

10 
 
 
 
 

10 

15 
 
 
 
 

15 

20 
 
 
 
 

20 

ปีละ 5 
โครงการ 
 
 

 
ปีละ 5 
โครงการ 

 

1. การ
ให้บริการ
ประชาชนให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

2. เสริมสร้าง
ให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

-โครงการส่งเสริมการเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงาน 
จ านวน 10 โครงการ 
 
 
-โครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนจ านวน 
10 โครงการ 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 

กองคลัง/กอง
การศึกษา 

 
 
 

กองคลัง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

               46 

 

แบบ ยท.03 



1 ด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพืน้ฐาน ด้านบริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง
2 ด้านเศรษฐกิจ ด้านบริหารทัว่ไป บริหารงานทัว่ไป ส านักปลัด

ด้านการเศรษฐกิจ การเกษตร ส านักปลัด
ด้านบริการชุมชนและสังคม การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษา

3 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านบริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษา
ด้านบริหารทัว่ไป บริหารงานทัว่ไป ส านักปลัด
ด้านบริหารทัว่ไป การรักษาความสงบภายใน ส านักปลัด
ด้านบริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
ด้านบริการชุมชนและสังคม การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษา
ด้านบริการชุมชนและสังคม สังคมสงเคราะห์ ส านักปลัด
ด้านการด าเนินงานอื่น งบกลาง ส านักปลัด
ด้านบริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลัด

4 ด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ด้านบริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
ด้านการเศรษฐกิจ การเกษตร กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

5 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่ ด้านบริหารทัว่ไป บริหารงานทัว่ไป ส านักปลัด  
ด้านบริหารทัว่ไป บริหารงานทัว่ไป กองคลัง
ด้านบริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลัด
ด้านบริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษา

หน่วยงานสนับสนุน

 การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ที่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลักดา้น

ส่วนที่ 4






แบบ ผ.07

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

1) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณูปโภค     
และโครงสร้างพื้นฐาน

  1.1 แผนงานการเคหะและชุมชน 79 55,461,500     79 55,461,500  79 55,461,500   79 55,461,500  316 221,846,000   

รวม 79 55,461,500    79 55,461,500  79 55,461,500  79 55,461,500  316 221,846,000  

2) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ

 2.1 แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 130,000          3 130,000       3 130,000        3 130,000       12 520,000          
 2.2 แผนงานการเกษตร 3 170,000          3 170,000       3 170,000        3 170,000       12 680,000          

 2.3 แผนการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 1 20,000            1 20,000         1 20,000          1 20,000          4 80,000            

รวม 7 320,000         7 320,000       7 320,000       7 320,000       28 1,280,000      

3)ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสังคมและคุณภาพชีวติ

  3.1 แผนงานการศึกษา 11 1,990,000       11 1,990,000    11 1,990,000     11 1,990,000     44 7,960,000       

  3.2 แผนการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 10 680,000          10 680,000       10 680,000        10 680,000       40 2,720,000       

  3.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6 230,000          6 230,000       6 230,000        6 230,000       24 920,000          

  3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 350,000          2 350,000       2 350,000        2 350,000       8 1,400,000       

3)ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวติ (ต่อ)

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ โครงการทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการเอง
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

ยุทธศาสตร์

เทศบาลต าบลเมอืงงาย






แบบ ผ.07

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

ส าหรับ โครงการทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการเอง
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

ยุทธศาสตร์

  3.4 แผนงานสาธารณสุข 5 180,000          5 180,000       5 180,000        5 180,000       20 720,000          

  3.5 แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 110,000          3 110,000       3 110,000        3 110,000       12 440,000          

  3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7 230,000          7 230,000       7 230,000        7 230,000       28 920,000          

  3.7 แผนงานงบกลาง 3 11,180,000     3 11,180,000  3 11,180,000   3 11,180,000  12 44,720,000     

รวม 47 14,950,000    47 14,950,000  47 14,950,000  47 14,950,000  188 59,800,000    

4.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านส่ิงแวดล้อมและ      
     ทรัพยากรธรรมชาติ

   4.1 แผนงานสาธารณสุข 5 80,000            5 80,000         5 80,000          5 80,000          20 320,000          

   4.2 แผนงานการเกษตร 3 40,000            3 40,000         3 40,000          3 40,000          12 160,000          
   4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 3 170,000          3 170,000       3 170,000        3 170,000       12 680,000          
   4.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 50,000            1 50,000         1 50,000          1 50,000          4 200,000          

รวม 12 340,000         12 340,000       12 340,000       12 340,000       48 1,360,000      
5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
   5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 13 915,000          13 915,000       13 915,000        13 915,000       52 3,660,000       
   5.2 แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 120,000          3 120,000       3 120,000        3 120,000       12 480,000          
   5.3 แผนงานการศึกษา 1 30,000            1 30,000         1 30,000          1 30,000          4 120,000          

รวม 17 1,065,000      17 1,065,000    17 1,065,000    17 1,065,000    68 4,260,000      
รวมทั้งสิ้น 162 72,136,500    162 72,136,500  162 72,136,500  162 72,136,500  648 288,546,000  






แบบ ผ. 01

2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่1  การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่งยืน

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย

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

1 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จากบา้นนายมูล 
แสนเมืองดี ไปถึงที่นา
นายสมฤทธิ ์แสงเขื่อน    
 (หมู่ที่ 1)

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางในการสัญจร
ไป-มา ได้รับความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

ยาวประมาณ 156 
เมตร กวา้ง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

365,000  
(2560: 

365,000)

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร  ไป-มา

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ต้ังแต่บา้นนายคําต๋ัน
 วงวาท ไปทางทศิเหนือ 
ถึงที่นานายนรินทร์ 
กันทยศ (หมู่ที่ 1)

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางในการสัญจร
ไป-มา ได้รับความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

ยาวประมาณ 380 
เมตร กวา้ง 3 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

627,000 
(2560: 

627,000)

627,000 627,000 627,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ 
อปท

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร  ไป-มา

กองช่าง

งบประมาณและที่ผ่านมา
 ตัวชี้วัด  (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลเมอืงงาย

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์






แบบ ผ. 01

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย

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

งบประมาณและที่ผ่านมา
 ตัวชี้วัด  (KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

3 โครงการก่อสร้างสะพาน
บล็อก ถนนรบา้นนางบญุ
มี เรือนใหญ่ (หมู่ที.่1)

เพื่อใหป้ระชาชนข้าม
ลําเหมืองในการสัญจร
ไป-มา ได้รับความ
สะดวก

ความกวา้งของถนน     
    7 เมตร ความกวา้ง
ของลําเหมือง   5 เมตร

150,000  
(2560: 

150,000)

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร  ไป-มา

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จากที่ดิน          
น.ส.สุกันทา  อินหวนั ถึง
ที่ดิน นายณรงค์เดช  
สมควร (หมู่ที่ 2)

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว

ยาวประมาณ 85  
เมตร ความกวา้ง  4   
เมตร     หนา  0.15  
เมตร

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทาง

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จากที่ดิน น.ส.น้ํา
ทพิย์  เขื่อนเพชร ถึงที่ดิน
 นางกันยา  สีทอง (หมู่ที่
 2)

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว

ยาวประมาณ 85  
เมตร ความกวา้ง  4   
เมตร     หนา  0.15  
เมตร

200,000 
(2560: 

200,000)

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทาง

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง/คสล. ข้างสวนนาย
สําเนียง ศรีวชิัย (หมู่ที่ 2)

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว

ความกวา้ง  4   เมตร  
  ยาว 93 เมตร  หนา 
 0.15  เมตร

220,000 220,000 220,000 220,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ 
อปท

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทาง

กองช่าง






แบบ ผ. 01

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย

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

งบประมาณและที่ผ่านมา
 ตัวชี้วัด  (KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

7 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง/คสล. ข้างสวนนาย
สําเนียง ศรีวชิัย (หมู่ที่ 2)

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว

ความกวา้ง  6  เมตร   
 ยาว 126 เมตร  หนา 
 0.15  เมตร

450,000 450,000 450,000 450,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ 
อปท

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทาง

กองช่าง

8 โครงการขยายถนนต้ังแต่
ปอ้มยามตํารวจถึง
โรงเรียนบา้นใหม่ (ม.3)

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว

ยาวประมาณ 850  
เมตร ความกวา้ง  4   
เมตร     หนา  0.15  
เมตร

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทาง

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังจากที่นานายสวสัด์ิ 
คําแสน ถึงที่นานายเล่ือน
 คนสะอาด (หมู่ที่ 3)

เพื่อใหป้ระชาชน
เดินทางไปมาได้อย่าง
สะดวก

ยาว 300.00 เมตร 
กวา้ง 3.00 เมตร

150,000  
(2560: 

150,000)

150,000 150,000 150,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ 
อปท

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มา

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ต้ังแต่ที่นานายสวสัด์ิ
 คําแสน ไปสุดเขต
รับผิดชอบของเทศบาล
ตําบล  เมืองงาย (หมู่ที่ 3)

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางในการสัญจร
ไป-มา ได้รับความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

ยาว 1,400 เมตร 
กวา้ง 5.00 เมตร

3,000,000 
(2560:  

3,000,000)

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มา

กองช่าง






แบบ ผ. 01

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย

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

งบประมาณและที่ผ่านมา
 ตัวชี้วัด  (KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

11 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ต้ังแต่สวนนางสม
บญุ ไปทางทศิตะวนัออก
ไปถึงโรงเรียนบา้นแม่ข้อน
 (หมู่ที่ 4)

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางในการสัญจร
ไป-มา ได้รับความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

ยาว 250.00 เมตร 
กวา้ง 4.00 เมตร

550,000 550,000 550,000 550,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ 
อปท

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มา

กองช่าง

12 โครงการเสริมไหล่ถนน
ทั้งสองข้างจากบา้นนาย
ถนอม จนสุดเขตเทศบาล
และทําปา้ยจราจร      
(หมู่ที่ 4)

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก
และมีความปลอดภยั
ในการใช้รถใช้ถนน

ยาว 410.00 เมตร 
กวา้ง 0.50 เมตร

106,000 
(2560: 

106,000)

106,000 106,000 106,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ 
อปท

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภยัในการ
เดินทาง

กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ในชุมชนบา้นแม่ข้อน
 ครบทกุสายในหมู่บา้น 
(ฝ่ังตะวนัออก) (หมู่ที่ 4)

เพื่อใหป้ระชาชน
เดินทางได้สะดวก
และปลอดภยั

กวา้ง 2.50 - 4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร

4,500,000 
(2560: 

4,500,000)

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทาง

กองช่าง






แบบ ผ. 01

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย

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

งบประมาณและที่ผ่านมา
 ตัวชี้วัด  (KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

14 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ต้ังแต่หน้าบา้นนาย
ม้วน สุวรรณ ถึงสะพาน
ลําเหมือง นางขจร อายุ
มั่น (หมู่ที่ 9)

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
ถนนไวข้นถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 3.00 เมตร หนา
 0.15  เมตร ยาว 
160 เมตร

280,000 
(2560: 

280,000)

280,000 280,000 280,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ 
อปท

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามหว้ยโปง่ขามบริเวณ
หน้าบา้นพอ่หลวงวชิัย 
ชมพ ู(หมู่ที่ 9)

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางในการสัญจร
ไป-มา ได้รับความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

ผิวจราจรกวา้ง 8.00 
เมตร ยาว 6.00 เมตร

350,000  
(2560: 

350,000)

350,000 350,000 350,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ 
อปท

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จากสวนนายดวงคํา
 ดวงแก้ว ถึงสวนนายบญุ
ช่วย  เขื่อนเพชร (ม.10)

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว

กวา้งประมาณ  3.50 
เมตร ยาวประมาณ 
408  เมตร   หนา 
0.15  เมตร

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทาง

กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จากปากทางเข้า
ถนนหมู่ที่ 3 จนถึงที่นา
นายจันทร์ตา วงศ์หาร 
(หมู่ที่ 10)

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางในการสัญจร
ไป-มา ได้รับความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

ถนนกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 480 เมตร หนา 
0.15 เมตร

940,000 
(2559: 

940,000)

940,000 940,000 940,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ 
อปท

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร และแก้ไข
ปญัหาอุทกภยั

กองช่าง






แบบ ผ. 01

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย

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

งบประมาณและที่ผ่านมา
 ตัวชี้วัด  (KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

18 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.พร้อมรางระบายน้ํา
แบบมีฝาปดิ จากวดั
กลางทุ่งไปทศิตะวนัตก 
(หมู่ที่ 10)

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางในการสัญจร
ไป-มา ได้รับความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

1.ถนนกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 100.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
(250,000 บาท)    2.
รางระบายน้ํารูปตัวยู 
ขนาด 0.40 x 0.50
เมตร ยาว 100.00 
เมตร (150,000 บาท)

400,000 400,000 400,000 400,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ 
อปท

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจร และแก้ไข
ปญัหาอุทกภยั

กองช่าง

19 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. โดยเปล่ียนถนน
ลูกรังเปน็ คสล. (หมู่ที่ 
10)

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางในการสัญจร
ไป-มา ได้รับความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

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

550,000 550,000 550,000 550,000 จํานวน 2 สาย ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง

กองช่าง

20 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บา้นนายสะอาด  
แสงทพิย์ ไปส้ินที่หอพอ่
เจ้าบา้นหนองบวั (ม.11)

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
ถนนสําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว

ความกวา้ง 3.50  
เมตร ยาว 146  เมตร 
 หนา 0.15 เมตร

300,000 
(2560: 

300,000)

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทาง

กองช่าง






แบบ ผ. 01

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย

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

งบประมาณและที่ผ่านมา
 ตัวชี้วัด  (KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

21 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บา้นนางกนิษฐา 
ดวงใจ ถึงถนน คสล.เดิม 
(หมู่ที่ 11)

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางในการสัญจร
ไป-มา ได้รับความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

กวา้ง 3.50 เมตร ยาว
 160 เมตร หนา 0.15
 เมตร

    280,000  
 (2560: 

280,000)

280,000 280,000 280,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ 
อปท

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

22 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังบดอัดแน่น พร้อม
วางทอ่ระบายน้ํา คสล. 
จากบา้นนายมนตรี  มะโล่
 ถึงบา้นนางอุทยั เรือน
มาก (หมู่ที่ 11)

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางในการสัญจร
ไป-มา ได้รับความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

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

20,000 
(2559: 
20,000)

20,000 20,000 20,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ 
อปท

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

23 โครงการต่อเติมถนน 
คสล. จากปา่ช้าไปจนถึง
สวนนางบวัรอน สุริวรรณ 
(หมู่ที่ 11)

เพื่อใหป้ระชาชนมี
เส้นทางในการสัญจร
ไป-มา ได้รับความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

ถนนกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 100.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

250,000 250,000 250,000 250,000 ถนนที่ทําได้
มาตรฐานของ 
อปท

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
เดินทาง

กองช่าง

24 โครงการติดต้ังกระจก
ส่องทางโค้งบริเวณมุม
ถนน ทกุสายในเขต
เทศบาล

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความปลอดภยัในการ
สัญจรไป-มา

ถนนและซอยมีชื่อ ซ่ึง
สะดวกต่อการจดจํา 
และการเดินทาง

60,000 
(2559: 
60,000)

60,000 60,000 60,000 จํานวน 1 
โครงการ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา และมี
ความปลอดภยัต่อ
การใช้รถใช้ถนน

กองช่าง






แบบ ผ. 01

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย

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

งบประมาณและที่ผ่านมา
 ตัวชี้วัด  (KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

25 โครงการก่อสร้าง/จัดทํา
ปา้ยชื่อถนน, ชื่อซอย
ต่าง ๆในเขตเทศบาล
ตําบลเมืองงาย

เพื่อใหม้ีปา้ยชื่อถนน, 
ชื่อซอยต่าง ๆ ในเขต
เทศบาลฯ ซ่ึงสะดวก
ต่อการจดจํา

ซอย และถนนทกุสายใน
เขตเทศบาลฯ

200,000 
(2560: 

200,000)

200,000 200,000 200,000 จํานวน 1 
โครงการ

ถนนและซอยมีชื่อ 
ซ่ึงสะดวกต่อการ
จดจํา และการ
เดินทาง

กองช่าง






แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

1 โครงการดาดล าเหมือง
 คสล. จากถนนแม่
ข้อน-นาหวาย ไปทาง
ทศิตะวนัออกจนสุดล า
เหมือง (ม.1)

เพื่อใหก้ารระบายน้ า
คล่องตัว และเพื่อ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม
ขังในพื้นที่

ยาวประมาณ 500  
เมตร ทอ้งรางกวา้ง 
0.70 เมตรสูงเฉล่ีย 
0.80 เมตร  ทอ้งราง
และข้างรางหนา  0.10  
เมตร

3,000,000 
(2560:  

300,000)

3,000,000 3,000,000 3,000,000 ก่อสร้าง
เปน็ไปตาม
แบบ ที่ อปท.
ก าหนด

การระบายน้ า
คล่องตัว ไม่มีปญัหา
น้ าทว่มขัง

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
    ตวัชี้วัด  
      (KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลเมอืงงาย

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก






แบบ ผ.01

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
    ตวัชี้วัด  
      (KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2 โครงการก่อสร้างดาดล า
เหมืองอาคารรูปตัวยู
จากที่นานายเชื้อ เขื่อน
เพชร ถึงนานายจรูญ 
กันทะวงศ์  (หมู่ที่ 1)

เพื่อใหก้ารระบายน้ า
ได้ดีและรองรับน้ าได้
มากขึ้น

ยาว 325.00 เมตร 
กวา้ง 1.00 เมตร ลึก 
1.00 เมตร

910,000 
(2560:  

910,000)

910,000 910,000 910,000 ก่อสร้าง
เปน็ไปตาม
แบบ ที่ อปท.
ก าหนด

ประชาชนมีน้ าไวใ้ช้
ในการเกษตรอย่าง
เพยีงพอ

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างดาดล า
เหมืองรูปตัวยูต้ังแต่ นา
นายประพนัธ ์อายุมั่น 
ถึงนานายอุ่นเรือน 
กันทะวงค์ (หมู่ที่ 1)

เพื่อใหก้ารระบายน้ า
คล่องตัว และเพื่อ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม
ขังในพื้นที่

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

712,500  
(2560: 

712,500)

712,500 712,500 712,500 ก่อสร้าง
เปน็ไปตาม
แบบ ที่ อปท.
ก าหนด

การระบายน้ า
คล่องตัว ไม่มีปญัหา
น้ าทว่มขัง

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างดาดล า
เหมืองรูปตัวว ีต้ังแต่ 
นานายประณต กิติ ถึง
ที่นา น.ส. สุกันทา  อิน
หวนั(หมู่ที่ 1)

เพื่อใหก้ารระบายน้ า
คล่องตัว และเพื่อ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม
ขังในพื้นที่

ขนาดปากรางกวา้ง 
1.20 เมตร สูง 0.80 
เมตร ยาว 450.00 เมตร

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

การระบายน้ า
คล่องตัว ไม่มีปญัหา
น้ าทว่มขัง

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บา้น (ม.2)

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ า
สะอาดในการอุปโภค
 -บริโภค

แทง้ค์น้ าขนาด 10,000
 ลิตร พร้อมเคร่ืองสูบ ถัง
กรองน้ าสะอาด

1,000,000 
(2560:  

1,000,000)

1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน 1 แหง่ ประชาชนมีน้ า
สะอาดในการอุปโภค
 -บริโภค

กองช่าง






แบบ ผ.01

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
    ตวัชี้วัด  
      (KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

6 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. พร้อม
ฝาปดิ บา้น นายนวล 
ทามัง ถึงข้างบา้นนาง
วชัรี  ศรีกาฬสินธ ์(ม.2)

เพื่อใหก้ารระบายน้ า
คล่องตัว และเพื่อ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม
ขังในพื้นที่

กวา้ง  0.80  เมตร      
 ยาว  100  เมตร        
   ลึก  1  เมตร

400,000 
(2560: 

400,000)

400,000 400,000 400,000 ก่อสร้าง
เปน็ไปตาม
แบบ ที่ อปท.
ก าหนด

การระบายน้ า
คล่องตัว ไม่มีปญัหา
น้ าทว่มขัง

กองช่าง

7 โครงการขุดลอกอ่าง
เก็บน้ าหว้ยปู่เจี๋ยน (ม.2)

