
แผนพัฒนาสี่ป
พ.ศ. 2561 – 2564
เทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้ง

อาํเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่

งานวชิาการและแผน
เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง



ประกาศเทศบาลตําบลแมทาชาง
เรื่อง ประกาศใชแผนพัฒนาสี่ป    (๒๕61 – ๒๕๖4)

……………………………………..

ดวยเทศบาลตําบลแมทาชาง  ไดจัดทําแผนพัฒนาสี่ป  (๒๕61 – ๒๕๖4)  เพ่ือใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนา  ท่ีสอดคลองกับสภาพปญหา  ความตองการ และศักยภาพของเทศบาลตําบลโดยผานข้ันตอน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.๒๕
59 โดยไดผานการประชาคม การพิจาณาจากคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแม
ทาชาง  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลแมทาชาง และผูบริหารทองถ่ินลงนามอนุมัติตามระเบียบฯ แลว
นั้น

อาศัยอํานาจตามความ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.๒๕๔9 ขอ 17 (4) ใหผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป
และประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ดังนั้นเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายในการพัฒนาอยางมี
ประสิทธิภาพ เทศบาลตําบลแมทาชาง จึงประกาศใชแผนพัฒนาสี่ป (๒๕61 – ๒๕๖4)  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ดังรายละเอียดแนบทายประกาศนี้

จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ  ณ  วันท่ี 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕9

(นายทรัพยทวี      คํามา)
นายกเทศมนตรตีําบลแมทาชาง



คํานํา

การบริหารจัดการทุกอยางกอนท่ีจะมีการปฎิบัติจะตองมีการวางแผนเสียกอน การวางแผนจึงเปนสิ่งท่ีสําคัญ
และมีสวนอยางมากท่ีจะทําใหนโยบายนั้นประสบความสําเร็จ คุมคากับทรัพยากรท่ีใชในการบริหารจัดการ

โดยเฉพาะอยางยิ่งการบริหารจัดการทองถ่ิน เปนการบริหารจัดการในทุกๆเรื่อง จึงจําเปนอยางมากท่ี
เทศบาลตําบลท่ีมีหนาท่ีบริหารจัดการพัฒนาทองถ่ินจะตองใหความสําคัญกับการวางแผนในการพัฒนา  โดย
ประชาชนกับภาครัฐรวมกันวางแผนจัดทํา  กําหนดนโยบายข้ึนจากยุทธศาสตรระดับชาติลงมาถึงความตองการของ
ประชาชนแลวแยกเปนแนวการพัฒนาในแตละดาน ในแตละดานก็จะมีโครงการท่ีจะนําไปสูการปฎิบัติ ตอบสนอง
ความตองการของประชาชน และเติมเต็มการพัฒนาในทุกๆ ดาน โดยรวมของประเทศ  ตอไป

นอกจากแผนพัฒนาจะบอกถึงแผนการพัฒนาแลวยังมีการกําหนดหวงระยะเวลาท่ีทําใหแผนนั้นมีการยืดหยุน
เปนเอกภาพสามารถเห็นภาพรวมของการพัฒนาในแตละดานของทองถ่ินไดใน 4 ป ดังนั้นแผนนี้จึงเรียกวาแผนพัฒนา
4 ป ท่ีสําคัญหลักการในการทํางานตามการบริหารจัดการภายใตรัฐบาลปจจุบันเนนใหมีการระบุการรับผิดชอบตองาน
การตรวจสอบท่ีทําใหชัดเจนและใหมีการตรวจสอบประเมินงานจากสวนตาง ๆ ท้ังภาครัฐ  เอกชน และประชาชน
ดังนั้นการวางแผนการพัฒนาของเทศบาลตําบลจึงตองเปนไปตามหลักการวางแผนท่ัวๆไป  และตามหลักการบริหาร
จัดการของรัฐบาล  เพ่ือใหมีความเหมือนในการจัดทําจึงมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 เปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน

บัดนี้  เทศบาลตําบลแมทาชางไดมีการจัดทําแผนพัฒนา 4 ปสําเร็จแลว  อันจะเปนหลักในการบริหาร
จัดการพัฒนาทองถ่ินและนําใหตําบลหางดงเขาสูความเปนเมืองนาอยู  ตามเจตนารมณของประชาชนตําบลหางดง
และเทศบาลตําบลแมทาชางตอไปในอนาคต

เทศบาลตําบลแมทาชาง
ตุลาคม 2559



บทนํา

เนื่องจากผลกระทบของสภาพแวดลอมภายนอก หรือสิ่ งแวดลอมระดับมหภาค  และ
สภาพแวดลอมภายในหรือ สิ่งแวดลอมระดับจุลภาค ซึ่งจะทําใหเกิดมี  วิสัยทัศน (Vision) ท่ีจะปรับทิศทางให
สอดคลองและทันกับการเปลี่ยนแปลงแหงกระแสโลกาภิวัตน  เทศบาลตําบล เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมี
ฐานะเปนนิติบุคคล ซึ่งมีความสัมพันธใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด มีหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะ( Public
Service)ในทุกดานใหบังเกิดผลเปนรูปธรรมสามารถแกไขปญหาและความตองการของคนในทองถ่ินไดโดยประสาน
ความรวมมือจากคนในสังคม , ชุมชน หนวยงานภาครัฐ ,และภาคเอกชน ใหมีสวนรวมในการพัฒนาและกําหนดแนว
ทางการพัฒนาใหสอดคลอง เหมาะกับสภาพแวดลอมของทองถ่ิน ไดอยางกลมกลืนและเปนท่ียอมรับของคนใน
ทองถ่ิน

การจัดทําแผนพัฒนาสี่ป ของเทศบาลตําบลแมทาชางเพ่ือใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมของตําบลหางดง ใหครอบคลุมทุกดานและมีทิศทางท่ีชัดเจนในการบรรลุสูเปาหมาย (Future
Oriented) ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดโดยใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดความคุมคามากท่ีสุดจึงจําเปนตอง
กําหนดยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนาและแผนพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละปใหมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาแบบบูรณาการ
ครอบคลุมทุกๆดานในระยะเวลาสี่ป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2559 มีการกําหนดตัวกําหนดชี้วัด ตรวจติดตาม ประเมินผล และควบคุม
แนวทางการพัฒนาตําบลใหมีทิศทางท่ีชัดเจน แนนอน ไมซ้ําซอน เกิดความถูกตองเหมาะสม ลดความผิดพลาด
ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน เกิดความสะดวก คลองตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และงายตอการ
นําไปปฏิบัติ แผนพัฒนาสามปจึงเปนการตัดสินใจลวงหนาเก่ียวกับทิศทาง (Direction) หรือความตั้งใจ
(Intension) ของหนวยงาน และไดนําเอาแผนชุมชนทุกดานเขามาบรรจุไวในแผนพัฒนาฉบับนี้แลวโดยเฉพาะ
แผนการสงเสริมคุณภาพชีวิตและรายไดของคนในชุมชนมาเปนเปาหมายหลักของการพัฒนาตําบลใชการบริหารงานท่ี
เนนผลสัมฤทธิ์ (Results  Base   management) และกําหนดวัตถุประสงคครอบคลุมมิติ ( perspective) การ
เรียนรูและการพัฒนา ( learning  and  development) เพ่ือใหการบริหารงานในราชการทองถ่ินมุงสูการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีดี ( Good    governance ) เปนท่ีพ่ึงของประชาชนในพ้ืนท่ีอยางแทจริง



สารบัญ
หน้า

ส่วนที สภาพทัวไปและขอ้มูลพืนฐาน
1. ดา้นกายภาพ
2. ดา้นการเมือง การปกครอง
3. ประชากร
4. สภาพทางสังคม
5. ระบบบริการพืนฐาน
6. ระบบเศรษฐกิจ
7. เศรษฐกิจพอเพียงทอ้งถิน (ดา้นเกษตรและแหล่งนาํX
8. ศาสนา ประเพณี วฒันธรรม
9. ทรัพยากรธรรมชาติ
10. อืนๆ (ถา้มีระบุดว้ย)

ส่วนที สรุปผลการพฒันาทอ้งถินตามแผนพฒันาทอ้งถิน(พ.ศ. - ) 13
1. สรุปผลการดาํเนินงานตามงบประมาณทีไดรั้บ และการเบิกจ่ายงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. -
2. ผลทีไดจ้ากการดาํเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. –
3. สรุปปัญหา อุปสรรคการดาํเนินงานทีผา่นมาและแนวทางแกไ้ข

ปีงบประมาณพ.ศ. -
ส่วนที 3 ยทุธศาสตร์องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 40

1. ความสัมพนัธ์ระหวา่งแผนพฒันาระดบัมหภาค
2. ยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน
3. การวเิคราะห์เพือพฒันาทอ้งถิน

ส่วนที การนาํแผนพฒันาทอ้งถินไปสู่การปฏิบติั 77
1. ยทุธศาสตร์การพฒันาและแผนงาน
2. บญัชีโครงการพฒันาทอ้งถิน

ส่วนที การติดตามและประเมินผล 185
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ
3. สรุปผลการพฒันาทอ้งถินในภาพรวม
4. ขอ้เสนอแนะในการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถินในอนาคต

ภาคผนวก



สวนที่ 1
สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน

๑. ดานกายภาพ
๑.๑ ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล

ตั้งอยูหางจากอําเภอหางดง  ประมาณ ๑ กิโลเมตร   และหางจากถนนสายเชียงใหม –
ฮอด    ประมาณ ๑,๘๐๐ เมตร

๑.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ทิศเหนือ ติดตอตําบลบานแหวน   และตําบลน้ําแพร  อําเภอหางดง
ทิศตะวันออก ติดตอเทศบาลตําบลหางดง   และตําบลหนองแกว  อําเภอหางดง
ทิศใต ติดตอตําบลหารแกว  อําเภอหางดง
ทิศตะวันตก ติดตอน้ําแพร  อําเภอหางดง

จํานวนหมูบาน ๖ หมู
- จํานวนหมูบานในเขตเทศบาล เต็มท้ังหมูบาน ๓ บาน  ไดแกหมูท่ี ๖, ๗, ๘
- จํานวนหมูบานในเขตเทศบาล เต็มบางสวน ๓ หมู  ไดแกหมูท่ี ๑, ๕, ๙

ทองถิ่นอ่ืนในตําบล
- จํานวนเทศบาล……-……แหง
- จํานวนเทศบาลตําบล………๑……แหง  คือ เทศบาลตําบลหางดง

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
1.4 ลักษณะของดิน
1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา
1.6 ลักณะของไมและปาไม

2. ดานการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
เทศบาลตําบลแมทาชาง ประกอบดวย หมูบาน ท้ังหมด 6 หมูบาน 2 ชุมชน มีเนื้อท่ีประมาณ…

๔.๐๕๖ …ตารางกิโลเมตร   หรือจํานวนประมาณ…๒,๕๓๕.๐๐…ไร
หมูท่ี 1 บานทาวคําวัง ผูใหญบาน นายประพันธ  จันตะมงคล
หมูท่ี 5 บานแมขัก ผูใหญบาน นายยงยุทธ  ใบมะลิ
หมูท่ี 6  บานดงหลวง กํานัน กมลศิษฐ  โรจนธนวิภัช
หมูท่ี 7 บานปาแป – โรงวัว ผูใหญบาน นายสันโดษ  ดอกจัน
หมูท่ี 8 บานกอง ผูใหญบาน นายธนพล  ปวงเรือน
หมูท่ี 9  บานดง ผูใหญบาน นายสุทธิชัย  กันทะราษฎร

2.2 การเลือกตั้ง



ฝายคณะผูบริหาร
นายทรัพยทวี      คํามา ตําแหนง  นายกเทศมนตรีตําบลแมทาชาง
นายอินสอน       จันทะมงคล ตําแหนง  รองนายกเทศมนตรีตําบลแมทาชาง
นายสุระกัน        วัยภา ตําแหนง  รองนายกเทศมนตรีตําบลแมทาชาง
นายสถาพร เสารแกน ตําแหนง  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลแมทาชาง

ฝายนิติบัญญัติ
นายสมพงษ ศรีเรือง ตําแหนง  ประธานสภาเทศบาลตําบลแมทาชาง
นายติ่ง มงคล ตําแหนง  รองประธานสภาเทศบาลตําบลแมทาชาง
นางรุงนภา จมภู ตําแหนง  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลแมทาชาง

รายช่ือสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมทาชาง

3. ประชากร
3.1 ขอมูลเกี่ยวกับประชากร

เทศบาลตําบลแมทาชางเปนพ้ืนท่ีชนบทก่ึงเมือง ประชากรสวนใหญเปนคนพ้ืนถ่ินซึ่งอยูอาศัย
มานาน ประมาณรอยละ 80 ของพ้ืนท่ี ท่ีเหลือเปนประชากรท่ียายถ่ินฐานมาจากภูมิลําเนาอ่ืน ซึ่ง
อาศัยอยูตามหมูบานจัดสรร และรวมกันเปนชุมชนใหม คือ ชุมชนเจริญทรัพย และชุมชนธารอิง
ดอย

3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร
ประชากรท้ังสิ้น ๓,๔๔๕ คน    แยกเปนชาย ๑,๖๖๓ คน     หญิง ๑,๗๘๒ คน
ตารางประชากร เทศบาลตําบลแมทาชาง

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล สมาชิกสภาเขต หมายเหตุ
๑ นายสมพงษ     ศรีเรือง ๑
๒ นายชัชวาลย   วรรณมาลา ๑
๓ นางบําเพ็ญ     ดวงแกว ๑
๔ นายติ่ง            มงคล ๑
๕ นายจํานงค     วงคคําเรือง ๑
๖ นางนิภา          วองไว ๑
๗ นายบุญชัย       กิติกุศล ๒
๘ นายบุญเสริญ   ฟองคํา ๒
๙ นายยงยุทธ       ทิเขียว ๒

๑๐ นายจําลอง       บานเกาะใต ๒
๑๑ นายบุญมี         ใจแข็ง ๒
๑๒ นางรุงนภา       จมภู ๒



หมูท่ี บาน  /  หมูท่ี จํานวนประชากร รวม
จํานวน
ครัวเรือน

ผูใหญบาน หมายเหตุ
ชาย หญิง

๑ ทาวคําวัง 488 546 1,034 539 นายประพันธ  จันตะมงคล ไมรวมในเขตเทศบาล

๕ แมขัก 73 74 147 218 นายยงยุทธ  ใบมะลิ ไมรวมในเขตเทศบาล

๖ ดงหลวง 271 301 572 241 นายกมลศิษฐ โรจนธนวิภัช

๗ ปาแป - โรงวัว 415 457 872 ๔53 นายสันโดษ  ดอกจันทร
๘ กอง 98 127 225 ๑37 นายธนพล    ปวงเรือน
๙ ดง 429 423 852 ๒32 นายสุทธิชัย  กันทะราษฎร ไมรวมในเขตเทศบาล

ทะเบียน
บานกลาง

รวม
1,774 1,928 3,702 ๑,820

ขอมูล ณ วันท่ี 3 ตุลาคม 2559

4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
ในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลแมทาชาง มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมทาชาง    จํานวน ๑ ศูนย

โรงเรียนประถมศึกษา ๑ แหง โรงเรียนมัธยมศึกษา รายละเอียดดังนี้
4.๑.๑ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมทาชาง    จํานวน ๑ ศูนย

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมทาชาง ( ตั้งอยูหมูท่ี ๖ )
จํานวนครู ๓ คน
จํานวนเด็กเล็ก ๕๒ คน   ชาย ๒๖ คน    หญิง ๒๖ คน

4.๑.๒ โรงเรียนประถมศึกษา ๑ แหง ( สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ)
โรงเรียนบานดง

จํานวนหอง ๘ หองเรียน
จํานวนครู ( ขาราชการครู ) ๑๐ คน
จํานวนครู (ลูกจางชั่วคราว) ๑ คน
ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ๑ คน
จํานวนภารโรง ( ลูกจางประจํา ) ๑ คน
จํานวนเจาหนาท่ี ๑ คน

ระดับการศึกษา ชาย หญิง รวม หมายเหตุ
อนุบาล ๑ ๑๔ ๑๕ ๒๙



อนุบาล ๒ ๙ ๑๐ ๑๙
ประถมศึกษาปท่ี ๑ ๒๑ ๙ ๓๐
ประถมศึกษาปท่ี ๒ ๙ ๙ ๑๘
ประถมศึกษาปท่ี ๓ ๑๒ ๑๑ ๒๓
ประถมศึกษาปท่ี ๔ ๑๒ ๑๓ ๒๕
ประถมศึกษาปท่ี ๕ ๑๔ ๑๕ ๒๙
ประถมศึกษาปท่ี ๖ ๑๙ ๑๔ ๓๓

รวม
๑๑๐ ๙๖ ๒๐๖

4.๑.๓ โรงเรียนมัธยมศึกษา
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ  แปลง ๒ เนื้อท่ี ๑๘ ไรเศษ  ตั้งอยูหมูท่ี ๗ ตําบล

หางดง อําเภอหางดง   จังหวัดเชียงใหม

4.2 สาธารณสุข
- ใชบริการจากโรงพยาบาลหางดงเนื่องจากในพ้ืนท่ีเทศบาลไมมีสถานีอนามัยประจํา

ตําบล/หมูบาน
- ศูนยสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน ๕ แหง
- อัตราการมีและใชสวมราดน้ํา   รอยละ………๑๐๐……..

4.3 อาชญากรรม
- การปองกันอาชญากรรมในชุมชน อาศัยฝายปกครองทองท่ีในชุมชน ประสานงานรวมกับตํารวจ อป

พร. อสม. ในพ้ืนท่ี รวมกันออกตรวจพ้ืนท่ีทุกเดือน โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลตําบลแมทา
ชาง เพ่ือปองกันปญหาอาชญากรรมท่ีอาจเกิดข้ึน

- การติดตั้งกลองวงจรปดของเทศบาลตําบลแมทาชาง เพ่ือคอยสอดสองดูแลอาชญากรรมท่ีอาจ
เกิดข้ึนในชุมชน

4.4 ยาเสพติด
- การปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน อาศัยฝายปกครองทองท่ีในชุมชน ประสานงานรวมกับตํารวจ

อปพร. อสม. ในพ้ืนท่ี รวมกันออกตรวจพ้ืนท่ีทุกเดือน โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลตําบลแมทา
ชาง เพ่ือปองกันปญหายาเสพติดท่ีอาจเกิดข้ึนในชุมชน

- การติดตั้งกลองวงจรปดของเทศบาลตําบลแมทาชาง เพ่ือคอยสอดสองดูแลปญหายาเสพติด ท่ีอาจ
เกิดข้ึนในชุมชน

4.5 การสังคมสงเคราะห
- กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลแมทาชาง จํานวน 1  แหง
- กองทุนหมูบาน จํานวน 6  หมูบาน



- อสม.  จํานวน 6  หมูบาน
- อปพร  จํานวน  6  หมูบาน

5. ระบบการบริการพ้ืนฐาน
5.1 การคมนาคมขนสง

- ถนนทางหลวงแผนดิน ๑ สาย ความยาว ๑ กิโลเมตร
- ถนนลาดยาง ๑๖ สาย ความยาว ๒๕ กิโลเมตร
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๙ สาย ความยาว ๘๖ กิโลเมตร

5.2 การไฟฟา
- จํานวนประชากรท่ีใชไฟฟา ๖ หมูบาน   จํานวน ๑,๖๘๘ หลังคาเรือน

5.3 การประปา
- ประปาหมูบาน จํานวน  6  หมูบาน

5.4 โทรศัพท
- สถานีโทรคมนาคมอ่ืนๆ………๑………แหง ( โทรศัพทสาธารณะ )
- อ่ืนๆ ( ระบุ )……………………..แหง

5.5 ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ
- ท่ีทําการไปรษณียโทรเลข………-……..แหง

6. ระบบเศรษฐกิจ
ประชากรสวนใหญในพ้ืนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม คาขาย และขาราชการ

6.1 การเกษตร
- ทํานา จํานวน  83  ครัวเรือน (ขอมูล LSEP 2559)
- ทําสวน (ลําไย กลวย มะนาว มะมวง)  จํานวน  37  ครัวเรือน  (ขอมูล LSEP 2559)

6.2 การประมง
-
6.3 การปศุสัตว
- ประชากรท่ีทําการปศุสัตวของเทศบาลตําบลแมทาชาง เปนการเลี้ยงสัตวแบบครัวเรือน ซึ่งเลี้ยงสัตว

ท่ีมีพ้ืนท่ีไมกวางมาก สวนใหญสําหรับไวบริโภคเองในครัวเรือน เชน ไกบาน ปลา เปนตน แตจะมีบางสวนท่ี
เลี้ยงไวสําหรับจําหนาย แตจะมีจํานวนไมมาก เชน โคเนื้อ นกกระทา เปนตน

6.4 การบริการ
-
6.5 การทองเท่ียว



มีโบราณสถานท่ีเกาแก  สวยงาม   สําคัญ  และเปนท่ีเคารพของประชาชน    เชน     วิหารวัดหางดง
พระเจานั่งโกน (เปนพระท่ีเจาเมืองและเสนาอํามาตยในสมัยกอนไดแกะสลักจากตอไมไว) ซึ่งสามารถพัฒนา
ใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษและแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม  และประวัติศาสตรได

6.6 อุตสาหกรรม
- โรงงานอุตสาหกรรม ๔ แหง
- โรงสีขาว ๑ แหง

6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ
- รานคา ๑๐๘ แหง
- อูซอมรถ ๗ แหง
- หอพัก ๑๖ แหง

6.8 แรงงาน
-

7. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น
7.1 ขอมูลพื้นฐานของหมูบานหรือชุมชน

ตั้งอยูหางจากอําเภอหางดง  ประมาณ ๑ กิโลเมตร   และหางจากถนนสายเชียงใหม –
ฮอด    ประมาณ ๑,๘๐๐ เมตร

ลักษณะภูมิประเทศ
ทิศเหนือ           ติดตอตําบลบานแหวน   และตําบลน้ําแพร  อําเภอหางดง
ทิศตะวันออก ติดตอเทศบาลตําบลหางดง   และตําบลหนองแกว  อําเภอหางดง
ทิศใต               ติดตอตําบลหารแกว  อําเภอหางดง
ทิศตะวันตก        ติดตอน้ําแพร  อําเภอหางดง

จํานวนหมูบาน ๖ หมู 2 ชุมชน
- จํานวนหมูบานในเขตเทศบาล เต็มท้ังหมูบาน ๓ บาน  ไดแกหมูท่ี ๖, ๗, ๘
- จํานวนหมูบานในเขตเทศบาล เต็มบางสวน ๓ หมู  ไดแกหมูท่ี ๑, ๕, ๙
- ชุมชนเจริญทรัพย , ชุมชนธารอิงดอย

7.2 ขอมูลดานการเกษตร
- ทํานาจํานวน  83  ครัวเรือน (ขอมูล LSEP 2559)
- ทําสวน (ลําไย กลวย มะนาว มะมวง)  จํานวน  37  ครัวเรือน  (ขอมูล LSEP 2559)
7.3 ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร
แหลงน้ําธรรมชาติ รวม ๗ สาย คือ

๑. ลําน้ําแมตาชาง , ลําน้ําแมขัก



๒. ลําเหมืองกอง   จอมทอง  แมตาซวย   กลาง   ลัวะ

แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน
- สระน้ํา ๓ แหง

7.4 ขอมูลดานแลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค)
- จํานวนบอบาดาล ๒ บอ
- จํานวนฝาย ๒ แหง
- จํานวนบอน้ําตื้น ๔๘๐ แหง
- จํานวนบอโยก ๖ แหง
- ประปาหมูบาน 5 แหง
- สระน้ํา ๓ แหง

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 การนับถือศาสนา

- วัด/สํานักสงฆ จํานวน ๒ แหง
- ศาลเจา จํานวน ๗ แหง
- โบราณสถาน จํานวน ๑ แหง

8.2 ประเพณีและงานประจําป
- ประเพณีสงกรานต
- ประเพณีดงพระเจานั่งโกน
- ประเพณีสลากภัตร
- ประเพณีลอยกระทง
- ประเพณีบุญปอยหลวง
- งานทําบุญตามวันสําคัญทางศาสนา
- งานสรงน้ําพระธาตุวัดทาวคําวัง

8.3 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปญญาทองถิ่น

- ภูมิปญญาการประกอบอาชีพ ( การจักสาน, นวดแผนโบราณ, การตีมีด, การทํายาสมุนไพร
, การประดิษฐ  ฯลฯ)

- ภูมิปญญาการแตงกาย (การตัดเย็บเสื้อผาพ้ืนเมือง, การแตงกายดวยผาพ้ืนเมือง ฯลฯ)
- ภูมิปญญาการทําอาหาร (การทําพริกลาบ, น้ําพริกตาแดง, การทําขนม ฯลฯ)
- ภูมิปญญาทางสังคมและวัฒนธรรม (การทําสวยดอก,ควัก ตัดตุงพ้ืนเมือง, ฯลฯ)

ภาษา



ภาษาท่ีใชสวนใหญ คือภาษาลานนา ภาษาไทย และภาษาตางประเทศ โดยประชาชนสวน
ใหญท่ีเปนคนพ้ืนถ่ินเดิมจะใชภาษาลานนาในการสื่อสารแตไมสามารถเขียนเปนภาษาลานนาได การเขียนจะใช
ภาษาไทย สวนภาษาตางประเทศนั้น ประชาชนสามารถสื่อสารไดบางเล็กนอยเนื่องจากเชียงใหมเปนเมือง
ทองเท่ียว ชาวตางชาติเขามาติดตอในชุมชนเพ่ิมข้ึน ดังนั้น ประชาชนจึงสื่อสารไดบางเปนบางสวน

8.4 สินคาพื้นเมืองและของท่ีระลึก
- พริกลาบ
- น้ําพริกตาแดง
- น้ําพริกหนุม
- ดอกไมประดิษฐ
- ตะกราเชือกฟางสาน

9. ทรัพยากรธรรมชาติ
9.1 น้ํา
มีลําน้ําและลําเหมืองขนาดเล็กไหลผานเทศบาลตําบลแมทาชาง รวม ๗ สาย คือ

๑. ลําน้ําแมตาชาง
๒. ลําน้ําแมขัก
3. ลําเหมืองกอง
4. ลําเหมืองจอมทอง
5. ลําเหมืองแมตาซวย
6. ลําเหมืองกลาง
7. ลําเหมืองลัวะ

9.2 ปาไม
-
9.3 ภูเขา
-
9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
-

10. อื่นๆ (ถามี)
-





สวนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2557 – 2560

1. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ และการเบิกจายงบประมาณในปงบประมาณ
พ.ศ. 2557 – 2560

พ.ศ. 2557
1.1 สรุปสถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ

รายรับรายจายตามงบประมาณ ประจําป ๒๕๕๗
เทศบาลตําบลแมทาชาง อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๐กันยายน ๒๕๕๗

รายการ ประมาณการ
รายรับ

รายรับจริง ผลตาง

รายไดจัดเก็บ
หมวดภาษีอากร
หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
หมวดรายไดจากทุน
รายไดท่ีรัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป

๒,๔๒๐,๐๐๐.๐๐
๒๖๘,๐๐๐.๐๐
๖๗๐,๐๐๐.๐๐

-

๙๐,๐๐๐.๐๐
-

๑๗,๕๑๐,๐๐๐.๐๐

๓,๔๐๐,๐๐๐.๐๐

๒,๕๒๙,๕๑๖.๐๙
๒๑๘,๔๑๘.๗๐
๖๑๙,๔๐๖.๑๐

-

๕๒,๐๗๒
-

๑๕,๔๔๓,๗๕๙.๑๔

๔,๘๙๒,๕๘๓

๑๐๙,๕๑๖.๐๙
๔๙,๕๑๘.๓๐
๕๐,๕๙๓.๙๐

-

๓๗,๙๒๘
-

๒,๐๖๖,๒๔๐.๘๖

๑,๔๙๒,๕๘๓
รวมเงินตามประมาณการรายรับท้ังสิ้น ๒๔,๓๕๘,๐๐๐.๐๐ ๒๓,๗๕๕,๗๕๕.๐๓ ๖๐๒,๒๔๔.๙๗
เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค ๕,๙๔๔,๖๔๔.๐๓
รวมรายรับท้ังสิ้น ๒๙,๗๐๐,๓๙๙.๐๓



รายการ ประมาณการ
รายจาย

รายจายจริง ผลตาง

รายจายตามงบประมาณรายจาย
งบกลาง
งบบุคลากร ( หมวดเงินเดือน คาจางประจํา
และคาจางชั่วคราว )
งบดําเนินงาน ( หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุและหมวดคาสาธารณูปโภค )
งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินสิ่งกอสราง)
งบรายจายอ่ืน ( หมวดรายจายอ่ืน )
งบเงินอุดหนุน ( หมวดเงินอุดหนุน )

๙๑๙,๑๑๐
๗,๘๘๐,๒๕๘

๗,๑๗๕,๐๕๐.๖

๖,๓๙๕,๙๐๐
๙๐๑,๙๓๙.๔๐
๑,๐๘๕,๗๔๒

๘๐๒,๒๓๑
๗,๐๗๖,๔๔๔

๖,๐๙๑,๖๕๐.๑๔

๖,๓๖๑,๘๗๘.๘๒
๘๗๔,๘๐๕

๑,๐๖๕,๗๔๑.๗๔

๑๑๖,๘๗๘.๘๖
๙๒๐,๖๙๒.๘๖

๑,๐๘๓,๓๘๐.๔๖

๓๔,๓๒๑.๑๘
๒๗,๑๓๔.๔๐

๒๐,๐๐๐

รวมเงินตามประมาณการรายจายท้ังสิ้น ๒๔,๓๕๘,๐๐๐.๐๐ ๒๒,๒๗๒,๔๕๐.๘๔ ๒,๐๘๕,๕๔๙.๑๖
รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดย
ระบุวัตถุประสงค

๕,๙๔๔,๖๔๔

รวมรายจายท้ังสิ้น ๒๘,๒๑๗,๐๙๔.๘๔

1.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
โครงการท่ีไดดําเนนิงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

เทศบาลตําบลแมทาชาง อ.หางดง จ.เชียงใหม

ช่ือโครงการ
เปอรเซ็นต

การ
ดําเนินการ

ช่ือคูสัญญา

ระยะเวลา
การ

ดําเนินการ
(วัน)

วงเงินตาม
สัญญา
(บาท)

เบิกจาย
(บาท)

การสรางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
๑. ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ๑๐๐ ๑ ๙๑/๒๕๕๗ ๕ ๗๙,๘๐๐.๐๐ ๗๙,๘๐๐.๐๐

๒. การสงเสริมคนดีศรี
แมทาชาง ๑๐๐ ๑ ๑๕๓/๒๕๕๗ ๕ ๘,๖๔๐.๐๐ ๘,๖๔๐.๐๐

๓. การสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผุสูงอายุเทศบาลตําบล
แมทาชาง

๑๐๐ ๑ ๕๐/๒๕๕๗ ๑ ๔,๒๐๐.๐๐ ๔,๒๐๐.๐๐

๔. การพัฒนาศักยภาพ
ของเยาวชน ๑๐๐ ๑ ๒๑๗/๒๕๕๗ ๓ ๔๖,๕๐๐.๐๐ ๔๖,๕๐๐.๐๐



๕. ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดใน
ชุมชน

๑๐๐ ๑ ๐๐ ๑ ๑๘,๐๐๐.๐๐ ๑๘,๐๐๐.๐๐

๖. กอสรางพนังกันน้ํา
คสล.หมู ๑ ๑๐๐ ๑ ๘/๒๕๕๗ ๑๒๐ ๗๑๐,๐๐๐.๐๐ ๗๑๐,๐๐๐.๐๐

๗. โครงการกอสราง
ถนนปลอดฝุนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย ๔ หมู
๙

๑๐๐ ๑ ๑๖/๒๕๕๗ ๔๕ ๑๒๗,๐๐๐.๐๐ ๑๒๗,๐๐๐.๐๐

๘. โครงการขุดลอกลํา
เหมืองภายในเขต อบต.
แมทาชาง

๑๐๐ ๑ ๑๓/๒๕๕๗ ๖๐ ๙๐,๐๐๐.๐๐ ๙๐,๐๐๐.๐๐

๙. โครงการกอสราง
รางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู ๙

๑๐๐ ๑ ๑๒/๒๕๕๗ ๙๐ ๓๔๖,๐๐๐.๐๐ ๓๔๖,๐๐๐.๐๐

๑๐. โครงการกอสราง
รั้วพรอมเทลาน
คอนกรีตเสริมเหล็กปา
ชา หมู ๖

๑๐๐ ๑ ๑๐/๒๕๕๗ ๙๐ ๓๖๔,๐๐๐.๐๐ ๓๖๔,๐๐๐.๐๐

๑๑. โครงการฝกอบรม
อาสาสมัครปองกันโรค
สัตวประจําหมูบาน

๑๐๐ ๑ ๒๗๔/๒๒๕๗ ๑ ๒,๕๕๐.๐๐ ๒,๕๕๐.๐๐

๑๒. โครงการปองกัน
และควบคุมโรคติดตอ
และโรคไมติดตอ

๑๐๐ ๑ ๒๐๗/๒๕๕๗ ๑ ๕,๗๒๐.๐๐ ๕,๗๒๐.๐๐

๑๓. โครงการบริหาร
จัดการศูนยฟนฟู
สุขภาพชุมชน

๑๐๐ ๑ ๒๘๑/๕๗ ๓ ๓,๖๐๐.๐๐ ๓,๖๐๐.๐๐

๑๔. โครงการฝกอบรม
พัฒนาศักยภาพ อสม. ๑๐๐ ๑ ๐๐ ๑ ๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐

๑๕. โครงการจัด
มหกรรมไมดอกไม
ประดับ ครั้งท่ี ๓๘
ประจําป ๒๕๕๗

๑๐๐ ๑ ๐๐ ๕ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

๑๖. โครงการจัด
มหกรรมไมดอกไม ๑๐๐ ๑ ๐๐ ๕ ๓,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐



ประดับ ครั้งท่ี ๓๘
ประจําป ๒๕๕๗
๑๗. โครงการกอสราง
ทอลอดเหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู ๗

๑๐๐ ๑ ๐๙/๒๕๕๗ ๙๐ ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๒๐,๐๐๐.๐๐

การสรางเสริมประสิทธิภาพในการทํางานและการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
๑๘. โครงการบริหาร
จัดการศูนยขอมูล
ขาวสารและรับเรื่อง
รองทุกข

๑๐๐ ๑ ๒๗๑/๕๗ ๕ ๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐

๑๙. โครงการจางเหมา
จัดเก็บขอมูลตาง ๆ
เพ่ือใชพัฒนางาน
เทศบาล

๑๐๐ ๑ ๒๕๐/๕๗ ๑๕ ๙,๔๒๐.๐๐ ๙,๔๒๐.๐๐

๒๐. โครงการจางเหมา
ทําวารสารเผยแพร
ขอมูลขาวสารเทศบาล

๑๐๐ ๑ ๒๗๐/๕๗ ๕ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐

๒๑. โครงการศูนยรวม
ขอมูลขาวสาร อปท. อ.
หางดง ประจําป
๒๕๕๗

๑๐๐ ๑ ๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

การปองกันแกไขปญหาภัยธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน
๒๒. โครงการปองกัน
และแกไขสิ่งแวดลอม
ในชุมชน

๑๐๐ ๑ ๐๐๐ ๕ ๑,๖๘๐.๐๐ ๑,๖๘๐.๐๐

๒๓. โครงการบริหาร
จัดการแกไขปญหาขยะ
ในพ้ืนท่ี

๑๐๐ ๑ ๔/๒๕๕๗ ๓๐ ๔๕,๐๐๐.๐๐ ๔๕,๐๐๐.๐๐

การสงเสริมคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒๔. โครงการบริหาร
จัดการสถานศึกษาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลแมทาชาง

๑๐๐ ๑ ๐๐๐ ๑ ๓๑๐,๖๐๐.๐๐ ๓๑๐,๖๐๐.๐๐

๒๕. โครงการสงเสริม
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม

๐ ๑ ๐๐ ๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐



อัธยาศัย
๒๖. โครงการสงเสริม
การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการ
อนุรักษและสืบสาน
ประเพณีตางๆ ของ
ทองถ่ิน

๑๐๐ ๑ ๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐

๒๗. โครงการยกระดับ
คุณภาพนักเรียนใหมี
ความรูและทักษะการ
ฟง การพูด การอาน
การเขียนและการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ

๑๐๐ ๑ ๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐

๒๘. โครงการสงเสริม
การศึกษาเรียนรูแหลง
เรียนรูท่ีหลากหลาย

๑๐๐ ๑ ๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐

๒๙. โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม
ใหกับเยาวชนในเขต
อําเภอหางดง

๑๐๐ ๑ ๐๐๐ ๑ ๓,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐

๓๐. โครงการแขงขัน
สวดมนตหมูสรภัญญะ ๐ ๑ ๐๐ ๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐

๓๑. โครงการจัดงาน
พระราชพิธีและ
ประเพณีทองถ่ิน
ประจําป ๒๕๕๗

๑๐๐ ๑ ๐๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๓๒. โครงการบริหาร
จัดการศูนยการเรียนรู
ตามแนวพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ฯ

๑๐๐ ๑ ๑๒๔/๒๕๕๗ ๑ ๒,๕๐๐.๐๐ ๒,๕๐๐.๐๐

รวม ๒,๕๙๘,๒๑๐.๐๐ ๒,๕๙๑,๒๑๐.๐๐



พ.ศ. 2558
1.1 สรุปสถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ

รายรับตามงบประมาณ ประจําป ๒๕๕๘
เทศบาลตําบลแมทาชาง อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ตั้งแตวันท่ี ๑ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๐กันยายน ๒๕๕๘
รายการ ประมาณการ

รายรับ
รายรับจริง ผลตาง

รายไดจัดเก็บ
หมวดภาษีอากร
หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
หมวดรายไดจากทุน
รายไดท่ีรัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป

๒,542,๐๐๐.๐๐
๒59,3๐๐.๐๐
๖0๐,๐๐๐.๐๐

-
46,000.00

-

๑6,764,7๐๐.๐๐

4,788,๐๐๐.๐๐

๒,๕40,460.25
257,219.30
484,276.62

-
86,425.07

-

15,196,583.91

4,665,043

- 1,593.75
- 2,080.70

- 115,723.38
-

+ 40,425.07
-

- 1,568,116.09

- 122}957
รวมเงินตามประมาณการรายรับท้ังสิ้น ๒5,000,๐๐๐.๐๐ 23,229,954.15 - 1,770,045.85
เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค
- ดานการศึกษา(เงินเดือน ประกันสังคม สื่อ

การเรียนการสอน)
- เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
- เบี้ยยังชีพผูพิการ
- เงินอุดหนุนท่ัวไป เพ่ือพัฒนาประเทศ

(กอสรางพนังกันดินลําเหมืองจอมทองม.9
- เสริมผิวถนนแอสฟลท ม.6
- กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- ระบบประปาขนาดใหญ ม.8

9,956,013
404,540

3,093,300
605,600

1,033,831

880,000
1,760,000
2,178,742

ตําบลละลาน

รวมรายรับท้ังสิ้น 33,185,967.15



รายจายตามงบประมาณ ประจําป ๒๕๕๘
เทศบาลตําบลแมทาชาง อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ตั้งแตวันท่ี ๑ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๐กันยายน ๒๕๕๘
รายการ ประมาณการ