เพื่อใหส้ามารถกักเก็บ
น้ าในปริมาณที่มากขึ้น
กวา่เดิม

กวา้ง  20 เมตร          
 ยาว 20  เมตร           
   ลึก  2 เมตร

200,000 
(2560: 

200,000)

200,000 200,000 200,000 จ านวน 1 แหง่ ประชาชนมีน้ า
เพยีงพอต่อการท า
เกษตรกรรม

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กแบบเปดิ บริเวณ
ถนนด้านทศิใต้พระ
สถูปฯไปทางทศิ
ตะวนัออกหกัเล้ียวไป
ทางทศิใต้     (หมู่ที่ 2)

เพื่อใหร้างระบายน้ า
ในช่วงฤดูน้ าหลากมี
ประสิทธภิาพยิ่งขึ้น

กวา้งประมาณ 0.80 
เมตร พื้นรางและทอ้ง
รางหนา 0.10 เมตร 
ยาวประมาร 300.00 
เมตร

1,050,000 
(2560: 

1,050,000)

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

การระบายน้ า
คล่องตัว มี่น้ าทว่มขัง
 และประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยัในการ
สัญจรไป-มา

กองช่าง






แบบ ผ.01

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
    ตวัชี้วัด  
      (KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

9 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาประจ าหมู่บา้น/
ถังกรองน้ าบา้นเหล่า 
(หมู่ที่ 3)

เพื่อใหป้ระชาชนใน
พื้นที่ได้มีน้ าสะอาดใน
การอุปโภค-บริโภค

ถังเก็บน้ าพร้อมระบบ
กรองน้ า จ านวน 1 แหง่

600,000 
(2559: 

600,000)

600,000 600,000 600,000 จ านวน 1 แหง่ ประชาชนได้มีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภค
บริโภค

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างฝาปดิ
รางน้ าต้ังแต่ส่ีแยก 
เขื่อนหว้ยแม่ข้อนไป
ทางทศิใต้ไปจนถึงบา้น
เหล่า(บา้นนายสิงหท์อง
 แสงเหล้ือม) (หมู่ที่ 3)

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความปลอดภยัในการ
สัญจร

ฝาปดิขนาดยาว 
550.00 เมตร

750,000 750,000 750,000 750,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีความ
ปลอดภยั

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างเรียง
หนิตามล าเหมือง
สาธารณประโยชน์ข้าง
โรงครัวกลุ่มแม่บา้น     
(หมู่ที่ 3)

เพื่อปอ้งกันการ
พงัทะลายของดินและ
การถูกกัดเซาะจากน้ า

กวา้ง 1.00 เมตร ยาว 
90.00 เมตร

850,000 
(2560: 

850,000)

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

มีพื้นที่ที่มั่นคงถาวร 
ปอ้งกันการ
พงัทะลายของดิน

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างดาดล า
เหมืองต้ังแต่บา้นนาย
อุดม ผาสพ ถึงหน้าวดั
ศรีบญุเรือง (หมู่ที่ 3)

เพื่อใหก้ารระบายน้ า
คล่องตัว และเพื่อ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม
ขังในพื้นที่

ขนาด 0.60 x 0.50 
ยาว 550.00 เมตร

900,000 900,000 900,000 900,000 ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

การระบายน้ า
คล่องตัว ไม่มีปญัหา
น้ าทว่มขัง

กองช่าง






แบบ ผ.01

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
    ตวัชี้วัด  
      (KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

13 โครงการก่อสร้างดาดล า
เหมืองต้ังแต่นานางขัน
แก้ว การหมั่น ถึงหน้า
โรงเรียนบา้นใหม่  (หมู่
ที่ 3)

เพื่อใหก้ารระบายน้ า
คล่องตัว และเพื่อ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม
ขังในพื้นที่

ขนาด 0.60 x 0.50 
ยาว 287.00 เมตร

480,000 480,000 480,000 480,000 ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

การระบายน้ า
คล่องตัว ไม่มีปญัหา
น้ าทว่มขัง

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างเรียง
หนิยาแนวจากสะพาน
บา้นนายสง่า ไปทาง
ทศิตะวนัออก (หมู่ที่ 4)

เพื่อปอ้งกันน้ ากัดเซาะ
ตล่ิง

สูงประมาณ 1.50 เมตร
 ยาวประมาณ 
1,500.00 เมตร

450,000 
(2560:  

450,000)

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

การระบายน้ า
คล่องตัว ไม่มีปญัหา
น้ าทว่มขัง

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ ารูปตัวยูหลัง
บา้นนายสวาท สีเงิน 
ไปทางทศิตะวนัออกถึง
บา้นนายทมิชัย เขื่อน
เพชร(หมู่ที่ 4)

เพื่อใหก้ารระบายน้ า
คล่องตัว และเพื่อ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม
ขังในพื้นที่

ขนาด 120.00 เมตร สูง
 0.80 เมตร ยาว 
230.00 เมตร

600,000 600,000 600,000 600,000 ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

การระบายน้ า
คล่องตัว ไม่มีปญัหา
น้ าทว่มขัง

กองช่าง

16 โครงการปรับปรุงล าน้ า
แม่ข้อน (หมู่ที่ 4)

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพยีงพอ

ยาวประมาณ 3,000 
เมตร

2,000,000 
(2560:  

2,000,000)

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

ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพยีงพอ

กองช่าง






แบบ ผ.01

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
    ตวัชี้วัด  
      (KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

17 โครงการเรียงหนิยาแนว
เดิมจากหลังบา้น        
 นายโอภาส วจิิตรแสง 
ถึงสะพานหว้ยโปง่ขาม 
(ม.9)

เพื่อใหก้ารระบายน้ า
คล่องตัว และเพื่อ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม
ขังในพื้นที่

ยาว 450 เมตร           
  สูง 2.50 เมตร          
    หนา 0.25 เมตร

1,000,000 
(2560:  

2,000,000)

1,000,000 1,000,000 1,000,000 พนังกัน
ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

การระบายน้ า
คล่องตัว ไม่มีปญัหา
น้ าทว่มขัง

กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าตัวย/ูเรียงหนิ
ยาแนว ล าน้ าโปง่ขาม
ต้ังแต่ฝายหา้วดัอัมพา
รามไปทางทศิ
ตะวนัออก (หมู่ที่ 9)

เพื่อใหก้ารระบายน้ า
คล่องตัวและเพื่อ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม
ขังในพื้นที่

เพื่อใหก้ารระบายน้ า
คล่องตัวและเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้ าทว่มขังในพื้นที่

900,000 
(2560: 

900,000)

900,000 900,000 900,000 ระยะทาง 
900 เมตร

การระบายน้ า
คล่องตัว ไม่มีปญัหา
น้ าทว่มขัง

กองช่าง

19 โครงการเพิ่มเติมระบบ
ประปาหมู่บา้น เพื่อให้
ประชาชนมีน้ าสะอาด
อุปโภค บริโภค(หมู่ที่ 9)

เพื่อซ้ือทอ่ PVC เพื่อ
เพิ่มเติมระบบประปา
หมู่บา้น เพื่อให้
ประชาชนมีน้ าสะอาด
อุปโภค บริโภค

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

ประชาชนมีน้ า
สะอาดอุปโภค 
บริโภค ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง






แบบ ผ.01

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
    ตวัชี้วัด  
      (KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

20 โครงการก่อสร้างคลอง
ส่งน้ า คสล. จากที่นา
นายวลัลภ โกฎแิก้ว ถึง
ที่นาต่อจากโครงการ
ของ อบจ.(หมู่ที่ 9)

เพื่อใหก้ารระบายน้ า
คล่องตัวและเพื่อ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม
ขังในพื้นที่

กวา้ง  2.00 เมตร ลึก 
1.50 เมตร ยาว 
500.00 เมตร

1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 การระบายน้ า การระบายน้ า
คล่องตัว ไม่มีปญัหา
น้ าทว่มขัง

กองช่าง

21 โครงการก่อสร้าง
แทง็ก์น้ าพร้อมอุปกรณ์
 บริเวณสุสานบา้น
ม่วงง้ม (หมู่ที่ 9)

เพื่อกักเก็บน้ า และ
กระจายน้ าเพื่อการ
อุปโภค-บริโภค

ขนาดกวา้ง 15 เมตร 
ยาว 20 เมตร สูง 3 เมตร

500,000 
(2560: 

500,000)

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

กองช่าง

22 โครงการขยายระบบ
ประปาหมู่บา้น โดยการ
เจาะบอ่บาดาล ท า
ระบบประปาพร้อม
เดินทอ่ส่งน้ า (หมู่ที่ 10)

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพยีงพอ

จ านวน 1 ชุด 1,500,000  
(2560: 

1,500,000)

1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวน 1 ชุด ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคอย่าง
เพยีงพอ

กองช่าง

23 โครงการก่อสร้างที่พกั
น้ าบอ่ซีเมนต์ขนาด
ความจุ 6 x 6 เมตร 
(หมู่ที่ 10)

เพื่อใหม้ีที่พกัน้ า กัก
เก็บน้ าใช้ในฤดูแล้ง

กวา้ง 6 เมตร ยาว 6 
เมตร ลึก 3 เมตร

400,000 
(2560: 

400,000)

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

กองช่าง






แบบ ผ.01

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
    ตวัชี้วัด  
      (KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

24 โครงการก่อสร้างฝาปดิ
รางระบายน้ าทั้ง
หมู่บา้น (หมู่ที่ 10)

เพื่อก่อสร้างฝาปดิราง
ระบายน้ าทั้งหมู่บา้น

จ านวน 1 โครงการ 600,000 600,000 600,000 600,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั

กองช่าง

25 โครงการขยายเขต
ประปาใหท้ั่วหมู่บา้น 
(หมู่ที่ 10)

เพื่อขยายเขตประปา
ใหท้ั่วหมู่บา้น

จ านวน 1 โครงการ 800,000 800,000 800,000 800,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

26 โครงการสูบน้ าด้วย
พลังงานไฟฟา้บริเวณ
อ่างเก็บน้ าโปง่ฟาน 
(หมู่ที่ 11)

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
น้ าใช้ในภาคเกษตร
ภายในหมู่บา้น

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

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
ภาคเกษตรอย่างทั่วถึง

กองช่าง

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

เพื่อใหก้ารระบายน้ า
คล่องตัว และเพื่อ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม
ขังในพื้นที่

ขนาด 0.60 x 0.800  
ยาว 280.00 เมตร

550,000 550,000 550,000 550,000 ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

การระบายน้ า
คล่องตัว ไม่มีปญัหา
น้ าทว่มขัง

กองช่าง

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

เพื่อใหก้ารระบายน้ า
คล่องตัว และเพื่อ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม
ขังในพื้นที่

สูง 1.00 X 3.00 เมตร
 ยาว 600.00 เมตร

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

การระบายน้ า
คล่องตัว ไม่มีปญัหา
น้ าทว่มขัง

กองช่าง






แบบ ผ.01

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
    ตวัชี้วัด  
      (KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

29 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าจากสามแยก
บา้นนางสุพตัรา โนจ๊ะ 
จนถึงสวนนายนิราช  
ใจมูล (ม.11)

เพื่อใหก้ารระบายน้ า
คล่องตัว และเพื่อ
ปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม
ขังในพื้นที่

กวา้ง  0.70 เมตร        
  ยาว  160  เมตร       
   ลึก  0.90  เมตร

300,000 
(2560: 

400,000)

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

การระบายน้ า
คล่องตัว ไม่มีปญัหา
น้ าทว่มขัง

กองช่าง

30 โครงการก่อสร้างฝา
รางน้ าเดิมจากบา้นนาง
ภาวนิี ดีวอง ไปจนถึง
สวนยายก๋องค า ฝ้ันล้น 
(ม.11)

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความปลอดภยัในการ
สัญจร

ความยาวของฝารางน้ า
ยาว 300 เมตร

300,000 
(2560: 

300,000)

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

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในการสัญจร

กองช่าง

31 โครงการขุดเจาะบอ่น้ า
บาดาลพร้อมระบบสูบ
น้ าเพื่อใช้ส าหรับอุปโภค
 บริโภค

เพื่อแก้ไขปญัหาภยั
แล้ง ใหก้ับประชาชน
ขาดแคลนน้ าอุปโภค 
บริโภค

จ้างเหมาบริการขุดเจาะ
บอ่น้ าบาดาลพร้อม
ระบบสูบน้ าเพื่อใช้
ส าหรับอุปโภค บริโภค 
หมู่ที่ 1,2,3,4, 9,10 
และหมู่ที่ 11

3,500,000 
(2560: 

3,500,000)

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

ประชาชนมีน้ า
สะอาดส าหรับ
อุปโภค บริโภคอย่าง
พอเพยีงและทั่วถึง

กองช่าง






แบบ ผ.01

เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
    ตวัชี้วัด  
      (KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

32 โครงการติดต้ังระบบ
สูบน้ าบาดาลเพื่อการ
อุปโภคบริโภค

เพื่อแก้ไขปญัหาภยั
แล้ง ใหก้ับประชาชน
ขาดแคลนน้ าอุปโภค 
บริโภค

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

210,000 
(2560: 

210,000)

210,000 210,000 210,000 ก่อสร้างตาม
แบบที่ก าหนด

ประชาชนมีน้ า
สะอาดส าหรับ
อุปโภค บริโภคอย่าง
พอเพยีงและทั่วถึง

กองช่าง

33 โครงการก่อสร้างประตู
ส าหรับ ปดิ-เปดิน้ า 
ตามฝ่ายต่าง ๆ บริเวณ
ล าหว้ยแม่ข้อน และ 
ล าหว้ยแม่งาย

เพื่อใหก้ารระบายน้ ามี
ความคล่องตัวมาก
ยิ่งขึ้น

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

1,000,000  
(2560: 

1,000,000)

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

การระบายน้ า
คล่องตัว ไม่มีปญัหา
น้ าทว่มขัง และ
ประชาชนมีน้ าใช้
เพื่อการเกษตร
ตลอดปี

กองช่าง






แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีม่ปีระสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม

 -ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย

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

1 โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ (หมู่ที่ 1)

เพื่อใหม้ีอาคารไวใ้ช้
ท ากิจกรรมที่เปน็
ประโยชน์ร่วมกัน

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

1,200,000  
(2560: 

1,200,000)

1,200,000 1,200,000 1,200,000 อาคารก่อสร้าง
ตามแบบที่
ก าหนด จ านวน
 1 หลัง

 ประชาชนมีอาคาร
สาธารณประโยชน์
ในชุมชน มีสถานที่
ท ากิจกรรมร่วมกัน

กองช่าง

2 โครงการซ่อมแซม
อาคาร       
สาธารณประโยชน์
พร้อมปรับปรุงหอ้งน้ า 
(หมู่ที่ 1)

เพื่อใหม้ีอาคาร
สภาพที่ดีใช้งานได้

จ านวน 1 แหง่ 90,000 
(2560: 
90,000)

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

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

 ตัวชี้วัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
เทศบาลต าบลเมอืงงาย

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน






แบบ ผ.01

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

 ตัวชี้วัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

3 โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์(หมู่ที่ 2)

เพื่อใช้เปน็สถานที่
ประกอบวธิกีรรม
ต่างๆชองชุมชน 
บริเวณหอเส้ือบา้น

ขนาดกวา้ง 4 เมตร      
 ยาว  6 เมตร

200,000 
(2560: 

200,000)

200,000 200,000 200,000 จ านวน 1 หลัง ประชาชนมีอาคาร  
 สาธารณประโยชน์
ในชุมชน มีสถานที่
ท ากิจกรรมร่วมกัน

กองช่าง

4 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม ศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนประจ า
หมู่บา้น (หมู่ที่ 2)

เพื่อใหศู้นย์เรียนรู้
ประจ าหมู่บา้นที่
มั่นคงแข็งแรง

ปรับปรุงผ้า ทาสี ปู
กระเบื้อง ซ่อมแซมผนัง 
ประตู-หน้าต่าง

155,000 
(2560: 

155,000)

155,000 155,000 155,000 จ านวน 1 แหง่ ประชาชนมีศูนย์การ
เรียนรู้ที่มั่นคง
แข็งแรง

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างเสริม
ลานปา่ช้า คสล. บา้น
ใหม่ ทางทศิเหนือ (หมู่
ที่ 3)

เพื่อใหช้าวบา้นที่มา
ประกอบพธิฌีาปณ
กิจศพ มีพื้นที่จอดรถ

พื้นที่ประมาณ 500 ตร.
ม.

230,000 
(2560: 

230,000)

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

เพื่อเพิ่มพื้นที่จอด
รถและพื้นที
ประกอบพธิต่ีาง ๆ

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างร้ัวปา่
ช้าบา้นใหม่ (หมู่ที่ 3)

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ร้ันกั้นปา่ช้า

จ านวน 1 แหง่ ยาว 
600.00 เมตร สูง 1.50
 เมตร

900,000 
(2560: 

900,000)

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

กองช่าง






แบบ ผ.01

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

 ตัวชี้วัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

7 โครงการเทพื้นหอเจ้า
บา้นพร้อมรางระบาย
น้ ารูปตัวยู (หมู่ที่ 4)

เพื่อใหชุ้มชน
ประกอบกิจกรรม
ส่วนรวมของ
ประชาชนในหมู่บา้น

1.รางระยายน้ ารูปตัวยู 
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)

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

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้าง
หอพกัน้ าโครงเหล็ก
(หมู่ที่ 4)

เพื่อใหม้ีที่พกัน้ า กัก
เก็บน้ าใช้ในฤดูแล้ง

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

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาอเนกประสงค์ 
(หมู่ที่ 4)

เพื่อใหป้ระชาชนมี
สถานที่ออกก าลัง
กายประจ าหมู่บา้น

จ านวน 1 แหง่ 300,000 
(2560: 

300,000)

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

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์ บริเวณ
ที่สาธารณประโยชน์
ประจ าหมู่บา้น     
(หมู่ที่ 9)

เพื่อใหชุ้มชน
ประกอบกิจกรรม
ส่วนรวมของ
ประชาชนในหมู่บา้น

กวา้ง 25.00 เมตร ยาว
 30.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร

300,000 
(2560: 

300,000)

300,000 300,000 300,000 จ านวน 1 แหง่ ประชาชนมีสถานที่
อเนก ประสงค์ไว้
ท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกัน

กองช่าง






แบบ ผ.01

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

 ตัวชี้วัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

11 โครงการก่อสร้าง
หอ้งน้ าสาธารณะ
บริเวณที่
สาธารณประโยชน์
ประจ าหมู่บา้น       
(หมู่ที่ 9)

เพื่อใหป้ระชาชนได้มี
หอ้งน้ าใช้ในการ
ประกอบกิจกรรม
หมู่บา้น

กวา้ง 3 เมตร ยาว 10 
เมตร

150,000 
(2560: 

150,000)

150,000 150,000 150,000 จ านวน 1 แหง่ ประชาชนมี
สุขลักษณะที่ถูก
หลักอนามัยและมี
สุขลักษณะที่ดี

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างลาน 
คสล. อเนกประสงค์ 
พร้อมหอ้งน้ า
บริเวณฌาปนสถาน
บา้นสัน (หมู่ที่ 10)

เพื่อบริการประชาชน จ านวน 1 แหง่            
 ยาวประมาณ 30.00 
เมตรกวา้งประมาณ 
15.00เมตร หนา
ประมาณ 0.10 เมตร

 135,000    
(2560: 

135,000)

135,000 135,000 135,000 จ านวน 1 แหง่ ประชาชนมีพื้นที่ใน
การจอดรถและ
หอ้งน้ า อย่าง
เพยีงพอ และ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

กองช่าง

13 โครงการปรับปรุง
อาคาร ก่อสร้างหอ้งน้ า
 เทลาน ก่อสร้างร้ัว
บริเวณปา่ช้า (หมู่ที่ 
10)

เพื่อปรับปรุงอาคาร 
ก่อสร้างหอ้งน้ า เท
ลาน  ก่อสร้างร้ัว
บริเวณปา่ช้า

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

746,000 746,000 746,000 746,000 จ านวน 1 แหง่ ประชาชนมีพื้นที่ใน
การจอดรถและ
หอ้งน้ า อย่าง
เพยีงพอ และ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