รายจาย
รายจายจริง ผลตาง

รายจายตามงบประมาณรายจาย
งบกลาง
งบบุคลากร ( หมวดเงินเดือน คาจางประจํา
และคาจางชั่วคราว )
งบดําเนินงาน ( หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุและหมวดคาสาธารณูปโภค )
งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินสิ่งกอสราง)
งบรายจายอ่ืน ( หมวดรายจายอ่ืน )
งบเงินอุดหนุน ( หมวดเงินอุดหนุน )

841,500
8,561,960.00

8,663,840.00

5,728,700.00
-

1,204,000.00

635,672.64
7,854,141

6,147,159.93

5,379,544
-

999,000

205,827.36
707,819

2,516,679.3

349,156
-

205,000

รวมเงินตามประมาณการรายจายท้ังสิ้น 25,000,000 21,015,517.57 3,984,482.43
รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดย
ระบุวัตถุประสงค
- ดานการศึกษา(เงินเดือน ประกันสังคม สื่อ

การเรียนการสอน)
- เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
- เบี้ยยังชีพผูพิการ
- เงินอุดหนุนท่ัวไป เพ่ือพัฒนาประเทศ

(กอสรางพนังกันดินลําเหมืองจอมทองม.9
- เสริมผิวถนนแอสฟลท ม.6
- กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- ระบบประปาขนาดใหญ ม.8

9,952,182

404,540

3,093,300
605,600

1,030,000

880,000
1,760,000
2,178,742

ตําบลละลาน

รวมรายจายท้ังสิ้น 30,967,699.57



1.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

โครงการที่ไดดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8

ที่ โครงการ จํานวนเงิน หมายเหตุ
1 โครงการจางเหมาทําวารสารเผยแพรขอมูลขาวสารเทศบาล 54,500 งานบริหารท่ัวไป
2 โครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติด

เทศบาลตําบลแมทาชาง
1,080 งานบริหารท่ัวไป

3 โครงการบริหารจัดการศูนยปรองดองสมานฉันทระดับทองถ่ิน 94,206 งานบริหารท่ัวไป
4 โครงการฝกอบรมเก่ียวกับการปองกันการทุจริตแกผูบริหาร สมาชิกสภา

พนักงานเทศบาล
9,000 งานบริหารท่ัวไป

5 โครงการฝกอบรมพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ผูบริหาร สมาชิกสภา และผูนําชุมชน

546,140 งานบริหารท่ัวไป

6 โครงการฝกอบรมพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล

240,320 งานบริหารท่ัวไป

7 โครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรมสําหรับการทํางานของผูบริหาร
สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล

3,210 งานบริหารท่ัวไป

8 โครงการจัดมหกรรมไมดอกไมประดับ ครั้งท่ี 39 ประจําป 2558 25,000 งานบริหารท่ัวไป
9 โครงการจัดงานพระราชพิธีและประเพณีทองถ่ิน 10,000 งานบริหารท่ัวไป
10 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอําเภอหางดง ประจําป

2558
20,000 งานบริหารท่ัวไป

11 อุดหนุนท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ตามโครงการจัดงานมหกรรม
ไมดอกไมประดับ ครั้งท่ี 39  ประจําป 2558

3,000 งานบริหารท่ัวไป

12 โครงการสนับสนุนการดําเนินงาน หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑอําเภอ
หางดง (OTOP)

8,000 งานบริหารท่ัวไป

13 โครงการจัดงาน จัดนิทรรศการและประกวดการแขงขันตางๆ 360 งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ

14 โครงการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาตําบล 3,810 งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ

15 โครงการเทศบาลพบประชาชน 3,610 งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ

16 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 1,5,6,7,8,9 ตามโครงการรักษา
ความสงบเรียบรอย ความปลอดภัย และปองกันปญหายาเสพติดใน
หมูบาน

18,000 งานเทศกิจ

17 โครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องตน 67,000 งานปองกันภัยฯ
18 โครงการปองกันอุบัติเหตุในงานเทศกาลสําคัญ 7,516 งานปองกันภัยฯ
19 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 354,400 งานการศึกษา



20 อุดหนุน(อาหารกลางวัน)ใหแกโรงเรียนบานดง 790,000 งานการศึกษา
21 โครงการพัฒนางานสาธารณสุข 7,200 งานสาธารณสุข
22 โครงการสงเสริมกลุมอาสาสมัครเติมรักใหเต็มใจ ตําบลหางดง 5,760 งานสาธารณสุข
23 โครงการบริหารจัดการแกไขปญหาขยะในพ้ืนท่ี 600,000 งานสาธารณสุข
24 โครงการบริหารจัดการศูนยฟนฟูสุขภาพชุมชน 3,950 งานสาธารณสุข
25 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจัดการ

สิ่งแวดลอมในชุมชน
18,780 งานสาธารณสุข

26 โครงการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน 11,884 งานสาธารณสุข
27 โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอและโรคไมติดตอ 9,000 งานสาธารณสุข
28 โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันโรคสัตว ประจําหมูบาน 7,560 งานสาธารณสุข
29 โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย 13,860 งานสาธารณสุข
30 กอสรางศูนยกระจายขาวสารชุมชนเจริญทรัพย หมูท่ี 7 70,000 งานเคหะและ

ชุมชน
31 โครงการตอเติมอาคารเก็บวัสดุชุมชนธารอิงดอย หมู 1 81,000 งานไฟฟาถนน
32 โครงการกอสรางถนนคอนเกรีตเสริมเหล็ก บนลําเหมือง หมู 8 145,000 งานไฟฟาถนน
33 โครงการกอสรางพนังกันดินพรอมขยายผิวจราจรและราวกันตกตอจาก

ของเดิม หมู 8
354,000 งานไฟฟาถนน

34 โครงการกอสรางพนังกันน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะท่ี 1 หมู 9 579,000 งานไฟฟาถนน
35 โครงการกอสรางพนังกันน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 1 757,000 งานไฟฟาถนน
36 โครงการกอสรางพนังกันน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางทอลอดเหลี่ยม

ชุมชนเจริญทรัพย หมู 7
160,700 งานไฟฟาถนน

37 โครงการปรับปรุงรางสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กลําเหมืองกอง หมู 6 145,500 งานไฟฟาถนน
38 โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมบอพักคอนกรีต

เสริมเหล็กในลําเหมืองหลังศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมู 6
255,000 งานไฟฟาถนน

39 โครงการวางทอและบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ.204-05
หมู 7

521,430 งานไฟฟาถนน

40 โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก(ยกระดับ) หมู 1 85,000 งานไฟฟาถนน
41 ซอมแซมทอระบายน้ําพรอมเทพ้ืนถนน คสล. หมูท่ี 7 19,000 งานไฟฟาถนน
42 โครงการฝกอบรมกลุมอาชีพใหกับประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแมทา

ชาง
30,000 งานสงเสริมและ

สนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน

43 โครงการธนาคารแหงความดี 1,755 งานสงเสริมและ
สนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน

44 โครงการปกปองสถาบันกษัตริยและสถาบันของชาติ 2,833 งานสงเสริมและ
สนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน



45 โครงการสงเสริมคนดีศรีแมทาชาง 8,000 งานสงเสริมและ
สนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน

45 โครงการสงเสริมคนดีศรีแมทาชาง 8,000 งานสงเสริมและ
สนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน

46 โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุเทศบาลตําบลแม
ทาชาง

131,240 งานสงเสริมและ
สนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน

47 โครงการจัดการแขงขันกีฬาสานสายใยสามวัยเพ่ือสุขภาพ 105,988 งานกีฬาและ
นันทนาการ

48 โครงการจัดการแขงขันกีฬาเปตอง 9,500 งานกีฬาและ
นันทนาการ

49 โครงการพัฒนาสงเสริมการกีฬา 84,911 งานกีฬาและ
นันทนาการ

50 โครงการสงเสริมการจัดตั้งชมรมกีฬาจัดการแขงขันและสงเขารวมการ
แขงขันในระดับตางๆ

10,000 งานกีฬาและ
นันทนาการ

51 โครงการเสริมสรางสุขภาพประชาชน 29,970 งานกีฬาและ
นันทนาการ

52 โครงการจัดงานพิธีทางศาสนาตางๆ 1,440 งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถ่ิน

53 โครงการธรรมะเพ่ือประชาชน 49,550 งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถ่ิน

54 โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณีดงพระเจานั่งโกน 23,820 งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถ่ิน

55 โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณีปใหมเมือง (แหไมคํ้า ดําหัวคน
เฒา)

52,600 งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถ่ิน

56 โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณียี่เปงแมทาชาง 158,656 งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถ่ิน

57 อุดหนุนวัดหนองตองพัฒนาตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหกับ
เยาวชนในเขตอําเภอหางดง

5,000 งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถ่ิน

58 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน ม.1,ม.5,ม.6,ม.7,ม.8,ม.9,ชมุชนธารอิง
ดอย,ชุมชนเจริญทรัพย ตามโครงการสงเสริมการศึกษา ศาสนา บํารุง
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญา และวัฒนธรรม

75,000 งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถ่ิน



59 โครงการคืนความรูสูงคน ชุมชนพอเพียง 17,400 งานสงเสริม
การเกษตร

60 โครงการบริหารจัดการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริของสมเด็จพระเจาอยูหัว

14,344 งานสงเสริม
การเกษตร

รวมทั้งสิ้น 6,921,783

โครงการที่ไดดําเนินงาน (กอหน้ีผูกพัน) ประจําป 2558

ท่ี โครงการ จํานวนเงิน หมายเหตุ
1 โครงการประเมินผลการทํางานของเทศบาล 15,000 งานบริหาร

ท่ัวไป
2 กอสรางพนังกันดินและขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ลําเหมือง

จอมทอง หมูท่ี 9
50,000 งานไฟฟาถนน

3 กอสรางพนังกันน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 1 268,000 งานไฟฟาถนน
4 กอสรางพนังกันน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะท่ี 3 หมูท่ี 9 135,000 งานไฟฟาถนน
5 กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 1 219,000 งานไฟฟาถนน
6 โครงการกอสรางพนังกันน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ลําเหมืองแมขัก ตอจาก

ของเดิม หมูท่ี 7
318,000 งานไฟฟาถนน

7 โครงการขยายผิวจราจรถนนสาย ชม.ถ.204-03 491,00 งานไฟฟาถนน
8 โครงการขยายผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ชม.ถ. 204-

08 บานดง-บานดงหลวง จํานวน 2 ชอง หมูท่ี 9
200,000 งานไฟฟาถนน

9 โครงการปรับปรุงลําเหมืองเกา ระยะท่ี 2 หมู 1 190,000 งานไฟฟาถนน
รวม 1,395,000



เงินอุดหนุนสวนราชการและอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน

ท่ี โครงการ เบิกจาย คงเหลือ หมายเหตุ
1 อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอหางดง

- โครงการจัดงานไมดอกไมประดับ 25,000 บาท
- โครงการจัดงานพระราชพิธีและประเพณีทองถ่ิน

10,000 บาท
- โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อ.หางดง

20,000 บาท

55,000 แผนงาน
บริหารงาน
ท่ัวไป

2 อุดหนุนท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ตามโครงการจัด
งานไมดอกไมประดับ ครั้งท่ี 39

3,000 แผนงาน
บริหารงาน
ท่ัวไป

3 อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม ตาม
โครงการสนับสนุนการดําเนินงานหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
อําเภอหางดง(OTOP)

8,000 แผนงาน
บริหารงาน
ท่ัวไป

4 อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลสบแมขา 20,000 แผนงาน
บริหารงาน
ท่ัวไป

5 อุดหนุนก่ิงกาชาดอําเภอหางดง 5,000 แผนงาน
บริหารงาน
ท่ัวไป

6 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานหมูบานละ 3,000 ตาม
โครงการรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยและ
แกปญหายาเสพติดในหมูบาน

18,000 แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน

7 อุดหนุนโรงเรียนบานดง(อาหารกลางวัน) 790,000 125,000 แผนงาน
การศึกษา

8 อุดหนุนโรงเรียนบานดง ตามโครงการสงเสริมการศึกษา
เรียนรูแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายฯ

30,000 แผนงาน
การศึกษา

9 อุดหนุนโรงเรียนบานดง ตามโครงการยกระดับคุณภาพ
นักเรียนใหมีความรูและทักษะฯ

30,000 แผนงาน
การศึกษา

10 อุดหนุนการศึกษานอกระบบและกาศึกษาตามอัธยาศัย
ตามโครงการสงเสริมการศึกษาอกระบบ ฯ

5,000 แผนงาน
การศึกษา

11 อุดหนุนโรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ ตามโครงการ
เรียนรูกับเจาของภาษา

10,000 แผนงาน
การศึกษา

12 อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน 45,000 45,000 งานสาธารณสุข



13 อุดหนุนสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพ อสม.

5,000 งานสาธารณสุข

14 อุดหนุนวัดหนองตองพัฒนา ตามโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมเยาวชนในเขตอําเภอหางดง

5,000 งานศาสนา
วัฒนธรรม
ทองถ่ิน

15 อุดหนุนวัดทาวคําวัง ตามโครงการสรงน้ําพระธาตุวัดทาว
คําวัง

30,000 งานศาสนา
วัฒนธรรม
ทองถ่ิน

16 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน ตามโครงการสงเสริม
การศึกษา ศาสนา การบํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ฯ

75,000 5,000 งานศาสนา
วัฒนธรรม
ทองถ่ิน

รวมทั้งสิ้น 1,019,000 290,000



พ.ศ. 2559
1.1 สรุปสถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ

รายรับตามงบประมาณ ประจําป ๒๕๕9
เทศบาลตําบลแมทาชาง อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ตั้งแตวันท่ี ๑ตุลาคม ๒๕๕8 – ๓๐กันยายน ๒๕๕9
รายการ ประมาณการ

รายรับ
รายรับจริง ผลตาง

รายไดจัดเก็บ
หมวดภาษีอากร
หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
หมวดรายไดจากทุน
รายไดท่ีรัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป

๒,582,๐๐๐.๐๐
๒78,5๐๐.๐๐
350,๐๐๐.๐๐

-
80,500.00

-

๑6,997,0๐๐.๐๐

4,788,๐๐๐.๐๐

2,769,445.45
275,088.55
451,280.29

-
16,655

-

15,115,635

4,033,082

+ 187,445.45
- 3,411.45

+ 101,280.29
-

- 63,845
-

- 1,881,365

- 754,918
รวมเงินตามประมาณการรายรับท้ังสิ้น ๒5,076,๐๐๐.๐๐ 22,661,186.29 - 2,414,813.71
เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 4,340,195

รวมรายรับท้ังสิ้น 27,001,381.29



รายจายตามงบประมาณ ประจําป ๒๕๕9
เทศบาลตําบลแมทาชาง อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ตั้งแตวันท่ี ๑ตุลาคม ๒๕๕8 – ๓๐กันยายน ๒๕๕9
รายการ ประมาณการ

รายจาย
รายจายจริง ผลตาง

รายจายตามงบประมาณรายจาย
งบกลาง
งบบุคลากร ( หมวดเงินเดือน คาจางประจํา
และคาจางชั่วคราว )
งบดําเนินงาน ( หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุและหมวดคาสาธารณูปโภค )
งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินสิ่งกอสราง)
งบรายจายอ่ืน ( หมวดรายจายอ่ืน )
งบเงินอุดหนุน ( หมวดเงินอุดหนุน )

886,600.00
10,059,700.00

8,754,700.00

4,382,000.00
-

993,000.00

702,064.50
9,058,156

5,362,424.57

4,067,237.66
-

837,540

184,535,.50
1,001,544

3,392,275.43

314,762.34
-

155,460

รวมเงินตามประมาณการรายจายท้ังสิ้น 25,076,000 20,027,422.73 5,048,577.27
รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยวัตถุประสงค 4,340,195
รวมรายจายท้ังสิ้น 24,367,617.73

1.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
2 โครงการท่ีไดดําเนนิงาน ประจําป 2559

ท่ี แผนงาน โครงการ จํานวนเงิน หมายเหตุ
1 บริหารท่ัวไป โครงการฝกอบรมเก่ียวกับการปองกันการทุจริตแก

ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
3,285

2 บริหารท่ัวไป โครงการฝกอบรมและพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของผูบริหาร สมาชิก และพนักงาน

137,390

3 บริหารท่ัวไป โครงการพัฒนาและดูแลเวปไซตขอองเทศบาล 13,500
4 บริหารท่ัวไป โครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรมสําหรับการ

ทํางานของผูบริหาร สมาชิกและพนักงานเทศบาล
2,685

5 บริหารท่ัวไป อุดหนุน ทต.บานแหวน 20,000
6 บริหารท่ัวไป อุดหนุนสวนราชการ 51,300
7 วางแผนสถิติ

และวิชาการ
โครงการจางเหมาสถาบันการศึกษาประเมินการ
ทํางานของเทศบาล

27,995

8 วางแผนสถิติ
และวิชาการ

โครงการเทศบาลพบประชาชน 624



9 วางแผนสถิติ
และวิชาการ

โครงการประชุมจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 4,360

10 ปองกันภัยฝาย
พลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย

โครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องตน 2,500

11 การบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม
ศพด.ทต.แมทาชาง

7,000

12 การบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 481,740

13 การบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา

โครงการจัดซื้อเครื่องออกําลังกาย 100,000

14 การบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา

โครงการกอสรางโรงอาหารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมทาชาง

131,500

15 การบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา

โครงการปรับปรุงตอเติมผนังก้ันหองเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมทาชาง

107,500

16 การบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา

โครงการกอสรางรั้วรอบศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลแมทาชาง

43,000

17 การบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา

เงินอุดหนุนสวนราชการ 634,240

18 งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับ
สาธารณสุข

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน 45,000

19 งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อ่ืน

โครงการการบริหารจัดการแกไขปญหาขยะในพ้ืนท่ี 651,000

20 งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อ่ืน

โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 6,200

21 งานบริการ โครงการบริหารจัดการศูนยฟนฟูสุขภาพชุมชน 8,100



สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อ่ืน

22 งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อ่ืน

โครงการบิ๊กคลีนนิ่งเดย 360

23 งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อ่ืน

โครงการรณรงคลดโลกรอน 9,760

24 งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อ่ืน

โครงการสงเสริมการจัดการขยะในชุมชนโดยใช
หลัก 3 Rs

1,560

25 งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อ่ืน

โครงการอบรมอาสาสมัครเฝาระวังคุณภาพน้ํา 9,360

26 งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน

โครงการปรับปรุงหองทํางานและหองประชุม
เทศบาล

39,000

27 งานไฟฟาถนน โครงการติดตั้งกลอง CCTV 469,900
28 งานไฟฟาถนน โครงการกอสรางปายหมูบาน หมูท่ี 1 32,594
29 งานไฟฟาถนน โครงการกอสรางศาลาพักศพ ปาชาบานดงหลวง

หมูท่ี 6
116,500

30 งานไฟฟาถนน โครงการตอเติมศาลาอเนกประสงค หมูท่ี 8 60,000
31 งานไฟฟาถนน โครงการตอเติมอาคารอเนกประสงค หมูท่ี 9 29,500
32 งานไฟฟาถนน โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารสํานักงานเทศบาล

เทศบาลตําบลแมทาชาง
155,500

33 งานไฟฟาถนน โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล.หมูท่ี 6 87,000
34 งานไฟฟาถนน โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม พรอมพนังกันดิน

คสล. หมูท่ี 6
439,000

35 งานไฟฟาถนน โครงการปรับปรุงลําเหมืองเกาในชุมชนธารอิงดอย 249,500
36 งานสงเสริมและ

สนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน

โครงการชมรมผูสูงอายุประจําเดือน 41,660



37 งานสงเสริมและ
สนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน

โครงการปกปองสถาบันกษัตริยและสถาบันสําคัญ
ของชาติ

8,341

38 งานสงเสริมและ
สนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน

โครงการฝกอบรมอาชีพใหกับกลุมสตรี 3,660

39 งานสงเสริมและ
สนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน

โครงการฝกอาชีพการทําอาหาร 8,075

40 งานสงเสริมและ
สนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน

โครงการฝกอาชีพดานการทําสมุนไพร 8,186

41 งานสงเสริมและ
สนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน

โครงการฝกอาชีพดานการบริการ 4,660

42 งานสงเสริมและ
สนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน

โครงการฝกอาชีพดานงานชางตางๆ 5,589

43 งานสงเสริมและ
สนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน

โครงการฝกอาชีพดานสิ่งประดิษฐ 3,660

44 งานสงเสริมและ
สนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน

โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของครอบครัว

99,700

45 งานสงเสริมและ
สนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน

โครงการสงเสริมคนดีศรีแมทาชาง 8,000

46 งานสงเสริมและ
สนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน

โครงการสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุ 33,735

47 งานกีฬาและ
นันทนาการ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาเปตองและเซปก
ตะกรอ

99,947

48 งานกีฬาและ
นันทนาการ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอลแมทาชางคัพ 29,110

49 งานกีฬาและ
นันทนาการ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาสานสายใยสามวัยเพ่ือ
สุขภาพ

58,700

50 งานกีฬาและ
นันทนาการ

โครงการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันในระดับ
ตางๆ

43,362



51 งานศาสนา
วัฒนธรรม
ทองถ่ิน

โครงการเชิดชูเกียรติครูภูมิปญญาทองถ่ิน 800

52 งานศาสนา
วัฒนธรรม
ทองถ่ิน

โครงการฝกอบรมและประกวดงานใบตอง (สวย
ดอก ควัก การตัดตุง ทําชอแบบลานนา)

9,030

53 งานศาสนา
วัฒนธรรม
ทองถ่ิน

โครงการอนุรักษและสงเสริมประเพณีเขาพรรษา 1,000

54 งานศาสนา
วัฒนธรรม
ทองถ่ิน

โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณีดงพระเจานั่ง
โกน

23,580

55 งานศาสนา
วัฒนธรรม
ทองถ่ิน

โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณีปใหมเมือง
(ดําหัวคนเฒา)

26,300

56 งานศาสนา
วัฒนธรรม
ทองถ่ิน

โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณียี่เปงแมทา
ชาง

150,750

57 งานศาสนา
วัฒนธรรม
ทองถ่ิน

โครงการอุยสอนหลาน (ทําขาวแตน ขนมจอก) 2,113

58 งานสงเสริม
การเกษตร

โครงการธนาคารใบไม “เก็บใบไม ลดการเผา ลด
หมอกควัน”

1,500

59 งานสงเสริม
การเกษตร

โครงการบริหารจัดการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ

8,435

60 งานสงเสริม
การเกษตร

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการทําและใชปุย
หมัก ปุยชีวภาพในระดับครัวเรือน

8,320

รวม 4,866,666



3 โครงการท่ีไดดําเนนิงาน (งบผูกพัน) ประจําป 2559

ท่ี แผนงาน โครงการ จํานวนเงิน หมายเหตุ
1 บริหารท่ัวไป โครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ท่ีนั่ง (ดีเซล)

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี
1,294,000

2 งานไฟฟาถนน โครงการกอสรางเมรุเผาศพ หมูท่ี 7 (ปาชาบาน
กอง)

336,000

รวม 1,630,000

พ.ศ. 2560
1.1 สรุปสถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ

-
1.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

-

2 ผลท่ีไดจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560
2.1 ผลท่ีไดรับหรือผลท่ีสําคัญ

พ.ศ. 2557

ความคิดเห็นของประชาชนตอการพัฒนาทองถิ่นและบริการประชาชน
ความคิดเห็นของประชาชนตอการพัฒนาทองถ่ินและบริการประชาชนวัดจากการสํารวจความพึง

พอใจของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลตําบลแมทาชางประจําป ๒๕๕๗ เนื่องจากเปนปท่ีไดยกฐานะ
และดําเนินงานบริการประชาชนในฐานะเทศบาลตําบลมาแลวเปนเวลา ๑ ป ตัวชี้วัดคุณภาพการใหบริการแก
ประชาชน ๔ ดาน ดวยกันคือ ๑. ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ ๒ ดานชองทางการ
ใหบริการ ๓ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ๔ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ผลของการสํารวจ สรุปไดวา

1. ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ พบวาประชาชนมีความพอใจในดานความสะดวกท่ี
ไดรับจากการบริการแตละข้ันตอน การใหบริการตามลําดับกอน หลัง อยางยุติธรรม มากท่ีสุด
รองลงมาคือ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการใหบริการ

2. ดานชองทางการใหบริการ พบวาประชาชนมีความพอใจในดานการใหบริการโดยตรงท่ีสํานักงาน
มากท่ีสุด รองลงมาคือการใหบริการนอกสถานท่ี

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ พบวาประชาชนมีความพอใจในดานความเหมาะสมในการแตงกายและ
บุคลิกทาทางมากท่ีสุด รองลงมาคือ กิริยาและการตอนรับของเจาหนาท่ี



4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวาประชาชนมีความพอใจในดานสถานท่ีตั้งสํานักงาน สะดวกใน
การเดินทาง และดานความสะอาดของสํานักงานมากท่ีสุด รองลงมาคือ ความเพียงพอตอสิ่ง
อํานวยความสะดวกตางๆ เชน ท่ีจอดรถ หองน้ํา ท่ีนั่ง ฯลฯ

โดยรวม ความพึงพอใจของประชนตอการใหบริการของเทศบาลตําบลแมทาชาง ประจําป ๒๕๕๗ มี
คุณภาพการใหบริการอยูในระดับ ๗ คิดเปนรอยละ ๘๒.๕๖ ถือวาอยูในระดับ ดีมาก

พ.ศ. 2558

ความคิดเห็นของประชาชนตอการพัฒนาทองถิ่นและบริการประชาชน
ความคิดเห็นของประชาชนตอการพัฒนาทองถ่ินและบริการประชาชนวัดจากการสํารวจความพึง

พอใจของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลตําบลแมทาชางประจําป ๒๕๕๘ ซึ่งสํารวจโดยสถาบันการ
พละศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม โดยสามารถสรุปผลได ดังนี้

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการ โดยภาพรวมเทากับรอยละ 85.85
ไดคะแนนความพึงพอใจเทากับ 8 คะแนน เม่ือพิจารณาตามสวนงาน พบวา

งานดานโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งกอราง มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีคุณภาพการ
ใหบริการ โดยภาพรวมเทากับรอยละ 93.20 ไดคะแนนความพึงพอใจเทากับ 9

งานดานรายไดหรือภาษี มีระดับความพึงพอใจของผูเขารับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการ โดย
ภาพรวมเทากับรอยละ 87.80 ไดคะแนนความพึงพอใจเทากับ 8 คะแนน

งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการ
ใหบริการ โดยภาพรวมเทากับรอยละ 83.80 ไดคะแนนความพึงพอใจเทากับ 7 คะแนน

งานดานสาธารณสุข มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการ โดยภาพรวม
เทากับรอยละ 78.60 ไดคะแนนความพึงพอใจเทากับ 6

ขอเสนอแนะตอการใหบริการ

เทศบาลตําบลแมทาชาง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมมีการใหบริการแกประชาชนเจาหนาท่ีของรัฐ
หนวยงานของรัฐ หนวยงานเอกชน ท่ีมารับบริการหรือติดตอ ไดอยางมีคุณภาพ ทําใหไดรับความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก และเพ่ือใหการบริการมีคุณภาพสูงสุด ควรมีการสังเคราะหองคความรูดานการ
ใหบริการของงานโยธา และขออนุญาตสิ่งปลูกสราง เนื่องจากมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจมากท่ีสุด และนําองค
ความรูท่ีไดมาใชในการพัฒนาการใหบริการของสวนงานตางๆตอไป



พ.ศ. 2559

ความคิดเห็นของประชาชนตอการพัฒนาทองถิ่นและบริการประชาชน
ความคิดเห็นของประชาชนตอการพัฒนาทองถ่ินและบริการประชาชนวัดจากการสํารวจความพึง

พอใจของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลตําบลแมทาชางประจําป ๒๕๕9 ซึ่ งสํารวจโดย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยสามารถสรุปผลได ดังนี้

สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดทําการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของ
เทศบาลตําบลแมทาชาง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 4 งาน ซึ่งประกอบดวย

1) งานดานโยธา

2) งานดานสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

3) งานดานการศึกษา

4) งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผลการประเมินโดยประชาชนผูรับบริการโดยตรงจากงานบริการดานตาง ๆ สามารถสรุปไดดังนี้

การใหบริการโดยภาพรวมของงานดานโยธา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการ
ใหบริการ ผลคะแนนอยูในระดับ 10 มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.93 โดยคิดเปนรอยละ 98.60

การใหบริการโดยภาพรวมของงานดานสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจตอการใหบริการ ผลคะแนนอยูในระดับ 8 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.38 โดยคิดเปนรอยละ 87.60

การใหบริการโดยภาพรวมของงานดานการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการ
ใหบริการ ผลคะแนนอยูในระดับ 10 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.82 คิดเปนรอยละ 96.40

การใหบริการโดยภาพรวมของงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจตอการใหบริการ ผลคะแนนอยูในระดับ 10 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.82 คิดเปน  รอยละ 96.40

ประสิทธิภาพการใหบริการท้ัง 4 ดานของเทศบาลตําบลแมทาชาง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
ไดแก งานดานโยธา งานดานสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล งานดานการศึกษา และงานดานพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม ประชาชนมีความพึงพอใจ มีคะแนนเทากับ 9 คิดเปนรอยละ 94.80 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจในประสิทธิภาพการใหบริการตองานแตละดาน พบวา มีความพึงพอใจในงานดานโยธา เปน
อันดับท่ี 1 รองลงมามีคาเฉลี่ยเทากัน คือ งานดานการศึกษา งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และ
อันดับสุดทายคือ งานดานสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล ตามลําดับ



พ.ศ. 2560

-

2.2 ผลกระทบ
-

3. สรุปปญหา อุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมาและแนวทางแกไข ปงบประมาณ พ.ศ.
2557 – 2560

สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดทําการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของ
เทศบาลตําบลแมทาชาง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 4 งาน ซึ่งประกอบดวย

1) งานดานโยธา
2) งานดานสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
3) งานดานการศึกษา
4) งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผลการประเมินโดยประชาชนผูรับบริการโดยตรงจากงานบริการดานตาง ๆ สามารถสรุปดัง ตารางท่ี
5.1

การใหบริการโดยภาพรวมของงานดานโยธา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการ
ใหบริการ ผลคะแนนอยูในระดับ 10 มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.93 โดยคิดเปนรอยละ 98.60

การใหบริการโดยภาพรวมของงานดานสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจตอการใหบรกิาร ผลคะแนนอยูในระดับ 8 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.38 โดยคิดเปนรอยละ 87.60

การใหบริการโดยภาพรวมของงานดานการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการ
ใหบริการ ผลคะแนนอยูในระดับ 10 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.82 คิดเปนรอยละ 96.40

การใหบริการโดยภาพรวมของงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจตอการใหบริการ ผลคะแนนอยูในระดับ 10 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.82 คิดเปน  รอยละ 96.40





ตารางท่ี 5.1 ประสิทธิภาพการใหบริการท้ัง 4 ดานของเทศบาลตําบลแมทาชาง

การใหบริการ

งานดานโยธา งานดานสิ่งแวดลอมและสุขาภบิาล งานดานการศึกษา งานดานพัฒนาชุมชนและสวสัดิการสังคม ภาพรวม

X S.D. รอยละ คะแนน X S.D. รอยละ คะแนน X S.D. รอยละ คะแนน X S.D. รอยละ คะแนน X S.D.
เฉลี่ย

รอยละ คะแนน

1.ขั้นตอนการ
ใหบริการ

4.98 0.134 99.6 10 4.36 0.642 87.20 8 4.54 0.485 90.80 9 4.90 0.300 98.00 10 4.70 0.390 94.00 9

2.ชองทางการ
ใหบริการ

4.83 0.373 96.60 10 4.33 0.596 86.60 8 4.86 0.349 97.20 10 4.70 0.458 94.00 9 4.68 0.444 93.60 9

3.เจาหนาที่
ผูใหบริการ

4.93 0.259 98.60 10 4.40 0.587 88.00 8 4.90 0.278 98.00 10 4.71 0.456 94.20 9 4.74 0.395 94.80 9

4.สิ่งอํานวยความ
สะดวก

4.98 0.107 99.60 10 4.41 0.523 88.20 8 4.97 0.164 99.40 10 4.95 0.211 99.00 10 4.83 0.251 96.60 10

รวม 4.93 0.218 98.60 10 4.38 0.587 87.60 8 4.82 0.319 96.40 10 4.82 0.356 96.40 10 4.74 0.370 94.80 9

ประสิทธิภาพการใหบริการท้ัง 4 ดานของเทศบาลตําบลแมทาชาง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ไดแก งานดานโยธา งานดานสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล งาน
ดานการศึกษา และงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ประชาชนมีความพึงพอใจ มีคะแนนเทากับ 9 คิดเปนรอยละ 94.80 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ในประสิทธิภาพการใหบริการตองานแตละดาน พบวา มีความพึงพอใจในงานดานโยธา เปนอันดับท่ี 1 รองลงมามีคาเฉลี่ยเทากัน คือ งานดานการศึกษา งานดานพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม และอันดับสุดทายคือ งานดานสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล ตามลําดับ



ขอเสนอแนะ

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลแมทาชาง  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม ไดมีความประทับใจ
ตอการใหบริการ และไดมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมสําหรับการบริการในดานตางๆดังนี้

ขอเสนอแนะตอการใหบริการในงานดานโยธา

1) สิ่งท่ีทานประทับใจ/พึงพอใจในการใหบริการของหนวยงาน/องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เจาหนาท่ีมีความเอาใจใสในการใหบริการ ใหคําแนะนําและชี้แจงข้ันตอนตางๆ อยางละเอียด
ทําใหการดําเนินการในแตละข้ันตอนไมยุงยาก และประชาชนไดรับความสะดวกรวดเร็ว

2) ปญหาและอุปสรรคในการใหบริการของหนวยงาน/องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

-ไมมี

ขอเสนอแนะตอการใหบริการในงานดานสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

1) สิ่งท่ีทานประทับใจ/พึงพอใจในการใหบริการของหนวยงาน/องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เจาหนาท่ีมีอัธยาศัยดี ตั้งใจทํางาน มีความขยันและอดทน

2) ปญหาและอุปสรรคในการใหบริการของหนวยงาน/องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

1. ปญหาจากคนภายนอกพ้ืนท่ีเอาขยะมาท้ิงในเขตเทศบาล ทําใหมีปริมาณขยะ
เพ่ิมมากข้ึน ควรเรงหามาตรการปองกันขยะจากภายนอกพ้ืนท่ี

2. เจาหนาท่ีและพนักงานในดานสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาลมีจํานวนไมพียงพอ

3. ถุงขยะท่ีจําหนวยใหกับประชาชนมีขนาดบางเกินไป ฉีกขาดงาย

ขอเสนอแนะตอการใหบริการงานดานการศึกษา

1) สิ่งท่ีทานประทับใจ/พึงพอใจในการใหบริการของหนวยงาน/องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

คุณครูและเจาหนาท่ีดูแลเอาใจใสเด็กนักเรียนเปนอยางดี มีความตั้งใจในการปฏิบัติ
หนาท่ี บริเวณโดยรอบศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีความเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด และมีสิ่งอํานวย
ความสะดวกครบครัน

2) ปญหาและอุปสรรคในการใหบริการของหนวยงาน/องคกรปกครองสวนทองถ่ิน



คุณครูประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีไมเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากมี
จํานวนเด็กนักเรียนเพ่ิมข้ึนทุกป

ขอเสนอแนะตอการใหบริการงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

1) สิ่งท่ีทานประทับใจ/พึงพอใจในการใหบริการของหนวยงาน/องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เจาหนาท่ีบริการดวยไมตรีจิต ยิ้มแยมแจมใส ใหคําแนะนําเปนอยางดี อํานวยความสะดวก ทุ ก
ข้ันตอนในการไปข้ึนทะเบียนผูสูงอายุ หรือผูพิการ ใหบริการดวยความรวดเร็ว สรางความ ป ร ะ ทั บ ใ จ ใ ห กั บ
ประชาชนอยางมาก

2) ปญหาและอุปสรรคในการใหบริการของหนวยงาน/องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

- ไมมี

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ

1. ควรมีการรณรงคเรื่องการคัดแยกขยะและดําเนินการใหเกิดเปนรูปธรรม สงเสริมใหมี
กิจกรรมสําหรับประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ือใชประโยชนจากขยะท่ีสามารถนํากลับมาใชใหมได เชน การ

ทําปุยอินทรีย เปนตน

2. ควรมีจุดวางถังขยะตามสถานท่ีสําคัญ เพ่ือปองกันการท้ิงขยะไมเปนท่ี และการแพร
ระบาดของเชื้อโรค



สวนที่ 3
ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ดาน
1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง
2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12

ยุทธศาสตรแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12
1. การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
2. การเสริมความเปนธรรมลดความเหลื่อมลาในสังคม
3. การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันได อยางยั่งยืน
4. การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนา อยางยั่งยืน
5. ดานความม่ันคง
6. การเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ
7. การพัฒนาโครงสรางพื นฐานและระบบโลจิสติกส
8. ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
9. การพัฒนาภาค เมือง และพื นท่ีเศรษฐกิจ
10. การตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน และภูมิภาค

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด

แผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐

๑. ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ สงเสริมการฟนฟูและอนุรักษแบบองครวมเพ่ือสรางสรรคบรรยากาศท่ี
สวยงามมีเสนห

๒. ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ สงเสริมการสรางสรรคสินคาและบริการใหโดดเดนและมีคุณคา มุงเนน
ผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ หัตถสรางสรรค ศิลปวัฒนธรรม การทองเท่ียว



๓. ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ ยกระดับการพัฒนาการคา การลงทุน มุงเนนอุตสาหกรรมสุขภาพ
อุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ ( MICE ) อุตสาหกรรมบริการ การศึกษา และ
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพ่ือรองรับการทองเท่ียวและการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC )

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม

แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ )

๑. ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน
๒. ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ สรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะและพัฒนา

ศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง
๓. ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดลอม เพ่ือเปน

ฐานการพัฒนาอยางยั่งยืน
๔. ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
๕. ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนท่ีมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปรงใส และเปนธรรม

1.4ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม
วิสัยทัศนการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม
“เปนองคกรหลักในการพัฒนาทองถ่ิน บนพ้ืนฐานของความเขาใจในปญหาและศักยภาพของทองถ่ินโดยการมี
สวนรวมของชุมชน”

พันธกิจองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม
๑. เสริมสรางการมีสวนรวมทุกภาคสวนในการบริหารจัดการทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพ

๒. พัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีความทันสมัย มีคุณธรรม จริยธรรมตามกฎหมาย
บัญญัติ

๓. สงเสริมบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน วัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน

๔. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมของทองถ่ิน

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๑) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกับชุมชน

๒) ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียว



๓) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๔) ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน

๕) ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

๖) ยุทธศาสตรการปูองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยในชุมชน

๗) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

อ่ืนๆ Thailand 4.0

การเปนประเทศในโลกท่ีหนึ่งในบริบทของประเทศไทยมีคุณลักษณะ 6 ประการดวยกัน คือ

1. มีความภาคภูมิใจในความเปนชาติและวัฒนธรรมของตน

2.พัฒนาคนไทยเปนมนุษยท่ีสมบูรณ

3. มีสังคมท่ีมีคุณภาพ

4. มีสภาพแวดลอมท่ีนาอยู

5. มีโครงสรางเศรษฐกิจท่ีเขมแข็ง

6. การมีบทบาทสําคัญในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก

กลไกขับเคลื่อนความม่ังค่ังของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดจาก “โมเดลประเทศไทย 1.0” ท่ี
เนนการขับเคลื่อนดวยเกษตรกรรม พัฒนาไปสู “โมเดลประเทศไทย 2.0” ท่ีเนนอุตสาหกรรมเบา และ
“โมเดลประเทศไทย 3.0” ท่ีเนนอุตสาหกรรมหนักตามลําดับ ซึ่งประเทศไทยในศตวรรษท่ี 21 จะตองเปลี่ยน
ผานจากโมเดลประเทศไทย 3.0 เปน “โมเดลประเทศไทย 4.0” เพ่ือพัฒนาประเทศใหกาวสูการเปนประเทศ
ในโลกท่ีหนึ่ง ปรับเปลี่ยนจากประเทศ “รายไดปานกลาง” เปนประเทศ “รายไดสูง” ปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจ
ท่ีขับเคลื่อนดวย “ประสิทธิภาพ” เปนเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวย“นวัตกรรม”

โมเดลประเทศไทย 4.0 ประกอบดวย “กลไกการขับเคลื่อน” ชุดใหม (New Growth Engine) 3 กลไกสําคัญ
คือ 1. กลไกขับเคลื่อนผานการสรางและยกระดับผลิตภาพ (Productive Growth Engine) 2. กลไกขับ
เคลื่อนท่ีคนสวนใหญมีสวนรวมอยางเทาเทียมและท่ัวถึง (Inclusive Growth Engine) และ 3. กลไกการขับ
เคลื่อนท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน (Green Growth Engine)

ภายใต “โมเดลประเทศไทย 4.0” จําเปนจะตองมีการปรับโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศ จากเดิมท่ีมี
“ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ใหมี “ความไดเปรียบในเชิงแขงขัน” เพ่ือเปลี่ยนจากโครงสรางเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม “เพ่ิมมูลคา” ไปสูโครงสรางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม “สรางมูลคา” ซึ่งประกอบดวย 5 กลุมหลักๆ
คือ 1. กลุมอุตสาหกรรมทางชีวภาพ 2. กลุมอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 3. กลุมอุตสาหกรรมดานวิศวกรรม



และการออกแบบ 4. กลุมอุตสาหกรรมเก่ียวเนื่องกับคุณภาพชีวิต และ5. กลุมอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ
สรางสรรค

ท้ัง 5 กลุมอุตสาหกรรมนี้ตั้งอยูบนฐานของความไดเปรียบเชิง “ธรรมชาติ” และความไดเปรียบเชิง
“วัฒนธรรม” ท่ีประเทศไทยมีอยูเดิม และตอยอดดวยการบริหารจัดการ องคความรูสมัยใหม เทคโนโลยี มิ
เพียงเทานั้น ท้ัง 5 กลุมอุตสาหกรรมใหมนี้ จะสอดรับกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงในประชาคมโลก ท่ีกําลังคอยๆ
เปลี่ยนผานจากยุคของสังคมท่ีเนน “องคความรู” มาสูยุคของสังคมท่ีเนนการยกระดับ “คุณภาพชีวิต” มาก
ข้ึน

ในอดีตประเทศไทยมุงเนนการสรางความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจเปนสําคัญโดยขาดการพัฒนาในมิติอ่ืนใหมีความ
สอดคลองกันโมเดลประเทศไทย 4.0 จึงเนนการ “พัฒนาท่ีสมดุล” ใน 4 มิติ กลาวคือ มีความสมดุลในความม่ัง
ค่ังทางเศรษฐกิจ การรักษสิ่งแวดลอม การมีสังคมท่ีอยูดีมีสุข และการเสริมสรางภูมิปญญามนุษย โดยการ
พัฒนาท่ีสมดุลตั้งอยูบนฐานคิดของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” หลักการสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีอยูวา “เม่ือพรอง ตองรูจักเติม เม่ือพอ ตองรูจักหยุด เม่ือเกินตองรูจักปน”

ในระดับจุลภาคการ “รูจักเติม รูจักพอ รูจักปน” จะทําใหประชาชนมีหลักประกันในดานความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม เกิดสังคมท่ีเก้ือกูลและแบงปน กอใหเกิดการสรางเสริมพลังทางสังคม และการสรางความ
เปนปกแผนของคนในสังคมตามมา ในระดับมหภาค “การรูจักเติม รูจักพอ รูจักปน” จะทําใหประเทศไทย
สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงพลวัตโลก เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน ตลอดจนเปนการสงเสริมให
เกิดการผนึกกําลังของทุกภาคสวน การรูจักเติม รูจักพอ รูจักปน จึงเปน “ระบบคุณคาใหม” ท่ีจะสามารถ
นําพาประเทศไทยไปสูความม่ังค่ัง ความม่ันคง และความยั่งยืนในโลกท่ีหนึ่งไดในท่ีสุด

การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติเพ่ือใหประเทศไทยกาวสูการเปนประเทศในโลกท่ีหนึ่งไดนั้นจําเปนตองมีความ
พรอมในทุกดานแตปจจุบันประเทศไทยอยูในสภาวการณท่ีไมเปนปกติและไมมีความพรอมท่ีจะกาวไปสูการ
เปนประเทศในโลกท่ีหนึ่งดังท่ีคาดหวังไวเนื่องจากยังคงประสบกับปญหาท่ีสะสมเรื้อรังในหลายดานโดยเฉพาะ
อยางยิ่งปญหาความขัดแยงรุนแรงปญหาความเหลื่อมลํ้าของคนในสังคมและปญหาการทุจริตคอรรัปชัน

ดังนั้น ประเทศไทยจึงมีภารกิจท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนไปสูการเปนประเทศในโลกท่ีหนึ่งอยู 2 วาระ ไดแก 1.
วาระการปฏิรูป (Reform Agenda) คือ การปฏิรูปประเทศในประเด็นปญหาท่ีสะสมเรื้อรังมานาน เพ่ือทําให
ประเทศกลับเขาสูสภาวะปกติ และ 2. วาระการปรับเปลี่ยน (Transformation Agenda) คือการปรับเปลี่ยน
เพ่ือเตรียมความพรอมและเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศไทยในการพัฒนาเปนประเทศในโลกท่ีหนึ่ง

วาระการปฏิรูปและวาระการปรับเปลี่ยนจะมีลักษณะงานท่ีแตกตางกันกลาวคือ “วาระการปฏิรูป” จะมี
ลักษณะงานเปนการปรับเปลี่ยนเชิงโครงสราง ระบบ รวมถึงการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรม ซึง่ในชวงระยะเวลา
ท่ีผานมาสภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) ไดมีการพิจารณาศึกษา วิเคราะหและสังเคราะห จนไดขอเสนอวาระการ
ปฏิรูปจํานวน 37 วาระดวยกัน อาทิ ระบบงบประมาณ กระบวนการยุติธรรม การปฏิรูปท่ีดิน การปรับ
โครงสรางภาษี การจัดตั้งสมัชชาคุณธรรม เปนตน สวน “วาระการปรับเปลี่ยน” จะเปนภารกิจใหมท่ีจะตอง
ดําเนินการ เพ่ือตระเตรียมและเติมเต็มประเทศใหมีขีดความสามารถในการพัฒนาตอไป เชน กลไกการ



ขับเคลื่อนประเทศชุดใหม การสงเสริมการลงทุนในตางประเทศ ระบบบริหารจัดการนํ้าการปรับเปลี่ยนสูระบบ
เศรษฐกิจดิจิตอล และการบริหารจัดการฐานขอมูลขนาดใหญ เปนตน

ดวยสถานการณของประเทศไทยในปจจุบันยังคงตองเผชิญกับปญหารุมเราหลายประการดวยเหตุนี้ใน
ระยะแรก จําเปนตองเนนการขับเคลื่อนวาระการปฏิรูปเปนสําคัญ โดยมีเปาหมายใหประเทศกลับคืนสูสภาวะ
ปกติ ซึ่งเม่ือปญหาสําคัญหลายประการไดรับการแกไขจนประเทศกลับเขาสูสภาวะปกติแลว จุดเนนจะขยับ
ไปสูการขับเคลื่อนวาระการปรับเปลี่ยน เพ่ือใหประเทศมีขีดความสามารถเพียงพอตอการพัฒนาเปนประเทศ
ในโลกท่ีหนึ่งตอไป

2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.1 วิสัยทัศน
“เปนองคกรแหงการพัฒนา  สูความเปนเลิศดานบริหาร  เพ่ือสังคมอยูดีมีสุข”

2.2 ยุทธศาสตร
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการองคกรท่ีดี
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานท่ีเหมาะสมกับชุมชนเชิงรุก
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริการเชิงรุก

2.3 เปาประสงค
1. มีกระบวนการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล โปรงใส เปนธรรม
2. บุคลากรมีความพรอม มีศักยภาพในการใหบริการประชาชน
3. ประชาชนไดรับความสะดวกในการคมนาคมรวมถึงสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
4. สภาพแวดลอมนาอยู ประชาชนมีความเปนอยูท่ีดี
5. ประชาชนไดรับบริการครบถวนทุกดาน มีคุณภาพ

2.4 ตัวช้ีวัด.

1. เทศบาลตาํบลแมทาชางมีกระบวนการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล มีความโปรงใส และการจัดการ
บริการสาธารณะแกประชาชนท่ีมปีระสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิ

2. บุคลากรมีความพรอม และมีศกัยภาพในการใหบริการประชาชนมากข้ึน
3. ประชาชนไดรับความสะดวกในการคมนาคม รวมถึงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
4. เทศบาลตาํบลแมทาชาง มีสภาพแวดลอมท่ีดี ประชาชนมีความเปนอยูท่ีดี



5. ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแมทาชางไดรับบริการท่ีดีจากทางเทศบาลในดานตางๆอยางครบถวนและมี
คุณภาพ

2.5 คาเปาหมาย

ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลแมทาชาง คาเปาหมาย
61 62 63 64

ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการองคกรท่ีดี 70% 8๐% 9๐% 10๐%

ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 7๐% 8๐% 9๐% 10๐%

ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกับชุมชนเชิงรุก 7๐% 8๐% 9๐% 10๐%

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม 7๐% 8๐% 9๐% 10๐%

ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริการเชิงรุก 7๐% 8๐% 9๐% 10๐%

2.6 กลยุทธ

1. แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกร
2. แนวทางการพัฒนาดานบุคลากรในองคกร
3. แนวทางการพัฒนาดานการพัฒนาและปรับปรุงการคมนาคมและขนสงตอบสนองความ

ตองการและความจําเปนของคนในทองถ่ิน
4. แนวทางการพัฒนาดานพัฒนาและปรับปรุงเก่ียวกับโครงสรางพ้ืนฐานดานสาธารณูปโภค

และสาธารณูปการ ใหสามารถวางแผนตัดสินใจในการพัฒนารองรับการเจริญเติบโตของ
ทองถ่ิน ไดอยางเหมาะสมและเกิดความคุมคาในการลงทุน

5. แนวทางการพัฒนาดานสงเสริมการศึกษาสูประชาคมอาเซียน
6. แนวทางการพัฒนาดาน ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
7. แนวทางการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว
8. แนวทางการพัฒนาดานการสงเคราะหผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส และการจัด

สิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอผูสูงอายุ และผูพิการ
9. แนวทางการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมชุมชน
10. แนวทางการพัฒนาดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
11. แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมการเกษตร



12. แนวทางการพัฒนาดานสงเสริมสุขภาพและการกีฬา
13. แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพ การตลาด แกองคกรสตรี องคกรเยาวชน และ

ประชาชน
14. แนวทางการพัฒนาดานการมีสวนรวมของประชาชนและประชาธิปไตยในชุมชน
15. แนวทางการพัฒนาดานสาธารณสุขและปองกันโรค

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร
1. จัดการระบบสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงาน
2. พัฒนาบุคลากรใหมีความพรอมในการปฏิบัติงาน
3. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน     เชิงรุก
4. สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5. สงเสริมการเกษตร สุขภาพ และองคกรประชาชน

2.8 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม



ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลแมทาชาง

วิสัยทัศน “เปนองคกรแหงการพัฒนา  สูความเปนเลิศดานบริหาร  เพ่ือสังคมอยูดีมีสุข”

พันธกิจ

เปาประสงค

ยุทธศาสตร

แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
บริหารจัดการองคกรที่ดี

ยุทธศาสตรการพัฒนา
บุคลากร

ยทุธศาสตร์ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานท่ีเหมาะสมกับชุมชนเชิง

รุก

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
บริการเชิงรุก

- แนวทางการพัฒนาดานการ
บริหารจัดการองคกรที่ดี
- แนวทางการพัฒนาดานการ
บริหารจัดการองคกรที่ดี

- แนวทางการพัฒนาบุคลากร - แนวทางการพัฒนาและ
ปรับปรุงการคมนาคมขนสง
ตอบสนองความตองการและ
ความจําเปนของคนในทองถิ่น
- แ น วท า ง ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
ปรับปรุงดานโครงสรางพ้ืนฐาน
ด า น ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค
สา ธา รณู ป ก า ร ใ ห ส า ม า ร ถ
วางแผนตัดสินใจในการพัฒนา
รองรับการเจ ริญเติบโตของ
ทองถิ่น ไดอยางเหมาะสมและ
เกิดความคุมคาในการลงทุน

- แ น วท า ง ก า ร พั ฒ น า ด า น
สงเสริมการศึกษาสูประชาคม
อาเซียน
- แ น วท า ง ก า ร พั ฒ น า ด า น
ศ า ส น า  ป ร ะ เ พ ณี  แ ล ะ
วัฒนธรรม
- แ น วท า ง ก า ร พั ฒ น า ด า น
เศรษฐกิจและการทองเที่ยว
- แนวทางการพัฒนาดานการ
สงเคราะห ผู สูงอายุ  ผู พิการ
ผู ด อ ย โ อ ก า ส  แ ล ะ ก า ร จั ด
ส่ิงแวดลอมที่ เอื้อตอผู สูงอายุ
และผูพิการ
- แ น วท า ง ก า ร พั ฒ น า ด า น
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
ส่ิงแวดลอมชุมชน

- แนวทางการพัฒนาดานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- แนวทางการพัฒนาดานการ
สงเสริมการเกษตร
- แนวทางการพัฒนาดานการ
สงเสริมสุขภาพและกีฬา
- แนวทางการพัฒนาดานการ
สง เส ริมอาชีพ การตลาด แก
องคกรสตรี องคกรเยาวชน และ
ประชาชน
- แนวทางการพัฒนาดานการมี
ส วนร วมของประชาชนและ
ประชาธิปไตยในชุมชน
- แ น ว ท า ง ก า ร พั ฒ น า ด า น
สาธารณสุขและปองกันโรค

จัดการระบบสิ่งแวดลอมที่
เอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงาน

พัฒนาบุคลากรใหมีความ
พรอมในการปฏิบัติงาน

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
เชิงรุก

สงเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

สงเสริมการเกษตร สุขภาพ
และองคกรประชาชน

มีกระบวนการบริหารจัดการ
ภายใตหลักธรรมาภิบาล โปรงใส

เปนธรรม

บุคลากรมีความพรอม มีศักยภาพ
ในการใหบริการประชาชน

ประชาชนไดรับความสะดวกใน
การคมนาคมรวมถึง

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

สภาพแวดลอมนาอยู
ประชาชนมีความเปนอยูที่ดี

ประชาชนไดรับบริการในทุกดาน
อยางครบถวนและมีคุณภาพ

สภาพแวดลอมนาอยู
ประชาชนมีความเปนอยูที่ดี

สภาพแวดลอมนาอยู
ประชาชนมีความเปนอยูที่ดี

สภาพแวดลอมนาอยู
ประชาชนมีความเปนอยูที่ดี



3 การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น
3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบัน

และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของเทศบาลตําบลแมทาชาง ดวยเทคนิค SWOT Analysis

วิเคราะหจุดแข็งเทศบาลตําบลแมทาชาง ( Strengths )

๑. โครงสรางการจัดการองคกรและการบริการประชาชนมีความเหมาะสมสามารถตอบสนองตอการ
แกไขปญหาและพัฒนาพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ

๒. บุคลากรมีความรู ความสามารถพรอมในการใหบริการประชาชน
๓. บุคลากรในองคกรมีความรักความสามัคคี ความรวมมือภายในองคกร
๔. มีวัสดุอุปกรณตางๆพรอมในการปฏิบัติงาน
๕. ดานสถานท่ีมีความพรอมในการใหบริการประชาชน
๖. บุคลากรมีความขยัน ตั้งใจทํางาน และมีความสามารถในการทํางานหลายดาน
๗. การสื่อสารภายในองคกรในดานตางๆมีความรวดเร็ว เนื่องจากองคกรมีขนาดเล็ก
๘. การบริหารจัดการภายในมีความเปนระบบ
๙. การจัดสถานท่ีภายในองคกรมีความเปนระเบียบ ไมสับสน
๑๐. นายกและคณะผูบริหารมีวิสัยทัศนในการทํางานท่ีกวางไกล มีความพรอมในการทํางานเพ่ือ

ประชาชน
๑๑.วิถีชีวิตของชุมชนมีความใกลเคียงกัน จึงทําใหเกิดปญหาตางๆนอย
๑๒.พ้ืนท่ีในการดูแลเปนเทศบาลขนาดเล็ก ทําใหสามารถดูแลประชาชนไดอยางท่ัวถึง
๑๓.สถานท่ีตั้งขอองพ้ืนท่ีมีความอุดมสมบูรณ ไมประสบปญหาภัยธรรมชาติตางๆ
๑๔.ประชาชนมีความตื่นตัวในสิทธิ หนาท่ี และมีความสนใจในการเมืองมากข้ึน
๑๕.สถานท่ีตั้งใกลกับสถานท่ีราชการตางๆ มีความสะดวกในการติดตอสื่อสารและการเดินทาง
๑๖. มีภูมิปญญาทองถ่ินและปราชญชาวบาน มีวัฒนธรรมประเพณีเปนของตนเอง
๑๗.เทศบาลตําบลแมทาชางพ้ืนท่ีก่ึงเมือง ก่ึงชนบท มีการผสมผสานมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมและความเจริญ

จากภายนอกควบคูกัน ทําใหปญหาตางๆในพ้ืนท่ีมีนอย
๑๘.ไดรับการยอมรับในดานการบริการจากประชาชนท่ีรับบริการจากเทศบาล

วิเคราะหจุดออนเทศบาลตําบลแมทาชาง ( Weaknesses )

๑. บุคลากรเทศบาลมีจํานวนนอย ไมเพียงพอกับปริมาณงาน
๒. งบประมาณในการบริหารจัดการไมเพียงพอทําใหเกิดอุปสรรคในการทํางานบอยครั้ง



๓. การเบิกจายเงินของเทศบาลมีความลาชา
๔. ปญหาของระเบียบขอบังคับไมชัดเจน
๕. ไมมีการควบคุมภายในระหวางกอง แผนก
๖. โครงสรางองคกรมีขนาดเล็ก ไมเอ้ืออํานวยตอการกาวหนาในสายงาน
๗. ขาดการบริหารจัดการองคการดานบริหารงานองคความรูบุคคล (KM)
๘. ผลสัมฤทธิ์ของงานไมเปนไปตามเปาหมาย
๙. ระบบการสื่อสาร IT ภายในสํานักงานไมสมบูรณ
๑๐.ทัศนคติในการทํางานของพนักงานเทศบาลไมตรงกัน
๑๑.ผูนําชุมชนผลักภาระปญหาใหกับทางเทศบาลและสับสนในบทบาทของตนเอง
๑๒.ขาดพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนในชุมชน
๑๓.พ้ืนท่ีของเทศบาลเปนชุมชนก่ึงเมือง การทํางานของเทศบาลกับประชาชนมีมากข้ึน
๑๔.ประชาชนไมเขาใจในกฎระเบียบตางๆของทางเทศบาล
๑๕.ขาราชการระดับสูงใหความสนใจกับประชาชนนอย
๑๖.ประชาชนไมคอยใหความรวมมือในกิจกรรมตางๆของทางเทศบาลเทาท่ีควร
๑๗.ขาดการสื่อสารท่ีชัดเจนระหวางผูนํากับชุมชน
๑๘.ไมมีการบังคับใชกฎหมายทองถ่ินอยางจริงจัง

วิเคราะหโอกาสของเทศบาลตําบลแมทาชาง ( Opportunities )

๑. โอกาสดานการคมนาคม และความเจริญรุงเรืองของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
๒. โอกาสดานการสนับสนุนงบประมาณและความชวยเหลือจากหนวยงานอ่ืนๆไดมากข้ึน เนื่องจากการ

ขยายตัวของชุมชน และนโยบายของรัฐบาล
๓. การพัฒนาดานภาษามีมากข้ึนจากการขยายเขตเสรีอาเซียน ( AEC )
๔. โอกาสในการขยายดานการศึกษามีมากข้ึนจากการสนับสนุนของหนวยงานตางๆท่ีตระหนักถึง

ความสําคัญของการศึกษา
๕. การสงเสริมอาชีพใหกับประชาชนมีมากข้ึน ท้ังนี้จากการสนับสนุนของท้ังภาครัฐและเอกชนตางๆท้ัง

ในพ้ืนท่ีและภายนอกพ้ืนท่ี
๖. ประชาชนสามารถเขาถึงบริการสาธารณะไดอยางรวดเร็วเนื่องจากเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีเอ้ือตอการ

เขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการมากยิ่งข้ึน

วิเคราะหปญหาและอุปสรรคของเทศบาลตําบลแมทาชาง ( Thrests )

๑. ปญหาการเปดเสรีอาเซียนทําใหประชากรตางดาวเขามามากข้ึนทําใหการจัดการบริการสาธารณะมี
ความยุงยากมากข้ึน

๒. เกิดโรคระบาดมากข้ึนจากการเขามาของประชากรตางดาว



๓. ชุมชนแออัด ซึ่งเกิดจากประชากรหนาแนนจากการขยายตัวของชุมชนเมือง
๔. มลภาวะทางสิ่งแวดลอมมีปญหามากข้ึนจากการขยายตัวของชุมชนเมือง
๕. ปญหาจากการไมเขาใจในบทบาท หนาท่ี รวมท้ังขอกฎหมายตางๆระหวางเทศบาลกับสํานักงานตรวจ

เงินแผนดิน
๖. ปญหาจากการใชบังคับระเบียบกฎหมายในทองถ่ิน
๗. ปญหาของคนในชุมชนอาจตกงานเพ่ิมข้ึนจากการเขาสูประชาคมอาเซียน
๘. การบังคับใชเรื่องผังเมือง ไมเปนไปตามความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี เชนพ้ืนท่ีสีเขียวกอสราง

คอนโดไมได
3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ



๓.๓ ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกบัยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงสรางความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลแมทาชาง พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4 แบบ ยท ๐๑

ยุทธศาสตรชาติ
20 ป

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ฉบับท่ี 12

กลุมยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตรจังหวัด
ประเด็นยทุธศาสตร์ที ๕ การพฒันาระบบ
บริหารจดัการภาครัฐและการให้บริการ
ประชาชนทีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

โปร่งใส และเป็นธรรม

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ๔ การ
สร้างความมันคง ปลอดภยั

และความสงบสขุของ
ประชาชน

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ๑ การ
พฒันาเศรษฐกิจอยา่งสมดลุ

และยังยืน

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ๒ สร้างสงัคมแห่ง
วฒันธรรม ความรู้ ภมูิปัญญา จิตสาธารณะ
และพฒันาศกัยภาพคนให้พร้อมรับกบัการ

เปลียนแปลง

ประเดน็ยุทธศาสตรที่ ๓ ยกระดับการพัฒนาการคา การลงทนุ มุงเนนอุตสาหกรรมสขุภาพ
อุตสาหกรรมการจัดประชุมและนทิรรศการ ( MICE ) อุตสาหกรรมบริการ การศึกษา และ

อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพ่ือรองรับการทองเที่ยวและการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

การสรางความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและแขงขนัได

อยางย่ังยืน

ยุทธศาสตรดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน

ยุทธศาสตรการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน

การเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ สงเสริมการสรางสรรคสินคา
และบริการใหโดดเดนและมคุีณคา มุงเนนผลิตภัณฑเพ่ือ
สุขภาพ หัตถสรางสรรค ศิลปวัฒนธรรม การทองเที่ยว

ด้านความมันคง

ยุทธศาสตรดานความมั่นคง ยุทธศาสตรดานการ
ปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

ภาครัฐการเพ่ิมประสทิธิภาพและ
ธรรมาภิบาลในภาครฐั

ประเดน็ยุทธศาสตรที่ ๑ สงเสริมการฟนฟู
และอนุรกัษแบบองครวมเพ่ือสรางสรรค

บรรยากาศที่สวยงามมเีสนห



๓.๓ ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกบัยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงสรางความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลแมทาชาง พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4

ยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์การพฒันา
ของ อปท.ในเขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์การพฒันา
เทศบาลตาํบลแมท่า่ช้าง

แนวทางการพฒันา

โครงการ ผลผลติ

ยทุธศาสตร์การพฒันาการ
บริหารจดัการบ้านเมืองทีดี

แนวทางการพฒันาด้านการ
บริหารจดัการองค์กร

โครงการ โครงการ

ยทุธศาสตร์การพฒันาบคุลากร

แนวทางการพฒันาด้าน
บคุลากรในองค์กร

โครงการ โครงการ

ยทุธศาสตร์ด้านการ
บริหารจดัการบ้านเมือง

ทีดี

ยทุธศาสตร์ด้านการ
บริหารจดัการบ้านเมือง

ทีดี

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ๕ การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมี
ประสทิธิภาพ ประสทิธิผล โปร่งใส และเป็นธรรม

แบบ ยท ๐๑



๓.๓ ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกบัยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงสรางความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลแมทาชาง พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4

ยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์การพฒันา
ของ อปท.ในเขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์การพฒันา
เทศบาลตาํบลแมท่า่ช้าง

แนวทางการพฒันา

โครงการ ผลผลติ

ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้าง
พื นฐานทีเหมาะสมกบัประชาชนเชิงรุก

แนวทางการพฒันาและปรับปรุงการคมนาคมและขนสง่
ตอบสนองความต้องการและความจําเป็นของคนในท้องถิน

โครงการด้านการคมนาคมขนสง่ ถนน ไฟฟ้า ฯลฯ โครงการด้านการสาธารณปูโภค สาธารณปูการ

ยทุธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพื นฐานที
เหมาะสมกบัชมุชน

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ๕การพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนทีมีประสทิธิภาพ ประสทิธิผล โปร่งใส และเป็นธรรม

แบบ ยท ๐๑

แนวทางการพฒันาและปรับปรุงเกียวกบัโครงสร้างด้าน
สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ ให้สามารถวางแผนตดัสนิใจใน
การพฒันารองรับการเจริญเติบโตของท้องถินได้อยา่งเหมาะสม
และเกิดความคุ้มคา่ในการลงทนุ

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ๔ การสร้างความมันคง ปลอดภยั และ
ความสงบสขุของประชาชน



๓.๓ ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกบัยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงสรางความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลแมทาชาง พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4

ยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์การพฒันา
ของ อปท.ในเขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์การพฒันา
เทศบาลตาํบลแมท่า่ช้าง

แนวทางการพฒันา

โครงการ ผลผลติ

ยทุธศาสตร์การพฒันาสงัคม เศรษฐกิจ และสิงแวดล้อม

แนวทางการพฒันา
ด้านสง่เสริมการศกึษา

โครงการสง่เสริม
การศกึษา

โครงการประเพณี วฒันธรรม

ยทุธศาสตร์การพฒันาการศกึษา สาธารณสขุ และคณุภาพชีวิต

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ๑ การพฒันา
เศรษฐกิจอยา่งสมดลุและยังยืน

แนวทางการพฒันาด้านศาสนา
ประเพณี และวฒันธรรม

แนวทางการพฒันาด้าน
เศรษฐกิจและการทอ่งเทียว

แนวทางการพฒันาด้านการสงเคราะห์
ผู้สงูอาย ุผู้ พิการ ผู้ ด้อยโอกาส

ยทุธศาสตร์การอนรัุกษ์ฟืนฟแูละสบืสานศิลปวฒันธรรม ประเพณี
และภมูิปัญญาท้องถิน

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ๒ สร้างสงัคมแหง่วฒันธรรม ความรู้ ภมูิปัญญา จิตสาธารณะและพฒันา
ศกัยภาพคนให้พร้อมรับกบัการเปลียนแปลง

โครงการสง่เสริมเศรษฐกิจ
และการทอ่งเทียว

โครงการด้านพฒันาสงัคม

แบบ ยท ๐๑

แนวทางการพฒันาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อมชมุชน



๓.๓ ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกบัยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงสรางความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลแมทาชาง พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4

ยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์การพฒันา
ของ อปท.ในเขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์การพฒันา
เทศบาลตาํบลแมท่า่ช้าง

แนวทางการพฒันา

โครงการ ผลผลติ

ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริการเชิงรุก

แนวทางการพฒันาด้านการ
ป้องกนับรรเทาสาธารณภยั

ยทุธศาสตร์การพฒันาการศกึษา
สาธารณสขุและคณุภาพชีวติ

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ๔ การสร้างความมันคง
ปลอดภยั และความสงบสขุของประชาชน

แนวทางการพฒันาด้าน
สง่เสริมการเกษตร

แนวทางการพฒันาด้าน
สง่เสริมสขุภาพและการกีฬา

แนวทางการพฒันาด้านสง่เสริมอาชีพ องค์กร
สตรี องค์กรเยาวชน และประชาชน

แบบ ยท ๐๑

แนวทางการพฒันาด้านการมีสว่นร่วมของ
ประชาชนและประชาธิปไตยในชมุชน

แนวทางการพฒันาด้านสาธารณสขุและ
ป้องกนัโรคยทุธศาสตร์การบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อม



๓.๔ แผนผังยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลแมทาชาง แบบ ยท ๐๒

วิสัยทัศน “เปนองคกรแหงการพัฒนา  สูความเปนเลิศดานบริหาร เพ่ือสังคมอยูดีมีสุข”

พันธกิจ

เปาประสงค

ยุทธศาสตร

แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
บริหารจัดการองคกรที่ดี

ยุทธศาสตรการพัฒนา
บุคลากร

ยทุธศาสตร์ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานที่เหมาะสม

กับชุมชนเชิงรุก

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
บริการเชิงรุก

- แนวทางการพัฒนาดานการ
บริหารจัดการองคกรที่ดี
- แนวทางการพัฒนาดานการ
บริหารจัดการองคกรที่ดี

- แนวทางการพัฒนาบุคลากร - แนวทางการพัฒนาและ
ปรับปรุงการคมนาคมขนสง
ตอบสนองความตองการและ
ความจําเปนของคนในทองถ่ิน
- แนวทางการ พัฒนาและ
ปรับปรุงดานโครงสรางพ้ืนฐาน
ด า น ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค
สาธารณูปการ ให สามารถ
วางแผนตัดสินใจในการพัฒนา
รองรับการเจริญเติบโตของ
ทองถ่ิน ไดอยางเหมาะสมและ
เกิดความคุมคาในการลงทุน

- แนวทางการ พัฒนาด าน
สงเสริมการศึกษาสูประชาคม
อาเซียน
- แนวทางการ พัฒนาด าน
ศ า ส น า  ป ร ะ เ พ ณี  แ ล ะ
วัฒนธรรม
- แนวทางการ พัฒนาด าน
เศรษฐกิจและการทองเที่ยว
- แนวทางการพัฒนาดานการ
สงเคราะหผูสูงอายุ ผู พิการ
ผู ด อย โอกาส  และการ จัด
สิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอผูสูงอายุ
และผูพิการ
- แนวทางการ พัฒนาด าน
ทรั พ ย ากร ธ ร ร มช า ติ แล ะ
สิ่งแวดลอมชุมชน

- แนวทางการพัฒนาดานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- แนวทางการพัฒนาดานการ
สงเสริมการเกษตร
- แนวทางการพัฒนาดานการ
สงเสริมสุขภาพและกีฬา
- แนวทางการพัฒนาดานการ
สงเสริมอาชีพ การตลาด แก
องคกรสตรี องคกรเยาวชน และ
ประชาชน
- แนวทางการพัฒนาดานการมี
สวนรวมของประชาชนและ
ประชาธิปไตยในชุมชน
- แน ว ท า งก า ร พั ฒน า ด า น
สาธารณสุขและปองกันโรค

จัดการระบบสิ่งแวดลอมที่
เอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงาน

พัฒนาบุคลากรใหมีความ
พรอมในการปฏิบัติงาน

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
เชิงรุก

สงเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

สงเสริมการเกษตร สุขภาพ
และองคกรประชาชน

มีกระบวนการบริหารจัดการ
ภายใตหลักธรรมาภิบาล

โปรงใส เปนธรรม

บุคลากรมีความพรอม มี
ศักยภาพในการใหบริการ

ประชาชน

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการคมนาคมรวมถึง

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

สภาพแวดลอมนาอยู
ประชาชนมีความเปนอยูที่ดี

ประชาชนไดรับบริการในทุก
ดานอยางครบถวนและมี

คุณภาพ

สภาพแวดลอมนาอยู
ประชาชนมีความเปนอยูที่ดี

สภาพแวดลอมนาอยู
ประชาชนมีความเปนอยูที่ดี

สภาพแวดลอมนาอยู
ประชาชนมีความเปนอยูที่ดี



รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเทศบาลตําบลแมทาชาง ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4 )

ความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร อปท. เปาหมายจากพันธกิจ/
จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค/จุดมุงหมายเพ่ือ
การพัฒนา(ตัวช้ีวัดรวม)

คาเปาหมาย
61 62 63 64

การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการ
ภาครัฐและการ
ใหบริการ
ประชาชนท่ีมี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล
โปรงใส และเปน
ธรรม

ยุทธศาสตรการ
บริหารจดัการ
บานเมืองท่ีดี

๑ ยุทธศาสตรดานการบริหาร
จัดการองคกรท่ีดี

มีกระบวนการบริหารจัดการ
ภายใตหลักธรรมาภิบาล
โปรงใส เปนธรรม

เทศบาลตาํบลแมทาชางมีกระบวนการ
บริหารจดัการภายใตหลักธรรมาภบิาล มี
ความโปรงใส และการจัดการบริการ
สาธารณะแกประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ
และเกิดผลสมัฤทธ์ิ

70% 8๐% 9๐% 10๐%

การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการ
ภาครัฐและการ
ใหบริการ
ประชาชนท่ีมี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล
โปรงใส และเปน
ธรรม

ยุทธศาสตรการ
บริหารจดัการ
บานเมืองท่ีดี

๒ ยุทธศาสตรการพัฒนา
บุคลากร

บุคลากรมีความพรอม มี
ศักยภาพในการใหบริการ
ประชาชน

บุคลากรมีความพรอม และมีศักยภาพใน
การใหบริการประชาชนมากข้ึน

7๐% 8๐% 9๐% 10๐%

ความเช่ือมโยงกับ ยุทธศาสตร อปท. ยุทธศาสตร อปท. เปาหมายจากพันธกิจ/ ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค/จุดมุงหมายเพ่ือ คาเปาหมาย

แบบ ยท ๐๓



ยุทธศาสตรจังหวัด ในเขตจังหวัด จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา การพัฒนา(ตัวช้ีวัดรวม) 61 ๖2 ๖3 ๖4
การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการ
ภาครัฐและการให
ประชาชนท่ีมี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล
โปรงใสใสและเปน
ธรรม

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานท่ี
เหมาะสมกับ
ชุมชน

๓ ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานท่ีเหมาะสม
กับชุมชนเชิงรุก

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการคมนาคม รวมถึง
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ

ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
คมนาคม รวมถึงสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ

7๐% 8๐% 9๐% 10๐%

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
อยางสมดลุและ
ยั่งยืน
ยุทธศาสตรการ
สรางสังคมแหง
วัฒนธรรม ความรู
ภูมิปญญา จิต
สาธารณะและ
พัฒนาศักยภาพ
คนใหพรอมกับ
การเปลีย่นแปลง

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการศึกษา
สาธารณสุขและ
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรการ
อนุรักษฟนฟูและ
สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถ่ิน

๔ ยุทศาสตรการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม

สภาพแวดลอมนาอยู
ประชาชนมีความเปนอยูท่ีดี

เทศบาลตาํบลแมทาชาง มีสภาพแวดลอม
ท่ีดี ประชาชนมีความเปนอยูท่ีดี

7๐% 8๐% 9๐% 10๐%

การสรางความ
มั่นคง ปลอดภัย
และความสงบสุข
ของประชาชน

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการศึกษา
สาธารณสุข และ
คุณภาพชีวิต

๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
บริการเชิงรุก

ประชาชนไดรับบริการในทุด
เนอยางครบถวนละมี
คุณภาพ

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแมทาชาง
ไดรับบริการท่ีดีจากทางเทศบาลในดาน
ตางๆอยางครบถวนและมีคณุภาพ

7๐% 8๐% 9๐% 10๐%



รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเทศบาลตําบลแมทาชาง ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4 )

ยุทธศาสตร อปท กลยุทธ/แนวทางการ
พัฒนา

ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ ความกาวหนาของเปาหมาย โครงการ/กิจกรรม หนวยงานรับผดิ ชอบ
หลัก

หนวยสนับสนุน

๑ ยุทธศาสตรดาน
การบริหารจัดการ
องคกรท่ีดี

แนวทางการพัฒนาดาน
การบริหารจัดการ
องคกรท่ีดี

๑. เทศบาลตําบลแมทา
ชาง มีความพรอมในดาน
วัสดุ อุปกรณ และ
เทคโนโลยีตางๆ และมี
ความพรอมในการ
ใหบริการประชาชนอยาง
เต็มท่ี
๒. เกิดประสิทธิภาพของ
การบริการ การตดิตอ
ราชการมีความสะดวก
รวดเร็ว

ความกาวหนาของเปาหมาย
เพ่ิมข้ึน ๑๐ % ตอป

-โครงการจดัหาจัดซื้อ เครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ ครภุัณฑท่ีจําเปนในการ
ปฏิบัติงาน
-ปรับปรุง บํารุง รักษาซอมแซม ดแูลวัสดุ
ครุภณัฑอุปกรณใหมสีภาพใชการได
ทันสมัย สามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
-โครงการปรบัปรุงซอมแซมกอสรางตอ
เติมอาคารใหเหมาะสมกับการทํางานและ
ใหบริการประชาชน
-โครงการรณรงคประชาสมัพันธ จงูใจให
ประชาชนมาเสียภาษี
-โครงการจดังาน จัดนิทรรศการ การ
ประกวดตาง ๆ เพ่ือประชาสัมพันธงาน
เทศบาล
-โครงการจดังานพระราชพิธีรัฐพิธีและวัน
สําคัญตางๆ

-โครงการเทศบาลพบประชาชน
-โครงการจางเหมาจัดเก็บขอมูลตาง ๆ
-โครงการบรหิารจดัการศูนยขอมลูขาวสาร
และรับเรื่องรองทุกข
-โครงการจางเหมาสถาบันการศึกษา

สํานักปลดั

แบบ ยท ๐๓



ประเมินการทํางานของเทศบาล
-โครงการประชุมประชาคมและการจัดทํา
แผนชุมชน
-โครงการปรบัปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินโครงการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได
-โครงการจางเหมาพัฒนาและดูแลเว็บไซต
ของเทศบาล
-โครงการจางเหมาทําวารสาร
เผยแพรขอมลูขาวสารเทศบาล
-โครงการศูนยรวมขอมลูขาวสาร อปท.อ.
หางดงประจําป  2559