กองช่าง






แบบ ผ.01

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

 ตัวชี้วัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

14 โครงการปรับปรุง
อาคาร ก่อสร้างหอ้งน้ า
 เทลาน บริเวณหอเจ้า
บา้น (หมู่ที่ 10)

เพื่อปรับปรุงอาคาร 
ก่อสร้างหอ้งน้ า     
เทลาน  บริเวณหอ
เจ้าบา้น

1.ปรับปรุงอาคาร 
(100,000 บาท)       
2.ก่อสร้างหอ้งน้ าขนาด 
2.00 x 2.00 (25,000
 บาท)                      
3.เทลาน 174.00    
ตร.ม. (100,000 บาท)

225,000 225,000 225,000 225,000 จ านวน 1 แหง่ สถานที่มีความ
ปลอดภยัและ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ใช้สถานที่

กองช่าง

15 โครงการต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์เปน็ 2 
ชั้น พร้อมหอ้งน้ า (หมู่
ที่ 11)

เพื่อใหม้ีสถานที่
ประกอบกิจกรรม
ส่วนรวมเพิ่มขึ้น

ขนาดกวา้ง 4 เมตร      
 ยาว 12 เมตร พร้อม
หอ้งน้ า

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

มีสถานที่ประกอบ
กิจกรรมส่วนรวม
เพิ่มขึ้น

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างร้ัว
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
กั้นลานอเนกประสงค์
กลางหมู่บา้น         
(หมู่ที่ 11)

เพื่อใหป้ระชาชนมีร้ัว
กั้นลานอเนกประสงค์

ยาว 66.00 เมตร สูง 
1.00 เมตร

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภยั

กองช่าง






แบบ ผ.01

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

 ตัวชี้วัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

17 โครงการปรับปรุง
อาคารเรียนศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก เทศบาลต าบล
เมืองงาย

เพื่อใหม้ีอาคาร
สถานที่ ศพด.ที่
เหมาะสมกับการ
จัดการเรียนการสอน
ในระดับปฐมวยั

หอ้งโสดทศันูปกรณ์และ
หอ้งส่ือการเรียนการสอน
ที่ได้มาตรฐาน จ านวน 1
 หอ้ง

300,000 
(2560: 

300,000)

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

เด็กนักเรียนได้รับ
การบริการจาก 
ศพด.ที่มีมาตรฐาน 
ในการจัดการเรียน
การสอน

กองช่าง

18 โครงการก่อสร้าง
หอ้งสมุด/ศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนของ
เทศบาลต าบลเมืองงาย

เพื่อสร้างหอ้งสมุด/
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ไวส้ าหรับใช้ใน
หอ้งสมุด/ศูนย์การ
เรียนรู้ของเทศบาลฯ

หอ้งสมุด/ศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน จ านวน 1 หลัง

300,000 
(2560: 

300,000)

300,000 300,000 300,000 จ านวน 1 หลัง ประชาชน/เยาวชน
ได้ใช้หอ้งสมุด/ศูนย์
การเรียนรู้ใน
การศึกษาค้นควา้

กองช่าง

19 โครงการก่อสร้าง
อาคารส าหรับเก็บวสัดุ
,อุปกรณ์, เอกสาร ฯลฯ
 ของเทศบาลต าบล
เมืองงาย

เพื่อใหม้ีสถานที่เก็บ
วสัดุ, อุปกรณ์ ,
เอกสาร ฯลฯ ของ
เทศบาลฯ อย่างเปน็
สัดส่วน และสะดวก
ในการค้นหา

จ านวน 1 แหง่ 300,000 
(2560: 

300,000)

300,000 300,000 300,000 จ านวน 1 แหง่ มีสถานที่จัดเก็บวสัดุ
, อุปกรณ์, เอกสาร 
ฯลฯ อย่างเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย

กองช่าง






แบบ ผ.01

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

 ตัวชี้วัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

20 โครงการปรับปรุง
หอ้งครัวศูนย์พฒันา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล 
 เมืองงาย

เพื่อใหห้อ้งครัวของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ถูกสุขลักษณะและมี
มาตรฐานตามเกณฑ์
ที่ก าหนด

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเมืองงาย

200,000 
(2560: 

200,000)

200,000 200,000 200,000 จ านวน 1 แหง่ หอ้งครัวของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กมี
มาตรฐานตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด

กองช่าง

21 โครงการก่อสร้าง
เตาเผาขยะบริเวณจุด
ฝังกลบขยะ

เพื่อใช้ในการก าจัด
ขยะอย่างถูก
สุขลักษณะ ลดมลพษิ

ก่อสร้างเตาเผาขยะ
ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 
1 ลบ.ม.

500,000 
(2560: 

500,000)

500,000 500,000 500,000 ปริมาณขยะที่
ฝังกลบลดลง
ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 50

ปริมาณขยะลดลง 
ลดปญัหาการเกิด
มลภาวะทางอากาศ

กองช่าง






แบบ ผ.01
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่นยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย

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

(บาท)

1 โครงการส่งเสริมการท า
เกษตรอินทรีย์

เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้
เร่ืองในการท าเกษตร
แบบอินทรีย์

จัดฝึกอบรมประชาชน
ที่สนใจ ปลีะ 1 คร้ัง

   30,000   
 (2560: 
30,000)

30,000 30,000 30,000 จ านวน 1 คร้ัง ประชาชนมีความรู้
และน า ไปใช้ประโยชน์

ส านักปลัด

2 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏบิติัการพฒันา ความรู้
ด้านการเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร จัดพนัธุพ์ชื
และพนัธุสั์ตว์

เพื่อใหเ้กษตรกรมีพนัธุ์
พชื ที่มีคุณภาพไวใ้ช้ใน
การเพาะปลูกและพนัธุ์
สัตวไ์วใ้ช้ในการขยาย 
พนัธุ์

ใหค้วามช่วยเหลือ
เกษตรกร

50,000  
(2560: 
50,000)

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

ส านักปลัด

3 โครงการส่งเสริม
เศรษฐกิจแบบพอเพยีง 
การเกษตรแบบ
ผสมผสานและเกษตร
ทฤษฎใีหม่

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
 และพนักงานเทศบาลฯ
มีความรู้ในระบบ
เศรษฐกิจแบบพอเพยีง
ตามพระราชด าริฯ

ส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานแก่ชุมชนใน
เขตเทศบาล

    50,000  
   (2560: 
50,000)

50,000 50,000 50,000 จ านวน 1 คร้ัง ประชาชนสามารถ
พึ่งพา ตนเองได้

ส านักปลัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

    ตัวชี้วัด    
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์






แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่นยืน
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

1 โครงการจัดฝึกอบรม
อาชีพเสริมและ
พฒันาทกัษะวชิาชีพ
ใหป้ระชาชนอยู่ดีมีสุข

เพื่อใหป้ระชาชนมีอาชีพใหม่
 และเสริมรายได้ใหป้ระชา
อยู่ดีมีสุขโครงการอาชีพใหม่
 อื่น ๆ และต่อยอดอาชีพ
เดิม เช่น การแปรรูปสินค้า
เกษตร, การท้าน ้ายาล้าง
จาน,การท้าสบู่, การท้าครีม
อาบน ้า ฯลฯ

จัดฝึกอบรมอาชีพใหก้ับ
ประชาชนในเขต
เทศบาล จ้านวน 1 ครั ง

70,000  
(2560: 
70,000)

70,000 70,000 70,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมฝึกอบรม

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ น

ส้านักปลัด

2 โครงการจัดฝึกอบรม
และศึกษาดูงานการ
ส่งเสริมอาชีพในด้าน
ต่าง ๆ

เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้
และสามารถน้ามาประกอบ
อาชีพเสริมสร้างรายได้
ใหก้ับครัวเรือน

จัดฝึกอบรมและศึกษา 
ดูงานใหก้ับประชาชนใน
เขตเทศบาล

50000 
(2560: 
50,000)

50,000 50,000 50,000 จ้านวน 1 ครั ง ประชาชนในเขต
เทศบาล ความรู้มา
ประกอบชีพ

ส้านักปลัด

งบประมาณและที่ผ่านมา
   ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

2.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่   
รับผิดชอบหลัก






แบบ ผ.01

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
   ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

2.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่   
รับผิดชอบหลัก

3 โครงการส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าหนึ่ง
ชุมชนหนึ่งผลิตภณัฑ์

เพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์สินค้า
ของชุมชนและเพิ่มรายได้
แก่ประชาชน

สินค้าผลิตภณัฑ์ของ
ชุมชนได้รับการพฒันา
คุณภาพจ้านวน 7 
ชุมชน 7 ผลิตภณัฑ์

50,000 
(2559: 
50,000)

50,000 50,000 50,000 จ้านวน 7 ชุมชน ผลิตภณัฑ์ของชุมชน
ได้รับ การพฒันา
คุณภาพและ
ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ น

ส้านักปลัด






แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่นยืน
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 

(บาท)
2564 
(บาท)

1 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กนักเรียน
ได้รับการพฒันาความรู้
ความสามารถด้านการ
ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวและ
สถานที่ทอ่งเที่ยวต่าง ๆ ใน
เขตเทศบาล

เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม
และพฒันาความรู้
ความสามารถด้านการ
ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวแก่
เด็กและเยาวชนในเขต
พื้นที่รวมถึงเด็กนักเรียน
ในโรงเรียนในเขตพื้นที่
เทศบาลฯ

20,000   
(2560: 
20,000)

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

เด็กนักเรียน
ได้รับการพฒันา
ความรู้ ความ 
สามารถด้านการ
ทอ่งเที่ยวและ
รู้จักสถานที่
ทอ่งเที่ยวในเขต 
และสามารถ
ถ่ายทอดใหแ้ก่
บคุคลอื่นและ
นักทอ่งเที่ยวได้

กองการศึกษา

   ตัวชี้วัด   (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา






แบบ ผ.01

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

เปา้หมาย

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

1 โครงการพฒันา
บคุลากรทางการศึกษา
 และผู้ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพฒันาความรู้ความ 
สามารถของบคุลากรทาง
การศึกษา และผู้ที่
เกี่ยวข้อง

บคุลากรทางการศึกษา
และบคุลากรที่เกี่ยวข้อง
ได้รับการฝึกอบรม/ศึกษา
ดูงานอย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง

50,000 
(2560: 
50,000)

50,000 50,000 50,000 ร้อยละ98ของ
บคุลากรได้รับ
การรับการ
ฝึกอบรม/ศึกษาดู
งานอย่างน้อยปี
ละ 1 คร้ัง

บคุลากรและผู้ที่
เกี่ยวข้องได้พฒันา
ความรู้ ความ 
สามารถเพื่อพฒันา
งานด้านการศึกษา
ของเทศบาลฯ

กองการศึกษา

2 โครงการการจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การศึกษาและ
พฒันาการเรียนรู้ 
ส าหรับเด็กของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

เพื่อพฒันาทกัษะการ
เรียนรู้และพฒันาทกัษะ
ด้านวชิาการ รวมถึงการ
พฒันาคุณภาพทาง
การศึกษาใหแ้ก่เด็กเล็ก
ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เด็กนักเรียนในศูนย์พฒันา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลฯ 
ได้รับการพฒันาฯ อย่าง
ทั่วถึง

20,000 
(2560: 
50,000)

20,000 20,000 20,000 ร้อยละ98 ของ
เด็กนักเรียนฯ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับการ
พฒันาฯอย่าง
ทั่วถึง

เด็กนักเรียน ได้รับ
การพฒันาทกัษะการ
เรียนรู้และทกัษะ
ด้านวชิาการ

กองการศึกษา

ตัวชี้วัด (KPI)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่2 ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมปิัญญา จิตสาธารณะ และศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต

3.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา






แบบ ผ.01

เปา้หมาย

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

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

3.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

3 โครงการทนัตอนามัย
ส่งเสริมสุขภาพและ    
 ทนัตอนามัย

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

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

20,000 
(2560: 
30,000)

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

เด็กนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมตาม
โครงการฯได้รับ
ความรู้และมีความ
เข้าใจเร่ืองสุขภาพ
อนามัย และมี
สุขภาพในช่องปาก
และฟนัที่ดีตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

กองการศึกษา

4 โครงการจ้างนักเรียน 
นักศึกษา ท างาน ช่วง
ปดิภาคเรียน

เพื่อใหน้ักเรียน นักศึกษา
ใช้เวลาวา่งใหเ้ปน็
ประโยชน์ และสร้าง
รายได้ระหวา่งปดิภาค
เรียน

จ้างงานนักเรียน นักศึกษา
 ระหวา่งปดิภาคเรียน ปี
ละ 1 คร้ัง

100,000 
(2558: 

100,000)

100,000 100,000 100,000 1.ร้อยละ98 
ของนักเรียน
นักศึกษา รู้จักใช้
เวลาวา่งใหเ้กิด
ประโยชน์ 2.ร้อย
ละ98 ของ
นักเรียนนักศึกษา
 มีรายได้ระหวา่ง
ปดิภาคเรียน

นักเรียน นักศึกษาใช้
เวลาวา่งใหเ้ปน็
ประโยชน์ และเกิด
การเรียนรู้การปฏบิติั
 งานในทอ้งถิ่นของตน

กองการศึกษา






แบบ ผ.01

เปา้หมาย

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

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

3.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

5 โครงการจัดซ้ืออาหาร
กลางวนัใหก้ับเด็ก
นักเรียนศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กเทศบาล

เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวนัแก่นักเรียนระดับ
อนุบาลสังกัดเทศบาล
ต าบลเมืองงาย

เด็กนักเรียนใน ศพพ. ได้
รับประทานอาหาร
กลางวนัอย่าวทั่วถึง

600,000 
(2560: 

500,000)

600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 100 ของ
เด็กนักเรียน 
ศพด. ได้
รับประทาน
อาหารกลางวนั

นักเรียนระดับ
อนุบาลมีอาหาร
กลางวนัรับประทาน
เพยีงพอ

กองการศึกษา

6 โครงการจัดซ้ืออาหาร
เสริม (นม) ใหก้ับเด็ก
นักเรียนศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กเทศบาล และ
โรงเรียนในเขตเทศบาล

เพื่อสนับสนุนอาหารเสริม
 (นม) แก่นักเรียนระดับ
อนุบาลสังกัดเทศบาล 
และโรงเรียนในเขต
เทศบาล

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

1,000,000 
(2560: 

1,000,000)

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

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

กองการศึกษา

7 โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมด้านการกีฬา
และนันทนาการ

เพื่อพฒันาทกัษะและ
เพิ่มประสิทธภิาพด้าน
กีฬาและนันทนาการ
ใหแ้ก่นักเรียน

เด็กนักเรียนในโรงเรียนใน
เขตเทศบาลฯ และเด็ก
นักเรียนในศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาล มี
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง

30,000 
(2560:30,000

)

30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100 ของ
เด็กนักเรียนฯ 
ได้รับร่วม
กิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา

เด็กนักเรียนได้รับ
การพฒันาและมี
ประสิทธภิาพด้าน
การกีฬาเพิ่มขึ้น

กองการศึกษา






แบบ ผ.01

เปา้หมาย

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

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

3.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

8 โครงการคุณธรรมน า
ความรู้ สู่การพฒันา
เด็กปฐมวยั

เพื่อใหเ้ด็กเล็กได้รับการ
พฒันา ในด้านคุณธรรม 
จริยธรรม

เด็กนักเรียนในศูนย์พฒันา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาล

20,000 
(2559:20,000

)

20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 ของ
เด็กนักเรียนฯ ได้
ร่วมกิจกรรม

เด็กเล็กมีคุณธรรม 
จริยธรรม และมี
จิตส านึก ที่ดี

กองการศึกษา

9 โครงการจัดงานวนัเด็ก
แหง่ชาติ

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กได้ร่วม
กิจกรรมงานวนัเด็ก

เพื่อจัดกิจกรรมงานวนั
เด็กแก่ เด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาล

100,000 
(2560: 

100,000)

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 90 ของ
เด็กและเยาวชน
ในเขตพื้นที่รวมถึง
เด็กนักเรียนใน
โรงเรียนในเขต
พื้นที่เทศบาลได้
ร่วมกิจกรรม
อย่างน้อย ปลีะ 1
 คร้ัง

เด็กและเยาวชนได้
ร่วมกิจกรรมวนัเด็ก 
มีความกล้าคิด กล้า
แสดงออกในส่ิงที่
ถูกต้อง

กองการศึกษา

10 โครงการจัดกิจกรรม
เสริมสร้าง
ความสัมพนัธร์ะหวา่ง
สถานศึกษากับชุมชน

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

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

30000 
(2560:30,000

)

30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 90 ของ
(สถานศึกษา/
โรงเรียน/บา้น/
วดั)มีความสัมพนั์
อันดีต่อกัน

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

กองการศึกษา






แบบ ผ.01

เปา้หมาย

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

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

3.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

11 โครงการจัดงาน
นิทรรศการแสดงผล
งานนักเรียนและพธิี
มอบใบ
ประกาศนียบตัรแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษาของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาลต าบล
เมืองงาย

เพื่อส่งเสริมงานวชิาการ
และผลงานของเด็กเล็ก
เปน็การสร้างขวญัและ
ก าลังใจใหแ้ก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากศูนย์พฒันา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ต าบลเมืองงาย

เพื่อจัดงานวชิาการและ
ผลงานของเด็กนักเรียน 
ในศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ

20,000 
(2560:20,000

)

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

เด็กนักเรียนได้
แสดงผลงานทาง
วชิาการ ผู้ส าเร็จการ
 ศึกษาได้รับขวญั
และก าลัง ใจที่ดีใน
วนัที่ส าเร็จการศึกษา

กองการศึกษา






แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่2 ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมปิัญญา จิตสาธารณะ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

1 โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์
และสรงน้้าพระ
สถูปฯ

เพื่ออนุรักษว์ฒันธรรม
ประเพณีสงกรานต์ และ
งานสรงน้้าพระสถูปฯ

เพื่อจัดกิจกรรมอนุรักษ์
วฒันธรรมประเพณี
สงกรานต์และงานสรง
น้้าพระสถูปฯ ส้าหรับ
ประชาชนในเขต
เทศบาล

150,000  
(2560: 

150,000)

150,000 150,000 150,000 1.ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่มี
โอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมฯ              
 2. ร้อย 80 ของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการฯเหน็
ความส้าคัญของการ
จัดกิจกรรม

ประชาชน
ตระหนักถึง
ความส้าคัญ และ
เข้าร่วมกิจกรรมใน
วนัส้าคัญ

กองการศึกษา

  ตัวชี้วัด   (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา






แบบ ผ.01

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

  ตัวชี้วัด   (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

2 โครงการส่งเสริม
ประเพณีและ
วฒันธรรม การ
จัดการประกวด
กิจกรรมผู้สูงอายุ 
และประเพณีรดน้้า
ด้าหวัขอพรผู้สูงอายุ

เพื่อใหค้นในชุมชนเหน็
คุณค่าผู้สูงอายุ และเปน็
การอนุรักษว์ฒันธรรม
ประเพณีอันดีงาม

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 70,000 
(2560: 

100,000)

70,000 70,000 70,000 จ้านวนผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลที่เข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 50

ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
 ในเขตเทศบาล

ส้านักปลัด

3 โครงการจัดงาน
ประเพณีวนัลอย
กระทง

เพื่ออนุรักษว์ฒันธรรม
ประเพณีวนัลอยกระทง

เพื่อจัดกิจกรรม
อนุรักษป์ระเพณีลอย
กระทงส้าหรับ
ประชาชนในเขต
เทศบาล

100,000 
(2560: 

200,000)

100,000 100,000 100,000 1.ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่มี
โอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมฯ    2. ร้อย 
80 ของประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการฯเหน็
ความส้าคัญของการ
จัดกิจกรรม

ประชาชน
ตระหนักถึง
ความส้าคัญ และ
เข้าร่วมกิจกรรมใน
วนัส้าคัญ

กองการศึกษา






แบบ ผ.01

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

  ตัวชี้วัด   (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

4 โครงการอุ้ยสอน
หลาน สืบสาน
ศิลปวฒันธรรมและ
ภมูิปญัญาพื้นบา้น

เพื่ออนุรักษว์ฒันธรรม
ประเพณีอันดีงาม

เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาล

10,000 
(2559: 
10,000)