๒ ยุทธศาสตรการ
พัฒนาบุคลากร

พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทองถ่ิน

คณะผูบริหาร พนักงาน
และบุคลากรท่ีเก่ียวของ มี
ความพรอม และมี
ศักยภาพในการใหบริการ
ประชาชน

ความกาวหนาของเปาหมาย
เพ่ิมข้ึน ๑๐ % ตอป

- โครงการดานการพัฒนาบุคลากร
-การสรรหาบุคลากรใหเพียงพอกับการ
ทํางาน
-โครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรม
สําหรับการทํางานของผูบริหาร สมาชิก
สภา และพนักงานเทศบาลโครงการ
ฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฎิบัติงานของผูบริหาร สมาชิกสภา
พนักงานและพนักงานจางเทศบาล
-โครงการจดัฝกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของผูนํา
ชุมชน
-โครงการจดัฝกอบรมเก่ียวกับการปองกัน

สํานักปลดั



การทุจริตแกพนักงาน  พนักงานจาง
ผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
-โครงการเตรียมความพรอมพนักงาน
เทศบาลและประชาชนกาวสูประชาคม
อาเซียน
-โครงการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ
การปฎิบัติงานของกลุมพัฒนาสตรี
เทศบาลและกลุมตางๆในเขตเทศบาล
ตําบลแมทาชาง

๓ ยุทธศาสตรการ
พัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานท่ี
เหมาะสมกับ
ชุมชนเชิงรุก

๑.แนวทางการพัฒนา
ดานการพัฒนาและ
ปรับปรุงการคมนาคม
และขนสงตอบสนองตอ
ความตองการและความ
จําเปนของคนในทองถ่ิน
๒. แนวทางการพัฒนา
ดานพัฒนาและปรับปรุง
เก่ียวกับโครงสราง
พ้ืนฐานดาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ให
สามารถวางแผน
ตัดสินใจในการพัฒนา
รองรับการเจริญเติบโต
ของทองถ่ินไดอยาง
เหมาะสมและเกิดความ

๑ การคมนาคมขนสง
ในเขตเทศบาลตําบลแมทา
ชางมีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

๒ ระบบโครงสราง
พ้ืนฐาน ดาน
สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการของ
เทศบาลตาํบลแมทาชาง มี
ความพรอม ตอบสนอง
ความตองการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี

ความกาวหนาของเปาหมาย
เพ่ิมข้ึน ๑๐ % ตอป

-โครงการลางทอและรางระบายนํ้าชุมชน
ธารอิงดอยเขตเทศบาลตําบลแมทาชาง
หมู 1
-โครงการปรบัปรุงและซอมแซมทอประปา
ในชุมชนธารอิงดอย หมู 1
-โครงการปรบัปรุงลําเหมืองเกา 1 สาย
ระยะท่ี2 ในชุมชนธารอิงดอย หมู 1
-โครงการปรบัปรุงลําเหมืองเกา ซอย 1
ระยะท่ี 3 ชุมชนธารอิงดอย ถึงเขตติดตอ
เทศบาลตาํบลหางดง
-โครงการกอสรางพนังกันนํ้าคสล. หมู 1
-โครงการวางทอระบายนํ้าพรอมบอพัก
ตั้งแตขางบานนายชานนท เสารแกน ถึง
ท่ีดินนางมัลลิกา ศุขเกษม ม.1โครงการ
เสรมิผิวถนนซอยเขาบานนางทัศนีย บัว
ขาว
-โครงการกอสรางถนนคสล.ซอยขาง

กองชาง



คุมคาในการลงทุน รานอาหารบญุสง หมู 1
-โครงการขุดเจาะบอบาดาลสํารอง+ทอ+
อุปกรณ หมู 1

-โครงการกอสรางรางระบายนํ้าขางถนน
ฝงเหนือบานนายถนอมสายกันทาถึง
หมูบานรุงอรณุหมู 1
-โครงการปรบัปรุงพนังก้ันนํ้าหมู 1ท่ีไดรับ
ความเสยีหายหลังท่ีดินของนายอินสน
จันตะมงคล ม.1
-โครงการปรบัปรุงลําเหมืองเกา หมู 1
โครงการกอสรางถนนขางซอยบานนาง
ปราณไีพรสันต หมู 1
-โครงการกอสรางรางระบายนํ้าพรอม
เสรมิผิวจราจรซอยบานผูใหญบาน ถึงหลัง
วัดทาวคําวัง และถึงบานนายตรี  ขันคํา
หมู 1
-โครงการขยายถนนเสนเดิมตั้งแต
ปมนํ้ามันหยอดเหรยีญซอยตรงขามวัดทาว
คําวัง หมู 1ไปจนถึงเขตเทศบาลตาํบลหาง
ดง
-โครงการกอสรางราวกันตกบริเวณหนา
บานนายวิฑูรยพรมวิชัย ถึงโคงหอพัก หมู
5
-โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสล.
บริเวณหนาบานนายวิฑรูย พรมวิชัย ถึง
หอพักหมื่นหอม หมู 5
-โครงการขยายไหลทางภายในหมูบาน



(ผิวจราจรเสนบานบวกหา) หมู 5
-โครงการกอสรางรางสงนํ้าพรอมวางทอ
คสล. และประตรูะบายนํ้า ขางศูนยโอท็
อปตําบล หมู 6
-โครงการปรบัปรุงขยายสะพาน คสล.หนา
โรงเรียนบานดงพรอมขยายถนน และ
จัดทําระบบจราจร หมู 6
-โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม(ลอดใต
ถนน) บานดงหลวง หมู 6 ไปบานกอง
โครงการกอสรางทอลอดเหลีย่มพรอมพนัง
กันดินคสล. บานดงหลวง ม.6ไปบานแพะ
ขวางโครงการกอสรางรางสงนํ้าระบายนํ้า
คสล.บริเวณหลังบานนายสิงห คนซื่อ ม.6
-โครงการปรบัปรุงลานอเนกประสงคกลาง
หมูบาน หมู 6
-โครงการกอสรางพนังก้ันนํ้าคสลบริเวณ
เหมืองกอง ฝงขวาจากโรงเรยีนบานดงตอ
จากของเดิม หมู 6โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศนบริเวณใตประปาหมูบานหมู 6

-โครงการขุดเจาะบอบาดาลสํารอง หมู 6
-โครงการเสรมิผิวถนนแอสฟลทตกิ ถนน
สายบานดงหลวงไปบานแพะขวาง  หมู  6
โครงการกอสรางซุมประตูหมูบาน หมู 6
-โครงการขุดเจาะบอบาดาลสํารอง พรอม
อุปกรณทอและเครื่องสูบนํ้า หมู 7
โครงการกอสรางเมรุเผาศพหมู 7
-โครงการตอเติมอาคารอเนกประสงคบาน



โรงวัวหมู 7
-โครงการขยายเขตไฟฟา3เฟส หมู 7
-โครงการกอสรางพนังกันนํ้า คสล.ดานทิศ
ใตลําเหมืองแมตาชวย หมู 7ตอจาก
ของเดิมบริเวณหลังบานนายณรงค อินตะ
รังษี  หมู 7
-โครงการขยายผิวจราจรพรอมกอสราง
รางระบายนํ้าบริเวณหนาหอพักดอกจันถึง
ลําเหมืองแมขัก หมู 7
-โครงการวางทอขยายถนนเขาพ้ืนท่ี
การเกษตรของนายมูล  วงคคําเรอืง
-โครงการกอสรางพนังกันนํ้าคสล.ลํา
เหมืองแมขักตอจากของเดมิบริเวณบาน
นางจันทรสม ชางสานถึงสะพานหมูบาน
สมหวัง  หมู 7
-โครงการถนนปลอดฝุนบริเวณซอยบาน
นายจําลองบานเกาะใต หมู 7
-โครงการปรบัปรุงพ้ืนผิวถนนแอสฟลท
คอนกรีตซอย 1 ชุมชนเจริญทรัพย ม.7
-โครงการกอสรางประปาหมูบาน ชุมชน
เจริญทรัพยหมู 7
-โครงการจดัซื้อท่ีดิน เพ่ือจัดทําประปา
หมูบาน ชุมชนเจรญิทรัพย หมู 7
-โครงการตอเติมศูนยกระจายขาวสาร
ชุมชนเจริญทรัพย หมู 7โครงการกอสราง
รางระบายนํ้า คสล. ซอย 1เจรญิทรัพย
หมู 7
-โครงการกอสรางพนังกันนํ้าคสล ฝงขวา



ตอจากของเดิมชุมชนเจริญทรัพยหมู 7
-โครงการกอสรางสะพานคสล. ซอย
หมูบานเจริญทรัพยไปบานแมขักเช่ือมตอ
เทศบาลต.หางดงโครงการปรับปรงุ
ซอมแซมทอระบายนํ้าทางแยกถนนหลัก
ซอย 1 หมู  7
-โครงการกอสรางรางระบายนํ้าบานนาย
ตา  ดวงแกว ถึงบานนายองอาจ ดวงแกว
หมู 8
-โครงการกอสรางถนน คสลบนลําเหมือง
บานกองบริเวณบานนายสิงหคํา มงัคลา
ถึงบานนายสุรกัน วัยภา หมู 8
-โครงการกอสรางขยายผิวจราจร จาก
บานนายเสวก คํามา ถึงบานนายสวุรรณ
ใจแข็ง และ บริเวณจากสวนนายเลาแกว
คํามา ถึงสะพานแมขัก หมู 8
-โครงการกอสรางรางระบายนํ้าคสล.รางยู
หลังศาลาเอนกประสงคถึงหอพักเกษฎา
พงศ หมู 8
-โครงการวางทอพรอมบอพัก 0.60 เมตร
ขางบานนายเอกลักษณ  ดวงแกวหมู 8
-โครงการปรบัปรุงศาลาอเนกประสงค หมู
8
-โครงการปรบัปรุงรางสงนํ้าคสล.ขาง
สนามกีฬาถึงหอพักเกษฎาพงศ หมู 8
-โครงการกอสรางพนังลําเหมืองจอมทอง
ระยะท่ี 3บานนายสมรักษ ถึง บานนายผัด
ใจกวาง, ระยะท่ี 4 ขางวัดหางดง ถึงท่ี



กอสรางของเทศบาลเดิม หมู 9

-โครงการกอสรางราวกันตกตั้งแตบริเวณ
หนาเทศบาลต.แมทาชางถึงบริเวณหนา
บานนางนิภา วองไว ม.9
-โครงการปรบัปรุงศาลเจาบานดงเหนือ
และดงใตหมู 9โครงการตอเตมิศาลา
อเนกประสงค ประจําหมุบาน
-โครงการถนนปลอดฝุนบานดง หมู 9
-โครงการกอสรางรางระบายนํ้า  คสล.ขาง
บานนางจันทรสม กันทะวงศถึงบานนาย
สิงหคํา  ใจโต หมู 9
-โครงการยายทอประปาในรองนํ้า บานดง
ใต หมู 9
-โครงการกอสรางราวกันตกตั้งแตบริเวณ
บานนางสธุรรม  คําวังสวัสดิ์ ถึงบานฝรั่ง
ม.9
-โครงการวางทอ คสล.พรอมบอพัก ลํา
เหมืองจอมทองเพ่ือขยายถนนหอพอบาน
ดงใต หมู 9
-โครงการกอสรางราวกันตกตั้งแตบาน
นายกมล  ถึงบานนายจรัญ  ศรเีรอืง หมู 9
-โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 2 ฝง
บริเวณบานนางจันทรสม  กันทะวงคหมู 9
-โครงการซอมแซมถนนภายในเขต
เทศบาลตาํบลแมทาชาง
-โครงการตดิตั้งไฟฟาสาธารณะในจุดท่ี
สําคัญจาํเปนในเขตเทศบาลตําบลแมทา



ชาง(โซลาเซลล)
-โครงการจดัซื้อท่ีดิน
-โครงการตดิตั้งไฟฟาสองสวางสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาลตําบลแมทาชาง
-โครงการเปาลางและทดสอบปริมาณนํ้า
บอบาดาล หมู 1,6,7,8,9
-โครงการถนนปลอดฝุนภายในเขต
เทศบาลตาํบลแมทาชาง
-โครงการขุดลอกลําเหมืองภายในเขต
เทศบาลตาํบลแมทาชาง หมุ 1,5,6,7,8,9
-โครงการกอสรางราวกันตกตามทางโคง
ทางเสี่ยงภายในตาํบลโครงการติดตั้งปาย
จราจร กระจกโคง ปายซอย ปายช่ือสาย
ทางในเขตเทศบาลตาํบลแมทาชาง
-โครงการกอสรางศูนยศลิปวัฒนธรรม
ตําบล

-โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ถนนสาย ชม.ถ.204-03 แยกคลอง
ชลประทานแมแตงบานแพะดอยถํ้า -
บานดงหลวง ม.6เช่ือมระหวาง ทต.นํ้า
แพรพัฒนาและ ทต.แมทาชาง
-โครงการเสรมิผิวจราจรแบบแอสฟลทติก
สายทาง ชม.ถ204
01,02,03,04,05,06,07,,08
-โครงการขยายผิวจราจรแบบ คสล. สาย
ทาง ชม.ถ.204-
01,02,03,04,05,06,07,,08



-โครงการกอสรางพนังกันดินและขยายผิว
จราจร คสล.ลําเหมืองจอมทอง หมุ 9สาม
แยกคลองชลประทาน21ซายไปบานดง ฝง
ขวาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอส
ฟลทติก ซอยบานทุงพัฒนา หมูท่ี 7
โครงการกอสรางโดมอเนกประสงค คสล.
หนาเทศบาลตําบลแมทาชาง

๔ ยุทศาสตรการ
พัฒนาสังคม
เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดลอม

๑ แนวทางการพัฒนา
ดานสงเสริมการศึกษา
๒ แนวทางการพัฒนา
ดานศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม
.๓ แนวทางการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจและการ
ทองเท่ียว
๔ แนวทางการพัฒนา
ดานการสงเคราะห
ผูสูงอายุ ผูพิการ
ผูดอยโอกาส
๕ แนวทางการพัฒนา
ดานสิ่งแวดลอม

๑ ระบบการศึกษาท้ังใน
และนอกระบบ มีความ
พรอมในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน
๒ ประเพณี วัฒนธรรม
ศิลปะอันดีงาม ไดรับการ
สืบทอดสูเยาวชนเพ่ือการ
อนุรักษอยางยั่งยืน
๓ สามารถสรางรายได
ใหกับประชาชน
ประชาชนมีรายได
เศรษฐกิจดีข้ึน
๔ แหลงทองเท่ียวของ
เทศบาลตาํบลแมทาชาง
เปนท่ีรูจักมากข้ึน
๕ ผูพิการ ผูสูงอายุ และ
ผูดอยโอกาสมีชีวิตความ
เปนอยูท่ีดีข้ึน
๖ สิ่งแวดลอมไดรับการ
ดูแล ชุมชนตระหนักถึง

ความกาวหนาของเปาหมาย
เพ่ิมข้ึน ๑๐ % ตอป

-โครงการหองสมุดและมีชีวิต
-โครงการบรหิารจดัการสถานศึกษาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมทาชาง
-โครงการสงเสรมิการศึกษาระดับกอนวัย
เรียนและอนุบาล
-โครงการสงเสรมิการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยโครงการสงเสริม
การเรยีนรูทางอินเตอรเน็ตและทาง
โซเชียลเนตเวิรต
-โครงการสงเสรมิการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา
-โครงการจดังานพระราชพิธีและประเพณี
ทองถ่ิน
-โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริ
-โครงการเตรียมความพรอมใหกับ
ประชาชน ในการเขาสูประชาคมอาเซียน
ของกลุมตางๆ
-โครงการพัฒนา กศน.ตําบลแหลงเรียนรู
ตลอดชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

สํานักปลดั/กอง
การศึกษา



การอนุรักษสิ่งแวดลอม พอเพียง
-โครงการสงเสรมิการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการอนุรักษและสืบสาน
ประเพณีตางๆของทองถ่ินโครงการจัดงาน
อนุรักษและสืบสานศลิปวัฒนธรรมและ
ประเพณีตาง ๆ
-บูรณะซอมแซม ดูแลรักษาโบราณสถาน
ในเขตเทศบาล
-โครงการสงเสรมิกิจกรรมสภาวัฒนธรรม
เทศบาลตาํบลแมทาชาง

-โครงการสงเสรมิกิจกรรมวันสําคญัทาง
ศาสนา เชนวันออกพรรษา วันวิสาขบูชา
วันเขาพรรษาโครงการบริหารจัดการ
สงเสริมและเรียนรูในทองถ่ินและเผยแพร
ประวัติชุมชนและภูมปิญญาทองถ่ิน
-โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหกับ
เยาวชนในเขตอําเภอหางดง
-โครงการสรงนํ้าพระธาตุวัดทาวคาํวัง
-โครงการสรงภูมคิุมกันทางสังคมในมิติ
วัฒนธรรมเยาวชนรุนใหมหัวใจ
ใฝธรรม
-โครงการธนาคารแหงความดี
-โครงการเขาคายคณุธรรมจรยิธรรมสราง
ความดี
-โครงการธรรมะเพ่ือประชาชน
-โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีอําเภอหาง
ดงประจําป 2559



-โครงการจดังานมหกรรมไมดอกไม
ประดับ ครั้งท่ี 40ประจําป  2559
โครงการจดังานมหกรรมไมดอกไมประดับ
ครั้งท่ี 40ประจําป  2559
-โครงการสงเสรมิและพัฒนากองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลแมทาชาง
-โครงการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน
-โครงการสงเคราะหเด็กผูพิการ ผูสูงอายุ
ผูติดเช้ือเอดสและผูดอยโอกาส
-โครงการสงเสรมิคนดีศรีแมทาชาง
-โครงการสงเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผูสูงอายเุทศบาลตําบลแมทาชาง
-โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
-โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตหญิงมีครรภ
และเด็กแรกเกิด
-โครงการบรหิารจดัการศูนยพัฒนา
ครอบครัวในชุมชน
-โครงการแจกเบีย้ยังชีพใหผูสูงอายุ ผูติด
เช้ือและเบี้ยคนพิการใหกับผูพิการ
-โครงการสงเสรมิกลุมอาสาเติมรักใหเต็ม
ใจ
-โครงการปรบัปรุงภูมิทัศนในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลตาํบลแมทาชาง
-โครงการปองกันและแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมในชุมชน
-โครงการบรหิารจดัการและพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการจัดการสิ่งแวดลอม
ในชุมชน



-โครงการบรหิารจดัการแกไขปญหาขยะ
ในพ้ืนท่ี
-โครงการปรบัปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมทา
ชาง
-โครงการเขาคายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
-โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอม

๕ ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการบริการ
เชิงรุก

๑ แนวทางการพัฒนา
ดานการปองกันบรรเทา
สาธารณภัย
.๒ แนวทางการพัฒนา
ดานสงเสริมการเกษตร
๓ แนวทางการพัฒนา
ดานสงเสริมสุขภาพและ
กีฬา
๔ แนวทางการพัฒนา
ดานสงเสริมอาชีพ
องคกรสตรี องคกร
เยาวชน และประชาชน
๕ แนวทางการพัฒนา
ดานการมสีวนรวมของ
ประชาชนและ
ประชาธิปไตยในชุมชน
๖ แนวทางการพัฒนา

๑ เมื่อเกิดสาธารณภัย
สามารถปองกันและแกไข
ไดอยางทันทวงที

๒ เกษตรกรมีความรู
เก่ียวกับการทําเกษตรท่ี
ถูกตอง ไมทําลาย
สิ่งแวดลอม

๓ ประชาชนมีสุขภาพ
รางกายและจิตใจท่ี
แข็งแรง

๔ จํานวนการวางงาน
ลดลง การรวมกลุมทํา
กิจกรรมของกลุมตางๆ
เพ่ิมมากข้ึน

๕ ประชาชนตระหนัก
ถึงสิทธิและหนาท่ีตาม
ประชาธิปไตย

ความกาวหนาของเปาหมาย
เพ่ิมข้ึน ๑๐ % ตอป

-โครงการบรหิารจดัการศูนยปฎิบตัิการ
ตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติด ทต.แมทาชาง
-โครงการบรหิารจดัการศูนย อปพร.
เทศบาลตาํบลแมทาชาง
-โครงการสงเคราะหผูประสบภัยธรรมชาติ
และสาธารณภัย
-โครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบื้องตน
-โครงการปองกันลดอุบตัิเหตุและ
ใหบริการประชาชนในงานเทศกาล
สําคัญ
-โครงการตดิตั้งกลอง CCTV
-โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดในชุมชน
-โครงการแกไขปญหายาเสพติดของศูนย
ปฎิบัติการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด
อําเภอหางดง

สํานักปลดั



ดานสาธารณสุขและ
ปองกันโรค

๖ ประชาชนมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง ปราศจาค
โรคภยัไขเจ็บ

-โครงการบรหิารจดัการศูนย
ปรองดองสมานฉันทระดับทองถ่ิน
-โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของ อปพร.
-โครงการบรหิารจดัการศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
-โครงการบรหิารจดัการศูนยการเรียนรู
ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ
-โครงการคืนความรูสูคนชุมชนพอเพียง
-โครงการสงเสรมิการปลูกผักปลอด
สารพิษและปลูกผักสวนครัวรั้วกินได
-โครงการรณรงคใหประชาชนลดการใช
สารเคมีในการทําการเกษตร
-โครงการสงเสรมิและสนับสนุนการทําปุย
หมัก
-โครงการสงเสรมิพัฒนาความรูเชิง
ปฏิบัติการกลุมยุวเกษตรกร
-โครงการแขงขันกีฬาสานสายใยสามวัย
เพ่ือสุขภาพเทศบาลตําบลแมทาชาง
-โครงการเสรมิสรางสุขภาพประชาชน
-โครางการจดัการแขงขันกีฬาเปตอง และ
ตะกรอ
-โครงการพัฒนาสงเสรมิการกีฬา
-โครงการจดัทําสวนสุขภาพในชุมชน
-โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมลูฐาน
-โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.



-โครงการสงเสรมิสุขภาพชุมชน
-โครงการสงเสรมิสุขภาพการกีฬา
-โครงการแขงขันกีฬาประชาชนอําเภอหาง
ดงครั้งท่ี 11
-โครงการสงเสรมิและพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและเครือขายวิสาหกิจชุมชน
โครงการจดังานมหกรรมของดีแมทาชาง
-โครงการฝกอบรมกลุมอาชีพใหกับ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแมทาชาง
-โครงการจางนักเรียนนักศึกษาในทํางาน
ในชวงปดภาคเรียนโครงการจัดตลาดนัด
สินคาเกษตรปลอดภัย
-โครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ อ.หาง
ดง ประจําป2559
-โครงการอบรมใหความรูดานการทํา
ดอกไมจากกระดาษสา
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ทําอาหารและขนมไทย
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูป
ผลไม
-โครงการอบรมเพ่ิมความรูความเขาใจ
ใหแกประชาชนเก่ียวกับการเลือกตั้งและ
เสรมิสรางประชาธิปไตยในชุมชน
-โครงการสงเสรมิการมีสวนรวมใน
การเมืองของประชาชน
-โครงการปกปองสถาบันกษัตริยและ
สถาบันสําคญัของชาติ
-โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอ



และโรคไมติดตอ
-โครงการพัฒนางานสงเสรมิสุขภาพเพ่ือ
ลดโรคท่ีเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม
เหมาะสม

-โครงการพัฒนางานดานสาธารณสุขของ
เทศบาลตาํบลแมทาชางโครงการบริหาร
จัดการศูนยฟนฟูสุขภาพชุมชน
-โครงการฟนฟู พัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม) อ.หางดง
-โครงการใหความรูดาน
อาหารปลอดภัยในชุมชน



สวนที่ 4
การนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปสูการปฏิบัติ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนวยงาน
สนับสนุน

1 ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
บริหารจัดการองคกรท่ีดี

ดานการดําเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง สํานักปลัด -

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
บริหารจัดการองคกรท่ีดี,
ยุทธศาสตรการพัฒนา
บุคลากร

ดานบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารท่ัวไป สํานักปลัด -

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
บริหารจัดการองคกรท่ีดี

ดานบริหารท่ัวไป แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

สํานักปลัด -

4 ยุทธศาสตรการพัฒนา
สั งคม เศรษฐ กิจ  และ
สิ่งแวดลอม

ดานบริการชุมชนและ
สังคม

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา -

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
บริการเชิงรุก

ดานบริการชุมชนและ
สังคม

แผนงานสาธารณสุข สํานักปลัด -

6 ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
บริการเชิงรุก

ดานบริการชุมชนและ
สังคม

แผนงานสังคม
สงเคราะห

สํานักปลัด -

7 ยุทธศาสตรการพัฒนา
โ ค ร ง ส ร า ง พ้ื น ฐ า น ท่ี
เหมาะสมกับชุมชนเชิงรุก

ดานบริการชุมชนและ
สังคม

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

กองชาง อบจ.,
อ.หางดง

8 ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
บริการเชิงรุก

ดานบริการชุมชนและ
สังคม

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

สํานักปลัด -

9 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานบริการชุมชนและ แผนงานการศาสนา กองการศึกษา -



สั งคม เศรษฐ กิจ  และ
สิ่งแวดลอม

สังคม วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

10 ดานการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สํานักปลัด เกษตร
อ.หางดง

รวม 5 4 10 3 3



สวนที่ 5
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ
3. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม

3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ
โดยใชแบบสําหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ (1)แบบตัวบงชี้การ

ปฏิบัติงาน (performance Indicator) (2) แบบบัตรคะแนน (Score Card) หรือ Score model ของ
Kaplan & Norton (3)แบบมุงวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model) (4) แบบเชิงเหตุผล ( Logical
model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน ( Process
Performance Measurement System(PPMS) ระบบวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS (6) แบบ
ประเมินโดยใชวิธีการแกปญหาหรือเรียนรูจากปญหาท่ีเกิดข้ึนหรือ Problem – Sloving Methods (7) แบบ
ประเมินแบบมีสวนรวม (Partipatory Methods) (8) แบบการประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation) (9)
แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assesment Model) (10)แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment
Model) และ (11) แบบอ่ืนๆท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดข้ึน ท้ังนี้ตองอยูภายใตกรอบตามขอ(1)-(10)
หรือเปนแบบผสมก็ได

องคกรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมทาชาง

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมทาชางไดมีคําสั่งเทศบาลตําบลแมทาชาง ท่ี
๕๕๒/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลแมทาชาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๘ ประกอบดวย

๑. วาท่ีรอยเอกยศภัศ  เชื้อสะอาด ผูอํานวยการกองชาง ประธานกรรมการ
๒. นายยงยุทธ  ธิเขียว สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ
๓. นางนิภา  วองไว สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ
๔. นายติ่ง  มงคล สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ
๕. นางกาญจนภัทร  โรจนธนวิภัช ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๖. นายพีระพงษ  มหาสิงห ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๗. นางกมลวรรณ  มะโนวงศ อาจารยศูนยการศึกษานอกระบบ ฯ กรรมกการ
๘. นายทวีศิลป  ชัยชนะ สาธารณสุขอําเภอ กรรมการ
๙. นายเกรียงไกร  บุญทะนา ผูแทนประชาคม กรรมการ



๑๐.นายสนอง  กองแกว ผูแทนประชาคม กรรมการ
๑๑.นายเมธี  ใจศรี หัวหนาสํานักปลัด กรรมการและเลขานุการ
๑๒.นายไพศาล  กองบุญเกิด เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน ผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้

๑. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน

เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน

๕.๒ การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล

การติดตามตามและประเมินผลแผนพัฒนาเปนสวนหนึ่งของการวาวแผนท่ีมีความสําคัญอยางมาก
เพราะการประเมินผลจะเปนตัวชี้วัดและบอกใหผูวางแผนและผูปฏิบัติตามแผน รวมท้ังผูท่ีเก่ียวของกับแผน
ท้ังหลายไดรูวาแผนหรือโครงการท่ีกําหนดข้ึนและนําไปปฏิบัติ เม่ือทําเสร็จแลว ผลท่ีไดจากการปฏิบัติ เปนไป
ตามความคาดหวังมากนอยเพียงใด และสามารถนําผลการประเมินมาตัดสินใจตอไปวา ควรจะดําเนินการตาม
โครงการนั้นๆอีกหรือไม

จุดมุงหมายสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา คือการประเมินวามีการ
นําแผนยุทธศาสตรไปปฏิบัติอยางแทจริงเพียงใด และไดผลเปนอยางไร เพ่ือท่ีจะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผล
ของแผนยุทธศาสตรได ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชเปนสมมติฐานในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรฉบับตอไป ดังนั้น การท่ีจะประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาในภาพรวมได จําเปนตอง
ประเมินผลการปฏิบัติในแตละแนวทางในการพัฒนากอน เพ่ือนําไปสูการวัดวัตถุประสงคของการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนและตอบสนองตอวิสัยทัศนหรือไม ดังนั้นในข้ันตนทางเทศบาลจะตองติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
สามปใหไดขอมูล ขอเท็จจริงอันนํามาสูบทสรุปท่ีถูกตองตรงกับผลการปฏิบัติจริงมากท่ีสุด

เกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวัดการประเมินผลหนวยงาน

ประกอบดวย ๗ เกณฑ ๒๒ ตัวชี้วัด ดังนี้

๑.เกณฑสัมฤทธิผลและการบรรลุวัตถุประสงคของนโยบาย

เปนการประเมินความสําเร็จโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของหนวยงานท่ีนํานโยบายไป
ปฏิบัติ กับวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในนโยบาย โดยเปนการประเมินผลขององคกร ๒ สวนคือผลในภาพรวม



และระดับปฏิบัติการ ผลการดําเนินงานจะตองเปดเผยใหสาธารณชนทราบอยางกวางขวาง อยางตอเนื่อง
และสมํ่าเสมอและมีกําหนดระยะเวลาท่ีชัดเจน อาจเปนทุกไตรมาส หรือผลการดําเนินงานประจําปสัมฤทธิผล
รวมถึงการดําเนินงานท่ีมุงการบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธในระยะยาว โดยมีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ ๒ ประการ

๑.๑ ผลผลิต ( Outputs ) ประกอบดวย ๒ สวน คือ

(๑) ผลผลิตในภาพรวม (Overall  outputs ) เปนการประเมินผลผลิตเทียบกับ
เปาหมายเชิงกลยุทธ โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงกับเปาหมายรวมขององคกรในสายตาของ
สมาชิกขององคกรและประชาชนผูรับบริการ การประเมินผลดังกลาวมีลักษณะทีเปนพลวัตร( Dynamic )
และมีปฏิสัมพันธกับสภาวะแวดลอมของภายนอกองคกร

(๒) ผลผลิตระดับปฏิบัติการ ( Operation outputs ) เปนการประเมินผลโดยพิจารณา
ระดับการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการ โดยอาจพิจารณาจากผลผลิตตอหนวยกําลังคนระดับการบริการ
ตอหนวยเวลา สัดสวนของตนทุนและผลตอบแทน สถานถานะทางการเงิน สินทรัพยและหนี้ท่ีไมกอใหเกิด
ผลตอบแทน คุณภาพของผลผลิตตอหนวยกําลังคนระดับการบริการตอหนวยเวลา สัดสวนของตนทุนและ
ผลตอบแทน ( Non – performing loan ) คุณภาพของผลผลิตและบริการสาธารณะ ประสิทธิภาพการใช
ทรัพยากรขององคกร การประหยัดพลังงานและการรักษาสภาวะแวดลอม

๒. เกณฑความเปนธรรมและความเสมอภาพในสังคม

ประกอบดวยตัวชี้วัดท่ีสําคัญ ๔ ประการคือ

(๑) การเขาถึง เนนความสําคัญในเรื่องโอกาสของประชาชน โดยเฉพาะผูดอยโอกาสในสังคม
ใหไดรับบริการสาธารณะ

(๒) การจัดสรรทรัพยากร พิจารณาถึงความเปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากรใหกับ
ประชาชน

(๓) การกระจายผลประโยชน เนนความเปนธรรมในการกระจายผลประโยชนหรือ
ผลตอบแทนใหแกสมาชิกในสังคม

(๔) ความเสมอภาค เนนความเปนธรรมเพ่ือใหหลักประกันเรื่องสิทธิและโอกาสในการไดรับ
บริการสาธารณะโดยปราศจากอคติ ไมแบงแยกกลุม

๓. เกณฑความสามารถและคุณภาพในการใหบริการ

ประกอบดวยตัวชี้วัด ๔ ประการ



(๑) สมรรถนะของหนวยงาน เปนตัวชี้วัดความสามารถในการใหบริการและตอบสนอง
ความตองการของประชาชนกลุมเปาหมาย

(๒) ความท่ัวถึงและเพียงพอ พิจารณาถึงความครอบคลุม ความเพียงพอ และความครบถวน
ของการใหบริการท้ังในดานกลุมเปาหมายท่ีรับบริการและระยะเวลาท่ีบริการ

(๓) ความถ่ีในการใหบริการ เปนตัวชี้วัดระดับการบริการตอหนวยเวลาวามีความสมํ่าเสมอ
ตอภารกิจนั้นหรือไม

(๔) ประสิทธิภาพการใหบริการ เปนการชี้วัดประสิทธิภาพขององคกรท่ีมุงเนนการบริการท่ี
รวดเร็ว ทันเวลา มีการใชทรัพยากรท่ีเหมาะสม ซึ่งในทางปฏิบัติจําเปนตองกําหนดมาตรฐานการบริการไวเปน
แนวทาง

๔. เกณฑความรับผิดชอบตอหนวยงาน

ประกอบดวยตัวชี้วัด ๔ ประการ

(๑) พันธกิจตอสังคม เปนตัวชี้วัดท่ีแสดงถึงภารกิจของหนวยงานท่ีมีตอสังคม พิจารณาได
จากวิสัยทัศน นโยบาย แผนงานของหนวยงาน

(๒) ความรับผิดชอบตอสาธารณะ เปนตัวชี้วัดถึงความรับผิดชอบตอประชากร
กลุมเปาหมาย

(๓) การใหหลักประกันความเสี่ยง เปนตัวชี้วัดท่ีมีความสําคัญเพ่ือใหหลักประกันวา
ประชาชนผูรับบริการจะไดรับความคุมครองและหรือการชดเชยจากหนวยงานหากมีความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
จากการปฏิบัติงานของหนวยงาน

(๔) การยอมรับขอผิดพลาด เปนตัวชี้ถึงความรับผิดชอบของผูบิหารระดับสูงและเจาหนาท่ี
ของหนวยงานท่ีจะยอมรับตอสาธารณชนในกรณีเกิดความผิดพลาดในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน

๕. เกณฑการตอบสนองความตองการของประชาชน

ประกอบดวยตัวชี้วัด ๔ ประการคือ

(1) การกําหนดประเด็นปญหา การกําหนดประเด็นปญหาท่ีมาจากประชาชน
ผูรับบริการและมีการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ

(๒) การรับฟงความคิดเห็น เปนตัวชี้ถึงระบบเปดกวางในการรับฟงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะของประชาชนผูรับบริการ



(๓) มาตรการเชิงยุทธศาสตรในการแกไขปญหา เปนตัวชี้วัดการตอบสนองในการแกไข
ปญหา ใหกับประชาชนผูรับบริการท่ีมีท้ังมาตรการระยะสั้นและระยะยาว รวมท้ังเปดกวางใหสาธารณชน
ไดรับทราบและมีสวนรวมในการตรวจสอบ

(๔) ความรวดเร็วในการแกไขปญหา เปนตัวชี้วัดการตอบสนองในการแกไขปญหา การให
ความสําคัญและการกําหนดมาตรการแกไขปญหาดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ไมละเลยเพิกเฉยตอปญหา

๖. เกณฑความพึงพอใจของลูกคา

ประกอบดวยตัวชี้วัด ๒ ประการคือ

(๑) ระดับความพึงพอใจ เปนตัวชี้วัดความเห็นของประชาชนท่ีมีตอหนวยงานซึ่งเก่ียวของ
กับคุณภาพการปฏิบัติงาน

(๒) การยอมรับหรือคัดคาน เปนตัวชี้วัดระดับการยอมรับมาตรการ นโยบายของหนวยงาน
ซึ่งพิจารณาจากสัดสวนการยอมรับหรือคัดคาน เนื่องมาจากผลกระทบของนโยบายของหนวยงาน

๗. เกณฑผลเสียหายตอสังคม

ประกอบดวยตัวชี้วัดท่ีสําคัญ ๒ ประการคือ

(๑) ผลกระทบภายนอก เปนตัวชี้วัดวาหนวยงานกอใหเกิดผลกระทบซึ่งสรางความเสียหาย
จากการดําเนินงานแกประชาชนหรือไม โดยอาจวัดจากขนาดและความถ่ีจากการเสียหายท่ีเกิดข้ึน เชน การ
กอสรางถนนขวางทางน้ําหลากทําใหเกิดปญหาน้ําทวมใหญ

(๒) ตนทุนทางสังคม เปนตัวชี้วัดผลเสียหายท่ีสังคมตองแบกภาระ เชน คาใชจายในการ
ฟนฟูบูรณะความเสียหายท่ีเกิดข้ึน

เกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวัดการประเมินผล

เกณฑมาตรฐาน

(Standard Criteria )

ตัวชี้วัด

(  Indicators )

ตัวอยางกรอบตัวแปร

( Attributes )

๑. สัมฤทธิผลและการบรรลุ
วัตถุประสงค

-ผลผลิต

-ผลลัพธ

-ผลตางระหวางเปาหมายกับ
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว

๒. ความเสมอภาคและความเปน
ธรรมในสังคม

-การเขาถึง

-การจัดสรรทรัพยากร

-ปริมาณและคุณภาพทรัพยากรท่ี
ไดรับจัดสรรตอคน



-การกระจายผลประโยชน

-ความเสมอภาค

-ผลประโยชนแตละกลุมเปาหมาย
ไดรับในแตละครั้ง

-การไมเลือกปฏิบัติและ/หรือการ
เลือกปฏิบัติท่ีเปนคุณ

๓. ความสามารถและคุณภาพใน
การใหบริการ

-สมรรถนะของหนวยงาน

-ความท่ัวถึงและเพียงพอ

-ความถ่ีในการใหบริการ

-ประสิทธิภาพการใหการบริการ

-พ้ืนท่ีเปาหมายและประชากร
กลุมเปาหมายท่ีรับบริการ

-จํานวนครั้งในการใหบริการ

-จํานวนครั้งในการใหบริการ

-ผลลัพธเทียบกับปจจัยนําเขา

๔. ความรับผิดชอบชองหนวยงาน -พันธกิจตอสังคม

-ความรับผิดชอบตอสาธารณะ

-การใหหลักประกันความเสี่ยง

-การยอมรับขอผิดพลาด

-การจัดลําดับความสําคัญ

-ภารกิจหลักและภารกิจรอง

-การตัดสินใจท่ีสะทอนความ
รับผิดชอบ

๕. การสนองตอบความตองการ
ของประชาชน

-การกําหนดประเด็นปญหา

-การรับฟงความคิดเห็น

-มาตรการ/กลยุทธในการแกไข
ปญหา

-ความรวดเร็วในการแกไขปญหา

-ระดับการมีสวนรวม

-การปรึกษาหารือ

-การสํารวจความตองการ

เกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวัดการประเมินผลโครงการ

การประเมินผลโครงการ จําเปนตองมีเกณฑและตัวชี้วัดเพ่ือเปนเครื่องมือกําหนดกรอบทิศทางในการ
วิเคราะหและประเมินผลโครงการ ประกอบดวยเกณฑท่ีสําคัญ ๘ เกณฑ ดวยกันคือ

๑. เกณฑความกาวหนา ( Progress )



เปนการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดําเนินกิจกรรมกับเปาหมายท่ีกําหนดตามแผน การประเมิน
ความกาวหนามุงท่ีจะตอบคําถามวา การดําเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีกําหนด
หรือไมเปนไปตามกรอบเวลาหรือไมและประสบกับปญหาอุปสรรคอะไรบาง ประกอบดวยตัวชี้วัด ๔ ประการ
คือ

(๑) ผลผลิตเทียบกับเปาหมายรวมในชวงเวลา เปนการดูสัดสวนของผลผลิต ( Outputs  ) ของ
โครงการวาบรรลุเปาหมายมากนอยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนท่ีสรางได จํานวนแหลงน้ําขนาดเล็กเพ่ือ
การเกษตร สัดสวนประมาณการงานการกอสราง เทียบกับเปาหมายรวมในชวงเวลาท่ีกําหนด

(๒) จํานวนกิจกรรมแลวเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบดวยชุดกิจกรรมตาง ๆ มากมาย จึง
จําเปนตองมีตัวชี้วัดความกาวหนา โดยพิจารณาจํานวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมท่ีไดดําเนินการไป
แลว ท้ังกิจกรรมหลัก  กิจกรรมพ้ืนฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม ในชวงระยะเวลา อาจเปนสัปดาห
เดือน ไตรมาส หรือระยะของโครงการ ( Phase )

(๓) ทรัพยากรท่ีใชไปในชวงเวลา เปนตัวชี้วัดความกาวหนาของการใชทรัพยากรในโครงการ ซึ่ง
ครอบคลุมดานงบประมาณโครงการ ไดแก งบประมาณท่ีใชไป งบประมาณท่ีอยูระหวางผูกพัน เงินงวดและ
แผนการใชจายงบประมาณโครงการ และอัตราการใชบุคลากรสัมพัทธกับเวลา ในรูปของคน – วัน ( Man -
day ) หรือ คน – เดือน ( Man - month  )

(๔) ระยะเวลาท่ีใชไป เปนตัวชี้วัดความกาวหนาเพ่ือดูวาไดใชเวลาไปเทาใดแลว และเหลือ
ระยะเวลาอีกเทาใดจึงจะครบกําหนดแลวเสร็จ โดยจะสามารถใชเปนเกณฑประเมินและควบคุมกิจกรรมให
บรรลุตามเปาหมายดานเวลา และเพ่ือทราบถึงระยะเวลาท่ีจะตองใชจริงเพ่ือใหบรรลุเปาหมายรวม

๒. เกณฑประสิทธิภาพ ( Efficiency )

การประเมินประสิทธิภาพเปนการเปรียบเทียบผลลัพธท่ีได กับทรัพยากรท่ีใชไปในการดําเนินงาน
ทรัพยากรท่ีใชนอกจากงบประมาณแลว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรทางการจัดการและเวลาท่ี
ใชไปในการดําเนินงานประกอบดวยตัวชี้วัด ๔ ประการ คือ

(1) สัดสวนผลผลิตตอคาใชจาย เปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใชทรัพยากรทางการเงินของโครงการ
เพ่ือใหไดผลผลิตท่ีเหมาะสมและคุมคากับการลงทุน ซึ่งจะชวยใหเกิดการใชจายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

สมประโยชน ลดคาใชจายและประหยัดตนทุนการผลิต

(๒) ผลผลิตตอกําลังคน เปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตตอบุคลากรหรือเจาหนาท่ีโครงการ  ซึ่ง
นอกจากจะเปนตัวชี้ถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานแลว ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของทรัพยากร
บุคคลในการดําเนินโครงการ และจะเปนแนวทางในระยะยาวอีกดวย



(๓) ผลิตภาพตอหนวยเวลา ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตในชวงเวลา อาทิ จํานวนครัวเรือนท่ี
ไดรับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรตอเดือน จํานวนนักเรียนท่ีเขาเรียนตอตามโครงการขยายโอกาส
ทางการศึกษาในแตละป จํานวนผูประกอบการรายยอยท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนในแตละชวงไตรมาส

(๔) การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เปนตัวชี้วัดความสามรถของโครงการในการประหยัด
ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดคาใชจายท่ีไมจําเปนในการดําเนินโครงการ การตัดทอน
ข้ันตอนการปฏิบัติซึ่งสงผลตอการลดคาใชจายของโครงการ การประหยัดคาพลังงานและคาสาธารณูปการคิด
เปนรอยละของคาใชจายรวม

๓. เกณฑประสิทธิผล ( Effectiveness )

การประเมินประสิทธิผล เปนเกณฑพิจารณาการบรรลุวัตถุประสงคเฉพาะดาน โดยดูจากผลลัพธจาก
การดําเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุมเปาหมายตามโครงการประกอบดวย ตัวชี้วัด ๔
ประการคือ

(๑) ระดับการบรรลุเปาหมาย เปนตัวชี้วัดวาโครงการบรรลุเปาหมายดานใดบางและการบรรลุ
เปาหมายสงผลตอประชากรเปาหมายอยางไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพของ
ประชากรเปาหมาย อาทิ การบรรลุเปาหมายดานเศรษฐกิจ สังคม

(๒) ระดับการมีสวนรวม เปนตัวชี้ความสําเร็จโดยใหความสําคัญกับมิติการมีสวนรวม  โดยสามารถ
อธิบายความสัมพันธเชิงเหตุผลวาการมีสวนรวมของประชาชนสงผลตอระดับควาสําเร็จมากนอยเพียงไร และ
โครงการจะปรับปรุงสงเสริมการมีสวนรวมไดอยางไร ระดับการมีสวนรวมสามารถวัดจาก จํานวนประชากร
ความถ่ีระดับกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการรวมตัดสิตใจ วางแผนและติดตามผล

(๓) ระดับความพึงพอใจ เปนเกณฑวัดระดับการยอมรับ โดยอาจพิจารณาจากสัดสวนของประชากร
เปาหมายท่ีพึงพอใจกับบริการของรัฐ สัดสวนของครัวเรือนท่ีพอใจการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีโครงการ
ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ

(๔) ความเสี่ยงของโครงการ เปนตัวชี้วัดประสิทธิผลเพ่ือดูวาโครงการมีความเสี่ยงในการบรรลุ
เปาหมายดานใดดานหนึ่งหรือเปาหมายรวมของโครงการหรือไม  ซึ่งคาความเสียงจะประเมินจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมของโครงการ ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดลอมท้ังระยะสั้น
ระยะยาว

๔. เกณฑผลกระทบเปนการพิจารณาผลกระทบโดยรวมตอประชากรกลุมเปาหมาย ชุมชน สังคม
และหนวยงานในภาพรวม เปนผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีท้ังท่ีมุงหวัง (  Intended  impacts )
และผลกระทบท่ีไมไดมุงหวัง ( Unintended  impacts ) ซึ่งอาจเปนผลดานบวกหรือดานลบก็ได ประกอบ
ดายตัวข้ีวัด ๓ ประการ คือ



(๑) คุณภาพชีวิต เปนตัวชี้วัดผลกระทบตอการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร
กลุมเปาหมาย อาทิ รายได ความเปนอยู โอกาสทางการศึกษา การมีงานทํา สุขอนามัย สภาพแวดลอมของ
ครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดสวนครัวเรือนหรือประชากรท่ีไดรับบริการจากโครงการพัฒนาท่ีสงผล
กระทบตอคุณภาพชีวิตท่ีดี หรือมาตรฐานการดํารงชีพ

(๒) ทัศนคติและความเขาใจ เปนตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุงเรื่องทัศนคติและความเขาใจของ
ประชากรกลุมเปาหมายท่ีมีตอโครงการ โดยสามารถวัดระดับ ( Scale )ท้ังเชิงบวกและลบตอตัวโครงการเอง
โดยเฉพาะวัตถุประสงคและมาตรการนโยบายผลประโยชนของโครงการ ความพึงพอใจในการรับบริการ และ
ทัศนคติตอผูบริหารและเจาหนาท่ีโครงการ

(๓) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เปนตัวชี้วัดผลกระทบโดยใหความสํารัญเรื่องกากรเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของกลุมเปาหมาย  โดยเปรียบเทียบระยะกอนและหลังมีโครงการอาทิสัดสวนของครัวเรือนท่ี
ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตท่ีรักษาสิ่งแวดลอม จํานวนเกษตรกรท่ีทําการเกษตรแบบธรรมชาติมากยิ่งข้ึน  การ
ปฏิบัติของการใชยวดยานโดยเคารพกฎจราจรมากข้ึน การออกมาใชสิทธิเลือกตั้งมากข้ึน และลดละพฤติกรรม
การชื้อสิทธิขายเสียง การลดพฤติกรรมการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหนาท่ี

๕.เกณฑความสอดคลอง( Relevance )

เกณฑการประเมินความสอดคลองมุงพิจารณาวาวัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับความ
ตองการหรือสามารถแกไขปญหาตามท่ีกําหนดไวแตตนหรือไม ซึ่งจําเปนตองมีการประเมินความตองการท่ี
แทจริงตลอดจนจะตองตอบคําถามดวยวา แนวทางและกลยุทธท่ีใชในการดําเนินงานสอดคลองกับการแกไข
ปญหาท่ีเปนจริงหรือไม ประกอบดวยตัวชี้วัดท่ีสําคัญ ๓ ประการ คือ

(๑) ประเด็นปญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจาจํานวนเรื่องหรือประเด็นปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ทังท่ี
ไดรับการแกไขแลวและท่ียังไมสามารถแกไข รวมถึงการจัดลําดับความสําคัญของปญหาตามความเรงดวน ตาม
ความรุนแรงของปญหา

(๒)มาตรการหรือกลยุทธในการแกไขปญหา เปนตัวชี้วัดความสอดคลองกับการแกไขปญหา ซึ่งเปน
มาตรการท้ังระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูไดจากมาตรการท่ีผูบริหารโครงการนํามาใชตลอดชวง
ระยะเวลาของการดําเนินโครงการ และความสอดคลองกับปญหาหลัก

(๓) ความตองการหรือขอเรียกรองของกลุมเปาหมาย เปนตัวชี้วัดถึงความตองการของผูรับบริการ
ในการแกไขปญหาท่ีประสบอยู อาทิ คํารองเรียน ขอรองทุกข ใหแกไขปญหาเพ่ือสนองตอบประชากร
กลุมเปาหมายตามโครงการท่ีไมไดรับผลประโยชนจากการดําเนินโครงการ หรือไดรับความเสียหายจากกา



ดําเนินโครงการซึ่งจะเปนตัวชี้วัดความสอดคลองในการดําเนินโครงการและสนองตอบตอความตองการของ
ประชากรเปาหมาย

๖. เกณฑความย่ังยืน (Sustainability  )

เปนเกณฑการพิจารณาท่ีสืบเนื่องจากความสอดคลอง โดยพิจารณาระดับความตอเนื่องของกิจกรรม
วาจะสามารถดําเนินตอไปไดโดยไมมีการใชงบประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถในการเลี้ยงตัวเอง
ได นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพ้ืนท่ีแหงใหมประกอบดวยตัวชี้วัดท่ี
สําคัญ ๓ ประการ

(๑) ความอยูรอดดานเศรษฐกิจ ( Economic  viability ) เก่ียวของกับการจัดการทรัพยากร
ทางการเงินของโครงการอาทิ จํานวนงบประมาณของโครงการแผนการใชจายงบประมาณภาระผูกพัน สัดสวน
คาใชจายเทียบกับผลผลผลิตท่ีได ปริมาณเงินทุนสํารอง แหลงสนับสนุนงบประมาณปริมาณงบประมาณหรือ
เงินทุนหมุนเวียน จํานวน และขนาดกองทุนดําเนินโครงการ ซึ่งเปนตัวบงชี้ถึงความอยูรอดทางเศรษฐกิจของ
โครงการ

(๒)สมรรถนะดานสถาบัน ( Institutional  capacity )เปนตัวชี้วัดความสามารถของหนวยงานใน
การบริหารโครงการ การพัฒนาองคกรประชาชน การมีสวนรวมของหนวยงานท่ีเก่ียวของระดับการมีสวนรวม
ของประชากรกลุมเปาหมายในกระบวนการตัดสิตใจ การวางแผนและบริหารโครงการ และการปรับปรุง
ระเบียบวิธีการปฏิบัติท่ีเอ้ือตอการดําเนินโครงการ

(๓) ความเปนไปไดในการขยายผล เปนตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถในการ
พ่ึงตนเอง โอกาสและชองทางในการขยายผลการดําเนินโครงการรณีโครงการประสบผลสําเร็จดวยดี ท้ังการ
ขยายผลตามแนวราบ กลาวคือ การเพ่ิมกิจกรรมโครงการ การเพ่ิมกิจกรรมโครงการ การเพ่ิมจํานวนประชากร
เปาหมาย การขยายกําลังผลิตของโครงการเดิมและการขยายผลในแนวดิ่ง ไดแก การขยายพ้ืนท่ีโครงการ การ
ขยายเครือขายโครงการออกไปท่ัวภูมิภาค และการยกระดับโครงการเปนระดับชาติ

๗. เกณฑความเปนธรรม (Equity )

เปนเกณฑท่ีมุงใหเกิดความเปนธรรมในสังคม ( Social  equity ) ดุลยพิจารณาถึงผลลัพธและ
ผลกระทบจากการดําเนินโครงการ โดยยึดหลักการวาประชากรกลุมเปาหมายจะไดรับหลักประกันเรื่องความ
เปนธรรม ความเสมอภาค ความท่ัวถึง ในการรับบริการ การจัดสรรคุณคา ( Values ) และการกระจาย
ผลตอบแทนท่ีเสมอภาคเทาเทียมกัน ประกอบดวยตัวชี้วัด ๓ ประการคือ

(๑) ความเปนธรรมระหวางกลุมอาชีพ เปนตัวชี้วัดความเปนธรรมโดยใหความสําคัญทุกกลุมยอย
ในสังคม อาทิ ความเปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหลงน้ําแกกลุมเกษตรและกลุมอาชีพอ่ืน การจัดหา



ตําแหนงใหกับผูวางงานและผูถูกเลิกจาง มาตรการลดผลกระทบทางสังคม ปญหาวิกฤติเศรษฐกิจท่ีจัดใหแก
ประชากรทุกสาขาอาชีพ

(๒) ความเปนธรรมระหวางเพศ เปนตัวชี้วัดท่ีใหความสําคัญเรื่องความเปนธรรมระหวางเพศ ซึ่ง
เปนตัวชี้วัดท่ีความสําคัญมากข้ึนในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูวาการดําเนินโครงการใหความเสมอภาค
ระหวางเพศ ( Gender discrimination )หรือมีการเลือกปฏิบัติระหวางเพศ หรือไม โดยสามารถพิจารณา
เรื่องความเทาเทียมในโอกาส บทบาทระหวางหญิง/ชาย การปฏิบัติท่ีเคารพสิทธิ ของสตรี

(๓) ความเปนธรรมระหวางชนรุน ( Intergenerational  equity ) เปนตัวชี้วัดท่ีเนนความเปน
ธรรมระหวางชนรุน ระหวางชนรุนปจจุบันและชนรุนอนาคต ( Future  generation ) ซึ่งอาจเก่ียวของกับ
การจัดสรรและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน โครงการพัฒนาขนาดใหญ โครงการท่ีอาจ
กอใหเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม และผลกระทบดานสังคม โดยคํานึงถึงชนรุนอนาคตซึ่งจะเปนผูไดรับ
ผลกระทบจากการจะตัดสินและการดําเนินโครงการในปจจุบัน

๘. เกณฑความเสียหายของโครงการ( Externalities )

เปนเกณฑท่ีสําคัญในการประเมินโครงการเพ่ือเปนหลักประกันวา การดําเนินโครงการจะไมกอใหเกิด
ความเสียหายหรือผลกระทบดานลบตอสังคม หรือชุมชน ประกอบดวยตัวชี้วัดท่ีสําคัญ ๓ ประการคือ

(๑) ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม เปนตัวชี้วัดความเสียหายดานสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนผลจากการดําเนิน
โครงการ โดยเปนการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึนจริงกับการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม

( Environmental  impact  Assessment - EIA ) ในชวงกอนทําโครงการ เพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย
รับผิดชอบและมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะท่ีเหมาะสมและเปนธรรมแกผูเสียหาย เพ่ือ
เปนหลักประกันความเสียงใหกับสังคม และเปนมาตรฐานทางจริยธรรมของผูอนุมัติและผูดําเนินโครงการ

(๒) ผลกระทบดานเศรษฐกิจ เปนตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางดานเศรษฐกิจเกิดจาก
โครงการพัฒนาของรัฐ ในลักษณะของผลกระทบภายนอก ( Externalities ) ซึ่งสรางภาระใหกับประชาชน
และชุมชนโดยรอบท่ีตองแบกรับคาใชจายเปนตนทุนทางสังคม ( Social  costs)ท่ีตองเสียไป อาทิ พ้ืนท่ี
การเกษตรท่ีถูกน้ําทวมเสียหายจากโครงการสรางเข่ือน

(๓) ผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรม เปนตัวชี้วัดความเสียหายท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการ
และสงผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ  การดําเนินงานท่ีกอใหเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
การสูญเสียโครงสราง แบบแผนและวิถีการดําเนินชีวิตท่ีดี ความเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม
ความเชื่อ ความเอ้ืออาทร ความรวมมือและความชวยเหลือเก้ือกูลของชุมชนดั้งเดิม

๗.๓ การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล



คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการกําหนดหวงเวลาในการติดตามประเมินผลโครงการโดย
คํานึงถึงความเหมาะสมของแตละโครงการ  และกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผลอยางนอย
โครงการละ ๑ ครั้ง และประเมินโครงการในภาพรวมอยางนอยปละ ๑ ครั้ง  แลวรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตอสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน

เกณฑและตัวชี้วัดดังกลาวขางตนสามารถใชเปนเครื่องมือในการประเมินโครงการ  ซึ่งครอบคลุมมิติ
ดานเศรษฐกิจ สังคม มิติดานการบริหารจัดการ มิติดานทรัพยากร และมิติดานสิ่งแวดลอม  เกณฑและตัวชี้วัด
จะเปนประโยชนในการติดตามและประเมินผลโครงการ ในลักษณะท่ีเปนพลวัตร  ในทุกข้ันตอนของ
กระบวนการโครงการ เพ่ือวัดถึงความสําเร็จและความลมเหลวของโครงการพัฒนาดานตาง ๆ

4. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต
4.1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต
4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา



ภาคผนวก



ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที 2 สร้างสังคมแห่งวฒันธรรม ความรู้ ภูมปัิญญา จิตสาธารณะและพฒันาศักยภาพคนให้พร้อมรับกบัการเปลียนแปลง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน
ค.Thailand 4.0 กลไกการขบัเคลือนทีคนส่วนใหญ่มส่ีวนร่วมอย่างเท่าเทยีมและทัวถึง
1.ยุทธศาสตร์ การพฒันาสังคม เศรษฐกจิ และสิงแวดล้อม
1.1 แผนงาน งบกลาง

เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการแจกเบียยงัชีพให้ เพือสงเคราะห์และพฒันา ดาํเนินการแจกเบียยงัชีพและ 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 ผูสู้งอายมีุคุณภาพ ผูสู้งอาย ุผูพิ้การ สาํนกัปลดั

ผูสู้งอาย ุผูติ้ดเชือและเบีย คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ เบียคนพิการใหก้บัผูสู้งอายุ ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ผูพิ้การ ผูติ้ดเชือ ผูติ้ดเชือ มีคุณภาพ
คนพิการใหก้บัผูพิ้การ ผูพิ้การ และผูติ้ดเชือ และผูติ้ดเชือ เดือนละ 1 ครัง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีคุณภาพชีวิต ชีวิตทีดีขึน
และผูติ้ดเชือ ดีขึน

งบประมาณและทีผ่านมา

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง  อาํเภอหางดง  จังหวดัเชียงใหม่





ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที 5 การพฒันาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และเป็นธรรม
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีดี
ค.Thailand 4.0 ประเด็น กลไกการขบัเคลือนทีคนส่วนใหญ่มส่ีวนร่วมอย่างเท่าเทยีมและทัวถึง
1.ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีดี
1.1 แผนงาน บริหารงานทัวไป

เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 จดัหาจดัซือ เครืองมือ วสัดุ เพือใหก้ารบริหารงานใน ดาํเนินการจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ ประชาชนผูม้าติดต่อ สาํนกัปลดั

อุปกรณ์ ครุภณัฑที์จาํเป็น สาํนกังานและเพือบริการแก่  ครุภณัฑที์จาํเป็นต่อการให้ ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของประชาชน ราชการไดรั้บความ
ในการปฏิบติังาน ประชาชนเป็นไปดว้ยความ บริการประชาชน 300,000 ) 300,000 ) 300,000 300,000 สะดวกในการให้

รวดเร็ว บริการ
2 โครงการรณรงค์ เพือรณรงค ์ประชาสมัพนัธ์ จดัทาํป้ายประชาสมัพนัธ์และ 10,000 10,000 10,000 10,000 จาํนวนผูม้าเสีย ไม่มีจาํนวนลกูหนี กองคลงั

ประชาสมัพนัธ์ จูงใจให้ ใหป้ระชาชนมาเสียภาษีป้าย แผน่สปอร์ตประชาสมัพนัธ์ ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ภาษีประจาํปี ทีคา้งชาํระภาษี
ประชาชนมาเสียภาษี โรงเรือนและทีดิน ภาษีบาํรุง  จูงใจใหป้ระชาชนมาเสียภาษี 10,000) 10,000) 10,000) 10,000)

ทอ้งทีในช่วงเวลาทีกาํหนด

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง  อาํเภอหางดง  จังหวดัเชียงใหม่

งบประมาณและทีผ่านมา



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 ปรับปรุง บาํรุง รักษา เพือบาํรุงรักษา ซ่อมแซม ดาํเนินการซ่อมแซม บาํรุง 100,000 100,000 100,000 100,000 วสัดุ อุปกรณ์ ทาํใหก้ารทาํงานมี สาํนกัปลดั

ซ่อมแซม ดูแลวสัดุ ครุภณัฑ์ วสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑส์าํนกั รักษา วสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ครุภณัฑ ์ใชง้าน ประสิทธิภาพและ
อุปกรณ์ใหมี้สภาพใชก้ารได้ งานใหใ้ชง้านไดเ้หมือนเดิม สาํนกังานใหใ้ชง้านไดแ้ละมี 100,000) 100,000) 100,000) 100,000) ไดอ้ยา่งมี รวดเร็ว
ทนัสมยั สามารถใชง้านได้ ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ
อยา่งมีประสิทธิภาพ และปลอดภยั

4 โครงการจดังาน เพือแผร่ผลงาน  กิจกรรม จดับอร์ดนิทรรศการในงานจดั 10,000 10,000 10,000 10,000 กิจกรรมของ ประชาชนไดเ้ห็น สาํนกัปลดั
จดันิทรรศการ ของเทศบาล ของเทศบาลใหก้บัประชาชน งานต่าง ๆ ของเทศบาล ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 เทศบาลได้ ผลงาน กิจกรรม

ไดรั้บทราบ 10,000) 10,000) 10,000) 10,000) เผยแพร่ต่อ ของเทศบาล
ประชาชน

5 โครงการจดังานพระราชพิธี เพือแสดงถึงความจงรักภกัดี จดังานและเขา้ร่วมงานราชพิธี 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจ ประชาชนไดแ้สดง สาํนกัปลดั
รัฐพิธีและวนัสาํคญัต่างๆ ต่อสถาบนัสาํคญัของชาติ และวนัสาํคญัของชาติ ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของประชาชน ออกถึงความจงรัก

และวนัสาํคญัต่าง ๆ 10,000) 10,000) 10,000) 10,000) ภกัดีต่อชาติ ศาสนา
พระมหากษตัริย์

6 โครงการเทศบาลพบ เพือใหบ้ริการนอกสถานที ดาํเนินการออกหน่วยบริการ 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจ ประชาชนไดรั้บ สาํนกัปลดั
ประชาชน และรับฟังขอ้เสนอแนะในการ ตามหมู่บา้นในเขตเทศบาล ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของประชาชน การใหบ้ริการจาก

ดาํเนินงานต่าง ๆ ของเทศบาล ตาํบลแม่ท่าชา้ง 10,000) 10,000) 10,000) 10,000) เทศบาลอยา่งทัวถึง
และแจง้ขอ้มลูต่างๆ
ใหเ้ทศบาลปรับปรุง

งบประมาณและทีผ่านมา



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการจดัเก็บขอ้มูลต่างๆ เพือจดัเกบ็ขอ้มลูครัวเรือนและ ดาํเนินการสาํรวจ  จดัเกบ็ขอ้มลู 10,000 10,000 10,000 10,000 ความถกูตอ้งของ เทศบาลมีขอ้มลู สาํนกัปลดั

ของเทศบาล ขอ้มลูพืนฐานความตอ้งการ พืนฐาน  ในเขตพืนทีเทศบาล ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ขอ้มลูทีดาํเนิน พืนฐานในการ
ต่าง ๆ เพือใชเ้ป็นขอ้มลูของ ตาํบลแม่ท่าชา้ง 10,000) 10,000) 10,000) 10,000) การจดัเกบ็ จดัทาํขอ้มลูดา้น
เทศบาล ต่างๆของเทศบาล

8 โครงการบริหารจดัการ เพือใหค้าํปรึกษารับ/แกไ้ข ประชาชนในพืนทีเขตเทศบาล 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจ ประชาชนในเขต สาํนกัปลดั
ศูนยข์อ้มลูข่าวสารและ ร้องทุกข ์ร้องเรียน ทีเกิดขึน ตาํบลแม่ท่าชา้ง ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของประชาชน เทศบาลตาํบล
รับเรืองร้องทุกข์ ในชุมชน 10,000) 10,000) 10,000) 10,000) แม่ท่าชา้งช่วยเหลือ

แกไ้ขขอ้ร้องเรียน
ร้องทุกข์

9 โครงการประเมินประสิทธิ เพือใหมี้การตรวจสอบและ ดาํเนินการใหส้ถาบนัการศึกษา 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจ ไดรั้บทราบขอ้มลู สาํนกัปลดั
ภาพและประสิทธิผลการ สาํรวจความพึงพอใจในการ ทาํการประเมินผลความพึงพอ ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของประชาชน ความตอ้งการของ
ปฏิบติัราชการ ปฎิบติังานของเทศบาลจาก ใจจากประชาชน  จาํนวน 6 30,000) 30,000) 30,000) 30,000) ประชาชนและนาํมา

ประชาชน หมู่บา้น ปรับปรุงการทาํงาน

10 โครงการประชุมประชาคม เพือทบทวนการจดัทาํแผน ดาํเนินการจดัทาํเวทีประชาคม 10,000 10,000 10,000 10,000 จาํนวนโครงการ การพฒันาหมู่บา้น สาํนกัปลดั
จดัทาํแผนชุมชน ของชุมชนและเพือใหป้ระชาชน ทุกหมู่บา้น  จาํนวน 6 หมู่บา้น ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 จากชุมชนทีนาํ เป็นไปตามความ

ไดมี้การนาํเสนอแนวทางการ 10,000) 10,000) 10,000 10,000 มาบรรจุไวใ้น ตอ้งการของคน
พฒันาหมู่บา้นดว้ยเสียงของ แผนชุมชน ในชุมชน
ประชาชน

งบประมาณและทีผ่านมา



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 โครงการปรับปรุงแผนที เพือปรับปรุงระบบแผนที จา้งเหมาเพือจดัทาํระบบแผนทีภาษี400,000 400,000 400,000 400,000 ขอ้มลูทีเป็น ระบบการจดัเกบ็ สาํนกัปลดั

ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น ภาษีของเทศบาลใหท้นัสมยั และจดัทาํขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนั ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ปัจจุบนัดา้นภาษี ภาษีมีประสิทธิภาพ
และขอ้มูลเป็นปัจจุบนั 450,000) 40,000) 40,000 40,000 และจดัเกบ็ภาษีได้

มากขึน
12 โครงการฝึกอบรมเพือเพิม เพือใหก้ารจดัเกบ็รายได้ ส่งเจา้หนา้ทีทีเกียวขอ้งกบัการ 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ ผูเ้ขา้รับการอบรม สาํนกัปลดั

ประสิทธิภาพในการจดัเก็บ มีประสิทธิภาพ จดัเกบ็รายไดข้องเทศบาลเขา้ ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของผูเ้ขา้รับการ สามารถพฒันางาน
รายได้ รับการฝึกอบรม 20,000) 20,000) 20,000) 20,000) ฝึกอบรม ดา้นจดัเกบ็รายได้

ใหมี้ประสิทธิภาพ
13 โครงการจา้งเหมาพฒันา เพือออกแบบ ดูแลระบบ จา้งเหมาบริษทัดาํเนินการออก 20,000 20,000 20,000 20,000 เวบ็ไซตข์องเทศ เวบ็ไซตข์อง สาํนกัปลดั

และดูแลเวบ็ไซตข์องเทศบาล เวบ็ไซตเ์พือประชาชนสมัพนัธ์ แบบเวบ็ไซตแ์ละทาํการ ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 บาลเขา้สู่ระบบ เทศบาลสามารถ
งานของเทศบาล ปรับปรุงตลอดเวลา 20,000) 20,000) 20,000) 20,000) ง่ายลสามารถดู ดูขอ้มูลหรือกิจกรรม

ขอ้มูลหรือกิจกรรมของเทศบาลได้
ของเทศบาลได้ ง่าย

14 โครงการจา้งเหมาทาํวารสารเพือประชาสมัพนัธ์ขอ้มลู ดาํเนินการจดัทาํวารสารเพือ 50,000 50,000 50,000 50,000 จดัทาํวารสาร ประชาชนไดรั้บทราบ สาํนกัปลดั
เผยแพร่ขอ้มลูข่าวสาร กิจกรรม ผลการดาํเนินงาน ประชาสมัพนัธ์การทาํงาน ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 จาํนวน 1,000 ผลการดาํเนินงานของ
เทศบาล ในรอบปีใหก้บัประชาชน กิจกรรมของเทศบาล 50,000) 50,000) 50,000) 50,000) เล่ม เทศบาลในปีทีผา่นมา

งบประมาณและทีผ่านมา



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
15 โครงการศูนยร์วมขอ้มลู เพือสนบัสนุนใหป้ระชาชน เพือสนบัสนุนงบประมาณให้ 20,000 20,000 20,000 20,000 คุณภาพของ ทาํใหก้ารจดัซือจดัจา้ง สาํนกัปลดั

ข่าวสาร อปท.อ.หางดง เขา้มามีส่วนร่วมในการ กบัอปท.อืนๆ ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ผูรั้บจา้ง ของ อปท.เกิดความ
ตรวจสอบการจดัซือ จดัจา้งของ 20,000) 20,000) 20,000) 20,000) โปร่งใสและมีการจดั
อปท.และใหเ้กิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

16 โครงการจดัส่งผลงาน เพือแผร่ผลงาน  กิจกรรม จดัส่งผลงานของเทศบาลเขา้ 10,000 10,000 10,000 10,000 กิจกรรมของ ประชาชนไดเ้ห็น สาํนกัปลดั
เทศบาลเขา้ประกวด ของเทศบาลใหก้บัประชาชน ประกวดตามโครงการต่างๆ ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 เทศบาลได้ ผลงาน กิจกรรม

ไดรั้บทราบ ของรัฐและเอกชนเช่น 10,000) 10,000) 10,000) 10,000) เผยแพร่ต่อ ของเทศบาล
โครงการประกวด อปท.ตา้นทุจริต ฯลฯ ประชาชน

17 โครงการจดัทาํแผนพฒันา เพือทบทวนการจดัทาํแผน ดาํเนินการจดัทาํเวทีประชาคม 10,000 10,000 10,000 10,000 จาํนวนโครงการ การดาํเนินงานของ สาํนกัปลดั
เทศบาล พฒันาเทศบาล การดาํเนินงาน เพือทบทวนแผนสีปีและแผน ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ทีบรรจุไวใ้น เทศบาลเป็นไปตาม

ของเทศบาลเป็นไปตามความ พฒันาอืนๆของเทศบาล 10,000) 10,000) 10,000) 10,000) แผนสีปี ความตอ้งการของ
ตอ้งการของประชาชน ประชาชน

18 การสรรหาบุคลากรให้ เพือใหอ้งคก์รมีบุคลากรที ดาํเนินการสรรหาบุคลากรเพือ 10,000 10,000 10,000 10,000 องคก์รมีบุคลากร องคก์รมีการพฒันา สาํนกัปลดั
เพียงพอกบัการทาํงาน มีประสิทธิภาพและเพียงพอ รับเขา้ทาํงานในเทศบาลตาํบล ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ทาํงานตรงตาม ในดา้นต่างทีให้

กบัปริมาณงานของเทศบาล แม่ท่าชา้ง 10,000) 10,000) 10,000) 10,000) หนา้ทีทาํใหก้าร บริการประชาชน
ตาํบลแม่ท่าชา้ง บริหารงานเป็น และเป็นไปอยา่งมี

ไปดว้ยความ ประสิทธิภาพ
รวดเร็ว รวดเร็ว

งบประมาณและทีผ่านมา



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
19 โครงการอบรมจริยธรรม เพือใหผู้บ้ริหาร สมาชิกสภา ดาํเนินการฝึกอบรมดา้นจริย 40,000 40,000 40,000 40,000 ความพึงพอใจ การบริหารงาน สาํนกัปลดั

และคุณธรรมสาํหรับการ พนกังานเทศบาลพฒันาจิตใจ ธรรมและคุณธรรมใหก้บั ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของผูเ้ขา้รับการ และการทาํงานเป็น
ทาํงานของผูบ้ริหาร สมาชิก จิตใจมันคง มีสติในการทาํงาน ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา และ 40,000) 40,000) 40,000) 40,000) อบรม ประสิทธิภาพและ
สภา และพนกังานเทศบาล พนกังานเทศบาล ประสิทธิผล

20 โครงการฝึกอบรมเพือเพิม เพือเพิมประสิทธิภาพในการ ดาํเนินการฝึกอบรมและศึกษา 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ ผูเ้ขา้รับการอบรม สาํนกัปลดั
ประสิทธิภาพการปฎิบติังาน ทาํงานใหก้บัผูบ้ริหาร สมาชิก ดูงานใหก้บัผูบ้ริหาร ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของผูเ้ขา้รับการ ศึกษาดูงานาํเอา
ของผูบ้ริหาร  สมาชิกสภา สภา พนกังานและพนกังานจา้ง สมาชิกสภาพนกังานและ 300,000) 300,000) 300,000) 300,000) อบรม ความรู้และศึกษา
พนกังานและพนกังานจา้ง เทศบาล พนกังานจา้งเทศบาล ดูงานมาพฒันา
เทศบาล องคก์รและชุมชน

21 โครงการจดัฝึกอบรมเพือ เพือเพิมประสิทธิภาพในการ ดาํเนินการจดัฝึกอบรมและ 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ ผูเ้ขา้รับการอบรม สาํนกัปลดั
เพิมประสิทธิภาพการปฎิบติั ทาํงานใหผู้น้าํชุมชน ผูบ้ริหาร ศึกษาดูงานใหก้บัผูน้าํชุมชน ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของผูเ้ขา้อบรม ศึกษาดูงานนาํ
งานของผูน้าํชุมชน ผูบ้ริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตาํบล ผูบ้ริหาร สมาชิกสภาในเขต 300,000) 300,000) 300,000) 300,000) ความรู้ทีไดอ้บรม
และสมาชิกสภา แม่ท่าชา้ง เทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้ง มาพฒันาชุมชน

22 โครงการจดัฝึกอบรมเกียว เพือนาํความรู้ดา้นกฎหมาย ดาํเนินการจดัฝึกอบรมใหก้บั 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจ ผูเ้ขา้รับการอบรม สาํนกัปลดั
กบัการป้องกนัการทุจริตแก่ ขอ้บงัคบัและอาํนาจหนา้ที พนกังานพนกังานจา้ง  ผูบ้ริหาร ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของผูเ้ขา้อบรม มีความรู้ในดา้น
พนกังาน  พนกังานจา้ง มาใชใ้นการปฎิบติังานได้ และสมาชิกสภาเทศบาล 30,000) 30,000) 30,000) 30,000) กฎหมาย อาํนาจ
ผูบ้ริหารและสมาชิกสภา อยา่งถกูตอ้ง หนา้ที ขอ้บงัคบั
เทศบาล

งบประมาณและทีผ่านมา



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
23 โครงการอบรมใหค้วามรู้ เพือสามารถนาํความรู้ดา้น ดาํเนินการอบรมใหค้วามรู้ใน 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ ผูบ้ริหาร พนกังาน สาํนกัปลดั

ในดา้นกฎหมายทีเกียวกบั กฎหมายมาใชใ้นการปฏิบติังานดา้นกฎหมายทีใชใ้นการปฏิบติั ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของผูเ้ขา้อบรม สามารถนาํความรู้
การปฏิบติังานใหก้บั ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง งานใหก้บัผูบ้ริหารและ พนกั 20,000) 20,000) 20,000) 20,000) มาใชใ้นการปฏิบติั
ผูบ้ริหาร พนกังานเทศบาล งานเทศบาลจาํนวน 1ครัง/ปี งานไดดี้ขึน

24 โครงการอุดหนุนงาน เพือใหป้ระชาชนไดแ้สดงถึง สนบัสนุนงบประมาณใหก้บั 10,000 10,000 10,000 10,000 ความสาํเร็จ ประชาชนไดแ้สดง สาํนกั
พระราชพิธี ทีทาํการ ความจงรักภกัดีต่อสถาบนั ทีทาํการปกครองอาํเภอหางดง ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของโครงการ ออกถึงความจงรัก ปลดั
ปกครอง อ.หางดง พระมหากษตัริยแ์ละวนัสาํคญั 10,000) 10,000) 10,000) 10,000) ภกัดีต่อสถาบนั

ทางศาสนา พระมหากษตัริย์
และวนัสาํคญัทาง
ศาสนา

25 โครงการจดังานมหกรรม เพือเผยแพร่ภาพลกัษณ์ทีดี สนบัสนุนงบประมาณใหก้บั 25,000 25,000 25,000 25,000 ความสาํเร็จ เป็นการเชิญชวน สาํนกัปลดั
ไมด้อกไมป้ระดบั จงัหวดั ทีทาํการปกครองอาํเภอหางดง ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของโครงการ นกัท่องเทียวและ
เชียงใหม่ 25,000) 25,000) 25,000) 25,000) กระตุน้เศรษฐกิจ

26 โครงการจดังานมหกรรม เพือเผยแพร่ภาพลกัษณ์ทีดี สนบัสนุนงบประมาณใหก้บั 2,000 2,000 2,000 2,000 ความสาํเร็จ เป็นการเชิญชวน สาํนกัปลดั
ไมด้อกไมป้ระดบั จงัหวดั ทีทาํการปกครองจงัหวดั ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของโครงการ นกัท่องเทียวและ
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 2,000) 2,000) 2,000) 2,000) กระตุน้เศรษฐกิจ

27 โครงการบริหารจดัการศูนย์ เพือบริหารงานในศูนย์ เพือบริหงานศูนยป์รองดองฯ 20,000 20,000 20,000 20,000 การบริหารงาน การบริหารงาน สาํนกัปลดั
ปรองดองสมานฉนัท์ ปรองดองสมานฉนัทร์ะดบั ใหมี้ประสิทธิภาพ ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของศูนยมี์ ของศูนยมี์
ระดบัทอ้งถิน ทอ้งถินตามนโยบาย คสช. 20,000) 20,000) 20,000) 20,000) ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ

งบประมาณและทีผ่านมา



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
28 โครงการกาชาดรวมนาํใจ เพือใหส่้วนราชการไดมี้ส่วน สนบัสนุนงบประมาณใหก้บั 5,000 5,000 5,000 5,000 มีความสาํเร็จ ประชาชนทีขาด สาํนกัปลดั

สู่พีนอ้งผูย้ากไร้ ร่วมช่วยเหลือสงัคมและให้ กิงกาชาดอาํเภอหางดงในการ ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ในโครงการ แคลนดา้น
ความเป็นอยูข่องผูย้ากไร้มี ดาํเนินงานตามโครงการ 5,000 ) 5,000 ) 5,000 ) 5,000 ) สาธารณูปโภคได้
ชีวิตทีดี รับการช่วยเหลือ

29 โครงการหนึงตาํบล เพือเผยแพร่และสนบัสนุน สนบัสนุนงบประมาณใหก้บั 8,000 8,000 8,000 8,000 ความสาํเร็จ ผลิตภณัฑใ์นชุมชน พฒันาชุมชน
หนึงผลิตภณัฑ ์อ.หางดง ผลิตภณัฑใ์นทอ้งถินใหเ้ป็นที สาํนกังานพฒันาชุมชนอาํเภอ ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของโครงการ เป็นทีรู้จกัและ อ.หางดง

รู้จกัและแพร่หลาย หางดง 8,000) 8,000) 8,000) 8,000) แพร่หลาย
30 โครงการอบรมเพิมความรู้ เพือส่งเสริมใหก้บัคนในชุมชน ดาํเนินการอบรมใหค้วามรู้ 20,000 20,000 20,000 20,000 ความเขา้ใจของ ประชาชนมีความรู้ สาํนกัปลดั

ความเขา้ใจใหแ้ก่ประชาชน เขา้ใจเกียวกบัการเลือกตงัใน เกียวกบัการเลือกตงัและ ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ประชาชนเกียว ความเขา้ใจเกียวกบั
เกียวกบัการเลือกตงัและ ทุกระดบัและเขา้ใจเกียวกบั ประชาธิปไตยใหก้บัคนใน 20,000) 20,000) 20,000) 20,000) กบัการเลือกตงั การเลือกตงัอยา่ง
เสริมสร้างประชาธิปไตย ประชาธิปไตยอยา่งแทจ้ริง ชุมชน และประชาธิปไตย
ในชุมชน อยา่งถกูตอ้ง

31 โครงการส่งเสริมการมี เพือใหค้นในชุมชนเขา้มามี ดาํเนินการอบรมและส่งเสริม 10,000 10,000 10,000 10,000 การเมืองทอ้งถิน การเมืองทอ้งถิน สาํนกัปลดั
ส่วนร่วมในการเมืองของ ส่วนร่วมในทางการเมือง ใหค้นในชุมชนเขา้มามีส่วน ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 มีความเขม้แขง็ มีความเขม้แขง็
ประชาชน ร่วมในทางการเมืองทอ้งถิน 10,000) 10,000) 10,000) 10,000)

งบประมาณและทีผ่านมา



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
32 โครงการปกป้องสถาบนั เพือปลกูจิตสาํนึกใหป้ระชาชน สร้างจิตสาํนึกใหป้ระชาชน 30,000 30,000 30,000 30,000 ความสามคัคี ประชาชนเกิด สาํนกัปลดั

กษตัริยแ์ละสถาบนัสาํคญั เกิดความรัก หวงแหนสถาบนั เกิดความรักและหวงแหน ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของคนในชุมชน ความรักและ
ของชาติ ของชาติอนัเป็นศูนยร์วมของ สถาบนัสาํคญัของชาติ 30,000) 30,000) 30,000) 30,000) หวงแหนสถาบนั

ความสามคัคี สาํคญัของชาติอนั
เป็นศูนยร์วมของ
ความสามคัคีของ
คนในชาติ

33 โครงการบา้นประชารัฐ เพือสร้างทีอยูอ่าศยัใหก้บั ก่อสร้างบา้นประชารัฐใหก้บั 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ ประชาชนทียากไร้ สาํนกัปลดั
ผูย้ากไร้ในชุมชน ราษฎรทียากไร้ในเขตชุมชน โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ ของประชาชน มีทีอยูอ่าศยั แกไ้ข

ใหม่ ใหม่ ใหม่ ใหม่ ในพืนที ปัญหาความยากจน
34 โครงการหนึงคนหนึงความ เพือส่งเสริมใหป้ระชาชนได้ ส่งเสริม สนบัสนุนใหป้ระชาชน 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจ ประชาชนไดร่้วม สาํนกัปลดั

ดีเพือพ่อ ทาํความดีถวายในหลวง ในเขตเทศบาลตาํบลแม่ทา้ชา้ง โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ ของประชาชน กนัทาํความดีเพือ
ทาํ 1 ความดี เพือถวายในหลวง ใหม่ ใหม่ ใหม่ ใหม่ ในพืนที ถวายในหลวง

35 โครงการแม่ท่าชา้งน่าอยู่ เพือปรับปรุงเทศบาลตาํบล ปรับปรุงภูมิทศันภ์ายใน ทต. 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจ เทศบาลมีสภาพ สาํนกัปลดั
แม่ท่าชา้งใหมี้ความน่าอยู่ แม่ท่าชา้งและปรับปรุงระบบ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ ของประชาชน แวดลอ้มทีดีสามารถ
สามารถใหบ้ริการกบัประชาชน การใหบ้ริการประชาชนให้ ใหม่ ใหม่ ใหม่ ใหม่ ในพืนที ใหบ้ริการประชาชน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพมากขึน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิ

ภาพ

งบประมาณและทีผ่านมา



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
36 โครงการร้อยรักสามคัคี เพือส่งเสริมความสามคัคีใน จดักิจกรรมทีเป็นประโยชน์ 20,000 20,000 20,000 20,000 ความสามคัคี ประชาชนมีความจง สาํนกัปลดั

ทาํดีเพือพ่อ ชุมชนและทาํความดีถวาย และแสดงออกซึงความจงรัก โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ และความจงรัก รักภคัดีและมีความ
ในหลวง ภกัดีและความสามคัคี ใหม่ ใหม่ ใหม่ ใหม่ ภกัดีในชุมชน สามคัคีในชุมชน

37 โครงการตามรอยเทา้พ่อ เพือใหป้ระชาชนไดเ้รียนรู้ ฝึกอบรมใหค้วามรู้เกียวกบั 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสามารถ สาํนกัปลดั
ถึงพระราชกรณียกิจของ โครงการพระราชดาํริและ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ ของผูเ้ขา้รับการ นาํแนวทางมาใช้
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ศึกษาดูงานโครงการพระราช ใหม่ ใหม่ ใหม่ ใหม่ อบรม ในการดาํเนินชีวิต
รัชกาลที 9 ดาํริ และประกอบอาชีพ

38 โครงการเปลียนวิถี ชีวีมีสุข เพือใหป้ระชาชนไดป้รับ จดัอบรมใหค้วามรู้ ปรับเปลียน 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีวิถี สาํนกัปลดั
แบบพอเพียง เปลียนวิธีคิดแบบพอเพียง วิธีคิดสู่กรใชชี้วิตแบบพอเพียง โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ ของผูเ้ขา้รับการ ชีวิตทีพอเพียง

ใหม่ ใหม่ ใหม่ ใหม่ อบรม
39 โครงการจดันิทรรศการ เพือนอ้มรึลึกถึงพระมหากรุณา จดังาน จดันิทรรศเพือนอ้ม 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจ ประชาชนไดร้ําลึก สาํนกัปลดั

นอ้มรําลึกพระมหากรุณา ธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจา้ รําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ ของประชาชน ถึงพระมหากรุณาธิ
ธิคุณ "พ่อของแผน่ดิน" อยูห่วัรัชกาลที 9 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ใหม่ ใหม่ ใหม่ ใหม่ ในพืนที คุณ ในหลวงรัชกาล

รัชกาลที 9 ที 9
40 โครงการจดัซือรถรางนาํเทียว เพือใชใ้นการส่งเสริมการ จดัซือรถรางนาํเทียว (รถตวั 1,200,000 - - - ความพึงพอใจ ประชาชนไดรู้้จกั สาํนกัปลดั

ท่องเทียวและการศึกษาของเด็ก หนอน) ขนาด 20 ทีนัง จาํนวน โครงการ ของประชาชน แหล่งท่องเทียวของ
ในชุมชนและศูนยพ์ฒันาเดก็ 1 คนั ใหม่ ในพืนที ทต.แม่ท่าชา้งและ
เลก็ ทต.แม่ท่าชา้ง การศึกษาของเด็กมี

พฒันาการทีดี

งบประมาณและทีผ่านมา



ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที 4 การสร้างความมันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีดี
ค.Thailand 4.0 ประเด็น กลไกการขบัเคลือนทีคนส่วนใหญ่มส่ีวนร่วมอย่างเท่าเทยีมและทัวถึง
1.ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีดี
1.1 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการฝึกอบรมซกัซอ้ม เพือสามารถนาํความรู้ดา้นการ ดาํเนินการฝึกอบรมดา้นการ 15,000 15,000 15,000 15,000 ความพึงพอใจ พนกังานสามารถ สาํนกัปลดั

แผนป้องกนัภยั ป้องกนัและบรรเทาสาธารณ ป้องกนัภยัแก่พนกังาน และ ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของผูเ้ขา้อบรม ป้องกนัภยัได้
ภยัมาใชใ้นการปฏิบติังาน ประชาชนทัวไป 15,000) 15,000) 15,000) 15,000) เบืองตน้

2 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้ เพือใหมี้ความพร้อมในการ ดาํเนินการรณรรงคใ์หค้วามรู้ 5,000 5,000 5,000 5,000 ความพึงพอใจ ผูเ้ขา้รับการอบรม สาํนกัปลดั
เกียวกบัการป้องกนัและบรรเทา ป้องกนัและบรรเทาสาธารณ ดา้นการป้องกนัและบรรเทา ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของผูเ้ขา้อบรม สามารถป้องกนัภยั
สาธารณภยัแก่ประชาชน ภยัเบืองตน้ สาธารณภยัแก่พนกังานและ 5,000) 5,000) 5,000) 5,000) ไดเ้บืองตน้

ประชาชนทัวไป

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง  อาํเภอหางดง  จังหวดัเชียงใหม่

งบประมาณและทีผ่านมา



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการบริหารจดัการศูนย์ เพือเป็นศูนยป์ฎิบติัการดา้น ดาํเนินการตามแนวทางของ 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ ปัญหายาเสพติดใน สาํนกัปลดั

ปฎิบติัการต่อสูเ้พือเอาชนะ การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา งศูนยพ์ลงัแผน่ดินเอาชนะยา ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของประชาชน ชุมชนลดลง
ยาเสพติด ทต.แม่ท่าชา้ง ยาเสพติดในชุมชน เสพติดของรัฐบาล 100,000) 100,000) 100,000) 100,000)

4 โครงการบริหารจดัการ เพือใหก้ารช่วยเหลือของ ดาํเนินการใหค้วามช่วยเหลือ 60,000 60,000 60,000 60,000 ความพึงพอใจ ประชาชนที สาํนกัปลดั
ศูนย ์อปพร.เทศบาล ประชาชนผูป้ระสบภยัในชุมชนประชาชนหากเกิดสาธารณภยั ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของประชาชน ประสบภยัไดรั้บ
ตาํบลแม่ท่าชา้ง มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ต่างๆ 60,000) 60,000) 60,000) 60,000) การช่วยเหลือ

5 โครงการป้องกนัและ เพือป้องกนัและบรรเทาความ ดาํเนินการใหค้วามช่วยเหลือ 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ ประชาชนไดรั้บ สาํนกัปลดั
บรรเทาสาธารณภยั เดือดร้อนใหก้บัประชาชน แก่ประชาชนในพืนทีเมือเกิด ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของประชาชน การช่วยเหลือ
เบืองตน้ เมือเกิดสาธารณภยัขึนในพืนที สาธารณภยั 100,000) 100,000) 100,000) 100,000) อยา่งทนัท่วงทีเมือ

เกิดสาธารณภยั
6 โครงการป้องกนัลด จดัตงัศูนยอ์าํนวยการป้องกนั จดัตงัศูนยอ์าํนวยการป้องกนั 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีความ สาํนกัปลดั

อุบติัเหตุและใหบ้ริการ และใหบ้ริการแก่ประชาชน และใหบ้ริการแก่ประชาชน ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของประชาชน ปลอดภยัในชีวิต
ประชาชนในงานเทศกาล ในช่วงเทศกาลสาํคญัต่างๆ ในช่วงเทศกาลสาํคญัต่างๆ 20,000) 20,000) 20,000) 20,000) และทรัพยสิ์นใน
สาํคญั จาํนวน 1 แห่ง(หนา้ทีทาํการ การสญัจรไปมาบน

เทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้ง) ทอ้งถนนในช่วง
เทศกาล

งบประมาณและทีผ่านมา



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการป้องกนัและแกไ้ข เพือส่งเสริมสายตรวจชุมชน โครงการป้องกนัและแกไ้ข 18,000 18,000 18,000 18,000 ความปลอดภยั ประชาชนมีความ สาํนกัปลดั

ปัญหายาเสพติดในชุมชน ในการตรวจตราดูแลความ ปัญหายาเสพติดในชุมชน ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของประชาชน ปลอดภยัในชีวิต
ปลอดภยัในหมู่บา้นและออก 18,000) 18,000) 18,000) 18,000) และทรัพยสิ์น
แหล่งมัวสุมเพือป้องกนั หมู่บา้นปลอดยา
ยาเสพติดเกิดขึนในชุมชน เสพติด

8 โครงการแกไ้ขปัญหา เพือลดการขยายตวัของปัญหา โครงการแกไ้ขปัญหา 40,000 40,000 40,000 40,000 ความสาํเร็จ ปัญหายาเสพติดใน สาํนกัปลดั
ยาเสพติดของศูนยป์ฎิบติั ยาเสพติดในอาํเภอหางดง ยาเสพติดของศูนยป์ฎิบติั ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของโครงการ พืนทีลดลง ทีทาํการ
การพลงัแผน่ดินเอาชนะ การพลงัแผน่ดินเอาชนะ 40,000) 40,000) 40,000) 40,000) ปกครอง
ยาเสพติดอาํเภอหางดง ยาเสพติดอาํเภอหางดง อาํเภอ

9 โครงการฝึกอบรมเพือ เพือให ้อปพร.ทต.แม่ท่าชา้ง ฝึกอบรม  ทบทวนหลกัสูตร 40,000 40,000 40,000 40,000 ศกัยภาพของ อปพร.ทต.แม่ท่าชา้ง สาํนกัปลดั
พฒันาศกัยภาพของ อปพร. มีประสิทธิภาพในการใหค้วาม อปพร.อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 อปพร. มีประสิทธิภาพ

ช่วยเหลือผูอื้นไดอ้ยา่งดี 40,000) 40,000) 40,000) 40,000)
10 โครงการสนบัสนุน เพือดูรักษาความปลอดภยั สนบัสนุนสายตรวจชุมชน 60,000 60,000 60,000 60,000 ความปลอดภยั ประชาชนมีความ สาํนกัปลดั

สายตรวจชุมชน ของชุมชน  จาํนวน 6หมู่บา้น 2 ชุมชน ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของประชาชน ปลอดภยัในชีวิต
60000 60000 60000 60000 ในพืนที และทรัพยสิ์น

11 โครงการรณรงคป้์องกนัและเพือป้องกนัและแกไ้ขปัญหา จดัรณรงคก์ารป้องกนัและแก้ 10,000 10,000 10,000 10,000 ยาเสพติดในพืน ประชาชนรู้จกัและ สาํนกัปลดั
แกไ้ขปัญหายาเสพติดโดย ยาเสพติดไม่ใหร้ะบาดในพืนที ไขปัญหายาเสพติดในพืนที ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ทีลดลง ป้องกนัยาเสพติด
การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และนอกพืนทีเพือแกไ้ขปัญหา 10,000 10,000 10,000 10,000 ไม่ใหร้ะบาดในพืนที

อยา่งย ังยืน

งบประมาณและทีผ่านมา



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 โครงการสาํนกังานเทศบาล เพือป้องกนัการแพร่ระบาด จดัทาํป้ายประชาสมัพนัธ์ต่างๆเพือ 5,000 5,000 5,000 5,000 พนกังานเทศบาล พนกังานไม่ติดยา สาํนกัปลดั

ปลอดยาเสพติด ของยาเสพติดในสาํนกังาน ส่งเสริมความรู้ดา้นยาเสพติดให้ ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ไม่ติดยาเสพติด เสพติด
พนกังานเทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้ง 5,000 5,000 5,000 5,000

13 โครงการจดัทาํทะเบียนบา้น เพือจดัระเบียบบา้นเช่า หอ้งเช่า จดัทาํขอ้มลูบา้นเช่า หอ้งเช่า 5,000 5,000 5,000 5,000 ความปลอดภยั มีขอ้มลูผูอ้าศยัของ สาํนกัปลดั
เช่า ขอ้มลูบา้นเช่า หอ้งแถวต่างๆภายในตาํบล หอ้งแถวภายในเขตเทศบาล ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 และความเป็น ห้องพกัต่างๆสามารถ

ตาํบลแม่ท่าชา้ง 5,000 5,000 5,000 5,000 ระเบียบบา้นเช่า ดูแลไดง่้ายขึน
14 โครงการจดัระเบียบถนน เพือสร้างความปลอดภยัในการ จดัทาํเครืองหมาย สัญลกัษณ์ต่างๆ 20,000 20,000 20,000 20,000 การจราจรที ประชาชนมีความ สาํนกัปลดั

หนา้สาํนกังานเทศบาล ใชร้ถ ใชถ้นนของประชาชน บริเวณถนนถนนหนา้สาํนกังานเทศ ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 มีความเป็น ปลอดภยัในการใช้
ตาํบลแม่ท่าชา้ง ทัวไป บาลตาํบลแม่ท่าชา้งและประสานเจา้ 20000 20000 20000 20000 ระเบียบมากขึน รถใชถ้นนมากขึน

หนา้ทีตาํรวจในการบงัคบัการสัญจร

15 โครงการจดัตงัศูนยวิ์ทยุ เพือความสะดวกรวดเร็วใน จดัตงัศูนยวิ์ทยแุม่ข่ายจาํนวน 1 แห่ง50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ เกิดความสะดวก สาํนกัปลดั
แม่ข่าย การปฏิบติังานของเจา้หนา้ที ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของประชาชน รวดเร็วในการปฏิบติั

อปพร. 50000 50000 50000 50000 ในพืนที งานของเจา้หนา้ที

งบประมาณและทีผ่านมา





ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที 2 สร้างสังคมแห่งวฒันธรรม ความรู้ ภูมปัิญญา จิตสาธารณะและพฒันาศักยภาพคนให้พร้อมรับกบัการเปลียนแปลง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน
ค.Thailand 4.0 ประเด็น กลไกการขบัเคลือนทีคนส่วนใหญ่มส่ีวนร่วมอย่างเท่าเทยีมและทัวถึง
1.ยุทธศาสตร์ การพฒันาสังคม เศรษฐกจิ และสิงแวดล้อม
1.1 แผนงาน การศึกษา

เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการแลกเปลียน เพือแลกเปลียนวฒันธรรม ดาํเนินการจดัการเรียนภาษา 50,000 50,000 50,000 50,000 พนกังานสามารถ พนกังานพดู สาํนกัปลดั

เรียนรู้วฒันธรรม การศึกษา ภาษา ศาสนา ร่วมกบัประชา ศานา วฒันธรรม ร่วมกบั ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 สือสารกบัชาว สือสารภาษาต่าง
อาเซียน คมอาเซียน ประชาคมอาเซียน 50,000) 50,000) 50,000) 50,000) ต่างชาติไดเ้ป็น ประเทศใหก้บัชาว

อยา่งดี ต่างชาติได้
2 โครงการหอ้งสมุด เพือเป็นแหล่งศึกษา คน้ควา้ เพือจดัตงัหอ้งสมุดเคลือนที 500,000 500,000 500,000 500,000 จาํนวนผูใ้ชบ้ริการ เยาวชน ประชาชน กองการ

มีชีวิต เรียนรู้ทางวิชาการและเป็น ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 หอ้งสมุด มีแหล่งศึกษา ศึกษาฯ
ศูนยก์ลางการศึกษา 500,000) 500,000) 500,000) 500,000) คน้ควา้หาขอ้มลู

เพือพฒันาการศึกษา

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง  อาํเภอหางดง  จังหวดัเชียงใหม่

งบประมาณและทีผ่านมา



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการบริหารจดัการ เพือใชบ้ริหารจดัการในศูนย์ ปรับปรุงอาคาร สถานที วสัดุ อุป 100,000 100,000 100,000 100,000 การบริหารงาน การบริหารงาน กองการ

สถานศึกษาศูนยพ์ฒันา พฒันาเดก็เลก็เพือพฒันา กรณ์ใหเ้อือต่อการเรียนการสอน ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของศูนยพ์ฒันา ของศูนยพ์ฒันา ศึกษาฯ
เดก็เลก็เทศบาลตาํบล ทกัษะผูเ้รียนและผูส้อน พฒันาการของเด็ก รวมทงัการจดั 100,000) 100,000) 100,000) 100,000) เดก็เลก็มี เดก็เลก็มี
แม่ท่าชา้ง กิจกรรมทีส่งเสริมความรู้และ ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ

พฒันาทกัษะทงัผูเ้รียนและผูส้อน
 และจดัหาบุคลากรใหเ้พียงพอ

4 โครงการสนบัสนุนค่าใช้ เพือส่งเสริมการศึกษาใหเ้ดก็ ส่งเสริมและดาํเนินกิจกรรมที 700,000 700,000 700,000 700,000 พฒันาการของ เดก็นกัเรียนมี กองการ
จ่ายการบริหารสถานศึกษา นกัเรียนมีพฒันาการศึกษาทีดี เป็นการพฒันาทกัษะและ ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 เดก็นกัเรียน พฒันาการทีดี ศึกษาฯ

ความคิดส่วนรวม พฒันาการ 100,000) 100,000) 100,000) 100,000)
เดก็ใหมี้ความเหมาะสมตาม
วยั

5 โครงการส่งเสริมการเรียน เพือใหเ้ยาวชน ประชาชน ติดตงัอินเตอร์เนตบริการ 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนไดใ้ช้ ประชาชนไดศึ้กษา กองการ
รู้ทางอินเตอร์เน็ตและทาง ไดศึ้กษา คน้ควา้ขอ้มลู ประชาชนในเขตพืนทีเทศบาล ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 บริการคน้ควา้ คน้ควา้เรียนรู้จาก ศึกษาฯ
โซเชียลเนตเวิร์ต เพือส่งเสริมการศึกษา ตาํบลแม่ท่าชา้ง 50,000) 50,000) 50,000) 50,000) ทางอินเตอร์เนต อินเตอร์เนต

6 โครงการเตรียมความพร้อม เพือเตรียวความพร้อมของกลุ่ม จดัฝึกอบรมเพือเตียมความพร้อม 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ กลุ่มต่างๆมีความรู้ กองการ
ใหก้บัประชาชน ในการ ต่างๆในการเขา้สู่ประชาคม ใหก้บักลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มสตรี ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของประชาชน และมีความพร้อม ศึกษา ฯ
เขา้สู่ประชาคมอาเซียน อาเซียน กลุ่มเยาวชนกลุ่มผูสู้งอาย ุกลุ่ม 100,000 100,000 100,000 100,000 ในพืนที ในการเขา้สู่
ของกลุ่มต่างๆ อาชีพ ในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียน

งบประมาณและทีผ่านมา



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการก่อสร้างและติด เพือใหเ้ดก็ใน ศพด.เทศบาล ก่อสร้างและติดตงั วางระบบ 100,000 - - - ความสะอาดของ เด็กใน ศพด.ทต. กองช่าง

ตงัวางระบบประปาใน ตาํบลแม่ท่าชา้งมีนาํประปาที ประปาในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ( ปี 2560 นาํประปาทีมี แม่ท่าชา้งมีนาํประ
ศพด.ทต.แม่ท่าชา้ง ม.6 สะอาดบริโภค เทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้ง 100,000 มาตรฐาน ปาทีสะอาดบริโภค

8 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ เพือปรับปรุงภูมิทศันข์อง ปรับภูมิทศันแ์ละสิงแวดลอ้ม 100,000 100,000 100,000 100,000 ภูมิทศันแ์ละ เดก็นกัเรียนไดรั้บ กองการ
และสิงแวดลอ้มใน ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ใหร่้มรืน ในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาล ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 สิงแวดลอ้มใน บรรยากาศร่มรืน ศึกษาฯ
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ เหมาะสมแก่การเรียนรู้ ตาํบลแม่ท่าชา้ง 100,000) 100,000) 100,000) 100,000) ศูนยพ์ฒันา และสะดวก
เทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้ง และมีความปลอดภยักบัเดก็ เดก็เลก็เทศบาล ปลอดภยั

นกัเรียน ตาํบลแม่ท่าชา้ง
9 โครงการคดัแยกขยะศูนย์ เพือสร้างวินยัและความตระ จดัทาํโครงการคดัแยกขยะ 10,000 10,000 10,000 10,000 จาํนวนเดก็ เดก็นกัเรียนรู้จกั กองการ

พฒันาเดก็เลก็ หนกัในการจดัการสิงแวดลอ้ม ภายในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ นกัเรียนที การคดัแยกขยะ ศึกษาฯ
ใหก้บัเดก็นกัเรียน ทต.แม่ท่าชา้ง ใหม่ ใหม่ ใหม่ ใหม่ เขา้ร่วม เบืองตน้

10 โครงการพฒันาศกัยภาพ เพือพฒันาทกัษะและองค์ จดัฝึกอบรม / ศึกษาดูงานให้ 30,000 30,000 30,000 30,000 จาํนวนบุคลากร บุคลากรทางการ กองการ
บุคลากรทางการศึกษา ความรู้ใหแ้ก่บุคลากรทางการ กบับุคลากรทางการศึกษา โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ ทางการศึกษา ศึกษา ทต.แม่ท่า ศึกษาฯ

ศึกษา ทต.แม่ท่าชา้ง ใหม่ ใหม่ ใหม่ ใหม่ ทีเขา้ร่วม ชา้งมีความรู้ สามารถ
นาํมาพฒันาเด็ก
นกัเรียนในศูนย์

11 โครงการศูนยเ์รียนรู้เกษตร เพือใหเ้ดก็นกัเรียนและกลุ่ม จดัตงัศูนยเ์รียนรู้เกษตรใน 30,000 30,000 30,000 30,000 จาํนวนเดก็ เดก็นกัเรียนได้ กองการ
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ผูส้นใจไดเ้รียนรู้เกียวกบั ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ทต.แม่ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ นกัเรียนที เรียนรู้การเกษตร ศึกษาฯ
ทต.แม่ท่าชา้ง การเกษตร ท่าชา้ง ใหม่ ใหม่ ใหม่ ใหม่ เขา้ร่วม

งบประมาณและทีผ่านมา





ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที 4 การสร้างความมันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที 5 การพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน
ค.Thailand 4.0 ประเด็น กลไกการขบัเคลือนทีเป็นมติรกบัสิงแวดล้อมอย่างยังยนื
1.ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริการเชิงรุก
1.1 แผนงาน สาธารณสุข

เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรมผูดู้แลผูสู้ง เพือพฒันาทกัษะและความรู้ ดูแล โดยเขา้ไปช่วยเหลือ เพือ 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ ผูป่้วยติดเตียง ผูสู้ง สาํนกัปลดั

อาย ุผูพิ้การในชุมชน ของผูดู้แล ผูสู้งอาย ุผูพิ้การ สร้างความรู้ความเขา้ใจใหก้บั ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของผูไ้ดรั้บการ อาย ุผูพิ้การ ผูด้อ้ย
(cere giver) ใหส้ามารถดูแลผูสู้งอายุ ผูป่้วย ญาติในการดูแลผูป่้วยอยา่ง 50,000) 50,000) 50,000) 50,000) ดูแล โอกาสไดรั้บการ

ผูพิ้การไดดี้ขึน ถูกวธีิ ในกรณีไม่มีญาติ อาสา ช่วยเหลือ
สมคัรจะเขา้ไปดูแลเบืองตน้และ
ประสานหน่วยงานทีเกียวขอ้งต่อไป

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง  อาํเภอหางดง  จังหวดัเชียงใหม่

งบประมาณและทีผ่านมา



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการอบรมใหค้วามรู้ เพือใหค้วามรู้ในดา้นการป้อง จดัอบรมใหค้วามรู้แก่เดก็ และ 10,000 10,000 10,000 10,000 ปัญหาการตงั เดก็ และเยาวชนมี สาํนกัปลดั

เยาวชนเรืองการป้องกนั กนัโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ เยาวชนอยา่งนอ้ย ปีละ 1 ครัง ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ครรภก่์อนวยัอนั ความรู้ดา้นการ
การตงัครรภก่์อนวยัอนัควร และการตงัครรภก่์อนวยั 10000 10000 10000 10000 ควรลดลง โรค ตงัครรภแ์ละเพศ
และโรคติดต่อทางเพศ อนัควรแก่เดก็ และเยาวชน ติดต่อทางเพศ สมัพนัธ์เพิมมาก
สมัพนัธ์ สมัพนัธ์ลดลง ขึน

3 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ เพือปรับปรุงภูมิทศันบ์ริเวณ ดาํเนินการตดัหญา้ จดัเกบ็ขยะ 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ พืนทีในเขตเทศบาล สาํนกัปลดั
ในเขตพืนทีเทศบาลตาํบล พืนทีในเขตเทศบาลตาํบล ในพืนทีเทศบาลตาํบล ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของประชาชน มีความสะอาด
แม่ท่าชา้ง แม่ท่าชา้งใหเ้ป็นระเบียบ แม่ท่าชา้ง 100,000) 100,000) 100,000) 100,000) สวยงาม

สวยงาม
4 โครงการป้องกนัและแกไ้ข เพือใหป้ระชาชนมีจิตสาํนึก รณรงคแ์ละใชก้ฎหมายเขา้ 100,000 100,000 100,000 100,000 สิงแวดลอ้มใน สิงแวดลอ้มใน สาํนกัปลดั

ปัญหาสิงแวดลอ้มในชุมชน ร่วมกนัดูแลป้องกนัการเกิด ควบคุมมลพิษต่าง ๆ ทีเกิดขึน ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 เขตเทศบาล ชุมชนดีและ
มลพิษทีก่อใหเ้กิดอนัตราย เขตเทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้ง 100,000) 100,000) 100,000) 100,000) ตาํบลแม่ท่าชา้ง สุขภาพของ
ต่อสูขภาพ ประชาชแขง็แรง

5 โครงการบริหารจดัการ เพือพฒันาศกัยภาพและเสริม ดาํเนินการอบรมใหค้วามรู้ 50,000 50,000 50,000 50,000 คณะกรรมการ คณะกรรมการ สาํนกัปลดั
และพฒันาศกัยภาพ ทกัษะใหก้บัคณะกรรมการ เกียวกบัการจดัการสิงแวดลอ้ม ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 จดัการสิงแวดลอ้ม จดัการสิงแวดลอ้ม
คณะกรรมการจดัการ เพือนาํมาจดัการเรืองสิงแวดลอ้ม อยา่งเป็นระบบและศึกษาดู 50,000) 50,000) 50,000) 50,000) มีศกัยภาพใน มีศกัยภาพใน
สิงแวดลอ้มในชุมชน ในชุมชนของตนเอง งานอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง การจดัการ การจดัการ

สิงแวดลอ้มใน สิงแวดลอ้มใน
ชุมชนไดดี้ ชุมชนไดดี้

งบประมาณและทีผ่านมา



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการบริหารจดัการ เพือจดัเกบ็  ขนขยะและ ดาํเนินการจดัเกบ็ขยะ  ขนขยะ 600,000 600,000 600,000 600,000 ความพึงพอใจ ไม่มีขยะตกคา้ง สาํนกัปลดั

แกไ้ขปัญหาขยะในพืนที นาํขยะไปกาํจดัอยา่งถกูวิธี และลดปริมาณขยะในพืนที ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของประชาชน ในพืนทีของ
600,000) 600,000) 600,000) 600,000) เทศบาลตาํบล

แม่ท่าชา้ง
7 โครงการบิกคลีนนิงเดย์ เพือส่งเสริมใหป้ระชาชน จดักิจกรรมเก็บกวาดขยะ ตดัแต่ง 10,000 10,000 10,000 10,000 ขยะลดลง ขยะในชุมชนมี สาํนกัปลดั

ร่วมดูและรักษาสิงแวดลอ้มใน กิงไมแ้ละดูแลสภาพแวดลอ้ม ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 สภาพแวดลอ้ม จาํนวนลดลง
ชุมชน ใหส้ะอาดอยา่งนอ้ยปีละ 1-2 ครัง 10,000 10,000 10,000 10,000 ในพืนทีดีขึน

8 โครงการรณรงคล์ดโลก เพือส่งเสริมใหป้ระชาชนตระ จดัอบรม / รณรงคป์ระชาชนใน 10,000 10,000 10,000 10,000 ขยะลดลง ประชาชนร่วมกนั สาํนกัปลดั
ร้อน หนกัถึงภาวะโลกร้อนและ พืนทีเกียวกบัการจดัการขยะอยา่ง ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 สิงแวดลอ้ม จดัการสิงแวดลอ้ม

วิธีป้องกนั แกไ้ข ย ังยนื เพือแกไ้ขปัญหาโลกร้อน 10,000 10,000 10,000 10,000 ดีขึน ในชุมชนอยา่งย ังยืน
9 โครงการรณรงคก์ารบาํบดั เพือลดปัญหานาํเน่าเสียใน จดัอบรม/รณรงคก์ารบาํบดันาํ 10,000 10,000 10,000 10,000 สิงแวดลอ้มภาย ประชาชนมีการ สาํนกัปลดั

นาํเสียก่อนทิง ชุมชน เสียก่อนทิงจากครัวเรือน เพือ ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ในชุมชนดีขึน บาํบดันาํเสียก่อน
แกไ้ขปัญหานาํเน่าเสียในชุมชน 10000 10000 10000 10000 ทิง

10 โครงการหนา้บา้นน่ามอง เพือรักษาความสะอาดบริเวณ จดัประกวดบา้นทีมีความ 5,000 5,000 5,000 5,000 สิงแวดลอ้มใน คนในชุมชนตระหนกั สาํนกัปลดั
บา้นของคนในชุมชนและเพิม สะอาดมีตน้ไมที้ร่มรืนน่าอยู่ ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ชุมชนดีขึน ถึงการรักษาความสะ
พืนทีสีเขียวในชุมชน 5,000 5,000 5,000 5,000 อาดนุมชน

11 โครงการผูสู้งอายรัุกษโ์ลก เพือใหผู้สู้งอายมีุส่วนร่วมใน จดัฝึกอบรม/ศึกษาดูงานใหก้บั 20,000 20,000 20,000 20,000 สิงแวดลอ้มใน ผูสู้งอายมีุบทบาทใน สาํนกัปลดั
กิจกรรมการลดโลกร้อน กลุ่มผูสู้งอายใุนดา้นการรักษา ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ชุมชนดีขึน การดูแลสิงแวดลอ้ม

สิงแวดลอ้ม 20,000 20,000 20,000 20,000

งบประมาณและทีผ่านมา



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 โครงการพฒันางานส่งเสริม เพือส่งเสริมใหป้ระชาชน อบรมใหค้วามรู้กบัประชาชน 10,000 10,000 10,000 10,000 สุขภาพของคน ประชาชนมีความรู้ สาํนกัปลดั

สุขภาพเพือลดโรคทีเกิดจาก บริโภคอาหารทีสะอาด ปลอดภยั ในการบริโภคอาหารทีปลอด ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ประชาชนใน ความเขา้ใจมากขึน
พฤติกรรมสุขภาพทีไม่ และไม่ก่อใหเ้กิดโรคต่อตวัเอง ภยัและไม่ก่อใหเ้กิดโรค 10,000) 10,000) 10,000) 10,000) เขตเทศบาลตาํบล และบริโภคอาหาร
เหมาะสม แม่ท่าชา้งดีขึน ทีเป็นประโยชน์

13 โครงการป้องกนัและ เพือป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก อบรมใหค้วามรู้เกียวกบัการป้องกนั 50,000 50,000 50,000 50,000 ในชุมชนไม่เกิด ไม่เกิดโรคอุบติั สาํนกัปลดั
ควบคุมโรคติดต่อและโรค โรคไขห้วดันก โรคพิษสุนขับา้ ไขเ้ลือดออก โรคไขห้วดันก โรคพิษ ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 โรคติดต่อและ การณ์ใหม่ในชุมชน
ไม่ติดต่อ เกิดขึนในชุมชน สุนขับา้ มือเทา้ปาก ซิการ์ โรคมือ 50,000) 50,000) 50,000) 50,000) ไม่ติดต่อ

อีโบล่า และโรคอุบติัการณ์ใหม่

14 โครงการบริหารจดัการ เพือใหค้นในชุมชนไดม้าบริหาร ใหบ้ริการนวดแผนไทย  และ 50,000 50,000 50,000 50,000 จาํนวนผุม้าใช้ สุขภาพของคนใน สาํนกัปลดั
ศูนยฟื์นฟสุูขภาพชุมชน ร่างกายเพือผอ่นคลายและให้ สมุนไพรเพือทาํใหร่้างกาย ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 บริการในศูนยฯ์ ชุมชนแขง็แรง

สุขภาพแขง็แรง ผอ่นคลายและแขง็แรง 50,000) 50,000) 50,000) 50,000)
15 โครงการสุขาภิบาลอาหาร เพือส่งเสริมใหป้ระชาชนบริโภค อบรมใหค้วามรู้กบัประชาชน 15,000 15,000 15,000 15,000 สุขภาพของคนในประชาชนมีความรู้ สาํนกัปลดั

อาหารทีสะอาด ปลอดภยั ในดา้นการจดัการสุขาภิบาล ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 เทศบาลตาํบล ความเขา้ใจในสุข
อาหารทีปลอดภยัปีละ1-2 ครัง 15,000 15,000 15,000 15,000 แม่ท่าชา้งดีขึน อนามยัมากขึน

16 โครงการรณรงคป์ระชา เพือประชาสมัพนัธ์งาน ออกประชาสมัพนัธ์งานสาธารณ 10,000 10,000 10,000 10,000 มีช่องทางการสือ ประชาชนไดรั้บ สาํนกัปลดั
สมัพนัธ์งานสาธารณสุข สาธารณสุขของเทศบาลให้ สุขตามสือต่างๆ เช่น สิงพิมพ์ ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 สารงานต่างๆของ ทราบถึงการทาํงาน

ประชาชนในพืนทีทราบ  รถประชาสมัพนัธ์เคลือนที 10,000 10,000 10,000 10,000 เทศบาลเพิมขึน ของเทศบาล
 เวปไซต ์ฯลฯ

งบประมาณและทีผ่านมา



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
17 โครงการอบรมอาสาสมคัร เพือส่งเสริมใหป้ระชาชนตระ อบรมอาสาสมคัรเฝ้าระวงั 10,000 10,000 10,000 10,000 คุณภาพนาํดีขึน อาสาสมคัรมีความรู้ สาํนกัปลดั

เฝ้าระวงัคุณภาพนาํ หนกัถึงอนัตรายจากการใชน้าํ คุณภาพนาํปีละ 1 - 2 ครัง ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 สะอาด ไม่สกปรก และร่วมกนัดูแล
ทีไม่สะอาด และร่วมกนัดูแล 10,000 10,000 10,000 10,000 รักษาคุณภาพนาํ
รักษาสิงแวดลอ้มใหดี้ขึน