10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 90 ของ
กลุ่มเปา้หมายมี
ความรู้ความเข้าใจใน
กิจกรรม

เด็กและเยาวชน
ตระหนักถึง
ความส้าคัญของ
วฒันธรรมพื้นบา้น

ส้านักปลัดเทศบาล

5 โครงการส่งเสริมสืบ
สาน และอนุรักษ์
วฒันธรรมประเพณี
ของทอ้งถิ่น

เพื่อเปน็การส่งเสริม
อนุรักษคุ์ณค่าทาง
วฒันธรรมประเพณีแบบ
ล้านนาใหค้งอยู่ คู่วถิี
ชีวติของชาวล้านนาสืบไป

ประชาชน เยาวชนใน
เขตเทศบาลเข้าร่วม
กิจกรรม

50,000 
(2560:  
50,000)

50,000 50,000 50,000 1.ร้อยละ ของ
ประชาชน เยาวชนใน
เขตเทศบาลมีโอกาส
เข้าร่วมกิจกรรม

ประชาชนเยาวชน
มีวฒันธรรม
ประเพณีเพื่อสืบ
ทอดต่อไป

กองการศึกษา






แบบ ผ.01

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

  ตัวชี้วัด   (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

6 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมวนัส้าคัญ
ทางพระพทุธศาสนา
 และส่งเสริม
กิจกรรมด้าน
วฒันธรรมประเพณี
อื่น ๆ

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
ได้มีโอกาสร่วมท้าบญุใน
วนัส้าคัญทางศาสนา 
และงานวฒันธรรม
ประเพณีต่าง ๆเช่น วนั
มาฆบชูา วนั
อาสาฬหบชูา  วนัวิ
สาขบชูา และกิจกรรม
ส่งเสริมวฒันธรรม
ประเพณีอื่น ๆ เช่น วนั
ขึ้นปใีหม่ ฯลฯ

ประชาชน, เยาวชน ใน
เขตเทศบาลฯ

50,000 
(2560: 
50,000)

50,000 50,000 50,000 1.ร้อยละของ
ประชาชนในพื้นที่มี
โอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมฯ              
2. ร้อยละ80ของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการฯเหน็
ความส้าคัญของการ
จัดกิจกรรม

ประชาชนตระหนัก
ใหค้วามส้าคัญและ
เข้าร่วมกิจกรรมใน
วนัส้าคัญทาง
ศาสนาและ
วฒันธรรม
ประเพณีส้าคัญ

กองการศึกษา

7 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการ
อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีทอ้งถิ่น

เพื่ออนุรักษว์ฒันธรรม 
ประเพณี ศาสนา และ
เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
ได้มีโอกาสร่วมท้าบญุใน
วนัส้าคัญ

สนับสนุนใหแ้ก่
หน่วยงานและชุมชนใน
เขตเทศบาล

50,000 
(2560: 
50,000)

50,000 50,000 50,000 จ้านวนคร้ังที่จัด
กิจกรรม

นักเรียนใน
โรงเรียนในเขต
เทศบาลมีความรู้ 
ความช้านาญใน
การปฏบิติัหน้าที่
ได้อย่างมี

 กองการศึกษา






แบบ ผ.01

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

  ตัวชี้วัด   (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

8 โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาชุมชน

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
เยาวชน ประชาชน ทั้ง 7
 ชุมชน ได้การออกก้าลัง
กาย มีสุขภาพสมบรูณ์ 
ทั้งกายและจิตใจ

จัดหรือส่งเสริม
กิจกรรมด้านการกีฬา 
7 ชุมชน จ้านวนปลีะ 
1 คร้ัง

50,000 
(2560: 

100,000)

50,000 50,000 100,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ทั้ง 7 ชุมชน

นักเรียน เยาวชน 
ประชาชน ผู้สูงอายุ
 รักการออกก้าลัง
กายและมีสุขภาพ
สมบรูณ์ ทั้งกาย
และจิตใจ

กองการศึกษา

9 โครงการแข่งขัน
กีฬาผู้สูงอายุ

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้สูงอายุ ทั้ง 7 ชุมชน 
ได้การออกก้าลังกาย มี
สุขภาพสมบรูณ์ ทั้งกาย
และจิตใจ

ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้สูงอายุ ทั้ง 7 ชุมชน 
ได้การออกก้าลังกาย มี
สุขภาพสมบรูณ์ ทั้ง
กายและจิตใจ

50,000 
(2560: 
50,000)

50,000 50,000 50,000 จ้านวนผู้สูงอายุเข้า
ร่วมกิจกรรม ทั้ง 7 
ชุมชน

ผู้สูงอายุ รักการ
ออกก้าลังกายและ
มีสุขภาพสมบรูณ์ 
ทั้งกายและจิตใจ

ส้านักปลัด

10 โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชน ประชาชน
สัมพนัธ์

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
เยาวชน ประชาชนทั่วไป
ได้การออกก้าลังกาย มี
สุขภาพสมบรูณ์ ทั้งกาย
และจิตใจ

จัดหรือส่งเสริม
กิจกรรมด้านการกีฬา 
จ้านวนปลีะ 1 คร้ัง

50,000 
(2560: 
50,000)

50,000 50,000 50,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

นักเรียน เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป 
รักการออกก้าลัง
กาย และมีสุขภาพ
สมบรูณ์ ทั้งกาย
และจิตใจ

กองการศึกษา






แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่2 ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมปิัญญา จิตสาธารณะ  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

1 โครงการจัดงานวนัส าคัญ
รัฐพธิี/ราชพธิี

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้มีโอกาส
ร่วมกิจกรรมในวนั
ส าคัญต่าง ๆ

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้ร่วมกิจกรรม

70,000 
(2560: 
70,000)

70,000 70,000 70,000 1.ร้อยละของประชาชน
ในพื้นที่มีโอกาสเข้า
ร่วมกิจกรรมฯ           
                 2. ร้อย
ละ80ของประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการฯเหน็
ความส าคัญของการจัด
กิจกรรม

ประชาชน
ตระหนักถึง
ความส าคัญ 
และเข้าร่วม
กิจกรรมในวนั
ส าคัญ

ส านักปลัด

2 โครงการส ารวจและ
จัดเก็บ ข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น

เพื่อส ารวจข้อมูล
ครอบครัวในชุมชน 
ทั้ง 7 ชุมชน น า
ข้อมูลไปใช้ในการ
พฒันาทอ้งถิ่น

ส ารวจข้อมูลครอบครัว
ในชุมชน ทั้ง 7 ชุมชน

30,000 
(2559: 
30,000)

30,000 30,000 30,000 จ านวนร้อยละ 100 
ของครัวเรือนที่อาศัย
อยู่จริง

เทศบาลมี
ข้อมูลพื้นฐานที่
ใช้ในการ
วางแผนและ
พฒันาทอ้งถิ่น

ส านักปลัด

  ตัวชี้วัด   (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
3.3 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา






แบบ ผ.01

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

  ตัวชี้วัด   (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

3.3 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

3 โครงการปกปอ้งและ
เทดิทนูสถาบนัส าคัญ
ของชาติ

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
ปกปอ้งสถาบนั
ส าคัญของชาติเและ
ความสามัคคีของคน
ในชาติ

ประชาชนในเขต
เทศบาล

10,000 
(2559: 
10,000)

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

ประชาชนเหน็
ความส าคัญ
สถาบนัส าคัญ
ของชาติและมี
ความสามัคคี

ส านัก
ปลัดเทศบาล






แบบ ผ.01

เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

1 โครงการฝึกอบรม/
ทบทวน/อาสาสมัคร
ปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน 
ของเทศบาลต าบลเมือง
งาย

เพื่อใหม้ีสมาชิก อปพร.มี
ความรู้ความสามารถและเพิ่ม
ทกัษะในด้านการช่วยเหลือผู้
ประสบพบิติัต่าง ๆ

จัดอบรม/ทบทวน ปี
ละ 1 คร้ัง

50,000  
(2560: 

100,000)

50,000 50,000 50,000 จ านวน 1 คร้ัง สมาชิกมีความสามารถ
ในการปฏบิติัหน้าที่
ช่วยเหลือได้ทนัเหตุการณ์

ส านักปลัด

2 โครงการรณรงค์ปอ้งกัน
และลดอุบติัเหตุ อุบติัภยั
ในช่วงเทศกาลส าคัญ

เพื่อประชาชนได้รับความ
ปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน

รณรงค์ปอ้งกันและ
ลดอุบติัเหตุ อุบติัภยั
ในช่วงเทศกาลส าคัญ

50,000  
(2560: 
50,000)

50,000 50,000 50,000 จ านวน 2 คร้ัง อัตราการเกิดอุบติัเหตุ
ลดลง 20%

ส านักปลัด

3 โครงการฝึกอบรมการ
ปอ้งกันและบรรเทา    
สาธารณภยัเพิ่ม
ประสิทธภิาพเจ้า
พนักงานปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่งานปอ้งกันฯ
 มีความรู้ความสามารถและ
เพิ่มทกัษะในด้านการ
ช่วยเหลือผู้ประสบพบิติัต่าง ๆ

จัดอบรม/ทบทวน ปี
ละ 1 คร้ัง

30,000  
(2560: 
30,000)

30,000 30,000 30,000 จ านวน 1 คร้ัง เจ้าหน้าที่งานปอ้งกันฯ 
มีความสามารถในการ
ปฏบิติัหน้าที่ช่วยเหลือ
ได้ทนัเหตุการณ์

ส านักปลัด

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่4 ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่6 ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชมุชน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
3.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา






แบบ ผ.01

เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

3.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

4 โครงการฝึกอบรม/
ทบทวน กู้ชีพกู้ภยั
เทศบาลต าบลเมืองงาย

เพื่อใหม้ีบคุลากรเตรียมพร้อม
ด้านการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัพบิติัต่าง ๆ

จัดฝึกอบรมปลีะ 1 
คร้ัง

50,000  
(2560: 
50,000)

50,000 50,000 50,000 จ านวน 1 คร้ัง สามารถช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัหรือเผชิญ
เหตุได้อย่างรวดเร็ว

ส านักปลัด

5 โครงการฃับขี่ปลอดภยั 
เสริมสร้างวนิัยจราจร

เพื่อประชาชนได้รับความ
ปลอดภยัในการขับขี่
รถจักรยานยนต์และการซ้อน
ทา้ยรถจักรยานยนต์

ลดอุบติัเหตุในที่
สาธารณะและชุมชน

30,000 
(2560: 
30,000)

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

ประชาชนมีความ
ปลอดภยั ยิ่งขึ้น ในการ
ขับขี่รถ จักรยานยนต์ 
และการซ้อน ทา้ย
รถจักรยานยนต์ และ
เปน็การปฏบิติัตามกฎ 
ระเบยีบ ทางการจราจร

ส านักปลัด

6 โครงการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับการ
บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน
เมื่อเกิดอุบติัภยัหรืออุบติัเหตุ 
ต่าง ๆ ได้อย่างทนัทว่งที

ปลีะ 1 คร้ัง 20,000  
(2560: 
20,000)

20,000 20,000 20,000 จ านวน 1 คร้ัง ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือเมื่อเกิด
อุบติัภยั หรืออุบติัเหตุ
ในการน า ไปส่งยัง
สถานพยาบาลได้อย่าง
ทนัทว่งที

ส านักปลัด






แบบ ผ.01

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

1 โครงการอาหารปลอดภยั 
ตลาดสดน่าซ้ือและอาหาร
ปลอดภยั

เพื่อใหผู้้ประกอบการ
ร้านอาหารมีความรู้
ในด้านอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ

จัดกิจกรรมอบรมแก่ผู้
ประกอบ การ
ร้านอาหาร แผงลอย ผู้
ประกอบอาหารใน
โรงเรียน ฯลฯ จ านวน
ปลีะ 1 คร้ัง

20,000 
(2560: 
20,000)

20,000 20,000 20,000 จ านวนร้านอาหาร/
แผงลอยได้รับการ
อบรม ร้อยละ60 
ของผู้ประกอบการ
ในพื้นที่

ประชาชนในเขต
เทศบาล ได้บริโภค
อาหารที่ถูก
สุขลักษณะ

กองสาธารณสุข

2 โครงการปอ้งกันและควบคุม
โรคพษิสุนัขบา้ในเขต
เทศบาล

เพื่อใหสุ้นัขและแมวใน
เขตเทศบาลได้รับการ
ฉีดวคัซีนปอ้งกันโรค
พษิสุนัขบา้ และได้รับ
การฉีดยาคุมก าเนิด
อย่างทั่วถึงและ
ครอบคลุม

สุนัขและแมวในเขต
เทศบาล

50,000 
(2560: 
50,000)

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

สุนัขและแมวในเขต
เทศบาลได้รับการ
ฉีดวคัซีนปอ้งกัน
โรคพษิสุนัขบา้และ
ได้รับการฉีดยา
คุมก าเนิดอย่าง
ทั่วถึงและครอบคลุม

กองสาธารณสุข

 ตัวชี้วัด  (KPI)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่ที ่2 ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมปิัญญา จิตสาธารณะ และศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
3.5 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา






แบบ ผ.01

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

 ตัวชี้วัด  (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

3.5 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

3 โครงการปอ้งกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกในเขต
เทศบาล

เพื่อด าเนินการ
ปอ้งกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกเปน็
วงรอบ ทกุ 3 เดือน

ชุมชนในเขตเทศบาล 
จ านวน 7 ชุมชน

70,000 
(2560: 
70,000)

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

ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในการมี
ส่วนร่วมในการ
ปอ้งกันโรคติดต่อ

กองสาธารณสุข

4 โครงการรณรงค์ ทอ้งถิ่น
ร่วมใจ ต้านภยัเอดส์

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในเขต
เทศบาลได้มีความ
เข้าใจและให้
ความส าคัญเกี่ยวกับ
ปญัหาและการปอ้งกัน
เอดส์

รณรงค์ประชาสัมพนัธ์
ใหค้วามเข้าใจและให้
ความส าคัญเกี่ยวกับ
ปญัหาและการปอ้งกัน
แก้ไขปญัหาเอดส์

20,000 
(2560: 
20,000)

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

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีความ
เข้าใจและให้
ความส าคัญ
เกี่ยวกับปญัหาและ
การปอ้งกันแก้ไข
ปญัหาเอดส์

กองสาธารณสุข

5 โครงการตรวจสอบคุณภาพ
น้ าอุปโภค บริโภค ในเขต
เทศบาล

เพื่อใหป้ระชาชนใน
เขตเทศบาลมีน้ า
อุปโภค บริโภค ที่
สะอาดปลอดภยั

ส ารวจแหล่งน้ า,บอ่น้ า,
น้ าประปาในเขต
เทศบาล

20,000 
(2559: 
20,000)

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

กองสาธารณสุข






แบบ ผ.01

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่6 ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชมุชน 

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

1 โครงการช่วยเหลือผู้ที่มี
ความต้องการและขาด
แคลนเคร่ืองกันหนาว

เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อนจาก
อากาศที่หนาวเย็น

จัดซ้ือเคร่ืองนุ่มหม่/ผ้า
หม่/เคร่ืองกันหนาว  ปี
ละ 1 คร้ัง

300,000 
(2560: 

300,000)

300,000 300,000 300,000 จ านวนผู้ที่
ได้รับความ
ช่วยเหลือ

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับแจก
อย่างทั่วถึง เพื่อ
ปอ้งกันภยัหนาว

ส านักปลัด

2 โครงการนวตักรรมเยี่ยม
บา้นผู้สูงอายุ ผู้พกิาร และ
ผู้ปว่ยเอดส์

เพื่อส่งเสริมใหผู้้สูงอาย/ุ
ผู้พกิาร/ผู้ปว่ยเอดส์ในเขต
เทศบาลสามารถดูแล
ตนเอง

เยี่ยมบา้นผู้สูงอายุ ผู้
พกิาร และผู้ปว่ยเอดส์
ในเขตเทศบาล

50,000 
(2560: 
50,000)

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

ผู้สูงอาย/ุผู้พกิาร/ผู้
ติดเชื้อ มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของ
เทศบาลและมี
คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

 ตัวชี้วัด  (KPI)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
3.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา






แบบ ผ.01

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่6  ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชมุชน

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

1 โครงการพฒันาสตรี
และครอบครัว

เพื่อใหค้วามส าคัญต่อสตรี
ในเขตเทศบาล เสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่น การ
ปอ้งกันและแก้ไขปญัหา
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี

จัดกิจกรรม 1 คร้ัง 20,000 
(2560: 
20,000)

20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60
ของกลุ่ม 
เปา้หมาย

สตรีในเขตเทศบาลมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
ของชุมชน และ
เทศบาล

ส านักปลัด

2 โครงการส่งเสริม
พฒันาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ "โรงเรียนดอย
นางชราบาล"

เพื่อส่งเสริม พฒันาให้
ผู้สูงอายุเหน็คุณค่าของ
ตนเอง น าภมูิปญัญา
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกัน
และกัน และถ่ายทอดภมูิ
ปญัญาสู่ลูกหลาน

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 50,000 
(2560: 
50,000)

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

ผู้สูงอายุเหน็คุณค่า
ในตัวเอง ภมูิปญัญา
มีการสืบทอดต่อไป

ส านักปลัด

3 โครงการปอ้งกันแก้ไข
และบ าบดั ฟื้นฟปูญัหา
ยาเสพติด

เพื่อใหค้วามรู้เกี่ยวกับยา
เสพติดแก่ประชาชนและ
เยาวชนในเขตเทศบาล

จัดฝึกอบรมปลีะ 1 คร้ัง 50,000 
(2560: 
50,000)

50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ังที่
จัดกิจกรรม

เยาวชนในเขต
เทศบาลมีความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติด

ส านักปลัด

  ตัวชี้วัด  
(KPI)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
3.7 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา






แบบ ผ.01

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

  ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

3.7 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

4 โครงการปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหายาเสพติด

เพื่อเปน็การปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหายาเสพติดใน
เขตพื้นที่เขตเทศบาล และ
เพื่อใหเ้ปน็ไปตามนโยบาย
ด้านยาเสพติดของรัฐบาล

จัดกิจกรรม 1 คร้ัง 50,000 
(2560: 
50,000)

50,000 50,000 50,000 จ านวน 1 คร้ัง ประชาชนและ
เยาวชนในเขต
เทศบาลมีความรู้ 
และร่วมกันปอ้งกัน
แก้ไขปญัหาเกี่ยวกับ
ยาเสพติด

ส านักปลัด

5 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมการเรียนรู้
ประชาคมอาเซียน

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้ประชาคมอาเซียน 
เช่น เร่ืองวฒันธรรม เร่ือง
ภาษา เปน็ต้น

จัดกิจกรรม 1 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน 1 คร้ัง ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในเร่ือง
ประชาคมอาเซียน

ส านักปลัด

6 โครงการ TO BE 
NUMBER ONE

เพื่อใหป้ระชาชน,เยาวชน, 
นักเรียน นักศึกษา มีส่วน
ร่วมในการปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหายาเสพติด 
เปน็หนี่งได้โดยไม่พงึยา
เสพติด

จัดกิจกรรมปลีะ 1 คร้ัง 20,000 
(2560: 
20,000)

20,000 20,000 20,000 จ านวน 1 คร้ัง ประชาชน,เยาวชน, 
นักเรียน นักศึกษา 
ได้มีส่วนร่วมในการ
ปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติด ได้
อย่างยั่งยืน

ส านักปลัด






แบบ ผ.01

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

  ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

3.7 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

7 โครงการส่งเสริมและ
สันบสนุนการสร้าง
ความปรองดองและ
สมานฉันท์

เพื่อรับฟงัความคิดเหน็ 
ข้อเสนอแนะของประชาชน
ในการขจัดข้อขัดแย้งและ
มีความสามัคคีลดความ
แตกแยกต่างกันทาง
ความคิดของชุมชน

ประชาชนในเขตเทศบาล 20,000 
(2560: 
20,000)

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

ท าใหสั้งคมไทยมี
ความสามัคคี
ปรองดอง เกิดความ
มั่นคงและมีความ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ส านักปลัด






แบบ ผ.01

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน  

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

1 โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาชุมชน

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
เยาวชน ประชาชน ทั้ง 7
 ชุมชน ได้การออกก าลัง
กาย มีสุขภาพสมบรูณ์ 
ทั้งกายและจิตใจ