18 โครงการป้องกนัและ เพือป้องกนัและควบคุมโรคไข้ จดัอบรม/ประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้/ 20,000 20,000 20,000 20,000 โรคไขเ้ลือดออก การเกิดโรคไขเ้ลือด สาํนกัปลดั
ควบคุมโรคไขเ้ลือดออก เลือดออกในพืนทีใหล้ดลงจน ออกตรวจเยียมประชาชนเพือป้องกนั ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ในพืนทีลดลง ออกในพืนทีลดลง

เหลือศูนย์ และแกไ้ขโรคไขเ้ลือดออกในพืนที 20,000 20,000 20,000 20,000
19 โครงการป้องกนัและ เพือป้องกนัและควบคุมโรค จดัอบรม/ประชาสมัพนัธ์ให้ 20,000 20,000 20,000 20,000 ไม่เกิดโรคพิษ ประชาชนเอาใจใส่ สาํนกัปลดั

ควบคุมโรคพิษสุนขับา้ พิษสุนขับา้ไม่ใหเ้กิดในพืนที ความรู้/ออกตรวจเยียม ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 สุนขับา้ในพืนที ในการควบคุมและ
ประชาชนเพือป้องกนัโรคพิษ 20,000 20,000 20,000 20,000 ร่วมกนัป้องกนัโรค
สุนขับา้ไม่ใหเ้กิดในพืนที พิษสุนขับา้

20 โครงการฝึกอบรมอาสา เพือใหค้วามรู้อาสาสมคัรป้อง จดัฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนั 10,000 10,000 10,000 10,000 โรคสตัวไ์ม่ อาสาสมคัรฯมีความ สาํนกัปลดั
สมคัรป้องกนัโรคสตัว์ กนัโรคสตัวป์ระจาํหมู่บา้นให้ โรคสตัวป์ระจาํหมุ่บา้น อยา่ง ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ระบาดในพืนที รู้และสามารถนาํไป
ประจาํหมู่บา้น สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง นอ้ยปีละ 1 ครัง 10,000 10,000 10,000 10,000 ใชไ้ดอ้ยา่งถกูตอ้ง

21 โครงการคดักรองโรคความ เพือป้องกนัและคดักรองผูป่้วย จดักิจกรรมคดักรองโรคความ 20,000 20,000 20,000 20,000 การดูแลสุขภาพ ผูป่้วยความดนั สาํนกัปลดั
ดนั เบาหวาน และจดัตงั ความดนั เบาหวาน ใหส้ามารถ ดนั เบาหวานและจดัตงัชมรม ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของคนในชุมชน เบาหวานสามารถ
ชมรมความดนั เบาหวาน ดูแลตวัเองเบืองตน้ ความดนั เบาหวาน 20000 20000 20000 20000 มากขึน ดูแลตวัเองเบืองตน้

งบประมาณและทีผ่านมา



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
22 โครงการคลองสวยนาํใส เพือปรับปรุงภูมิทศันใ์นชุมชน ลอกคลอง ปรับปรุงภูมิทศัน์ 30,000 30,000 30,000 30000 ความพึงพอใจ ภูมิทศันโ์ดยรอบ สาํนกัปลดั

ใส่ใจสิงแวดลอ้ม ใหดี้ขึน โดยรอบ คลองในเขตเทศบาล โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ ของประชาชน สวยงาน ไม่เสียงต่อ
ตาํบลแม่ท่าชา้ง ใหม่ ใหม่ ใหม่ ใหม่ ในพืนที การเกิดอุบติัเหตุ

23 โครงการปลกูตน้ไมถ้วาย เพือร่วมกนัปลกูตน้ไมถ้วาย ปลกูตน้ไมอ้ยา่งนอ้ยคนละ 10,000 10,000 10,000 10000 ตน้ไมใ้นชุมชน ประชาชนไดป้ลกู สาํนกัปลดั
พ่อ เป็นพระราชกศุลในหลวง 1 ตน้ เพือถวายเป็นพระราช โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ เพิมขึน ตน้ไมพื้อถวายเป็น

รัชกาลที 9 กศุล ในหลวงรัชกาลที 9 ใหม่ ใหม่ ใหม่ ใหม่ พระราชกศุล
24 โครงการจดัการขยะครบ 1.เพือลดปริมาณขยะในชุมชน คดัแยกขยะตงัแต่ตน้ทางโดย 200,000 150,000 150,000 150,000 มีกองทุนเงิน สามารถลดปริมาณ สาํนกัปลดั

วงจร ชุมชนธารอิงดอย 2. เพือลดรายจ่ายในครัวเรือน คดัแยกขยะ ทาํปุ๋ย ก๊าสหุงตม้ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ ออมขยะ ขยะในชุมชน ลด
3. เพือเพิมรายไดใ้หก้บัคนใน และก่อตงักองทุนขยะในชุมชน ใหม่ ใหม่ ใหม่ ใหม่ มีโรงผลิตปุ๋ย รายจ่ายในครัวเรือน
ชมชน อินทรีย์ สิงแวดลอ้มดีขึน

25 โครงการอบรมใหค้วามรู้ เพือใหก้ลุ่มแกนนาํสุขภาพ จดัอบรมใหค้วามรู้ในดา้นการ 10,000 10,000 10,000 10,000 อตัราการเจบ็ กลุ่มแกนนาํมีความ สาํนกัปลดั
แกนนาํสุขภาพครอบครัว ครอบครัว มีความรู้ในดา้นการ ดูแลสุขภาพใหก้บัแกนนาํ (ปี 2560 (ปี 2560 (ปี 2560 (ปี 2560 ป่วย ปัญหา รู้ความเขา้ใจในการ

ดูแลสุขภาพของครอบครัว สุขภาพครอบครัวปีละ 1 - 2 10,000 10,000 10,000 10,000 สุขภาพลดลง ดูแลปัญหาสุขภาพ
และชุมชน ครัง ของคนในครอบครัว

26 โครงการส่งเสริมการจดัการ เพือลดปัญหาขยะในชุมชน จดัอบรม/รณรงคก์ารคดัแยก 10,000 10,000 10,000 10,000 จาํนวนขยะ ประชาชนมีการ สาํนกัปลดั
ขยะดว้ยวิธี 3Rs สามารถนาํขยะกลบัมาใชใ้หม่ ขยะในชุมชน อยา่งนอ้ยปีละ ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ลดลง คดัแยกขยะก่อน

สภาพแวดลอ้มสวยงามดีขึน 1 ครัง และศึกษาอบรม ศึกษา 30,000 30,000 30,000 30,000 ทิง ขยะในชุมชน
ดูงาน เพือนาํความรู้มาใช้ ลดลง
ประโยชนแ์ก่ชุมชน

งบประมาณและทีผ่านมา





ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที 2 สร้างสังคมแห่งวฒันธรรม ความรู้ ภูมปัิญญา จิตสาธารณะและพฒันาศักยภาพคนให้พร้อมรับกบัการเปลียนแปลง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน
ค.Thailand 4.0 กลไกการขบัเคลือนทีคนส่วนใหญ่มส่ีวนร่วมอย่างเท่าเทยีมและทัวถึง
1.ยุทธศาสตร์ การพฒันาสังคม เศรษฐกจิ และสิงแวดล้อม
1.1 แผนงาน สังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสงเคราะห์ผู ้ เพือใหก้ารช่วยเหลือผูไ้ดรั้บ ผูไ้ดรั้บความเดือดร้อนจากภยั 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ ผูไ้ดรั้บความเดือด สาํนกัปลดั

ประสบภยัธรรมชาติและ ความเดือดร้อนจากสาธารณ ธรรมชาติต่าง ๆ ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของประชาชน ร้อนไดรั้บการช่วย
สาธารณภยั ภยั 20,000) 20,000) 20,000) 20,000) เหลือทนัท่วงที

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง  อาํเภอหางดง  จังหวดัเชียงใหม่

งบประมาณและทีผ่านมา



ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที 5 การพฒันาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสและเป็นธรรม
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที 1 การพฒันาโครงสร้างพืนฐานทีเหมาะสมกบัชุมชน
ค.Thailand 4.0 กลไกขบัเคลือนทีเป็นมติรกบัสิงแวดล้อมอย่างยังยนื
1.ยุทธศาสตร์ การพฒันาโครงสร้างพืนฐานทีเหมาะสมกบัประชาชนเชิงรุก
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงอาคาร เพือใชส้าํหรับเกบ็ของ และใช้ ปรับปรุง ต่อเติม อาคารอเนก 200,000 - - - ความพึงพอใจ มีสถานทีสาํหรับเกบ็ กองช่าง

อเนกประสงคธ์ารอิงดอย จดักิจกรรมต่างๆของหมู่บา้น ประสงคธ์ารอิงดอย หมู่ที 1 (ปี 2560 ของประชาชน ของและจดักิจกรรม
หมู่ที 1 จาํนวน 1 หลงั 200000 ในพืนที ต่างๆ

2 โครงการขดุลอกลาํเหมือง เพือป้องกนัลาํเหมืองตืนเขิน ขดุลอกลาํเหมืองแม่ท่าชา้ง 200,000 - - - ความพึงพอใจ มีการระบายนาํดีขึน กองช่าง
แม่ท่าชา้ง นาํเขา้ท่วมบา้นเรือนประชา ตงัแต่ฝายแม่ท่าชา้ง ไปจน โครงการ ของประชาชน ไม่เกิดอุทกภยัหรือ

ชน ถึงสุดเขตเทศบาลตาํบลแม่ ใหม่ ในพืนที นาํขงัในพืนที
ท่าชา้ง

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง  อาํเภอหางดง  จังหวดัเชียงใหม่

งบประมาณและทีผ่านมา



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการปรับปรุงลาํเหมือง เพือใหมี้ทีสาํหรับระบายนาํ ปรับปรุงลาํเหมืองเก่า 1 สาย 300,000 - - - ความพึงพอใจ มีการระบายนาํ กองช่าง

เก่า1 สาย ระยะที 4 ใน ทีท่วมขงัออกลาํเหมือง ระยะที 4 ในชุมชนธารอิงดอย (ปี 2560 ของประชาชน ทีดีขึน ไม่เกิด
ชุมชนธารอิงดอย หมู่ 1 สาธารณะ โดยการก่อสร้างรางระบายนาํ 200,000) ในพืนที อุทกภยัในพืนที

คสล.ต่อจากของเดิม ถึงเขต
ติดต่อเทศบาลตาํบลหางดง
จาํนวน 3 จุด

4 โครงการขยายท่อเมน เพือขยายท่อเมนประปาให้ วางท่อพีวีซี ขนาด ๘4 " ความ 100,000 - - - ความพึงพอใจ ประชาชนมีนาํใช้ กองช่าง
ประปาชุมชนธารอิงดอย สามารถรองรับนาํประปาจาก ยาว 156 ม. พร้อมอุปกรณ์ประ โครงการ ของประชาชน อยา่งทัวถึง สามารถ
หมู่ที 1 ประปาหมู่บา้น หมู่ที 1 กอบ ตามแบบ ทต.แม่ท่าชา้ง ใหม่ ในพืนที แกไ้ขปัญหาภยัแลง้

5 โครงการปรับปรุงและซ่อม เพือใหป้ระชาชนมีนาํอุปโภค ปรับปรุงและซ่อมแซมท่อ 50,000 - - - ความพึงพอใจ ประชาชนมีนาํใช้ กองช่าง
แซมท่อประปาในชุมชน บริโภค และสามารถแกปั้ญหา ประปาในชุมชนธารอิงดอย (ปี 2560 ของประชาชน อยา่งทัวถึง สามารถ
ธารอิงดอย หมู่ 1 ภยัแลง้ เทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้ง 50,000) ในพืนที แกไ้ขปัญหาภยัแลง้

6 เพิมจุดปล่อยสญัญาณไวไฟ เพือใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถึง เพิมจุดปล่อยสญัญาณไวไฟ - 50,000 - - ความพึงพอใจ ประชาชนไดเ้ขา้ถึง กองช่าง
ภายในเขตเทศบาลตาํบล บริการไวไฟของเทศบาล ภายในเขตเทศบาลตาํบล โครงการ ของประชาชน บริการจากไวไฟ
แม่ท่าชา้ง มากขึน แม่ท่าชา้ง ใหม่ ในพืนที จากเทศบาลมากขึน

7 โครงการติดตงัไฟฟ้า เพือความปลอดภยัสาํหรับผู ้ ติดตงัไฟฟ้าสาธารณะระบบ - 100,000 - - ความพึงพอใจ ประชาชนมีความ กองช่าง
สาธารณะระบบ Solar Cell ใชร้ถใชถ้นนในเวลากลางคืน Solar Cell ภายในถนนสายหลกั โครงการ ของประชาชน ปลอดภยั ไม่เกิด
ภายในตาํบล ภายในตาํบล ชุมชน เทศบาลฯ ใหม่ ในพืนที อุบติัเหตุบนทอ้งถนน

งบประมาณและทีผ่านมา



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการลา้งท่อและราง เพือระบายนาํใหไ้ดร้วดเร็ว ลา้งท่อและรางระบายนาํชุมชน - 40,000 - - ความพึงพอใจ มีการระบายนาํ กองช่าง

ระบายนาํชุมชนธารอิงดอย มากยิงขึน ธารอิงดอยเขตเทศบาลตาํบล (ปี 2560 ของประชาชน ไดร้วดเร็วไม่มี
หมู่ ที 1 แม่ท่าชา้ง 40,000) ในพืนที นาํขงั

งบประมาณและทีผ่านมา



ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที 5 การพฒันาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสและเป็นธรรม
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที 1 การพฒันาโครงสร้างพืนฐานทีเหมาะสมกบัชุมชน
ค.Thailand 4.0 กลไกขบัเคลือนทีเป็นมติรกบัสิงแวดล้อมอย่างยังยนื
1.ยุทธศาสตร์ การพฒันาโครงสร้างพืนฐานทีเหมาะสมกบัประชาชนเชิงรุก
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือใหมี้เสน้ทางสญัจร ไป มา ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 3.70 55,000 - - - ความพึงพอใจ ประชาชนมีเสน้ทาง กองช่าง

หมู่ที1 ในหมู่บา้น สะดวก ปลอดภยั  ม.ยาว 30.00 ม. หนา 0.15 ม.ซอย ( ปี 2560 ของประชาชน การสญัจรไปมาที
ขา้งทีดินนางมลัลิกา สุขเกษม 55000 ในพืนที สะดวก ปลอดภยั
 พืนทีรวมไม่นอ้ยกวา่ 98.89 ตรม.

2 โครงการก่อสร้างถนน เพือใหมี้เสน้ทางสญัจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล.ซอยขา้ง 120,000 - - - ความพึงพอใจ ประชาชนมีเสน้ทาง กองช่าง
คสล. หมู่ที 1 ในหมู่บา้นสะดวกและปลอด ร้านอาหารบุญส่ง ( ปี 2560 ของประชาชน การสญัจรไปมาที

ภยัยิงขึน 120000 ในพืนที สะดวกปลอดภยั

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง  อาํเภอหางดง  จังหวดัเชียงใหม่

งบประมาณและทีผ่านมา



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพือใหมี้เสน้ทางสญัจร ไป - มาปรับปรุงผิวจราจรสายทาง ชม. 200,000 - - - ความพึงพอใจ ประชาชนมีเสน้ทาง กองช่าง

ดว้ยแอสฟัลทค์อนกรีตสาย ในหมู่บา้น สะดวก ปลอดภยั ถ. 204-06 บริเวณหนา้บา้น ( ปี 2560 ของประชาชน การสญัจรไปมาที
ทาง ชม.ถ.204-06 นายสมพงษ ์ศรีเรือง หมู่ที 1 200000 ในพืนที สะดวก ปลอดภยั

4 โครงการก่อสร้างพนงักนันาํ เพือป้องกนันาํลน้ตลิงเขา้ท่วม ก่อสร้างพนงักนันาํ คสล.ม.1 300,000 - - - ความพึงพอใจ ป้องกนันาํเซาะตลิง กองช่าง
คสล. ลาํเหมืองแม่ท่าชา้ง บา้นเรือนประชาชน ต่อจากของเดิมบริเวณทีดิน โครงการ ของประชาชน นาํไม่เขา้ท่วมบา้น
หมู่ที 1 นายอินสน จนัต๊ะมงคล ใหม่ ในพืนที เรือนประชาชนใน

ถึงฝายแม่ท่าชา้ง พืนที
5 โครงการก่อสร้างรางนาํ เพือป้องกนันาํลน้ตลิงเขา้ท่วม ก่อสร้างรางระบายนาํซอย 3 200,000 - - - ความพึงพอใจ การระบายนาํมี กองช่าง

คสล.หมู่ 1 บา้นเรือนประชาชน ตงัแต่บา้นนายชยัวฒัน์ เขือนแกว้ โครงการ ของประชาชน ความสะดวกไม่เกิด
ถึงลาํเหมืองแม่ท่าชา้ง ฝังขวา ใหม่ ในพืนที นาํท่วมขงัในพืนที

6 โครงการก่อสร้างพนงักนันาํ เพือป้องกนัตลิงพงัและนาํเขา้ ก่อสร้างพนงักนันาํ คสล.หนา 250,000 - - - ความพึงพอใจ ป้องกนันาํเซาะตลิง กองช่าง
คสล. หมู่ที 1 ท่วมบา้นเรือนประชาชน บน 0.15ม. หนาล่าง 0.25 ม.สูง ( ปี 2560 ของประชาชน ไม่เกิดปัญหา

เฉลีย 250 จากสะพานโคง้ถึง 250,000 ในพืนที อุทกภยัในพืนที
สุดเขตเทศบาล และตามจุด
เสียงต่างๆ

7 โครงการก่อสร้างถนน เพือใหมี้เสน้ทางสญัจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบา้น - 150,000 - - ความพึงพอใจ ประชาชนมีเสน้ทาง กองช่าง
คสล. หมู่ที 1 ในหมู่บา้นสะดวกและปลอด นางปราณี  ไพรสนัต ์หมู่ที 1 ( ปี 2560 ของประชาชน การสญัจรไปมาที

ภยัยิงขึน 150,000) ในพืนที สะดวกปลอดภยั

งบประมาณและทีผ่านมา



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการก่อสร้างพนงักนันาํ เพือป้องกนัตลิงพงัและนาํเขา้ ก่อสร้างพนงักนันาํ คสล.จาก 475,000 - - ความพึงพอใจ ป้องกนันาํเซาะตลิง กองช่าง

คสล. หมู่ที 1 ท่วมบา้นเรือนประชาชน ลาํเหมืองจอมทองจากแยกลาํ ( ปี 2560 ของประชาชน ไม่เกิดปัญหา
เหมืองแม่ท่าชา้ง ถึงคลองชล 475000 ในพืนที อุทกภยัในพืนที
ประทาน21ซา้ยบริเวณดง
พระเจา้นังโก๋น ม.1

9 โครงการปรับปรุงลาํเหมือง เพือใหมี้ทีสาํหรับระบายนาํ ก่อสร้างรางระบายนาํคสล. 2 - 400,000 - - ความพึงพอใจ มีการระบายนาํ กองช่าง
หมู่ที 1 ทีท่วมขงัออกลาํเหมือง จุด จุดที 1 บริเวณบา้นนายโต ( ปี 2560 ของประชาชน ทีดีขึน ไม่เกิด

สาธารณะ ไชยช่วง จุดที 2 บริเวณขา้งบา้น 400,000) ในพืนที อุทกภยัในพืนที
นายสวิง จิมารส จนสุดเขต
เทศบาล

10 โครงการขยายผิวจราจร เพือใหป้ระชาชนมีการคมนาคมขยายผิวจราจรแบบ คสล. ถนน - - 250,000 - ความพึงพอใจ ประชาชนมีเสน้ทาง กองช่าง
แบบ คสล. ถนนสาย ชม.ถ. ทีสะดวก ปลอดภยั สายชม.ถ.204-06 หมู่ 1 ( ปี 2560 ของประชาชน ควนาคมทีสะดวก
204-06 หมู่ 1 250,000) ในพืนที ปลอดภยั

11 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพือใหมี้ทีสาํหรับระบายนาํ ก่อสร้างรางระบายนาํ ซอย - - 100,000 - ความพึงพอใจ มีการระบายนาํ กองช่าง
นาํคสล. หมู่ที 1 ออกสู่ลาํเหมืองสาธารณะ บา้นพ่อหลวงรัตนถึ์งหมู่บา้น โครงการ ของประชาชน ทีดีขึน ไม่เกิด

รุ่งอรุณ หมุ่ที 1 ใหม่ ในพืนที อุทกภยัในพืนที
12 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพือใหก้ารระบานนาํดีขึน ก่อสร้างรางระบายนาํ คสล. - - - 100,000 ความพึงพอใจ มีการระบายนาํ กองช่าง

นาํคสล.หมู่ที 1 นาํไม่เขา้ท่วมขงัในพืนที ซอยเขา้บา้น นางทศันีย ์บวัขาว โครงการ ของประชาชน ทีดีขึน ไม่เกิด
ฝังขวา ใหม่ ในพืนที อุทกภยัในพืนที

งบประมาณและทีผ่านมา



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
13 โครงการก่อสร้างเสริมผิว เพือใหเ้กิดความปลอดภยัใน เสริมผิวจราจร คสล.(ยกระดบั) - - - 50,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีเสน้ทาง กองช่าง

จราจร คสล. (ยกระดบั) ชีวิตและทรัพยสิ์นของผูใ้ชร้ถ ซอยเขา้บา้นนางทศันีย ์บวัขาว โครงการ ของประชาชน การคมนาคมที
 หมู่ 1 ใชถ้นน หมู่ที 1 ใหม่ ในพืนที สะดวก ปลอดภยั

งบประมาณและทีผ่านมา





ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที 5 การพฒันาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสและเป็นธรรม
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที 1 การพฒันาโครงสร้างพืนฐานทีเหมาะสมกบัชุมชน
ค.Thailand 4.0 กลไกขบัเคลือนทีเป็นมติรกบัสิงแวดล้อมอย่างยังยนื
1.ยุทธศาสตร์ การพฒันาโครงสร้างพืนฐานทีเหมาะสมกบัประชาชนเชิงรุก
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพือใหมี้ทีสาํหรับระบายนาํ ก่อสร้างรางระบายนาํ คสล 300,000 - - - ความพึงพอใจ มีการระบายนาํดียิง กองช่าง

นาํ คสล. หมู่ 5 ลงสู่ลาํเหมืองสาธารณะ .บริเวณหนา้บา้นนายวิฑรูย์ (ปี 2560 ของประชาชน ขึน นาํไม่ท่วมขงั
 พรมวิชยั ถึงหอพกัหมืนหอม 20,000) ในพืนที ในพืนที

2 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพือใหมี้ทีสาํหรับระบายนาํ ก่อสร้างรางระบายนาํ คสล 300,000 - - - ความพึงพอใจ มีการระบายนาํดียิง กองช่าง
นาํ  คสล. หมู่5 ลงสู่ลาํเหมืองสาธารณะ บริเวณสะพานแม่ขกัฝังตะวนั โครงการ ของประชาชน ขึน นาํไม่ท่วมขงั

ตก คู่ขนานถนนสาย 108 ตงั ใหม่ ในพืนที ในพืนที
แต่สะพานแม่ขกัขึงแยกถนน
เขา้บา้นบวกหา้

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง  อาํเภอหางดง  จังหวดัเชียงใหม่

งบประมาณและทีผ่านมา



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการก่อสร้างป้าย เพือใหป้ระชาชนไดรั้บทราบ ก่อสร้างป้ายหมู่บา้น (ซุม้ประตู 500,000 - - - ความพึงพอใจ ประชาชนไดรั้บ กองช่าง

หมู่บา้น(ซุม้ประตูหมู่บา้น ถึงจุดหมายปลายทางและเกิด หมู่บา้น หมู่ที 5 )จาํนวน 1 จุด โครงการ ของประชาชน ความสะดวกในการ
หมู่ที 5 ) ความเป้นระเบียบสวยงาม ใหม่ ในพืนที ติดต่อกบัหมู่บา้น

4 โคงการก่อสร้างรางส่ง เพือป้องกนันาํกดัเซาะตลิง ก่อสร้างรางส่งนาํ คสล.รูปตวั 400,000 - - - ความพึงพอใจ นาํไม่ท่วมขงัในพืน กองช่าง
นาํ คสลง หมู่ที 5 เขา้ท่วมบา้นเรือน พืชผล ย ูขนาดกวา้ง 1 เมตร ลึก 1 โครงการ ของประชาชน ที พืชผลทางการ

การเกษตร ตลอดจนเพือความ เมตร ยาว 100 เมตร บริเวณ ใหม่ ในพืนที เกษตรปลอดภยั
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์ ทีดิน น.ส.ณฐักิตติ อุดทาเรือน
สินของประชาชน ตามแบบ ทต.แม่ท่าชา้งกาํหนด

5 โครงการขยายผิวจราจร เพือใหป้ระชาชนมีการ ขยายผิวจราจร ถนนภายในหมู่ - 200,000 - - ความพึงพอใจ ประชาชนไดรั้บ กองช่าง
ถนนภายในหมู่บา้น หมุ่ที 5 คมนาคมทีสะดวก ปลอดภยั บา้น แผยกทางหลวง 108 (ปี 2560 ของประชาชน ความสะดวกในการ

บา้นบวกหา้ 20,0000) ในพืนที คมนาคม

งบประมาณและทีผ่านมา



ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที 5 การพฒันาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสและเป็นธรรม
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที 1 การพฒันาโครงสร้างพืนฐานทีเหมาะสมกบัชุมชน
ค.Thailand 4.0 กลไกขบัเคลือนทีเป็นมติรกบัสิงแวดล้อมอย่างยังยนื
1.ยุทธศาสตร์ การพฒันาโครงสร้างพืนฐานทีเหมาะสมกบัประชาชนเชิงรุก
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพือใหป้ระชาชนมีการสญัจร ปรับปรุงผิวจราจรดว้ยแอสฟัลท์ 400,000 - - - ความพึงพอใจ ประชาชนมีการ กองช่าง

ดว้ยแอสฟัลท ์คอนกรีต ไปมาสะดวก ปลอดภยั สายทาง ชม.ถ.204-2 แยกศูนย์ (ปี 2560 ของประชาชน สญัจรไปมา
สายทาง ชม.ถ.204-2 หมู่ 6 พฒันาเดก็เลก็ ทต.แม่ท่าชา้ง 400,000) ในพืนที สะดวก ปลอดภยั

ไปบา้นแพะขวาง ต.นาํแพร่
2 โครงการก่อสร้างท่อลอด เพือป้องกนันาํท่วมขงั ก่อสร้างท่อลอดเหลียม บริเวณ 300,000 - - - ความพึงพอใจ นาํไม่ท่วมขงับา้น กองช่าง

เหลียม บริเวณหลงัศูนย์ บา้นเรือนประชาชน หลงัศูนยโ์อท็อป หมู่ 6 (ปี 2560 ของประชาชน เรือนประชาชน
โอทอ็ปตาํบล หมู่ 6 300000 ในพืนที

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง  อาํเภอหางดง  จังหวดัเชียงใหม่

งบประมาณและทีผ่านมา



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการเจาะบ่อนาํบาดาล เพือใหบ้ริการประปาทีสะอาด เจาะบ่อบาดาลและปรับปรุง 500,000 - - - ความพึงพอใจ ประชาชนมีนาํประ กองช่าง

และปรับปรุงระบบประปา กบัประชาชนและแกไ้ขปัญหา ระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที 6 โครงการ ของประชาชน ปาทีสะอาดบริโภค
หมู่บา้น หมู่ที 6 ภยัแลง้ ใหม่ ในพืนที แกไ้ขปัญหาภยัแลง้

4 โครงการก่อสร้างราวกนัตก เพือใหก้ารคมนาคมมีความ ก่อสร้างราวกนัตกเหลก็ ความ 60,000 - - - ความพึงพอใจ การคมนาคมสะดวก กองช่าง
ถนนสาย ชม.ถ. 204-02 สะดวก ปลอดภยัในชีวิตและ ยาว 70.00 ม. ขนาดสูง 0.75 ม. โครงการ ของประชาชน ปลอดภยั ไม่เกิด
หมู่ที 6 ทรัพยสิ์นของประชาชน บริเวณทางโคง้หนา้เดอะ ใหม่ ในพืนที อุบติัเหตุ

คอนเนอร์สปา
5 โครงการขยายสะพาน คสล. เพือใหก้ารคมนาคมมีความ เพือขยายสะพาน คสล. พร้อม 300,000 - - - ความพึงพอใจ ประชาชนมีถนน กองช่าง

พร้อมขยายผิวจราจร สะดวก ปลอดภยัในชีวิตและ ขยายผิวจราจร หมู่ที หนา้ ร.ร. โครงการ ของประชาชน และสะพานกวา้ง
หมู่ที 6 ทรัพยสิ์นของประชาชน บา้นดง ตามแบบ ทต.แม่ท่า ใหม่ ในพืนที ขึน การคมนาคมมี

ชา้งกาํหนด ความสะดวก ปลอดภยั
6 โครงการปรับปรุงเมรุบา้น เพือปรับปรุงเมรุบา้นดงหมู่6 ปรับปรุงเมรุโดยการเทพืน 200,000 - - - ความพึงพอใจ เมรุบา้นดงสามารถ กองช่าง

ดง หมู่ 6 ใหมี้สภาพดีขึน คสล. และปรับปรุงภูมิทศัน์ โครงการ ของประชาชน ใหบ้ริการกบัประชา
รอบเมรุ ใหม่ ในพืนที ชนไดอ้ยา่งเตม็ที

7 โครงการขยายสะพาน เพือใหก้ารคมนาคมมีความ ขยายสะพาน คสล.หนา้โรง - 300,000 - - ความพึงพอใจ ประชาชนมีการ กองช่าง
คสล. พร้อมขยายผิวจราจร สะดวก ปลอดภยั เรียนบา้นดง และขยายผิว (ปี 2560 ของประชาชน คมนาคม ทีสะดวก
หมู่ 6 จราจรพร้อมจดัระบบจราจร 300,000) ในพืนที ปลอดภยั

หมู่ 6

งบประมาณและทีผ่านมา



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการก่อสร้างพนงักนันาํ เพือป้องกนัตลิงพงัและเขา้ท่วม ก่อสร้างพนงักนันาํคสล.บริเวณ - 250,000 - - ความพึงพอใจ ป้องกนันาํเซาะตลิง กองช่าง

คสล.หมู่ 6 บา้นเรือนประชาชน เหมืองกองฝังขวาจากโรงเรียน (ปี 2560 ของประชาชน ไม่เกิดปัญหา
บา้นดง ต่อจากของเดิม 250,000) ในพืนที อุทกภยั

9 โครงการก่อสร้างฝาย เพือป้องกนัตลิงพงัและเขา้ท่วม ก่อสร้างฝายลาํเหมืองแม่ขกั - 200,000 - - ความพึงพอใจ นาํไม่ท่วมขงั กองช่าง
ลาํเหมืองแม่ขกั หมู่ที 6 ขงับา้นเรือนประชาชน หมู่ 6 โครงการ ของประชาชน บา้นเรือนประชาชน

ใหม่ ในพืนที
10 โครงการขยายผิวจราจรแบบ เพือความสะดวกในการ ขยายผิวจราจรแบบ คสล - - 200,000 - ความพึงพอใจ ประชาชนทีสญัจร กองช่าง

คสล.พร้อมปรับปรุงผิว คมนาคมสญัจรของประชาชน พร้อมปรับปรุงผิวจราจรดว้ย โครงการ ของประชาชน ไป-มา มีความ
จราจรดว้ยแอสฟัลท ์หมู่ที 6 แอสฟัลทส์ายทาง ชมถ.204-01 ใหม่ ในพืนที สะดวก ปลอดภยั

บริเวณคลองชลประทาน 21
ชา้ยถึงหมู่บา้นเตม็ทรัพย ์ม.6

11 โครงการก่อสร้างซุม้ประตู เพือปรับปรุงภูมิทศันข์อง ก่อสร้างซุม้ประตูของหมู่บา้น - - 300,000 - ความพึงพอใจ หมู่บา้นมีซุม้ประตู กองช่าง
หมู่บา้น หมู่ 6 หมุ่บา้น ใหมี้ความเป็นระเบียบ หมู่ 6 (ปี 2560 ของประชาชน ทีเป็นระเบียบ

สวยงาม น่ามอง น่าอยู่ 300,000) ในพืนที สวยงาม น่าอยู่

งบประมาณและทีผ่านมา



ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที 5 การพฒันาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสและเป็นธรรม
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที 1 การพฒันาโครงสร้างพืนฐานทีเหมาะสมกบัชุมชน
ค.Thailand 4.0 กลไกขบัเคลือนทีเป็นมติรกบัสิงแวดล้อมอย่างยังยนื
1.ยุทธศาสตร์ การพฒันาโครงสร้างพืนฐานทีเหมาะสมกบัประชาชนเชิงรุก
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการขยายผิวจราจร เพือความปลอดภยัในการใช้ ขยายผิวจราจรแบบ คสล. 20,000 - - - ความพึงพอใจ ประชาชนมีการ กองช่าง

แบบ คสล. หมู่ที 7 รภ ใชถ้นน บริเวณขา้งสวนเกษตรโรง (ปี 2560 ของประชาชน คมนาคมทีสะดวก
เรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถมัภ์ 20000

2 โครงการก่อสร้างประตู เพือความปลอดภยัและรักษา ก่อสร้างประตูเขา้ ออก 150,000 - - - พวามพึงพอใจ ทรัพยสิ์นมีความ กองช่าง
เขา้ - ออก ป่าชา้ป่าแป๋ ทรัพยสิ์นของ ป่าชา้สาธารณะ ป่าชา้บา้นป่าแป๋ - โรงววั (ปี 2560 ของประชาชน ปลอดภยั เป็น
โรงววั หมู่ที 7 หมู่บา้น 150,000 ในพืนที ระเบียบ สวยงาม

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง  อาํเภอหางดง  จังหวดัเชียงใหม่

งบประมาณและทีผ่านมา



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการก่อสร้างพนงักนันาํ เพือป้องกนัตลิงพงั นาํไม่ไหล ก่อสร้างพนงักนันาํ ลาํเหมืองแม่ 500,000 - - - ความพึงพอใจ ป้องกนันาํเซาะตลิง กองช่าง

คสล.ลาํเหมืองแม่ตาช่วย เขา้ท่วมบา้นเรือนในพืนที ตาช่วยบริเวณ ขา้งศาลาอเนก (ปี 2560 ของประชาชน ไม่เกิดปัญหา
หมู่ที 7 ประสงคพ์ร้อมปูแผน่คอนกรีต 500000 ในพืนที อุทกภยัในพืนที

สาํเร็จบนรางระบายนาํขา้งศาลา
อเนกประสงคชุ์มชนเจริญทรัพย์
ตามแบบ ทต.แม่ท่าชา้งกาํหนด

4 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพือใหก้ารระบายนาํมีความ ก่อสร้างรางระบายนาํจากหนา้ 200,000 - - - ความพึงพอใจ มีการระบายนาํทีดี กองช่าง
นาํ คสล. หมู่ที 7 คล่องตวั รวดเร็วและไม่มี บา้นครูตอ้ย ถึงลาํเหมืองแม่ขกั โครงการ ของประชาชน ไม่เกิดอุทกภยัใน

นาํท่วมขงั หมู่ที 7 ใหม่ ในพืนที พืนที

5 โครงการก่อสร้างราง เพือใหก้ารระบายนาํมีความ ก่อสร้างรางระบายนาํคสล.จาก 300,000 - - - ความพึงพอใจ มีการระบายนาํทีดี กองช่าง
ระบายนาํ คสล. หมู่ที 7 คล่องตวั รวดเร็วและไม่มี สะพานเหมืองแม่ขกัถึงหนา้ โครงการ ของประชาชน ไม่เกิดอุทกภยัใน

นาํท่วมขงั บา้นนางพรศิลป์ สืบตระกลู ใหม่ ในพืนที พืนที
หมู่ที 7

6 โครงการก่อสร้างรางส่งนาํ เพือป้องกนันาํกดัเซาะ และลน้ ก่อสร้างรางส่งนาํ คสล. รูปตวั 500,000 - - - ความพึงพอใจ มีรางส่งนาํไวป้้อง กองช่าง
คสล. ลาํเหมืองแม่ตาช่วย ตลิงเขา้ท่วมบา้นเรือนพืชผล ย ูขนาดกวา้ง 2.80 เมตร สูง โครงการ ของประชาชน กนันาํกดัเซาะตลิง
หมู่ที 7 ทางการเกษตร ตลอดจนเพือ 1.65 เมตร ยาว 50.00 เมตร ใหม่ ในพืนที เขา้ท่วมบา้นเรือน

ความปลอดภยัในชีวิตและ ตามแบบ ทต.แม่ท่าชา้งกาํหนด
ทรัพยสิ์นของประชาชน

งบประมาณและทีผ่านมา



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการก่อสร้างโรงสูบ เพือแกไ้ขและป้องกนัการ ก่อสร้างโรงสูบนาํ คสล. หมู่ที 800,000 - - - ความพึงพอใจ มีโรงสูบนาํไวเ้พือ กองช่าง/

นาํ คสล. หมู่ที 7 ขาดแคลนนาํในช่วงฤดูแลง้ 7 ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว โครงการ ของประชาชน ป้องกนัและแกไ้ข กองพนัพฒันา
และช่วยเหลือการเกษตร 3.00 เมตร พร้อมติดตงัเครือง ใหม่ ในพืนที ปัญหาการขาดแคลน ที 3
กรรมของประชาชน สูบนาํและขยายเขตไฟฟ้าแรง นาํในฤดูแลง้

ตาํ ตามแบบ ทต.แม่ท่าชา้ง
กาํหนด

8 โครงการเทลาน คสล. เมรุ เพือใชใ้นกิจกรรมของชุมชน เทลาน คสล. เมรุ(ป่าชา้บา้นกอง) 100,000 - - - จาํนวนที ประชาชนมีสถานที กองช่าง
(ป่าชา้บา้นกอง) หมู่ 7 และประกอบพิธีทางศาสนา บา้นป่าแป๋ - โรงววั หมู่ที 7 โครงการ ก่อสร้าง จดักิจกรรมทาง

จาํนวน 1 แห่ง ใหม่ แลว้เสร็จ ศาสนา
9 โครงการก่อสร้างราง เพือใหก้ารระบายนาํมีความ ก่อสร้างรางระบายนาํ คสล.จาก - 200,000 - - ความพึงพอใจ มีการระบายนาํทีดี กองช่าง/

ระบายนาํ คสล. หมู่ที 7 คล่องตวั รวดเร็วและไม่มี หนา้บา้นนายมารุตถึงหนา้บา้น โครงการ ของประชาชน ไม่เกิดอุทกภยัใน
นาํท่วมขงั นายถา หมู่ที 7 ใหม่ ในพืนที พืนที

10 โครงการก่อสร้างถนน เพือใหก้ารคมนาคมมีความ ก่อสร้างถนนคสล. บริเวณ - 150,000 - - ความพึงพอใจ การคมนาคมมีความ กองช่าง
คสล. หมู่ที 7 สะดวก ปลอดภยั ไม่เกิด ซอยเขา้บา้นนางต๋าเขียว โครงการ ของประชาชน สะดวก ปลอดภยั

อุบติัเหตุในพืนที ณ สกลุ หมุ่ที 7 ใหม่ ในพืนที ไม่เกิดอุบติัเหตุ

11 โครงการยา้ยเสาไฟฟ้า เพือความสะดวกและความ ยา้ยเสาไฟฟ้าบริเวณสพาน - - 300,000 - ความพึงพอใจ เกิดความปลอดภยั กองช่าง
แรงสูงและแรงตาํ หมู่ที 7 ปลอดภยัในการคมนาคม ป่าแป๋ถึงหนา้บา้นนายนิรุจ (ปี 2560 ของประชาชน ในการคมนาคม การไฟฟ้า