จัดหรือส่งเสริมกิจกรรม
ด้านการกีฬา 7 ชุมชน 
จ านวนปลีะ 1 คร้ัง

50,000 
(2560: 

100,000)

50,000 50,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ทั้ง 7 
ชุมชน

นักเรียน เยาวชน 
ประชาชน ผู้สูงอายุ รัก
การออกก าลังกายและ
มีสุขภาพสมบรูณ์ ทั้ง
กายและจิตใจ

กองการศึกษา

2 โครงการแข่งขันกีฬา
ผู้สูงอายุ

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

ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้สูงอายุ ทั้ง 7 ชุมชน ได้
การออกก าลังกาย มี
สุขภาพสมบรูณ์ ทั้งกาย
และจิตใจ

50,000 
(2560: 
50,000)

50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้สูงอายุ
เข้าร่วมกิจกรรม
 ทั้ง 7 ชุมชน

ผู้สูงอายุ รักการออก
ก าลังกายและมี
สุขภาพสมบรูณ์ ทั้ง
กายและจิตใจ

ส านักปลัด

 ตัวชี้วัด  (KPI)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมปิัญญา จิตสาธารณะและศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต

3.8 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา






แบบ ผ.01

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

 ตัวชี้วัด  (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

3.8 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

3 โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชน ประชาชน
สัมพนัธ์

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
เยาวชน ประชาชนทั่วไป
ได้การออกก าลังกาย มี
สุขภาพสมบรูณ์ ทั้งกาย
และจิตใจ

จัดหรือส่งเสริมกิจกรรม
ด้านการกีฬา จ านวนปลีะ
 1 คร้ัง

50,000 
(2560: 
50,000)

50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

นักเรียน เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป รัก
การออกก าลังกาย 
และมีสุขภาพสมบรูณ์ 
ทั้งกายและจิตใจ

กองการศึกษา






แบบ ผ.01

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน  

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

1 โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพใหค้วาม
ช่วยเหลือ  ผู้สูงอายุ

ช่วยเหลือเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพเดือนละ 1 คร้ัง

 7,800,000 
(2560: 

300,000)

  8,000,000   8,500,000   9,000,000 จ านวนผู้รับเบี้ย
ยังชีพ

ผู้สูงอายุได้รับความ
ช่วยเหลือด้านเบี้ย
ยังชีพ

ส านักปลัด

2 โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ ผู้พกิาร

เพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพใหค้วาม
ช่วยเหลือ  ผู้พกิาร

ช่วยเหลือเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพเดือนละ 1 คร้ัง

 2,000,000 
(2560: 

300,000)

  2,000,000   2,000,000   2,000,000 จ านวนผู้รับเบี้ย
ยังชีพ

ผู้พกิารได้รับความ
ช่วยเหลือด้านเบี้ย
ยังชีพ

ส านักปลัด

3 โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์

เพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพใหค้วาม
ช่วยเหลือ  ผู้ปว่ยเอดส์ 
ฯลฯ

ช่วยเหลือเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพเดือนละ 1 คร้ัง

108,000 
(2560: 

300,000)

108,000 108,000 108,000 จ านวนผู้รับเบี้ย
ยังชีพ

ผู้ปว่ยเอดส์ได้รับ
ความช่วยเหลือด้าน
เบี้ยยังชีพ

ส านักปลัด

 ตัวชี้วัด  (KPI)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมปิัญญา จิตสาธารณะและศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต

3.9 แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา






แบบ ผ.01
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่3 ยุทธศาสตร์การจัดการทรพยากรธรรมชาตพิลังงานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

1 โครงการทอ้งถิ่นงาม 3
 ส (สะอาด สวยงาม 
สุขภาพดี)

เพื่อใหพ้ื้นที่ในเขต
เทศบาลเปน็เมืองที่น่า
อยู่ น่าอาศัย

จัดกิจกรรมโครงการ
ทอ้งถิ่นงาม 3 ส ในทกุ
ชุมชนในเขตเทศบาล

20,000 
(2560: 
30,000)

20,000 20,000 20,000 จ านวน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ชุมชนในเขตเทศบาล
เปน็เมืองน่าอยู่ น่า
อาศัย

กองสาธารณสุข

2 โครงการการจัด
กิจกรรมปอ้งกันภาวะ
โลกร้อน

เพื่อรณรงค์และ
ประชาสัมพนัธใ์ห้
ประชาชนเข้าใจและ
ตระหนักถึงใหภ้าวะการ
เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น
จากภาวะโลกร้อน

จัดกิจกรรมรณรงค์และ
ประชาสัมพนัธ ์ในพื้นที่
เขตเทศบาล

10,000 
(2560: 
10,000)

10,000 10,000 10,000 จ านวนการเผา
ลดลง

ชุมชนมีส่ิงแวดล้อมที่ดี
 ปราศจากมลพษิ

กองสาธารณสุข

3 โครงการแก้ปญัหา
มลพษิทางอากาศ

เพื่อใหชุ้มชนในเขต
เทศบาลปลอดมลภาวะ
ทางอากาศ มีอากาศที่ดี

มีการอบรมในการแก้ไข
ปญัหามลพษิทางอากาศ 
1 คร้ัง

10,000 
(2560: 
10,000)

10,000 10,000 10,000 จ านวน 1 คร้ัง ลดปญัหามลพษิทาง
อากาศ

กองสาธารณสุข

  ตัวชี้วัด  (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
4.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา






แบบ ผ.01

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

  ตัวชี้วัด  (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

4 โครงการอบรมให้
ความรู้กับประชาชน/
เยาวชนเกี่ยวกับการ
อนุรักษธ์รรมชาติ

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชน/เยาวชน 
ตระหนักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติการ
ใช้ประโยชน์ และโทษ
ของการท าลายปา่และ
การดูแลแหล่งน้ า

จัดอบรมใหค้วามรู้แก่
ประชาชน/เยาวชนในเขต
เทศบาล ปลีะ 1 คร้ัง

20000 
(2560: 
20,000)

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

ประชาชน/เยาวชนใน
เขตเทศบาลฯ 
ตระหนักและหวง
แหนทรัพยากรทาง 
ธรรมชาติ

กองสาธารณสุข

5 โครงการขยายพนัธุ์
สมุนไพรและผัก
พื้นบา้น

เพื่อขยายพนัธุส์มุนไพร
และผักพื้นบา้นให้
ประชาชนสามารถ
น าไปปลูกเพื่อเสริม
สุขภาพ และเปน็แหล่ง
เรียนรู้ใหป้ระชาชนได้
ศึกษา

ขยายพนัธุส์มุนไพรและ
ผักพื้นบา้น จ านวน 1 แหง่

20,000 
(2560: 
20,000)

20,000 20,000 20,000 จ านวน
ครัวเรือนที่ปลูก
สมุนไพร  ร้อย
ละ 40 ของ
ครัวเรือนที่ร่วม
โครงการ

สามารถขยาย
สมุนไพรและผัก
พื้นบา้นใหป้ระชาชน
ไปปลูกเพื่อเสริม
สุขภาพ

กองสาธารณสุข






แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่3 ยุทธศาสตร์การจัดการทรพยากรธรรมชาตพิลังงานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

1 โครงการรักน้้า รักปา่ 
รักษาแผ่นดิน

เพื่อสนองพระราชด้าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่และ
พระปณิธานสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิตต์ิพระบรมราชินีนาถเพื่อ
สร้างจิตส้านึกและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและ
หน่วยงานภาครัฐ ได้ตระหนัก
ถึงความส้าคัญของการอนุรักษ์
ทรัพยกรปา่ไม้และแหล่งน้้า 
ร่วมกันฟื้นฟแูละเพิ่มพื้นที่สีเขียว

สร้างจิตส้านึกและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและหน่วยงาน
ภาครัฐ ได้ตระหนักถึง
ความส้าคัญของการ
อนุรักษท์รัพยกรปา่ไม้และ
แหล่งน้้า ร่วมกันฟื้นฟแูละ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว

10,000 
(2560: 
10,000)

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

มีพื้ที่สีเขียว
เพิ่มขึ้นพื้นที่ในเขต
เทศบาลมีความ
สวยงามเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย

กองสาธารณสุข

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
4.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
  ตัวชี้วัด   

(KPI)






แบบ ผ.01

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

4.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
  ตัวชี้วัด   

(KPI)

2 โครงการสนับสนุนการท้า
ฝายแม้วและปลูกปา่

เพื่อใหพ้ื้นที่ปา่เขียว และชุ่มชื้น 
เพื่อการอนุรักษท์รัพยกรปา่ไม้
และแหล่งน้้า ร่วมกันฟื้นฟแูละ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว

จัดกิจกรรมท้าฝายและ
ปลูกปา่

10,000 
(2560: 
10,000)

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

ชุมชนมีปา่ไม้ที่
อุดมสมบรูณ์

กองสาธารณสุข

3 โครงการอนุรักษ์
พนัธกุรรมพชือัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ

เพื่ออนุรักษพ์นัธุพ์ชืหายากใน
ทอ้งถิ่น ตามพระราชด้าริฯ

จัดกิจกรรมเพาะพนัธุพ์ชื
หายากในทอ้งถิ่น

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
พนัธุพ์ชืหา
ยากใน
ทอ้งถิ่นที่
ได้รับการ
อนุรักษ์

พนัธุพ์ชืหายากใน
ทอ้งถิ่นที่ได้รับ
การอนุรักษ์

กองสาธารณสุข



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่3 ยุทธศาสตร์การจัดการทรพยากรธรรมชาตพิลังงานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

1 โครงการปรับเกล่ีย ฝังกลบ 
บอ่ทิ้งขยะมูลฝอยของ
เทศบาล

เพื่อปรับเกล่ียบอ่ขยะมูล
ฝอยใหร้องรับขยะได้
เพิ่มขึ้น บรูณาการร่วมกับ
เทศบาลพระธาตุปู่ก่่า

ปรับปรุงบอ่ขยะ
มูลฝอย

100,000 
(2560: 

100,000)

100,000 100,000 100,000 จ่านวนคร้ังที่
ปรับปรุงบอ่
ขยะ

บอ่ทิ้งขยะมูลฝอยมี
ความปลอดภยัไม่เปน็
อันตรายต่อส่ิงแวดล้อม

กองสาธารณสุข

2 โครงการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยชุมช "เมืองงาย
สะอาด"

เพื่อใหก้ารบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยในพื้นที่ 
ประชาชนและโรงเรียนใน
เขตเทศบาลมีจิตส่านึก
ร่วมกันของประชาชนใน
การแก้ไขปญัหาขยะมูล
ฝอย ภายใต้หลัก 3Rs (ใช้
น้อย ใช้ซ่้าและน่ากลับมา
ใช้ใหม)่

ประชาชนมีความ
รับผิดชอบร่วมกัน
ในการบริหาร
จัดการขยะมูล
ฝอย ลดปริมาณ
ขยะมูลฝอย 
สภาพแวดล้อมดี
ขึ้น

50,000 
(2560: 
50,000)

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

ประชาชนมีความ
รับผิดชอบร่วมกันใน
การบริหารจัดการขยะ 
ปริมาณขยะลดลง มี
รายได้จากการคัดแยก
ขยะ

กองสาธารณสุข

3 โครงการธนาคารขยะ เพื่อใหม้ีการน่าขยะที่ใช้
แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้

ส่งเสริมชุมชนใน
การจัดท่า
กองทนุธนาการ
ขยะ

20,000 
(2560: 
20,000)

20,000 20,000 20,000 จ่านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีการจัดการ
ขยะได้ถูกหลัก

กองสาธารณสุข

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
4.3 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
  ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก






แบบ ผ.01
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่3 ยุทธศาสตร์การจัดการทรพยากรธรรมชาตพิลังงานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

1 โครงการปอ้งกัน
และควบคุมไฟปา่

เพื่อปอ้งกันและควบคุม
ไฟฟา่ เช่น การฝึกอบรม
ใหค้วามรู้,การท าแนวกัน
ไฟ ฯลฯ

ประชาชนมีความรู้เร่ือง
การปอ้งกันและควบคุม
ไฟปา่ มีส่วนร่วมในการ
จัดท าแนวกันไฟ และ
กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กับการปอ้งกันและ
ควบคุมไฟปา่

50,000 
(2560: 
50,000)

50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 70 ของผู้เข้า
รับการอบรมได้มีส่วน
ร่วมในการจัดท าแนว
กันไฟ

ประชาชนมีความรู้เร่ือง
การปอ้งกันและควบคุม
ไฟปา่ มีส่วนร่วมในการ
จัดท าแนวกันไฟ และ
กิจกรรมอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับการปอ้งกัน
และควบคุมไฟปา่

ส านักปลัด

  ตัวชี้วัด   (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
4.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา






แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีม่รีประสิทธิภาพ โป่รงใส และเป็นธรรม
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่7 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

1 โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พฒันาและเพิ่ม
ประสิทธภิาพการ
ปฏบิติังาน

เพื่อใหบ้คุลากรของ
เทศบาลคณะผู้บริหาร, 
สมาชิกสภา,มีความรู้
ความเข้าใจในการ
ปฏบิติังาน โดยเน้นด้าน
จริยธรรมและคุณธรรม
ในการปฏบิติังาน

จัดฝึกอบรมปลีะ 1 คร้ัง 100,000 
(2560: 

100,000)

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

บคุลากรปฏบิติังาน
อย่างมีประสิทธภิาพ

ส านักปลัด

2 โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธภิาพประสิทธผิล
ในการปฏบิติังานและ
ศึกษาดูงาน

เพื่อใหบ้คุลากรของ
คณะผู้บริหาร, สมาชิก
สภา, พนักงาน ลูกจ้าง
ของเทศบาลในองค์กร
เทศบาลมีประสิทธภิาพ
เพิ่มมากขึ้น

จัดอบรมโครงการเพิ่ม
ประสิทธภิาพแก่บคุลากร
ในองค์กรเทศบาล 
จ านวนปลีะ 1 คร้ัง

200,000 
(2560: 

100,000)

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

บคุลากรในองค์กร
เทศบาลมีประสิทธภิาพ
เพิ่มมากขึ้น

ส านักปลัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
   ตัวชี้วัด    

(KPI)






แบบ ผ.01

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
   ตัวชี้วัด    

(KPI)

3 โครงการฝึกอบรมการ
จัดการความรู้ในการ
พฒันาองค์กร    (KM ) 
เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน
การปฏบิติังาน

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
ในการปฏบิติังาน แก่
คณะผู้บริหาร, สมาชิก
สภา, พนักงาน ลูกจ้าง
ของเทศบาลฯ บคุลากร
ของเทศบาลมีเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
เร่ืองการปฏบิติังาน

จัดเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้
ในเร่ืองการปฏบิติังาน 
ถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับ
จาการไปเข้ารับการอบรม

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

บคุลากรในองค์กร
เทศบาลมีประสิทธภิาพ
เพิ่มมากขึ้น

ส านักปลัด

4 โครงการ/กิจกรรมตาม
นโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล และหน่วยงาน
ของรัฐ

เพื่อใหส้นองตาม
นโยบายของรัฐในด้าน
ต่าง ๆ

จัดกิจกรรม/สนับสนุน
หน่วยงานของรัฐทกุแหง่
ที่ขอรับการสนับสนุน

50,000 
(2560: 
50,000)

50,000 50,000 50,000 จ านวน 1 คร้ัง สามารถด าเนินการ/
สนับสนุนงบประมาณ
ใหก้ับหน่วยงานของรัฐ
ได้

ส านักปลัด






แบบ ผ.01

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
   ตัวชี้วัด    

(KPI)

5 โครงการส ารวจโรงเรือน
ที่ดินและปา้ยในเขต
เทศบาล/ส ารวจแนวเขต
เทศบาล/วางผังเมือง
ชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบลเมืองงาย

เพื่อปรับปรุงภาษ,ี 
ส ารวจแนวเขต 
ตลอดจนจัดท าผังเมือง
ชุมชน ได้ครบถ้วนและ
ถูกต้อง

ส ารวจในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบลเมืองงาย

50,000 
(2560: 
50,000)

50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
พื้นที่มี่ได้รับ
การส ารวจ

จัดเก็บรายได้ครบถ้วน
และถูกต้อง, มีการ
ส ารวจแนวเขตที่ชัดเจน
 และมีระบบการวางผัง
เมืองชุมชนที่เปน็
มาตรฐานในด้าน
คมนาคม 
สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ

กองคลัง

6 โครงการจัดท าเอกสาร
เผยแพร่กิจการงาน
เทศบาล

เพื่ออ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนและเปน็
ระเบยีบเรียบร้อยของ
เอกสารทางราชการ
เผยแพร่กิจการงาน
เทศบาล

วารสาร, คู่มือ จ านวนปี
ละ 1 คร้ัง

100,000 
(2560: 

100,000)

100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

ประชาชนได้ทราบถึง
กิจกรรมและข้อมูล
ต่างๆของเทศบาล

ส านักปลัด






แบบ ผ.01

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
   ตัวชี้วัด    

(KPI)

7 โครงการจัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบยีนทรัพย์สิน

เพื่อจัดท าแผนที่ภาษี
อย่างเปน็ระบบ

เทศบาลต าบลเมืองงาย
สามารถจัดเก็บภาษไีด้
เพิ่มมากขึ้น

100,000 
(2560: 

100,000)

100,000 100,000 100,000 สัดส่วนการ
จัดท าแผนที่
ภาษใีนระบบ
เพิ่มขึ้น

มีรายได้จากการ
จัดเก็บภาษเีพิ่มขึ้น

กองคลัง

8 โครงการเสียภาษร่ีวมกัน
สร้างสรรค์ชุมชนสู่สังคมที่
ยั่งยืน

เพื่อส่งเสริมการสร้าง
จิตส านึกในการเสียภาษี
ใหก้ับประชาชน  โดย
ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม
ในพฒันารายได้ของ
เทศบาล

ประชาชนในเขตเทศบาล
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
ของเทศบาล

20,000 
(2560: 
20,000)

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

มีรายได้จากการ
จัดเก็บภาษเีพิ่ม

กองคลัง

9 โครงการจัดกิจกรรมวนั
เทศบาล

เพื่อเปน็การเชิดชู
ความส าคัญของการ
ปกครองทอ้งถิ่นรูปแบบ
เทศบาล

คณะผู้บริหาร สมาชิก
พนักงานและลูกจ้างของ
เทศบาลร่วมกันจัด
กิจกรรม ปลีะ 1 คร้ัง

20,000 
(2560: 
20,000)

20,000 20,000 20,000 จ านวนคร้ัง
จ านวนคร้ังที่
จัดกิจกรรม

ประชาชนเหน็ความ 
ส าคัญของการ
ปกครองทอ้งถิ่น
รูปแบบเทศบาล

ส านักปลัด

10 โครงการเทศบาลสัญจร เพื่อออกพื้นที่บริการ
ประชาชน ในเขต
เทศบาลในงานด้าน
ต่าง ๆ

จัดกิจกรรม ปลีะ 1 คร้ัง 20,000 
(2560: 
20,000)

20,000 20,000 20,000 จ านวนคร้ัง
จ านวนคร้ังที่
จัดกิจกรรม

ประชาชนได้รับบริการ
 และได้ความรู้ใน
กิจการงานของเทศบาล

ส านักปลัด






แบบ ผ.01

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
   ตัวชี้วัด    

(KPI)

11 โครงการจัดการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาทอ้งถิ่นและ
ผู้บริหารทอ้งถิ่น

เพื่อจัดใหม้ีการเลือกต้ัง
ในการเลือกต้ังสมาชิก
สภาทอ้งถิ่น และ
ผู้บริหารทอ้งถิ่น

ประชาชนผู้มีสิทธเิลือกต้ัง
ในเขตเทศบาลต าบล
เมืองงาย  จ านวน 7 
ชุมชน

20,000 
(2560: 
20,000)

20,000 20,000 200,000 จ านวนผู้มา
ใช้สิทธิ
เลือกต้ัง ทั้ง
จ านวน 7 
ชุมชน

ประชาชนได้ไปใช้สิทธ์
ในการลงคะแนน
เลือกต้ัง สมาชิกสภา
ทอ้งถิ่นและผู้บริหาร
ทอ้งถิ่น

ส านักปลัด

12 โครงการจ้างประเมินและ
ส ารวจความพงึพอใจ
ผู้รับบริการของเทศบาล

เพื่อทราบถึงปญัหา 
ความต้องการของ
ประชาชนในการ
ใหบ้ริการด้านต่าง ๆ 
ของเทศบาล

จ้างส ารวจความพงึพอใจ
ของประชาชนต่อ
เทศบาลปลีะ 1 คร้ัง

30,000 
(2560: 
35,000)

30,000 30,000 30,000 จ านวน 1 คร้ัง เทศบาลทราบผล และ
ความคิดเหน็ของ
ประชาชนที่มารับ
บริการ

ส านักปลัด

13 โครงการติดตามและ
ประเมินผลตาม
แผนพฒันาฯ

เพื่อประเมินผลการ
ปฏบิติั งานของเทศบาล

จัดท ารวบรวมข้อมูล      
 ปลีะ 2 คร้ัง

5,000 
(2560: 
5,000)

5,000 5,000 5,000 จ านวน 2 คร้ัง ประชาชนได้ทราบถึง
ผลการปฏบิติังานของ
เทศบาล

ส านักปลัด






แบบ ผ.01
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีม่รีประสิทธิภาพ โป่รงใส และเป็นธรรม
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่7  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

1 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย, การ
ส่งเสริมประชาธปิไตย

เพื่อใหป้ระชาชนได้รู้
เกี่ยวกับ กฎหมาย และ
การปกครองในระบอบ
ประชาธปิไตยฯ

จัดฝึกอบรมจ านวน 1 คร้ัง 20,000 
(2560: 
20,000)

20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ของ
กลุ่ม เปา้หมายมี
ความรู้ความเข้าใจ

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย และ
การปกครองระบอบ
ประชาธปิไตย

ส านักปลัด

2 โครงการพฒันาและ
เพิ่มประสิทธภิาพ
แกนน าชุมชน

เพื่อพฒันาและเพิ่ม
ประสิทธภิาพแกนน า
ชุมชนในต าบลและ
ศึกษาดูงานเพิ่ม
ประสิทธภิาพ

จัดอบรม สัมมนาและ
ศึกษาดูงาน

70,000 
(2560: 
70,000)

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

กลุ่มเปา้หมายมีความรู้
และน าความรู้มา
ปฏบิติังาน

ส านักปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
5.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

 ตัวชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ






แบบ ผ.01

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

5.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

 ตัวชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

3 โครงการจัดท า
แผนพฒันาทอ้งถิ่น

เพื่อจัดท าแผนพฒันา
ทอ้งถิ่น เช่น แผนพฒันา
ส่ีป,ีแผนการด าเนินการ 
ใหป้ระชาชนร่วมกันเสนอ
 ความคิดเหน็ก าหนด
ประเด็นในการจัดท า
แผนพฒันาทอ้งถิ่น

จัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น 
เปน็ไปตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย

30,000 
(2560: 
30,000)

30,000 30,000 30,000 จ านวน 1 คร้ัง เทศบาลต าบลเมืองงาย 
มีแผนพฒันาทอ้งถิ่นที่มี
ส่วนร่วมของประชาชน
และจัดท าแผนพฒันา
ทอ้งถิ่น เปน็ไปตาม
ระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย

ส านักปลัด






แบบ ผ.01
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีม่รีประสิทธิภาพ โป่รงใส และเป็นธรรม
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่7  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

1 โครงการพฒันาศักยภาพ
คณะกรรมการพฒันาเด็ก 
(กพด.)

เพื่อตรวจสอบและติดตาม
แนะน าการจัดการเรียน
การสอนใหไ้ด้มาตรฐาน

อบรมเพิ่มประสิทธ ิภาพ
ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก 
(ผดด.) อบรมระบบ
มาตรฐานงานชุมชน 
(มชช.) ส าหรับผู้น า 
กลุ่ม/องค์กร เครือข่าย
และชุมชน อบรม 
กิจกรรมงานพฒันาชุมชน

30,000 
(2560: 
20,000)

30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 90 
ของครูผู้ดูแล

เด็ก ผู้ดูแลเด็ก 
(ผดด.) ได้รับ
การอบรมฯ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กใน
เขตเทศบาลมี
มาตรฐานในการ
จัดการเรียนการสอน

กองการศึกษา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
5.3  แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
   ตัวชี้วัด    

(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ






แบบ ผ.07

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

1) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณูปโภค     
และโครงสร้างพื้นฐาน

  1.1 แผนงานการเคหะและชุมชน 26 4,402,000  26 4,402,000  26 4,402,000  26 4,402,000  104 17,608,000  
รวม 26 4,402,000  26 4,402,000  26 4,402,000  26 4,402,000  104 17,608,000  

2) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ
  2.1 แผนงานการเกษตร 1 5,000         1 5,000         1 5,000         1 5,000         4 20,000         

รวม 1 5,000         1 5,000         1 5,000         1 5,000         4 20,000         
3)ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสังคมและคุณภาพชีวติ
  3.1 แผนงานการศึกษา 1 1,000,000  1 1,000,000  1 1,000,000  1 1,000,000  4 4,000,000     
  3.2 แผนการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 2 20,000       2 20,000       2 20,000       2 20,000       8 80,000          
  3.4 แผนงานสาธารณสุข 1 52,500       1 52,500       1 52,500       1 52,500       4 210,000       
  3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 40,000       1 40,000       1 40,000       1 40,000       4 160,000       

รวม 5 1,112,500  5 1,112,500  5 1,112,500  5 1,112,500  20 4,450,000    
5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
   5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 40,000       1 40,000       1 40,000       1 40,000       4 160,000       

รวม 1 40,000       1 40,000       1 40,000       1 40,000       4 160,000       
รวมทั้งสิ้น 33 5,559,500  33 5,559,500  33 5,559,500  33 5,559,500  132 22,238,000  

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลเมอืงงาย
ส าหรับ โครงการทีอุ่ดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

ยุทธศาสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี






แบบ ผ.02

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

      1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

1 โครงการขยายเขตไฟฟา้จาก
บา้นนางปราณี เขื่อนเพชร 
ถึงที่นานายนรินทร์ กันทยศ 
(หมู่ที่ 1)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และ
แสงสวา่งในยามค่่าคืน

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

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

การไฟฟา้ส่วน
ภมูิภาคสาขา
อ่าเภอเชียงดาว

2 โครงการขยายเขตไฟฟา้จาก
นานายอัชนัย วงศ์ฤทธิ ์ถึงนา
  นายจรัล  จรรยา และนา
นายจรัล เขื่อนเพชร (หมู่ที่ 1)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และ
แสงสวา่งในยามค่่าคืน

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

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

การไฟฟา้ส่วน
ภมูิภาคสาขา
อ่าเภอเชียงดาว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลต าบลเมอืงงาย

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่1 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน่วยงานที่ขอรับ
เงนิอุดหนุน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ






แบบ ผ.02

      1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

หน่วยงานที่ขอรับ
เงนิอุดหนุน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

3 โครงขยายเขตไฟฟา้จากนา
นายประณต กิติ ถึงนานาย
อินบาล  อินหวนั(หมู่ที่ 1)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และ
แสงสวา่งในยามค่่าคืน

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

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

การไฟฟา้ส่วน
ภมูิภาคสาขา
อ่าเภอเชียงดาว

4 โครงการขยายเขตไฟฟา้จาก
เสาโทรศัพทห์ลังพระสถูป
พระนเรศวรไปถึงแยกบา้น
ใหม่     (หมู่ที่ 2)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และ
แสงสวา่งในยามค่่าคืน

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

ประชาชนได้รับความ
สะดวก ปลอดภยั

การไฟฟา้ส่วน
ภมูิภาคสาขา
อ่าเภอเชียงดาว

5 โครงการขยายเขตไฟฟา้จาก
ที่นา ของ น.ส.น้่าทพิย์ เขื่อน
เพชร ถึงที่นานางปริชาติ  
ชาติพรม (ม.2)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และ
แสงสวา่งในยามค่่าคืน

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

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

การไฟฟา้ส่วน
ภมูิภาคสาขา
อ่าเภอเชียงดาว

6 โครงการขยายเขตไฟฟา้จาก
ที่ดิน นายอนันต์ เดชาฤทธิ ์
ไปส้ินสุดที่พระเจ้าดูกเหล็ก 
(ม.2)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และ
แสงสวา่งในยามค่่าคืน

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

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

การไฟฟา้ส่วน
ภมูิภาคสาขาอ่า
เชียงดาว






แบบ ผ.02

      1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

หน่วยงานที่ขอรับ
เงนิอุดหนุน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

7 โครงการขยายเขตไฟฟา้จาก
ส่ีแยกอ่างเก็บ น้่าหว้ยแม่
ข้อน ไปถึงบา้นนายมนัส 
อนันต์เดชาฤทธิ ์(หมู่ที่ 3)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และ
แสงสวา่งในยามค่่าคืน

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

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

การไฟฟา้ส่วน
ภมูิภาคสาขา
อ่าเภอเชียงดาว

8 โครงการขยายเขตไฟฟา้ 
จากสามแยกบา้นนายพายัพ 
ถึงที่นานายอินถา คนสะอาด 
(ม.3)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และ
แสงสวา่งในยามค่่าคืน

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

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

การไฟฟา้ส่วน
ภมูิภาคสาขา
อ่าเภอเชียงดาว

9 โครงการขยายเขตไฟฟา้
ต้ังแต่ที่สามแยกวดัพระเจ้า
ดูกเหล็กไปทางทศิใต้ถึงที่
สวนนายบญุเปล่ง การหมั่น 
(หมู่ที่ 3)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และ
แสงสวา่งในยามค่่าคืน

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

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

การไฟฟา้ส่วน
ภมูิภาคสาขา
อ่าเภอเชียงดาว

10 โครงการขยายเขตไฟฟา้
ต้ังแต่สวนนายชัยรัตน์ เรือน
ไกล ถึงสวนนายสวสัด์ิ วนัดี  
(หมู่ที่ 3)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และ
แสงสวา่งในยามค่่าคืน

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

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

การไฟฟา้ส่วน
ภมูิภาคสาขา
อ่าเภอเชียงดาว






แบบ ผ.02

      1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

หน่วยงานที่ขอรับ
เงนิอุดหนุน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

11 โครงการขยายเขตไฟฟา้
ต้ังแต่วดัพระเจ้าดูกเหล็ก ถึง
ที่นานายสิงค์ค่า อินหวนั 
(หมู่ที่ 3)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และ
แสงสวา่งในยามค่่าคืน

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

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

การไฟฟา้ส่วน
ภมูิภาคสาขา
อ่าเภอเชียงดาว

12 โครงการขยายเขตไฟฟา้
ต้ังแต่บา้นนางอัญชลี 
คล่องแคล่ว ถึงนานายจรวย 
งามเลิศ (หมู่ที่ 3)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และ
แสงสวา่งในยามค่่าคืน

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

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

การไฟฟา้ส่วน
ภมูิภาคสาขา
อ่าเภอเชียงดาว

13 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรง
ต่่าจากบริเวณริมดอยรีสอร์ท
ไปโรงเรียนพระคริสต์ธรรม
(ลีซู)(หมู่ที่ 4)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และ
แสงสวา่งในยามค่่าคืน

ระยะทาง 230 เมตร 30000 
(2560: 
30,000)

30,000 30,000 30,000 ระยะทาง 
230 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

การไฟฟา้ส่วน
ภมูิภาคสาขาอ่า
เชียงดาว

14 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรง
ต่่าจากสวน อ.อัญเชิญ โกฏิ
แก้ว ไปสวนนางอรุณี พอ่ค้า 
(หมู่ที่ 4)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และ
แสงสวา่งในยามค่่าคืน

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

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

การไฟฟา้ส่วน
ภมูิภาคสาขา
อ่าเภอเชียงดาว






แบบ ผ.02

      1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

หน่วยงานที่ขอรับ
เงนิอุดหนุน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

15 โครงการขยายเขตไฟฟา้(ไฟ
กิ่ง)จากปากทางเมืองงายถึง
ปากทางเข้าบา้นสหกรณ์ 
(หมู่ที่ 4)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และ
แสงสวา่งในยามค่่าคืน

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

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

การไฟฟา้ส่วน
ภมูิภาคสาขา
อ่าเภอเชียงดาว

16 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรง
ต่่าจากหน้าบา้น อ.ส่าราญ 
อุตส่าห ์ไปจนสุดเขตเทศบาล
 (บา้นกลางทุ่ง) (หมู่ที่ 4)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และ
แสงสวา่งในยามค่่าคืน

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

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

การไฟฟา้ส่วน
ภมูิภาคสาขา
อ่าเภอเชียงดาว

17 โครงการเพิ่มหม้อแปลง
ไฟฟา้ระบบ 3 เฟส จาก
ถนนสายหนองบวกวอ้งไป
จนสุดถนนเทศบาล (หมู่ที่ 4)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และ
แสงสวา่งในยามค่่าคืน

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

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

การไฟฟา้ส่วน
ภมูิภาคสาขาอ่า
เชียงดาว

18 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรง
ต่่าจากบา้นนายสุนทร  ภู่
ประสืทธิไ์ปถึงบา้นนายส่าเภา
  กันทา (หมู่ที่ 4)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และ
แสงสวา่งในยามค่่าคืน

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

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

การไฟฟา้ส่วน
ภมูิภาคสาขาอ่า
เชียงดาว






แบบ ผ.02

      1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

หน่วยงานที่ขอรับ
เงนิอุดหนุน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

19 โครงการขยายเขตไฟฟา้ซอย
ข้างวดัอัมพารามถึงบา้นนาย
ยืนยง อยู่เปง็ พร้อมติดต้ังไฟ
กิ่ง        (หมู่ที่ 9)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และ
แสงสวา่งในยามค่่าคืน

ระยะทางประมาณ 40
  เมตร

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

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

การไฟฟา้ส่วน
ภมูิภาคสาขาอ่า
เชียงดาว

20 โครงการขยายเขตไฟฟา้
บริเวณซอยข้างวดั จ่านวน 3
 ต้น (ม.9)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และ
แสงสวา่งในยามค่่าคืน

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

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

การไฟฟา้ส่วน
ภมูิภาคสาขาอ่า
เชียงดาว

21 โครงการขยายเขตไฟฟา้
สาธารณะ จากบา้นนายเทวนิ
 ค่ามา ถึงบา้นนายอินสม  
โปง่เมือง (หมู่ที่ 9)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และ
แสงสวา่งในยามค่่าคืน

ระยะทางประมาณ 
80.00 เมตร

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

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

การไฟฟา้ส่วน
ภมูิภาคสาขา
อ่าเภอเชียงดาว

22 โครงการขยายเขตไฟฟา้ถนน
ตัดใหม่ หลังวดัอัมพาราม 
หมู่ที่ 9 ถึงถนนหลังพระ
สถูปฯ หมู่ที่ 2 (หมู่ที่ 9)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และ
แสงสวา่งในยามค่่าคืน

ระยะทางประมาณ 
350.00 เมตร

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

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

การไฟฟา้ส่วน
ภมูิภาคสาขา
อ่าเภอเชียงดาว






แบบ ผ.02

      1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

หน่วยงานที่ขอรับ
เงนิอุดหนุน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

23 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรง
ต่่า เข้าบา้นนายทองสุข ศิริ 
(หมู่ที่ 9)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และ
แสงสวา่งในยามค่่าคืน

ระยะทางประมาณ 
25.00 เมตร

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

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

การไฟฟา้ส่วน
ภมูิภาคสาขา
อ่าเภอเชียงดาว

24 โครงการขยายเขตไฟฟา้
สาธารณะจากสะพานข้าม
ล่าหว้ยโปง่ขาม ถึงล่าเหมือง
เก๊าหา้ (หมู่ที่ 9)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และ
แสงสวา่งในยามค่่าคืน

ระยะทางประมาณ 
350.00 เมตร

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

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

การไฟฟา้ส่วน
ภมูิภาคสาขา
อ่าเภอเชียงดาว

25 โครงการขยายเขตไฟฟา้จาก
บา้นนายทว ีปนัศักด์ิ ไปทาง
ทศิตะวนัออกสุดเขตเทศบาล
 (หมู่ที่ 10)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และ
แสงสวา่งในยามค่่าคืน

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

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

การไฟฟา้ส่วน
ภมูิภาคสาขา
อ่าเภอเชียงดาว

26 โครงการขยายเขตไฟฟา้
สาธารณะ ต้ังแต่สวนนายปงิ 
 เขื่อนเพชร ไปจนสุดเขต
เทศบาลต่าบลเมืองงาย (หมู่
ที่ 10)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และ
แสงสวา่งในยามค่่าคืน

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

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

การไฟฟา้ส่วน
ภมูิภาคสาขา
อ่าเภอเชียงดาว






แบบ ผ.02

      1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

หน่วยงานที่ขอรับ
เงนิอุดหนุน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
 ตัวชี้วัด  

(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

27 โครงการขยายเขตและติดต้ัง
ไฟฟา้สาธารณะตามชุมชน   
  (หมู่ที่ 11)

เพื่อใหม้ีไฟฟา้ใช้และ
แสงสวา่งในยามค่่าคืน

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

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
ยามค่่าคืน

การไฟฟา้ส่วน
ภมูิภาคสาขา
อ่าเภอเชียงดาว






แบบ ผ.02

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่5 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

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

1 โครงการจัดซ้ืออาหาร
กลางวนัส าหรับเด็กเล็ก
ถึงประถมศึกษาปทีี่ 6 
โรงเรียนชุมชน
บา้นเมืองงายและ
โรงเรียนบา้นใหม่

เพื่อสมทบอาหาร
กลางวนัแก่นักเรียน
ระดับประถม ศึกษา
โรงเรียนในเขตเทศบาล
ที่งบประมาณมีไม่
เพยีงพอ

เด็กนักเรียน โรงเรียนใน
เขตพื้นที่เทศบาลฯ  
จ านวน 2 แหง่ ได้
รับประทานอาหาร
กลางวนัอย่างทั่วถึง

1,000,000 
(2560: 

1,000,000)

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 100 
ของเด็ก
นักเรียนฯ ใน
เขตเทศบาลฯได้
รับประทาน
อาหารกลางวนั

นักเรียน
ระดับประถมศึกษา
ในโรงเรียนในเขต
เทศบาลมีอาหาร
กลางวนัรับประทาน
เพยีงพอ

โรงเรียนชุมชน
บา้นเมืองงาย
และโรงเรียน

บา้นใหม่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลต าบลเมอืงงาย

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมปิัญญา จิตสาธารณะ และศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง

3.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานที่
ขอรับเงนิ
อุดหนุน






แบบ ผ.02

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่4 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน

เปา้หมาย

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

1 โครงการสนับสนุนการจัด
งานมหกรรมไม้ดอก ไม้
ประดับ

เพื่อสนับสนุนอ าเภอและ
จังหวดัในการตกแต่งรถ
บพุชาติ

สนับสนุนค่าตกแต่ง    
   รถบพุชาติ 1 คร้ัง

15,000 
(2560: 
15,000)

15,000 15,000 15,000 จ านวนที่
สนับสนุน 1 
คร้ัง

ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเชียงดาว

2 โครงการสนับสนุนโครงการ
จัดงานประเพณีสงการนต์ 
อ าเภอเชียงดาว

เพื่ออนุรักษรั์กษาประเพณี
อันดีงามของไทยล้านนา

สนับสนุนการจัดงาน 
1 คร้ัง

5,000   
(2560: 
30,000)

5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ 
การสนับสนุน 
(จ านวน 
คร้ัง/ป)ี

ประชาชนร่วมกัน
อนุรักษป์ระเพณี
ไทยล้านนา

ที่ท าการปกครอง
จังหวดัเชียงใหม่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลต าบลเมอืงงาย

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมปิัญญา จิตสาธารณะ และศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
  ตัวชี้วัด   

(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่ขอรับ

เงนิอุดหนุน






แบบ ผ.02

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่5 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

1 โครงการอุดหนุน
 อสม. ในเขต
เทศบาล

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ต่าง ๆ ของ อสม. ใน
เขตเทศบาล

อุดหนุน จ านวน 1 คร้ัง 52,500   
(2560: 

105,000)

52,500 52,500 52,500 จ านวน
ที่สบบัสนุนปลีะ
 1 คร้ัง

อสม. ในเขต
เทศบาลได้ร่วมกัน
ท ากิจกรรมต่าง ๆ

กองสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลต าบลเมอืงงาย

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมปิัญญา จิตสาธารณะ และศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต

3.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

 ตัวชี้วัด  (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่

ขอรับเงนิอุดหนุน






 แบบ ผ.02

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

1 โครงการ
สนับสนุนการ
ปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติด

เพื่อสนับสนุนอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการปอ้งกัน
และแก้ไขปญัหายา
เสพติด

อุดหนุนหรือสนับสนุน ปี
ละ 1 คร้ัง

20,000 
(2560: 
20,000)

20,000 20,000 20,000 จ านวน 1 คร้ัง ประชาชนหา่งไกลยาเสพ
ติดและปอ้งกันอันตราย
จากยาเสพติด

ศูนย์ปอ้งกันและ
ปราบปรามยาเสพ
ติดอ าเภอเชียงดาว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลต าบลเมอืงงาย

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่4 การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่6 การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชมุชน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
3.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

 ตัวชี้วัด  
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่ขอรับ

เงนิอุดหนุน






แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่นยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

1 โครงการออกร้านแสดงสินค้า
หตัถกรรมและผลิตภณัฑ์
พื้นบา้นหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภณัฑ์ ในงานฤดูหนาว
และงาน OTOP ของดีเมือง
เชียงใหม่

เพื่อเผยแพร่สินค้า
หตัถกรรมและ
ผลิตภณัฑ์พื้นบา้นหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ 
และเพื่อส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยวและสร้าง
รายได้ใหแ้ก่ประชาชน
ในเขตพื้นที่

จัดออกร้านแสดง
สินค้าหตัถกรรมและ
ผลิตภณัฑ์พื้นบา้น
หนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภณัฑ์ ในงานฤดู
หนาวและงาน OTOP
 ของดีเมืองเชียงใหม่

5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนคร้ังที่
สนับสนุน 1 
คร้ัง

สินค้าหตัถกรรมและ
ผลิตภณัฑ์พื้นบา้น 
หนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภณัฑ์เปน็ที่รู้จัก
ของนักทอ่งเที่ยว
สามารถสร้างรายได้
ใหแ้ก่ประชาชนใน
เขตพื้นที่

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเชียงดาว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลต าบลเมอืงงาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
    ตัวชี้วัด    

(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่ขอรับ

เงนิอุดหนุน






แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีม่ปีระสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรม
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

1 โครงการอุดหนุนเพื่อ
ด าเนินการตามโครงการ 
"จัดต้ังสถานที่กลาง 
ส าหรับเปน็ศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือ
หรือการจัดจ้างของหน่วย
การบริหารราชการส่วน
ทอ้งถิ่น

เพื่อให ้อปท.ในพื้นที่
อ าเภอเชียงดาว มีสถานที่
กลางเพื่อใช้ในการจัดซ้ือ
จัดจ้างด้วยวธิสีอบราคา
หรือประกวดราคา ตาม
ระเบยีบกระทรวง 
มหาดไทยวา่ด้วยระเบยีบ
พสัดุของหน่วยงาน
บริหารราชการส่วน
ทอ้งถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบบัที่ 9) พ.ศ. 2553

สนับสนุน ปลีะ 1 คร้ัง 40,000 
(2560: 
45,000)

40,000 40,000 40,000 จ านวนคร้ังที่
สนับสนุน 1 คร้ัง

อปท. มีสถานที่กลางใน
การด าเนินการจัดซ้ือจัด
จ้างตามระเบยีบของทาง
ราชการ

    เทศบาลต าบล 
   แม่นะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลต าบลเมอืงงาย

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

หน่วยงานที่ขอรับ
เงนิอุดหนุน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
   ตัวชี้วัด    

(KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ






แบบ ผ.07

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

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

1) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณูปโภค 
    และโครงสร้างพื้นฐาน

  1.1 แผนงานการเคหะและชุมชน 1 2,828,000 1 2,828,000 1 2,828,000 1 2,828,000 4 11,312,000  

รวม 1 2,828,000    1 2,828,000  1 2,828,000   1 2,828,000   4 11,312,000  

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลเมอืงงาย

ยุทธศาสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน
เปา้หมาย

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

1 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแบบ Overlay ด้วย
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ซอย
เทศบาล 29 บา้นเมืองงาย
 หมู่ที่ 2 ต าบลเมืองงาย 
อ าเภอเชียงดาว จังหวดั
เชียงใหม่ เชื่อมต่อถนน
บา้นสหกรณ์ หมู่ที่ 8 
ต าบลเมืองงาย อ าเภอ
เชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่

1.เพื่อปรับปรุงผิว
จราจรที่ช ารุดเปน็หลุม
เปน็บอ่                     
  2.เพื่อปรับปรุง
เส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรออกสู่
ตลาดได้สะดวกยิ่งขึ้น    
 3.เพื่อลดอุบติัเหตุจาก
การใช้ยานพาหนะ
สัญจรบนถนนที่ได้
มาตรฐาน

ช่วงที่ 1 ทางหลวงทอ้งถิ่น
หมายเลข ชม.ถ47-025(
เทศบาลต าบลเมืองงาย
ซอย 29 ม.2)ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 1,256 เมตร   
  ช่วงที่ 2 ทางหลวง
ทอ้งถิ่นหมายเลข ชม.ถ
47-003(บา้นใหม่ ม.3-
บา้นหนองบวั ม.11)ขนาด
ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร
 ระยะทาง 764 เมตร

2,828,000 2,828,000 2,828,000 2,828,000 1.ประชาชน
สามารถขนส่ง
สินค้าทาง
การเกษตรออก
สู่ตลาด ร้อยละ
 100 ของ
ผลผลิตทั้งหมด 
  2.อุบติัเหตุ
จากการใช้
เส้นทางลดลง

1.ประชาชนสามารถ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรออกสู่ตลาด 
ร้อยละ 100 ของ
ผลผลิตทั้งหมด    2.
ลดอุบติัเหตุจากการ
ใช้เส้นทาง          3.
 เปน็เส้นทางออก
ก าลังกาย ปั่น
จักรยาน ส่งเสริม
สุขภาพที่ดีแก่
ประชาชน

อบจ.

วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

 ตัวชี้วัด  (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลต าบลเมอืงงาย

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดลุและยั่นยืน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ

แบบ ผ.03






แบบ ผ.07

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

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

1) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณูปโภค  
   และโครงสร้างพื้นฐาน

  1.1 แผนงานการเคหะและชุมชน 3 11,000,000  3 11,000,000  3 11,000,000  3 11,000,000  12 44,000,000  

รวม 3 11,000,000  3 11,000,000  3 11,000,000  3 11,000,000  12 44,000,000  

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบาลต าบลเมอืงงาย

ยุทธศาสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน
เปา้หมาย

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

1 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาบาดาลขนาดใหญ่ 
(หมู่ที่ 3)

เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ได้
มีน้้าสะอาดในการอุปโภค-
บริโภค

ระบบประปาพร้อม
อุปกรณ์จ้านวน 1 แหง่

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 จ้านวน 1 แหง่ ประชาชนได้มีน้้าไว้
ใช้ในการอุปโภค
บริโภค

กองช่าง

2 โครงการปอ้งกันตล่ิงล้าน้้า
แม่ข้อนต้ังแต่คอสะพาน
(ขัวสูง)ถึงสวนนานายมานะ
 อินชัย  (หมู่ที่ 4)

เพื่อใหก้ารระบายน้้า
คล่องตัว และเพื่อปอ้งกัน
ปญัหาน้้าทว่มขังในพื้นที่

ยาว 100.00 เมตร สูง
 4.50 เมตร

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ก่อสร้างตาม
แบบที่ก้าหนด

การระบายน้้า
คล่องตัว ไม่มีปญัหา
น้้าทว่มขัง

กองช่าง

3 โครงการผันน้้าน้้าปงิเพื่อใช้
ในการเกษตร (หมู่ที่ 10)

เพื่อใหเ้กษตรกรมีน้้าใช้อย่าง
เพยีงพอ

จ้านวน 1 โครงการ 5,000,000 
(2560: 

5,000,000)

5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน้้า
เพยีงพอต่อ
การเกษตร

กองช่าง

งบประมาณและที่ผ่านมา
 ตัวชี้วัด  (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลต าบลเมอืงงาย

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.05



    

แบบ ผ.07

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

3)ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสังคมและคุณภาพชีวติ
  3.1 แผนงานการศึกษา 11  - 11  - 11  - 11  - 44  -
  3.2 แผนงานสาธารณสุข 3  - 3  - 3  - 3  - 12  -
  3.3 แผนงานศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 1  - 1  - 1  - 1  - 4  -

รวมทั้งสิ้น 15  - 15  - 15  - 15  - 60  -

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลเมอืงงาย
ส าหรับ โครงการพัฒนาทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการโดยไมใ่ชง้บประมาณ

ยุทธศาสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี






แบบ ผ.06

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

1 โครงการ ลด ละ 
เลิกบหุร่ี

เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เข้าร่วมโครงการ มี
สุขภาพ ร่างกาย 
สมบรูณ์ แข็งแรง

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลฯ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง

   -    -    -    - มีผู้เข้าร่วม
โครงการ 
ประมาณ 50%

ผู้ที่เข้าร่วม
โครงการมีสุขภาพ
 สมบรูณ์และ
แข็งแรง

กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการ 5 ส.
(สะสาง สะดวก 
สะอาด 
สุขลักษณะสร้าง
นิสัย)

เพื่อส่งเสริมผู้เข้าร่วม
โครงการ มีระเบยีบ 
วนิัย สถานที่ท างาน 
สะอาดเรียบร้อย

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลฯ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง

   -    -    -    - มีผู้เข้าร่วม
โครงการ 
ประมาณ 80%

ผู้ที่เข้าร่วม
โครงการ มี
ระเบยีบวนิัยที่ดี

กองสาธารณสุขฯ

3.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

 ตัวชี้วัด  (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ  โครงการพัฒนาทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการโดยไมใ่ชง้บประมาณ
เทศบาลต าบลเมอืงงาย

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่ที ่2 ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมปิัญญา จิตสาธารณะ และศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต






แบบ ผ.06

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

3.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

 ตัวชี้วัด  (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

3 โครงการพฒันา
สถานที่ท างานให้
น่าอยู่

เพื่อส่งเสริมผู้เข้าร่วม
โครงการ มีส่วนร่วม
ในการพฒันาองค์กร

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลฯ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง

- - - - มีผู้เข้าร่วม
โครงการ 
ประมาณ 80%

ผู้เข้าร่วมโครงการ
 มีส่วนร่วมในการ
พฒันาและมี
ความสามัคคี

กองสาธารณสุขฯ






แบบ ผ.06

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่5 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

1 โครงเยี่ยมบา้นนักเรียน  - เพื่อประเมิน  - เกิดความสัมพนัธท์ี่ดี  -  -  -  - ร้อยละ 100 เด็กนักเรียนฯ ได้รับการ กองการศึกษา
พฤติกรรมของเด็ก ระหวา่งบา้นกับ ของเด็กนักเรียนฯ ติดตาม  ประเมินผล
ขณะที่อยู่ที่บา้น ศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ ได้รับการติดตาม และเกิดความสัมพนัธท์ี่ดี
 - เพื่อใหผู้้ปกครองได้ ผู้ปกครองและครู/ผดด. ประเมินผล ระหวา่งครูและผู้ปกครอง
รับทราบถึงพฤติกรรม  - ผู้ปกครองครองได้
ของบตุร-หลาน ขณะ ทราบถึงพฤติกรรม
อยู่ที่ศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ ของบตุร-หลานขณะที่

อยู่ศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ
 - ครูผู้ดูแลเด็กได้ทราบ
ถึงพฤติกรรมของเด็ก
ขณะอยู่ที่บา้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ  โครงการพัฒนาทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการโดยไมใ่ชง้บประมาณ
เทศบาลต าบลเมอืงงาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

 ตัวชี้วัด  (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมปิัญญา จิตสาธารณะ และศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
3.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์






แบบ ผ.06

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

 ตัวชี้วัด  (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

3.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

2 โครงการจัดท าสมุดส่ือสาร  - เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร  - ครูผู้ดูแลเด็กกับ  -  -  -  - ร้อยละ 100 เกิดความเข้าใจ  และ กองการศึกษา
ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ผู้ปกครอง ได้ใช้สมุด ของเด็กนักเรียนฯ ความสัมพนัธท์ี่ดีระหวา่ง
และสร้างความสัมพนัธ์ ส่ือสารเพื่อเปน็ มีสมุดส่ือสาร ศูนย์พฒันาเด็กเล็กกับ
อันดีระหวา่งบา้นกับ เคร่ืองมือติดต่อส่ือสาร ประจ าตัว ผู้ปกครองนักเรียน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก และสร้างความสัมพนัธ์

ที่ดีกับผู้ปกครอง

3 โครงการส่งทา้ยปเีก่า  - เพื่อใหเ้ด็กทกุคนมี  - เด็กทกุคนได้ร าลึก  -  -  -  - ร้อยละ 90 ของ เด็กนักเรียนฯ ได้ร่วม กองการศึกษา
ต้อนรับปใีหม่ คุณธรรม จริยธรรม ถึงปเีก่าที่ผ่านพน้ไป เด็กนักเรียนฯ กิจกรรม  มีความกล้าคิด

ที่พงึประสงค์ และต้อนรับปใีหม่ที่ ได้ร่วมกิจกรรม กล้าแสดงออกในส่ิงที่
 - เพื่อใหเ้ด็กทกุคน จะผ่านเข้ามา อย่างน้อยปลีะ ถูกต้อง
เกิดความสนุกสนาน  - เด็กทกุคนเกิดความ 1 คร้ัง
เพลิดเพลิน ร่าเริง สนุกสนาน เพลิดเพลิน
แจ่มใส และสามัคคี ร่าเริงแจ่มใสและสามัคคี

4 โครงการ (วนัเข้าพรรษา) เพื่อใหเ้ด็ก ได้เรียนรู้  - เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับ  -  -  -  - ร้อยละ 100 ของ เด็กนักเรียนฯ มีความรู้ กองการศึกษา
เกี่ยวกับประวติั วนัส าคัญทาง เด็กนักเรียนฯ ความเข้าใจ  และปฏบิติั
ความเปน็มา  ความ พระพทุธศาสนาและ ได้ร่วมกิจกรรม ตนตามขนบธรรมเนียม
ส าคัญ ความหมาย วฒันธรรม  ประเพณี ประเพณีได้อย่างถูกต้อง
เรียนรู้การปฏบิติัตาม  - เด็กได้รับ
ขนบธรรมเนียม ประสบการณ์ตรงใน

การถวายเทยีนพรรษา






แบบ ผ.06

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

 ตัวชี้วัด  (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

3.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

5 โครงการวนัวสิาขบชูา เพื่อใหเ้ด็กทกุคนมี เด็กสามารถน าความรู้  -  -  -  - ร้อยละ 100 ของ เด็กนักเรียนฯ มีคุณธรรม กองการศึกษา
คุณธรรม จริยธรรมที่ ที่ได้รับเกี่ยวกับ เด็กนักเรียนฯ จริยธรรม  และมีจิต
พงึประสงค์ผ่านการจัด ความหมายและความ ได้ร่วมกิจกรรม ส านึกที่ดี
กิจกรรมการนั่งสมาธิ ส าคัญของวนัวสิาขบชูา
และการฟงัเทศน์ อัน   และหน้าที่ของชาวพทุธ
จะส่งผลท าใหก้ารจัด ที่พงึปฏบิติั  รวมถึงการ
ประสบการณ์การ อนุรักษว์ฒันธรรม
เรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ อันดีงาม ผ่านการจัด
ที่ดีขึ้น กิจกรรมการนั่งสมาธิ

และ การฟงัเทศน์
6 โครงการวนัไหวค้รู เพื่อใหเ้ด็กได้ระลึกถึง  - เด็กได้เรียนรู้จาก  -  -  -  - ร้อยละ 100 ของ เด็กนักเรียนฯ ได้ร่วม กองการศึกษา

พระคุณครู ประสบการณ์ตรง เด็กนักเรียนฯ กิจกรรมและระลึกถึง
ในการเข้าร่วมพธิ ี    ได้ร่วมกิจกรรม พระคุณครู
วนัไหวค้รู
 - เปน็การปลูกฝังให้
เด็กมีทศันคติที่ดีต่อครู
 - เด็กเข้าร่วมพธิี
อย่างมีความสุข 






แบบ ผ.06

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

 ตัวชี้วัด  (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

3.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

7 โครงการชุมชนของหนู  - เพื่อปลูกจิตส านึก  - เด็กเกิดการเรียนรู้  -  -  -  - ร้อยละ 100 ของ เด็กนักเรียนฯ ได้รับการ กองการศึกษา
ใหเ้ด็กเหน็ถึงความ อย่างมีความสุขจาก เด็กนักเรียนฯ พฒันาทกัษะ การเรียนรู้
ส าคัญ เกิดความรัก ประสบการณ์ตรง ได้ร่วมกิจกรรม
และหวงแหนสถานที่ และสถานที่จริง
ที่ส าคัญในชุมชนของ  - เด็กเกิดการใฝ่รู้
ตนเอง อย่างต่อเนื่อง

 - เด็กรู้จักแหล่งเรียนรู้
ในชุมชนของตนเอง

8 โครงการชื่นชมอาชีพ     - เพื่อปลูกจิตส านึกให้  - เด็กเกิดการเรียนรู้  -  -  -  - ร้อยละ 100 ของ เด็กนักเรียนฯ ได้รับการ กองการศึกษา
ในชุมชน เด็กเหน็ถึงความส าคัญ อย่างมีความสุขจาก เด็กนักเรียนฯ พฒันาทกัษะ การเรียนรู้

เกิดความรักและหวงแหนประสบการ์ณตรงและ ได้ร่วมกิจกรรม
สถานที่ที่ส าคัญในชุมชน สถานที่จริง
ของตนเอง  - เด็กเกิดการใฝ่รู้อย่าง

ต่อเนื่อง
 - เด็กรู้จักแหล่งเรียนรู้
ในชุมชนของตนเอง






แบบ ผ.06

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

 ตัวชี้วัด  (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

3.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

9 โครงการสลากภตั  - เพื่อใหเ้ด็ก ได้เรียนรู้  - เด็กเกิดการเรียนรู้  -  -  -  - ร้อยละ 100 ของ เด็กนักเรียนฯ มีความรู้ กองการศึกษา
เกี่ยวกับความเปน็มา อย่างมีความสุข จาก เด็กนักเรียนฯ ความเข้าใจ  และปฏบิติั
ความส าคัญ เรียนรู้การ ประสบการณ์ตรง ได้ร่วมกิจกรรม ตนตามขนบธรรมเนียม
ปฏบิติัตามประเพณี และสถานที่จริง ประเพณีได้อย่างถูกต้อง

  - เด็กเกิดการใฝ่รู้
อย่างต่อเนื่อง
 - เด็กรู้จักแหล่งเรียนรู้
ในชุมชนของตนเอง

10 โครงการวนัมาฆบชูา  - เพื่อใหเ้ด็ก ได้เรียนรู้  - เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับ  -  -  -  - ร้อยละ 100 ของ เด็กนักเรียนฯ มีความรู้ กองการศึกษา

เกี่ยวกับประวติัความ วนัส าคัญทางพระพทุธ เด็กนักเรียนฯ ความเข้าใจ  และปฏบิติั

เปน็มา ความส าคัญ ศาสนาและวฒันธรรม ได้ร่วมกิจกรรม ตนตามขนบธรรมเนียม
ความหมาย เรียนรู้การ ประเพณี ประเพณีได้อย่างถูกต้อง
ปฏบิติัตามขนบ  - เด็กได้รับ
ธรรมเนียมประเพณี ประสบการณ์ตรงจาก

การนั่งสมาธ ิเข้าวดั
ท าบญุ






แบบ ผ.06

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

 ตัวชี้วัด  (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก

3.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

11 โครงการหนูน้อยเรียนรู้  - เพื่อใหเ้ด็กได้เรียนรู้  - เด็กได้เรียนรู้ผ่าน  -  -  -  - ร้อยละ 90 ของ เด็กนักเรียนฯ ได้รับการ กองการศึกษา
สู่โลกกวา้ง การด ารงชีวติของสัตว์ ประสบการณ์ตรงจาก เด็กนักเรียนฯ พฒันาทกัษะ การเรียนรู้

และปลูกจิตส านึกใหเ้ด็ก การเข้าร่วมกิจกรรม ได้ร่วมกิจกรรม และมีจิตส านึกในการ
รู้จักรักษาทรัพยากร  - เด็กได้เรียนรู้การ รักษาทรัพยากรทาง
ทางธรรมชาติ ซ่ึงเปน็ ด ารงชีวติของสัตว์ ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ส่ิงส าคัญ  - เด็กเกิดการเรียนรู้ 

และเข้าใจได้ง่ายกับส่ิงที่
ได้เหน็ และได้สัมผัสกับ
ธรรมชาติส่ิงแวดล้อม
รอบตัวเด็ก






แบบ ผ.06

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่4 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

1 โครงการการแข่งขันกีฬา
มหาสนุก

เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่
คณะ และการปลูปฝังการ
ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี

คณะผู้บริหาร ,สมาชิก
สภาเทศบาล,พนักงาน
เทศบาล,พนักงานจ้าง,
พนักงานครูเทศบาล
,ลูกจ้างประจ า และ 
พนักงานจ้าง

 -  -  -  -

ร้อยละ 100 
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

เกิดความสามัคคีใน
หมู่คณะ และผู้เข้า
โครงการมีสุขภาพที่ดี

กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

 ตัวชี้วัด  (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต
3.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับ โครงการพัฒนาทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการโดยไมใ่ชง้บประมาณ
เทศบาลต าบลเมอืงงาย

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม ่ที ่2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมปิัญญา จิตสาธารณะ และศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง






แบบ ผ.08

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

1 แผนงาน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดหาตู้เหล็ก ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 20,000    20,000    20,000    20,000    ส านักปลัด
บริหารงานทั่วไป ส านักงาน บานเล่ือนกระจก โดยมีรายละเอียดดังนี้ กองคลัง

ส านักงาน 1)ตัวตู้ผลิตจากวสัดุเหล็กแผ่นรีดเย็น
2)บานเล่ือนกระจกสามารถเล่ือนไป
มาได้
3)ในตู้มีแผ่นชั้น 2 แผ่น สามารถปรับ
ระดับได้ตามต้องการ
4)ได้รับมาตรฐาน มอก.
(ป ี61: จ านวน 4 หลัง)
(ป ี62: จ านวน 4 หลัง)
(ป ี63: จ านวน 4 หลัง)
(ป ี64: จ านวน 4 หลัง)

2 แผนงาน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดหาตู้เหล็ก ตู้เหล็ก2บานเปดิ 24,000    24,000    24,000    24,000    ส านักปลัด
บริหารงานทั่วไป ส านักงาน 2 บานเปดิ โดยมีรายละเอียดดังนี้ กองคลัง

ส านักงาน 1)ตัวตู้ผลิตจากวสัดุเหล็กแผ่นรีดเย็น
2)ตัวบานท าจากวสัดุเหล็กแผ่นสามา
รถเปดิ-ปดิได้

ประเภท วัตถุประสงค์

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลเมอืงงาย

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

                   เปา้หมาย             
       (ผลผลิตของครุภณัฑ์)ที่ แผนงาน หมวด






แบบ ผ.08

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

ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
                   เปา้หมาย             

       (ผลผลิตของครุภณัฑ์)ที่ แผนงาน หมวด

3)ในตู้มีแผ่นชั้น 4 แผ่น สามารถปรับ
ระดับได้ตามต้องการ
4)ได้รับมาตรฐาน มอก.
(ป ี61: จ านวน 4 หลัง)
(ป ี62: จ านวน 4 หลัง)
(ป ี63: จ านวน 4 หลัง)
(ป ี64: จ านวน 4 หลัง)

3 แผนงาน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดหาตู้เหล็ก ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 24,000    24,000    24,000    24,000    ส านักปลัด
บริหารงานทั่วไป ส านักงาน บานเล่ือนกระจก โดยมีรายละเอียดดังนี้ กองคลัง

ส านักงาน 1)ตัวตู้ผลิตจากวสัดุเหล็กแผ่นรีดเย็น
2)บานเล่ือนกระจกสามารถเล่ือนไป
มาได้
3)ในตู้มีแผ่นชั้น 4 แผ่น สามารถปรับ
ระดับได้ตามต้องการ
4)ได้รับมาตรฐาน มอก.
(ป ี61: จ านวน 4 หลัง)
(ป ี62: จ านวน 4 หลัง)
(ป ี63: จ านวน 4 หลัง)
(ป ี64: จ านวน 4 หลัง)






แบบ ผ.08

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

ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
                   เปา้หมาย             

       (ผลผลิตของครุภณัฑ์)ที่ แผนงาน หมวด

4 แผนงาน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดหาพดัลมไอน้ า พดัลมไอน้ า ได้รับมาตรฐาน มอก. 40,000  -  -  - ส านักปลัด
บริหารงานทั่วไป ส านักงาน เพื่อใช้ในกิจการของ จ านวน 2 เคร่ือง

เทศบาล
5 แผนงาน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดหาพดัลมต้ังพื้น พดัลมต้ังพื้น ได้รับมาตรฐาน มอก. 3,000  -  -  - ส านักปลัด

บริหารงานทั่วไป ส านักงาน เพื่อใช้ในกิจการของ จ านวน 2 เคร่ือง
เทศบาล

6 แผนงาน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดหาพดัลมติดผนัง พดัลมติดผนัง ได้รับมาตรฐาน มอก. 9,000  -  -  - ส านักปลัด
บริหารงานทั่วไป ส านักงาน เพื่อใช้ในกิจการของ จ านวน 6 เคร่ือง

เทศบาล
7 แผนงาน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดหาเคร่ืองปรับ เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดติดผนัง 37,000     -  -  - ส านักปลัด

บริหารงานทั่วไป ส านักงาน อากาศ ชนิดติดผนัง มีระบบผอกอากาศ 
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทียีู

รายละเอียดตามมาตราฐานครุภณัฑ์
ประจ าป ีจ านวน 1 เคร่ือง

8 แผนงาน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดหาเต็นทผ้์าใบ เต็นทผ้์าใบจ านวน 10 หลัง 200,000  -  -  - ส านักปลัด
บริหารงานทั่วไป ส านักงาน เพื่อใช้ในกิจการของ

เทศบาล
9 แผนงาน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดหาครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เช่น โทรศัพท์ 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลัด

บริหารงานทั่วไป ส านักงาน ส านักงาน เคร่ืองค านวณ ฯลฯ






แบบ ผ.08

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

ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
                   เปา้หมาย             

       (ผลผลิตของครุภณัฑ์)ที่ แผนงาน หมวด

10 แผนงาน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดหาเคร่ืองปรับ เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดติดผนัง  - 56,000     -  - กองคลัง
บริหารงานทั่วไป ส านักงาน อากาศ ชนิดติดผนัง มีระบบผอกอากาศ 

(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทียีู
รายละเอียดตามมาตราฐานครุภณัฑ์
ประจ าปี
(ป ี62: จ านวน 2 เคร่ือง)

11 แผนงาน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดหาเก้าอี้พกั เก้าอี้พกัคอย 3 ที่นั่ง 12,000     -  -  - กองคลัง
บริหารงานทั่วไป ส านักงาน คอย 3 ที่นั่ง ได้รับมาตรฐาน มอก. จ านวน 2  ชุด

12 แผนงาน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดหาเก้าอี้จัดเล้ียง เก้าอี้จัดเล้ียง ได้รับมาตรฐาน 120,000  -  -  - ส านักปลัด
บริหารงานทั่วไป ส านักงาน เพื่อใช้บริการประชาชน มอก. จ านวน 200 ตัว

13 แผนงาน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดหาเคร่ืองเจาะ เคร่ืองเจาะกระดาษและเข้าเล่ม 12,000     -  -  - กองคลัง
บริหารงานทั่วไป ส านักงาน กระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษและเข้าเล่ม

มือโยก
รายละเอียดตามมาตราฐานครุภณัฑ์
ประจ าป ีจ านวน 1เคร่ือง

14 แผนงาน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดหากล้องถ่าย กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 10,000     -  -  - กองคลัง
บริหารงานทั่วไป โฆษณา ภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล รายละเอียดตามมาตราฐานครุภณัฑ์

และเผยแพร่ ประจ าป ีจ านวน 1เคร่ือง






แบบ ผ.08

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

ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
                   เปา้หมาย             

       (ผลผลิตของครุภณัฑ์)ที่ แผนงาน หมวด

15 แผนงาน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดหาคอมพวิเตอร์ จัดหาคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน 50,000     -  -  - ส านักปลัด
บริหารงานทั่วไป คอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน ส านักงานและคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ้ค

และคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ้ค รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
ประจ าป ี

16 แผนงาน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดหาเคร่ืองพมิพ์ จัดหาเคร่ืองพมิพร์ายละเอียดตาม 10,000     -  -  - ส านักปลัด
บริหารงานทั่วไป คอมพวิเตอร์ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ประจ าป ี
17 แผนงาน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดหาเคร่ืองส ารอง จัดหาเคร่ืองส ารองไฟฟา้รายละเอียด 9,600  -  -  - ส านักปลัด

บริหารงานทั่วไป คอมพวิเตอร์ ไฟฟา้ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ประจ าป ี

18 แผนงาน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดหาวทิยุส่ือสาร จัดหาวทิยุส่ือสาร 120000  -  -  - ส านักปลัด
การรักษาความสงบ ไฟฟา้และวทิยุ รายละเอียดตามมาตราฐานครุภณัฑ์
ภายใน ประจ าป ีจ านวน  10 เคร่ือง

19 แผนงาน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดหาถังเก็บน้ า จัดหาถังเก็บน้ าขนาดความจุไม่น้อย 260,000  -  -  - ส านักปลัด
การรักษาความสงบ ส านักงาน กวา่ 2,000 ลิตร 
ภายใน รายละเอียดตามมาตราฐานครุภณัฑ์

ประจ าป ีจ านวน 20 ใบ






แบบ ผ.08

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

ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
                   เปา้หมาย             

       (ผลผลิตของครุภณัฑ์)ที่ แผนงาน หมวด

20 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดหาตู้เหล็ก ตู้เหล็กบานทบึ  - 8,400      8,400      8,400      กองการศึกษา
ส านักงาน บานทบึส าหรับส านักงาน ได้รับมาตรฐาน มอก.

(ป ี62: จ านวน 1 หลัง)
(ป ี63: จ านวน 1 หลัง)
(ป ี64: จ านวน 1 หลัง)

21 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดหาตู้เหล็กชนิด ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก  - 3,000      3,000      3,000      กองการศึกษา
ส านักงาน บานเล่ือนกระจก ได้รับมาตรฐาน มอก.

ส าหรับงานส านักงาน (ป ี62: จ านวน 1หลัง)
(ป ี63: จ านวน 1 หลัง)
(ป ี64: จ านวน 1 หลัง)

22 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดหาคอมพวิเตอร์ คอมพวิเตอร์ส าหรับงานส านักงาน  - 16,000 16,000 16,000 กองการศึกษา
คอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลาง

และคุณลักษณะครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
ประจ าป ี

23 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดหาเคร่ืองส ารอง จัดหาเคร่ืองส ารองไฟฟา้รายละเอียด  - 6,400 6,400 6,400 กองการศึกษา
คอมพวิเตอร์ ไฟฟา้ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ประจ าป ี
24 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดหาเคร่ืองพมิพ์ เคร่ืองพมิพ ์Multifunction  - 17,000 17,000 17,000 กองการศึกษา

คอมพวิเตอร์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED
ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED จ านวน 1 เคร่ือง 
ส าหรับงานส านักงาน






แบบ ผ.08

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

ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
                   เปา้หมาย             

       (ผลผลิตของครุภณัฑ์)ที่ แผนงาน หมวด

25 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดหาเคร่ืองส ารองไฟ เคร่ืองส ารองไฟ  ขนาด 800 VA  - 6,400 6,400 6,400 กองการศึกษา
ส านักงาน ขนาด 800 VA จ านวน 2 เคร่ือง

ส าหรับงานส านักงาน
26 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดหาพดัลมต้ังพื้น  พดัลมต้ังพื้น  ขนาด 18 นิ้ว  - 8,000  -  - กองการศึกษา

ส านักงาน ขนาด 18 นิ้ว จ านวน 4 เคร่ือง
ส าหรับงานส านักงาน

27 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดหาโต๊ะหมู่บชูา โต๊ะหมู่บชูา  (หมู่ 9)  - 10,000  -  - กองการศึกษา
ส านักงาน (หมู่ 9) จ านวน 1 ชุด

28 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดหาเคร่ืองพน่หมอก เคร่ืองพน่หมอกควนั(แบบพน่ละออง) 80,000  -  -  - กองสาธารณสุขฯ
ส านักงาน ควนั(แบบพน่ละออง) ได้รับมาตรฐาน มอก.

จ านวน 1 เคร่ือง
29 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดหาพดัลมติดผนัง พดัลมโคจร ขนาด 18 นิ้ว 4,000  -  -  - กองสาธารณสุขฯ

ส านักงาน ส าหรับงานส านักงาน ได้รับมาตรฐาน มอก.
จ านวน 2 เคร่ือง

30 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดหาตู้เหล็กชนิด ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 6,000      6,000       -  - กองสาธารณสุขฯ
ส านักงาน บานเล่ือนกระจก ได้รับมาตรฐาน มอก.

ส าหรับงานส านักงาน (ป ี61: จ านวน 1หลัง)
(ป ี62: จ านวน 1 หลัง)

31 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดหาโต๊ะคอมพวิเตอร์ เพื่อจัดหาโต๊ะคอมพวิเตอร์ 1 ตัว 3,600  -  -  - กองสาธารณสุขฯ






แบบ ผ.08

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

ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
                   เปา้หมาย             

       (ผลผลิตของครุภณัฑ์)ที่ แผนงาน หมวด

32 แผนงานเคหะและ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดหากล้องส ารวจ กล้องส ารวจ, กล้องระดับ ฯลฯ 200,000  -  -  - กองช่าง
ชุมชน ส ารวจ ใช้ในงานส ารวจออกแบบ

33 แผนงานเคหะและ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดหาเคร่ืองตัด เคร่ืองตัดคอนกรีต 40,000  -  -  - กองช่าง
ชุมชน ก่อสร้าง คอนกรีต ใช้ในการซ่อม

สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
34 แผนงานเคหะและ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดหาสวา่นแทน่ สวา่นแทน่ 15,000  -  -  - กองช่าง

ชุมชน ก่อสร้าง ใช้ในการซ่อมสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน

35 แผนงานเคหะและ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดหาเล่ือยวงเดือน เล่ือยวงเดือน 8,000  -  -  - กองช่าง
ชุมชน ก่อสร้าง ใช้ในการซ่อมสร้าง

โครงสร้างพื้นฐาน
36 แผนงานเคหะและ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดหาเคร่ืองเชื่อม เครร่ืองเชื่อมโลหะ 10,000  -  -  - กองช่าง

ชุมชน ก่อสร้าง โลหะใช้ในการซ่อมสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน

37 แผนงานเคหะและ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดหาเคร่ืองยิงลวด เคร่ืองยิงลวดตะป ูระบบปั๊มลม 5,000  -  -  - กองช่าง
ชุมชน ก่อสร้าง ตะป ูระบบปั๊มลมใช้

ในการซ่อมสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน






แบบ ผ.08

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

ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
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       (ผลผลิตของครุภณัฑ์)ที่ แผนงาน หมวด

38 แผนงานเคหะและ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดหารถบรรทกุ รถบรรทกุเททา้ย 6  ล้อ 6 ตัน 180,000  -  -  - กองช่าง
ชุมชน ยานพาหนะและ เททา้ย 6  ล้อ 6 ตัน

ขนส่ง
39 แผนงานเคหะและ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดหาชุดแขนกล ชุดแขนกลตัดหญ้า ประกอบรถ 150,000  -  -  - กองช่าง

ชุมชน ยานพาหนะและ ตัดหญ้า ประกอบรถ ตักหน้าขุดหลัง
ขนส่ง ตักหน้าขุดหลัง

40 แผนงานเคหะและ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ เพื่อจัดหาตู้เหล็ก ตู้เหล็กบานทบึ จ านวน 2 หลัง 8,400       -  -  - กองช่าง
ชุมชน ส านักงาน บานทบึส าหรับส านักงาน ได้รับมาตรฐาน มอก.



 

 
 
 

การติดตามและประเมินผล 
 
๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓   ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการ ประเมินคุณภาพของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑ 0 ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลัก เกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
  เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 
  1.  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
   ประกอบด้วย 
    1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
    1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน 
    1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย 
     (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
     (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
     (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
     (4) วิสัยทัศน์  5 คะแนน 
     (5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
     (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 คะแนน 
     (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
     (8) แผนงาน 5 คะแนน 
     (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
     (10) ผลผลิต/โครงการ  5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

 
 
 

ส่วนที่ ๕ 
 



 

 
 
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓   ๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการ ประเมินคุณภาพของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลัก เกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 ประกอบด้วย 
  2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10 คะแนน 
  2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
  2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน  10 คะแนน 
  2.5 โครงการพัฒนา  60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5 คะแนน 
    (2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5 คะแนน 
    (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
    (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
    (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 
    (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
    (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
    (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
      ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
    (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  5 คะแนน 
    (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
    (11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน 
    (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
  คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 

 ข้อ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ก าหนดว่า ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี และ 
ข้อ 29 (3) ก าหนดว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสอง
ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
 โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงได้ท้ังการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่าง ๆ จาก  
  7.1ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  
    (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)  
    (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ Kaplan 
& Norton  
    (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))  
    (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model  
    (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน ( Process Performance Measurement System 
(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
    (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem-Solving 
Method  
    (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)  
    (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
    (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)  
    (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
    (11) แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ 
(1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
  7.2เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย ( Cost) เวลา  
(Time) เป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
  7.3ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
  7.4วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key  Performance  Indicators  : KPIs) 
  7.5ผลกระทบ (Impact) 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 

๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น 
๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและบาง

เรื่องอาจท าไม่ได้   
4. ประชาชนอาจมองว่าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

มีความล่าช้าเพราะท าแผนพัฒนาสี่ปีล่วงหน้านานกว่าการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 

๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี  
2.  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ

ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์  (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
    3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 
รวมคะแนน 100 

  
    
    
    
 
    
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
  แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
 อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ(2)

  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

15 
(2) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ 
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(1)  

 
 



 

 
 
  
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 
(ต่อ) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(2)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(2)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่  S-Strength (จุดแข็ง)W-
Weakness (จุดอ่อน ) O-Opportunity (โอกาส ) และT-Threat 
(อุปสรรค) 

(2)  

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการ
น าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหา 

(2)  

(8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  
การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(1)  

(9) ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และ สรุปปัญหาอุปสรรคการ
ด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

(1)  

3. ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ              
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 

65 
(10) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ           
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล      
หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 
 

 

 



 

 
 
  
 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
3.7 จุดยืนทาง 
ยุทธศาสตร์  
ositioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
 
 
 
 
3.10 ผลผลิต/
โครงการ 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

(5) 
 
 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 
 
 

 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 

(5) 
 

 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 
 

 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด             
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี ความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 
 
 
 

 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(5) 
 

 

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่ม
หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
  
  5. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
   
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
          ภายใตห้ลักประชารฐั  

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 
รวมคะแนน 100 



 

 
 
 
  6. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ , ด้านสังคม , ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้
ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนท่ีไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ ( Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ี
ด าเนินการในพื้นที่น้ันๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
(Local  Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มี วัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 
 

 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 
 

 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5) 
 

 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4)  
การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) 
 

 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ 
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 
 

 



 

 
 
 
 
 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

 
(5) 
 
 
 

 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน           
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(5) 
 

 

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด  (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 
 
 

 

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์               
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือ
รายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฎในรูปแบบอื่นๆ 

(5) 
 

 

5.11 มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด ( KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)         
ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล ( effectiveness)     
ใช้บอกประสิทธิภาพ( efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง
ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 
 

 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 
และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  
 
 
 
 