หมู่ที 7 ใหม่ ในพืนที อ.หางดง

งบประมาณและทีผ่านมา



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 โครงการขยายผิวจราจร เพือการสญัจรทีสะดวกปลอดภยัขยายผิวจราจรและก่อสร้างราง - - 300,000 - ความพึงพอใจ การคมนาคมสะดวก กองช่าง

และก่อสร้างรางระบายนาํ และมีทีสาํหรับระบายนาํท่วม ระบายนาํ บริเวณหนา้หอพกั (ปี 2560 ของประชาชน ปลอดภยั และ
หมู่ที 7 ขงัออกลาํเหมืองสาธารณะ ดอกจนั ถึงลาํเหมืองแม่ขกั 300,000) ในพืนที ไม่เกิดนาํท่วม ใน

หมู่ที 7 พืนที
13 โครงการติดตงัไฟฟ้า แสง เพือใหก้ารคมนาคมมีความ ติดตงัระบบไฟฟ้าใหแ้สง - - 100,000 - ความพึงพอใจ การคมนาคมมีความ กองช่าง

สวา่ง  หมู่ที 7 สะดวก ปลอดภยั ไม่เกิด สวา่งบริเวณซอยขา้งโรงงาน โครงการ ของประชาชน สะดวก ปลอดภยั
อุบติัเหตุในพืนที ดีพาร์ทเมนท์ 99 ถึงทา้ยซอย ใหม่ ในพืนที ไม่เกิดอุบติัเหตุ

หมู่ที 7
14 โครงการก่อสร้างพนงั เพือป้องกนัตลิงพงัและ ก่อสร้างพนงักนันาํ คสล.ดา้น - - 200,000 - ความพึงพอใจ ป้องกนันาํเซาะตลิง กองช่าง

กนันาํ คสล.ลาํเหมืองแม่ตา นาํเขา้ท่วมบา้นเรือนประชาชน ทิศใตต่้อจากของเดิมบริเวณ (ปี 2560 ของประชาชน ไม่เกิดปัญหา
ช่วย หมู่ที 7 หลงับา้นนายณรงค ์ อินต๊ะรังษี 200,000) ในพืนที อุทกภยั

 ในลาํเหมืองแม่ตาซ่วย และ
ตามจุดเสียงต่างๆ

15 โครงการซ่อมแซมรางส่ง เพือป้องกนันาํท่วมขงัในพืนที ซ่อมแซมรางส่งนาํและท่อ - - 80,000 - ความพึงพอใจ ป้องกนันาํท่วม กองช่าง
นาํและท่อระบายนาํขา้ง ระบายนาํในหมู่บา้น ป่าแป๋ (ปี 2560 ของประชาชน ไหลเขา้บา้นเรือน
ถนนหมู่บา้นป่าแป๋ โรงววั โรงววั หมู่ที 7 80000 ในพืนที ประชาชน
 หมู่ที 7

งบประมาณและทีผ่านมา



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
16 โครงการก่อสร้างพนงักนันาํ เพือป้องกนัตลิงพงัและ ก่อสร้างพนงักนันาํ คสล. - - 350,000 - ความพึงพอใจ ป้องกนัตลิงพงั กองช่าง

คสล. หมู่ 7 นาํเขา้ท่วมบา้นเรือน ลาํเหมืองแม่ขกั บริเวณหนา้ (ปี 2560 ของประชาชน ไม่ไม่ท่วมบา้นเรือน
ประชาชน ศูนย ์ศสมช หมู่ที 7 350000 ในพืนที ประชาชน

17 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพือระบายนาํใหมี้ความ ปรับปรุง ซ่อมแซมรางระบาย - - 500,000 - ความพึงพอใจ มีการระบายนาํทีดี กองช่าง
ท่อระบายนาํขา้งถนนบา้น คล่องตวั รวดเร็ว และไม่มี นาํและท่อระบายนาํทางแยก (ปี 2560 ของประชาชน ไม่เกิดอุทกภยัใน
ป่าแป๋ โรงววั หมู่ 7 นาํท่วมขงั ถนนหลกั ซอย 1 หมู่ที 7 500000 ในพืนที พืนที

18 โครงการก่อสร้างถนน เพือใหก้ารคมนาคมมีความ ก่อสร้างถนนคสล. บริเวณ - - 200,000 - ความพึงพอใจ การคมนาคมมีความ กองช่าง
คสล. หมู่ที 7 สะดวก ปลอดภยั ไม่เกิด ซอยเขา้บา้นนางสายพิณ โครงการ ของประชาชน สะดวก ปลอดภยั

อุบติัเหตุในพืนที จนัทร์เป็ง หมู่ที 7 ใหม่ ในพืนที ไม่เกิดอุบติัเหตุ
19 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาล เพือป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ขดุเจาะบ่อบาดาล บริเวณ - - - 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีนาํ กองช่าง

หมู่ที 7 ภยัแลง้ ประปาหมู่บา้น หมู่ที 7 โครงการ ของประชาชน สะอาดบริโภค
ใหม่ ในพืนที

20 โครงการก่อสร้างท่อลอด เพือการระบายนาํมีความ ก่อสร้างท่อลอดเหลียม คสล. 300,000 - - - ความพึงพอใจ มีการระบายนาํทีดี กองช่าง
เหลียม คสล. หมู่ที 7 ลาํ คล่องตวั รวดเร็ว และไม่มี หมู่ที 7 ลาํเหมืองแม่ตาช่วย โครงการ ของประชาชน ไม่เกิดอุทกภยัใน
เหมืองแม่ตาช่วย นาํท่วมขงัในพืนที กวา้ง 2.10 ม.ยาว7.00ม. สูง1.80 ม. ใหม่ ในพืนที พืนที

21 โครงการก่อสร้างท่อลอด เพือการระบายนาํมีความ ก่อสร้างท่อลอดเหลียม คสล. 450,000 - - - ความพึงพอใจ มีการระบายนาํทีดี กองช่าง
เหลียม คสล. หมู่ที 7 ลาํ คล่องตวั รวดเร็ว และไม่มี หมู่ที 7 ลาํเหมืองแม่ขกั กวา้ง โครงการ ของประชาชน ไม่เกิดอุทกภยัใน
เหมืองแม่ขกั นาํท่วมขงัในพืนที 4.00 ม. ยาว 6.00 ม. สูง2.50 ม. ใหม่ ในพืนที พืนที

งบประมาณและทีผ่านมา



ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที 5 การพฒันาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสและเป็นธรรม
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที 1 การพฒันาโครงสร้างพืนฐานทีเหมาะสมกบัชุมชน
ค.Thailand 4.0 กลไกขบัเคลือนทีเป็นมติรกบัสิงแวดล้อมอย่างยังยนื
1.ยุทธศาสตร์ การพฒันาโครงสร้างพืนฐานทีเหมาะสมกบัประชาชนเชิงรุก
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพือใหป้ระชาชนมีการสญัจร ปรับปรุงพืนผิวจราจรดว้ย 3,000,000 - - - ความพึงพอใจ ประชาชนมีการ กองช่าง/

ดว้ยแอสฟัลท ์ซอย 1 ไปมา สะดวก ปลอดภยั แอสฟัลท ์ซอย 1 ชุมชน (ปี 2560 ของประชาชน สญัจร ไปมา อบจ.
 ชุมชนเจริญทรัพย ์ม.7 เจริญทรัพย ์หมู่ 7 3,000,000) ในพืนที สะดวก ปลอดภยั

2 โครงการก่อสร้างราง เพือใหมี้ทีสาํหรับระบายนาํ ก่อสร้างรางระบายนาํ คสล. 600,000 - - - ความพึงพอใจ มีการระบายนาํ กองช่าง
ระบายนาํ คสล. ซอย 1,2,3 ทีท่วมขงัออกลาํเหมือง  ซอย 1,2,3 ชุมชนเจริญทรัพย์ โครงการ ของประชาชน ทีดีขึน ไม่เกิด
เจริญทรัพย ์หมู่ 7 สาธารณะ ใหม่ ในพืนที อุทกภยัในพืนที

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง  อาํเภอหางดง  จังหวดัเชียงใหม่

งบประมาณและทีผ่านมา



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการปรับปรุงระบบท่อ เพือแกไ้ขปัญหาการขาดแคลน ปรับปรุงระบบท่อประปาชุมชน 300,000 - - - ความพึงพอใจ ประชาชนมีนาํใช้ กองช่าง

ประปา ชุมชนเจริญทรัพย์ นาํสาํหรับใชใ้นการอุปโภค เจริญทรัพย ์หมู่ 7 โครงการ ของประชาชน สาํหรับอุปโภค
หมู่ 7 ใหม่ ในพืนที บริโภค

5 โครงการจดัซือทีดิน เพือ เพือจดัหาทีดินสาํหรับระบบ จดัซือทีดินเพือก่อสร้างระบบ 500,000 - - - ความพึงพอใจ ชุมชนมีระบบประปา กองช่าง
ก่อสร้างระบบประปาหมู่ ประปาหมู่บา้นเจริญทรัพย์ ประปาหมู่บา้นชุมชน (ปี 2560 ของประชาชน ทีสะอาดสาํหรับ
บา้น ชุมชนเจริญทรัพย ์หมู่ 7 เจริญทรัพย ์หมู่ 7 500,000) ในพืนที อุปโภค บริโภค

4 โครงการก่อสร้างระบบ เพือใหป้ระชาชนมีนาํเพือ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น - 2,700,000 - - ความพึงพอใจ ประชาชนมีนาํใช้ กองช่าง
ประปาหมู่บา้น ชุมชน อุปโภคและแกไ้ขปัญหาภยั จาํนวน 1 แห่ง (ปี 2560 ของประชาชน อยา่งทัวถึง
เจริญทรัพยห์มู่ 7 แลง้ 2,700,000) ในพืนที

6 โครงการก่อสร้างศูนย์ เพือใหก้ารกระจายข่าวสาร ก่อสร้างศูนยก์ระจายข่าว 100,000 - - ความพึงพอใจ ประชาชนรับทราบ กองช่าง
กระจายข่าวชุมชนเจริญ ของทางราชการใหก้บั ชุมชนเจริญทรัพย ์หมู่ 7 โครงการ ของประชาชน ข่าวสารของทาง
ทรัพย ์หมู่ที 7 ประชาชน ใหม่ ในพืนที ราชการดียิงขึน

7 โครงการก่อสร้างถนน เพือใหก้ารคมนาคมมีความ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด - - 220,000 - ความพึงพอใจ การคมนาคมมีความ กองช่าง
คสล. (ชุมชนเจริญทรัพย)์ สะดวก ปลอดภยั กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 110.00 โครงการ ของประชาชน สะดวก ปลอดภยั
หมู่ที 7 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี ใหม่ ในพืนที ไม่เกิดอุบติัเหตุ

พืนทีไม่นอ้ยกวา่ 440.00 ตรม.
 ซอยขา้งทีดินนางเครือวลัย์
 อินทร์ชยั

งบประมาณและทีผ่านมา



ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที 5 การพฒันาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสและเป็นธรรม
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที 1 การพฒันาโครงสร้างพืนฐานทีเหมาะสมกบัชุมชน
ค.Thailand 4.0 กลไกขบัเคลือนทีเป็นมติรกบัสิงแวดล้อมอย่างยังยนื
1.ยุทธศาสตร์ การพฒันาโครงสร้างพืนฐานทีเหมาะสมกบัประชาชนเชิงรุก
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการขยายสะพาน เพือใหป้ระชาชนมีการสญัจร ขยายสะพานทางเขา้ถนนครอบ 200,000 - - - ความพึงพอใจ ประชาชนมีการ กองช่าง

หมู่ที 8 ไปมา ไดส้ะดวก ลาํเหมือง หมู่ 8 บริเวณหนา้บา้น (ปี 2560 ของประชาชน สญัจรไป มา
นางศรีลอย ใจแขง็ จาํนวน 1 แห่ง 200000 ในพืนที สะดวก ปลอดภยั

2 ก่อสร้างราวกนัตก หมู่ที 8 เพือความปลอดภยัในชีวิต ก่อสร้างราวกนัตก ตงัแต่บริเวณ 200,000 - - - ความพึงพอใจ ประชาชนมีความ กองช่าง
และทรัพยสิ์นของประชาชน บา้นนายสุระกนั วยัภา ถึง (ปี 2560 ของประชาชน ปลอดภยัในชีวิต

สะพานแม่ขกั 200000 ในพืนที และทรัพยสิ์น

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง  อาํเภอหางดง  จังหวดัเชียงใหม่

งบประมาณและทีผ่านมา



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการก่อสร้างระบบนาํ เพือใหป้ระปาหมู่บา้นมี ก่อสร้างระบบนาํทิงประปา 10,000 - - - ความพึงพอใจ ระบบประปามี กองช่าง

ทิง ประปาหมู่บา้น หมู่ 8 ประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ หมู่บา้นหมู่ที 8 (ปี 2560 ของประชาชน ประสิทธิภาพ พร้อม
10000 ในพืนที ใหบ้ริการประชาชน

4 โครงการต่อเติมโครงหลงัคา เพือใชจ้ดักิจกรรมต่างๆ ของ ต่อเติมโครงหลงัคาสนามกีฬา 200,000 - - - ความพึงพอใจ หมู่บา้นมีสถานที กองช่าง
สนามกีฬา หมู่ 8 หมู่บา้น  หมู่ 8 (ปี 2560 ของประชาชน จดักิจกรรมต่างๆ

200000 ในพืนที
5 โครงการขยายผิวจราจร เพือใหป้ระชาชนมีการสญัจร ก่อสร้างพนงั คสล.พร้อมขยาย 500,000 - - - ความพึงพอใจ ประชาชนมีการ กองช่าง

สายทาง ชม.ถ.204 - 01 ไป มา สะดวกปลอดภยั ผิวจราจรแบบ คสล. สายทาง (ปี 2560 ของประชาชน สญัจร ไป มา
ชม.ถ. 204-01 บริเวณขา้งบา้น (ลาํดบัที 2) ในพืนที สะดวก ปลอดภยั
นายเสวก คาํมา ถึงบริเวณบา้น
นายสุวรรณใจแขง็
จาํนวน 1 จุด

6 โครงการก่อสร้างท่อลอด เพือป้องกนันาํเขา้ท่วมขงั ก่อสร้างท่อลอดเหลียม คสล. 100,000 - - - ความพึงพอใจ นาํไม่ท่วมขงับา้น กองช่าง
เหลียม คสล. หมู่ที 8 บา้นเรือนและพืนทีการเกษตร บริเวณถนนหนา้บา้นนายสอน โครงการ ของประชาชน เรือนประชาชนและ

เชือก๋อง ตามแบบ ทต.แม่ท่า ใหม่ ในพืนที พืนทีการเกษตร
ชา้งกาํหนด

งบประมาณและทีผ่านมา



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการวางท่อพร้อม เพือใหมี้ทีสาํหรับระบายนาํ วางท่อพร้อมบ่อพกั 0.60 เมตร - 50,000 - - ความพึงพอใจ การระบายนาํสู่ กองช่าง

บ่อพกั หมู่ที 8 ทีท่วมขงัในพืนทีออกไปสู่ ขา้งบา้นนายเอกลกัษณ์ ( ปี 2560 ของประชาชน แหล่งนาํสาธารณะ
ลาํเหมืองสาธารณะ ดวงแกว้ 50,000) ในพืนที ดีขึนไม่ท่วมขงั

8 โครงการติดตงัป้ายเครือง เพือการคมนาคมมีความ ติดตงัป้ายเครืองหมายสญัญาณ - 100,000 - - ความพึงพอใจ ประชาชนมีการ กองช่าง
หมายไฟสญัญาณจราจร สะดวก ปลอดภยั ไฟจราจรเพือความปลอดภยั โครงการ ของประชาชน สญัจรไปมา
ภายในหมู่บา้น หมู่ที 8 เช่นป้ายลดความเร็วในหมู่บา้น ใหม่ ในพืนที สะดวก ปลอดภยั

9 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพือใหมี้ทีสาํหรับระบายนาํ ก่อสร้างรางระบายนาํบริเวณ - - 200,000 - ความพึงพอใจ การระบายนาํสู่ กองช่าง
นาํ หมู่ 8 ทีท่วมขงัออกสู่ลาํเหมือง บา้นนางมาลา มหาวนั นายนวล โครงการ ของประชาชน แหล่งนาํสาธารณะ

สาธารณะ ต่อจากหมืน นายอินสอน เชือก่อง ใหม่ ในพืนที ดีขึนไม่ท่วมขงั
10 โครงการก่อสร้างอาคาร เพือใชส้าํหรับเกบ็ของของ ก่อสร้างอาคารเกบ็วสัดุ - - - 100,000 ความพึงพอใจ หมู่บา้นมีสถานที กองช่าง

เกบ็วสัดุอุปกรณ์ของ หมู่บา้น อุปกรณ์ของหมู่บา้นหมู่ที 8 โครงการ ของประชาชน สาํหรับใชเ้กบ็ของ
หมู่บา้น หมู่ที 8 บริเวณทีสาธารณะภายใน ใหม่ ในพืนที

หมู่บา้น

งบประมาณและทีผ่านมา



ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที 5 การพฒันาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสและเป็นธรรม
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที 1 การพฒันาโครงสร้างพืนฐานทีเหมาะสมกบัชุมชน
ค.Thailand 4.0 กลไกขบัเคลือนทีเป็นมติรกบัสิงแวดล้อมอย่างยังยนื
1.ยุทธศาสตร์ การพฒันาโครงสร้างพืนฐานทีเหมาะสมกบัประชาชนเชิงรุก
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างราวกนัตก เพือความปลอดภยัในชีวิต ก่อสร้างราวกนัตกบริเวณ 200,000 - - - ความพึงพอใจ ประชาชนมีความ กองช่าง

หมู่ที 9 และทรัพยสิ์นของประชาชน หนา้บา้นนายสิงห์คาํ  ใจโต โครงการ ของประชาชน ปลอดภยัในชีวิต
ทีสญัจร ไปมา ถึงบา้นางสุชาดา คาํไชย หมู่ที 9 ใหม่ ในพืนที และทรัพยสิ์น

2 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพือใหมี้ทีสาํหรับระบายนาํ ก่อสร้างรางระบายนาํ คสล.ขา้ง 430,000 - - - ความพึงพอใจ มีการระบายนาํ กองช่าง
นาํ คสล. หมู่ 9 ทีท่วมขงัออกลาํเหมือง บา้นนางจนัทร์สม กนัทะวงศ์ (ปี 2560 ของประชาชน ทีดีขึน ไม่เกิด

สาธารณะ ถึงบา้นนายสิงห์คาํ  ใจโต 430,000) ในพืนที อุทกภยัในพืนที

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง  อาํเภอหางดง  จังหวดัเชียงใหม่

งบประมาณและทีผ่านมา



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการเจาะบ่อบาดาล เพือใหส้นามกีฬาของเทศบาล เจาะบ่อบาดาลสนามกีฬา 600,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีสนาม กองช่าง

สนามกีฬาเทศบาลตาํบล มีความพร้อมในการใหบ้ริการ เทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้ง โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ ของประชาชน กีฬาทีมีความพร้อม
แม่ท่าชา้ง หมู่ 9 แก่ประชาชน หมู่ 9 ใหม่ ใหม่ ใหม่ ใหม่ ในพืนที ในการใหบ้ริการ

4 โครงการขยายท่อลอด เพือความปลอดภยัในชีวิต ขยายท่อลอด คสล.บริเวณเขต 500,000 - - - ความพึงพอใจ ประชาชนมีความ กองช่าง
คสล. หมู่ที 9 และทรัพยสิ์นของประชาชน ติดต่อ ทต.หางดง พร้อมราว โครงการ ของประชาชน ปลอดภยัในชีวิต

ทีสญัจร ไปมา  กนัตกบริเวณหนา้บา้น ใหม่ ในพืนที และทรัพยสิ์น
นางสุชาดา  คาํไชย

5 โครงการก่อสร้างศูนยเ์รียน เพือส่งเสริม อนุรักษ ์และสืบ ก่อสร้างศูนยเ์รียนรู้ดา้นวฒัน 2,500,000 - - - อาคารศูนย์ ศิลปะ วฒันธรรม กองช่าง
รู้ดา้นวฒันธรรมและภูมิ สานศิลปะ วฒันธรรมของ ธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิน (ปี 2560 ศิลปวฒันธรรมฯ ของ ต.หางดงไดรั้บ
ปัญญาทอ้งถินตาํบลหางดง ต.หางดงให ้ผูที้สนใจและ ตาํบลหาดง จาํนวน 1 หลงั 2,500,000) จาํนวน 1 หลงั การอนุรักษสื์บสาน

เยาวชนเขา้มาศึกษา
6 โครงการปรับปรุงฝาราง เพือความปลอดภยัในชีวิต ปรับปรุงฝาราง ขนาดกวา้ง 50,000 - - - ความพึงพอใจ มีฝารางทีไม่ชาํรุด กองช่าง

ระบายนาํ สายทาง ชม.ถ. และทรัพยสิ์นของประชาชน 0.58 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบ โครงการ ของประชาชน เพือความปลอดภยั
204-8 บา้นดง - บา้นดง โดยทัวไปทีใชถ้นน ทต.แม่ท่าชา้งกาํหนด ใหม่ ในพืนที ในชีวิตและทรัพย์
หลวง หมู่ที 9 สินของประชาชน

งบประมาณและทีผ่านมา



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการก่อสร้างท่อลอด เพือก่อสร้างท่อลอดเหลียม เพือก่อสร้างท่อลอดเหลียม 250,000 - - - ความพึงพอใจ มีท่อลอดเหลียม กองช่าง

เหลียม คสล. หมู่ 9 คสล. ทดแทนของเดิมทีมี คสล. เขตติดต่อ ทต.หางดง โครงการ ของประชาชน คสล.ทดแทนของ
ขนาดเลก็ กีดขวางทางนาํใน บา้นดงใต ้ตามแบบ ทต. ใหม่ ในพืนที เดิมทีมีขนาดใหญ่
ฤดูนาํหลาก ระบายนาํไม่ทนั แม่ท่าชา้งกาํหนด ขึน สามารถระบาย

นาํไดดี้ในฤดูนาํ
หลาก

8 โครงการก่อสร้างพนงั เพือป้องกนันาํกดัเซาะและ ก่อสร้างพนงักนันาํ คสล.ขนาด 420,000 - - - ความพึงพอใจ มีพนงักนันาํทีมันคง กองช่าง
กนันาํ คสล. ลาํเหมือง ลน้ตลิงเขา้ท่วมบา้นเรือน หนาดา้นบน 0.15 ม. หนาดา้น โครงการ ของประชาชน แขง็แรง นาํไม่ท่วม
จอมทอง หมู่ที 9 พืชผลทางการเกษตรและ ล่าง 0.20 ม. ยาว 70 ม. บริเวณ ใหม่ ในพืนที บา้นเรือนประชาชน

ความปลอดภยัในทรัพยสิ์น ทีดินนางปา อินต๊ะ ตามแบบ มีความปลอดภยัใน
ของประชาชน ทต.แม่ท่าชา้งกาํหนด ชีวิตและทรัพยสิ์น

9 โครงการก่อสร้างถนน เพือใหก้ารคมนาคมมีความ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กวา้ง 50}000 - - - ความพึงพอใจ ประชาชนมีถนนที กองช่าง
คสล. หมู่ที 9 สะดวก ปลอดภยั 1.90 เมตร ยาว 36.60 เมตร โครงการ ของประชาชน ดี การคมนาคมมี

หนา 0.15 ม. หรือมีพืนทีรวม ใหม่ ในพืนที ความสะดวก
ไม่นอ้ยกวา่ 65.46 ตรม. ซอย ปลอดภยั
ขา้งบา้นนายสุพรรณ ราชธานี

10 โครงการก่อสร้างราวกนัตก เพือความปลอดภยัในชีวิต ก่อสร้างราวกนัตก ตงัแต่ - 100,000 - - ความพึงพอใจ ประชาชนมีความ กองช่าง
หมู่ที 9 และทรัพยสิ์นของประชาชน บริเวณบา้นนางสุธรรม (ปี 2560 ของประชาชน ปลอดภยัในชีวิต

ทีสญัจร ไปมา คาํวงัสวสัดิ ถึงบา้นฝรัง 100,000) ในพืนที และทรัพยสิ์น

งบประมาณและทีผ่านมา



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 โครงการก่อสร้างราวกนัตก เพือความปลอดภยัในการ ก่อสร้างราวกนัตกบริเวณ - 200,000 - - ความพึงพอใจ ประชาชนไดรั้บ กองช่าง

บริเวณจุดเสียงภายใน คมนาคมของประชาชน จุดเสียงภายในหมู่บา้น หมู่ที 9 (ปี 2560 ของประชาชน ความปลอดภยัใน
หมู่บา้น หมู่ที 9 200,000) ในพืนที การใชร้ถ ใชถ้นน

12 โครงการก่อสร้างซุม้ประตู เพือใหป้ระชาชนทีสญัจรไป ก่อสร้างซุม้ประตูหมู่บา้น - 750,000 - - ความพึงพอใจ ประชาชนทีสญัจร กองช่าง
หมุ่บา้น หมุ่ที 9 มาไดท้ราบถึงจุดหมายปลาย จาํนวน 3 จุด โครงการ ของประชาชน ไปมา ทราบถึงจุด

ทางและเป็นระเบียบเรียบ ใหม่ ในพืนที หมายปลายทาง
ร้อย

13 โครงการวางท่อ คสล.พร้อม เพือความปลอดภยัในชีวิต วางท่อ คสล.พร้อมอาคารปาก - 400,000 - - ความพึงพอใจ ประชาชนมีความ กองช่าง
อาคารประกอบ หมู่ที 9 และทรัพยสิ์นของประชาชน ท่อ ก่อสร้างถนน คสล. และ โครงการ ของประชาชน ปลอดภยัในชีวิต

ทีสญัจร ไป-มา ทาํราวกนัตก บริเวณบา้นนาย ใหม่ ในพืนที และทรัพยสิ์น
อินสวน (ศาลเจา้พ่อดงใต)้

งบประมาณและทีผ่านมา











ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที 5 การพฒันาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสและเป็นธรรม
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที 1 การพฒันาโครงสร้างพืนฐานทีเหมาะสมกบัชุมชน
ค.Thailand 4.0 กลไกขบัเคลือนทีเป็นมติรกบัสิงแวดล้อมอย่างยังยนื
1.ยุทธศาสตร์ การพฒันาโครงสร้างพืนฐานทีเหมาะสมกบัประชาชนเชิงรุก
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้าง เพือปรับปรุงซ่อมแซม ดาํเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม 500,000 500,000 500,000 500,000 อาคารสาํนกังาน มีความเหมาะสม กองช่าง

ต่อเติมอาคารใหเ้หมาะสม ก่อสร้างอาคารใหเ้พียงพอกบั ก่อสร้างอาคารสาํนกังาน ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 เหมาะสมกบั และเนือทีเพียงพอ
กบัการทาํงานและให้ จาํนวนขา้ราชการ พนกังาน 500,000) 500,000) 500,000) 500,000) จาํนวนบุคลากร กบัผูม้าใชบ้ริการ
บริการประชาชน เพือการบริหารงานมีประสิทธิภาพ

2 โครงการติดตงัไฟฟ้าส่อง เพือการคมนาคมในตอน ติดตงัไฟฟ้าส่องสวา่งถนน 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีการ กองช่าง
สวา่งถนนสาธารณะ ภายใน กลางคืนมีความสะดวก สาธารณะจุดสาํคญั ภายในพืนที ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของประชาชน คมนาคมทีสะดวก
เขตเทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้ง ปลอดภยั เขตเทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้ง ใหม่ ใหม่ ใหม่ ใหม่ ในพืนที ปลอดภยัในตอน

กลางคืน

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง  อาํเภอหางดง  จังหวดัเชียงใหม่

งบประมาณและทีผ่านมา



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการซ่อมแซมถนน เพือความปลอดภยัในการใช้ ซ่อมแซมถนนภายในเขต 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีเสน้ทาง กองช่าง

ภายในเขตเทศบาลตาํบล รถ ใชถ้นนของประชาชน การ เทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้งทีชาํรุด ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของประชาชน การคมนาคมที
แม่ท่าชา้ง คมนาคมมีความสะดวก เสียหาย 200,000) 200,000) 200,000) 200,000) ในพืนที สะดวก ปลอดภยั

4 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ เพือใหภู้มิทศันภ์ายในเทศบาล ดาํเนินการปรับปรุงภูมิทศัน์ 50000 50000 50000 50000 ความพึงพอใจ ภูมิทศันภ์ายใน กองช่าง
ภายในตาํบล มีความสวยงาม สะอาด ภายในตาํบล เช่น ตดัหญา้ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ ของประชาชน เทศบาลมีความสวย สาํนกัปลดั

ร่มรืน ปลกูตน้ไม ้ฯลฯ ใหม่ ใหม่ ใหม่ ใหม่ ในพืนที งามร่มรืน
5 โครงการก่อสร้างราวกนัตก เพือตวามปลอดภยัในชีวิต ก่อสร้างราวกนัตก ราวสะทอ้น 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีความ กองช่าง

ราวสะทอ้นแสงตามทางโคง้ และทรัพยสิ์นของประชาชน แสงตามทางโคง้ ทางเสียง ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของประชาชน ปลอดภยัในชีวิต
ทางเสียง ภายในตาํบล ทีสญัจร ไป มา  ภายในตาํบล 300,000) 300,000) 300,000) 300,000) ในพืนที แทรัพยสิ์น

6 โครงการติดตงัป้ายจราจร กระ เพือความปลอดภยัในชีวิต ติดตงัป้ายจราจร  กระจกโคง้ 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีความ กองช่าง
จกโคง้ ป้ายซอย ป้ายชือสายทางและทรัพยสิ์นของประชาชน ป้ายซอย ป้ายชือสายทางในเขต ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของประชาชน ปลอดภยัในชีวิต
ในเขตเทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้ง เทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้ง 200,000) 200,000) 200,000) 200,000) ในพืนที และทรัพยสิ์น

7 โครงการปรับปรุงผวิจราจร เพือใหก้ารคมนาคมมีความ ปรับปรุงผวิจราจรดว้ยแอสฟัลท์ 3,600,000 - - ความพึงพอใจ ประชาชนมีเสินทาง กองช่าง
ดว้ยแอสฟัลท ์สายทาง ชม.ถ สะดวก ปลอดภยั สายทาง ชม.ถ 204-01,02,03 (ปี 2560 ของประชาชน การคมนาคมที
204-01,02,03,04,05,06,07,08 ,04,05,06,07,08 3,600,000) ในพืนที สะดวก ปลอดภยั

8 โครงการขยายผิวจราจร เพือใหก้ารคมนาคมมีความ ขยายผวิจราจรแบบ คสล. สาย 3,000,000 - - ความพึงพอใจ ประชาชนมีเสน้ทาง กองช่าง
แบบ คสล. สายทาง ชม.ถ. สะดวก ปลอดภยั ทาง ชม.ถ.204-01,02,03,04, (ปี 2560 ของประชาชน การคมนาคมที
204-01,02,03,04,05,06,07,08 05,06,07,08 3,000,000) ในพืนที สะดวก ปลอดภยั

งบประมาณและทีผ่านมา



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการก่อสร้างเนินสะดุด เพือใหก้ารคมนาคมมีความ ก่อสร้างเนินสะดุด ป้ายจาํกดั 100,000 100,000 100,000 100,000 อุบติัเหตุลดลง ประชาชนมีเสน้ทาง กองช่าง

ป้ายจาํกดัความเร็ว ตามจุด สะดวกปลอดภยั ความเร็วตามจุดเสียง ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 การคมนาคมที
เสียงภายในเขตเทศบาล จุดอนัตราย 100000 100000 100000 100000 สะดวก ปลอดภยั

10 โครงการซ่อมแซมฝาปิดท่อ เพือความปลอดภยัในการ ซ่อมแซมฝาปิดท่อระบายนาํใน 100,000 100,000 100,000 100,000 ความปลอดภยั ประชาชนมีเสน้ทาง กองช่าง
ระบายนาํในจุดทีชาํรุด ใชร้ถ ใชถ้นนของประชาชน จุดทีชาํรุดเสียหาย ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 เพิมขึน อุบติัเหตุ การคมนาคมที
เสียหายภายในเขตเทศบาล 100000 100000 100000 100000 ลดลง สะดวก ปลอดภยั

11 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาล เพือใหป้ระชาชนมีนาํไวใ้ช้ ขดุเจาะบ่อบาดาลพร้อมท่อ 1,500,000 300,000 - - ความพึงพอใจ ประชาชนมีนาํใช้ กองช่าง
พร้อมท่อและอุปกรณ์ หมู่ 1, เพืออุปโภคและบริโภคและ และอุปกรณ์ หมู่ 1,6,7,8,9 (ปี 2560 (ปี 2560 ของประชาชน เพืออุปโภคและ
6,7,8,9 แกปั้ญหาภยัแลง้ 300,000) 300,000) ในพืนที บริโภค

12 โครงการจดัซือทีดิน เพือใชใ้นกิจการของเทศบาล จดัซือทีดิน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ทีดินทีจะจดัซือ เทศบาลมีพืนที กองช่าง
ตาํบลแม่ท่าชา้ง ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ใชส้อยและบริการ

10,000,000) 10,000,000) 10,000,000) 10,000,000) ประชาชนเพิมขึน
13 โครงการเป่าลา้งและ เพือใหป้ระชาชนมีนาํเพือ เป่าลา้งและทดสอบปริมาณ 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีนาํใช้ กองช่าง

ทดสอบปริมาณนาํบ่อ อุปโภคและแกไ้ขปัญหา นาํบ่อบาดาล หมู่ 1,6,7,8,9 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของประชาชนในอยา่งทัวถึง สามารถ
บาดาล หมู่ 1,6,7,8,9 ภยัแลง้ 500,000) 500,000) 500,000) 500,000) พืนที แกไ้ขปัญหาภยัแลง้

14 โครงการขดุลอกลาํเหมือง แกไ้ขปัญหาการขาดแคลนนาํ ขดุลอกลาํเหมืองภายในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 จาํนวนปริมาณ ประชาชนในพืนที กองช่าง
ภายในเขตเทศบาลตาํบล ใชใ้นการเกษตรและแกไ้ข เทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้ง ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 นาํในแหล่งนาํ และเกษตรกรมีนาํ
แม่ท่าชา้ง ปัญหาอุทกภยั 100,000) 100,000) 100,000) 100,000) เพิมขึน ใชท้งัปีและลด

ปัญหาอุทกภยั

งบประมาณและทีผ่านมา



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
15 โครงการก่อสร้างอาคารโดม เพือใชจ้ดักิจกรรมต่างๆของ ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ 2,000,000 - - - ความพึงพอใจ มีสถานทีจดั กองช่าง

อเนกประสงค ์คสล.หนา้ ทางเทศบาล คสล.หนา้เทศบาลตาํบล (ปี 2560 ของประชาชน กิจกรรมของเทศบาล
เทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้ง แม่ท่าชา้ง 3,000,000) ในพืนที ทีมีมาตรฐาน

16 โครงการติดตงักลอ้ง CCTV เพือเพิมความปลอดภยัในชีวิต ดาํเนินการติดตงักลอ้ง CCTV 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีความ สาํนกัปลดั
ระยะที 2,3,4 และทรัพยสิ์นบนทอ้งถนนและ ในทุกหมู่บา้น หรือตามจุดเสียง ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของประชาชน ปลอดภยัในชีวิต

ตามจุดมุมเสียงต่าง ๆ ในทุก ต่างๆตามแบบ ทต.แม่ท่าชา้ง 100,000) 100,000) 100,000) 100,000) และทรัพยสิ์น
หมู่บา้น กาํหนด

17 โครงการปรับปรุงระบบ เพือประชาสมัพนัธ์งานของ เพิมลาํโพงเสียงตามสายหมู่บา้น 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ ประชาชนสามารถ กองช่าง
เสียงตามสายภายในเขต ทางราชการ ภายในเขตเทศบาลตาํบล ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของประชาชน รับรู้ข่าวสารของทาง
เทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้ง แม่ท่าชา้ง ใหม่ ใหม่ ใหม่ ใหม่ ในพืนที ราชการไดร้วดเร็วขึน

18 โครงการจดัระเบียบป้าย เพือใหป้้ายโฆษณาตามถนน จดัระเบียบป้ายโฆษณาตาม 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจ ป้ายโฆษณามีความ กองคลงั
โฆษณาภายในตาํบล มีความเป็นระเบียบมากขึน ถนนใหมี้ความเป็นระเบียบ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ ของประชาชน เป็นระเบียบเรียบ กองช่าง

มากขึน ใหม่ ใหม่ ใหม่ ใหม่ ในพืนที ร้อยมากยิงขึน
19 โครงการก่อสร้างหอ้งนาํ เพือใหบ้ริการแก่ผูป้กครอง ก่อสร้างหอ้งนาํในศูนย์ 200,000 - - - ความพึงพอใจ มีหอ้งนาํสาํหรับ กองช่าง

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ และประชาชนทัวไป พฒันาเดก็เลก็ ทต.แม่ท่าชา้ง โครงการ ของประชาชน บริการแก่ผูป้กครอง
ทต.แม่ท่าชา้ง จาํนวน 1 หลงั ใหม่ ในพืนที และประชาชนทัวไป

งบประมาณและทีผ่านมา





ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที 1 การพฒันาเศรษฐกจิอย่างสมดุลและยังยนื
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน
ค.Thailand 4.0 กลไกการขบัเคลือนผ่านการสร้างและยกระดับผลติภาพ (Productive Growth Engine)
1.ยุทธศาสตร์ การพฒันาสังคม เศรษฐกจิ และสิงแวดล้อม
1.1 แผนงาน ความเข้มแขง็ของชุมชน

เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการฝึกอบรมเพือเพิม เพือเพิมประสิทธิภาพในการ ดาํเนินการจดัฝึกอบรมและ 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ ผูเ้ขา้รับการอบรม สาํนกัปลดั

ประสิทธิภาพการปฎิบติังาน ปฎิบตังานใหก้บักลุ่มพฒันาสตรี ศึกษาดูงานใหก้บักลุ่มพฒันา ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของผูเ้ขา้อบรม ศึกษาดูงานนาํเอา
ของกลุ่มพฒันาสตรีเทศบาล และกลุ่มต่างๆในเขตเทศบาล สตรีและกลุ่มต่างๆในเขต 100,000) 100,000) 100,000) 100,000) ความรู้ทีไดไ้ป
และกลุ่มต่างๆในเขต ตาํบลแม่ท่าชา้ง เทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้ง พฒันาในชุมชน
เทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้ง

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง  อาํเภอหางดง  จังหวดัเชียงใหม่

งบประมาณและทีผ่านมา



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการพฒันาศกัยภาพ เพือพฒันาศกัยภาพสตรี สนบัสนุนงบประมาณใหก้บั 5,000 5,000 5,000 5,000 ความสาํเร็จ กลุ่มสตรีไดรั้บ สาํนกัปลดั

สตรีอาํเภอหางดง ใหมี้ความเขม็แขง็ สาํนกังานพฒันาชุมชนจงัหวดั ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของโครงการ การพฒันาศกัยภาพ
เชียงใหม่ 5,000) 5,000) 5,000) 5,000) แลว้นาํมาพฒันา

ในชุมชนได้
3 โครงการส่งเสริมและพฒันา เพือเป็นการช่วยเหลือเกือกลู ช่วยเหลือเกือกลูและจดั 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ คนในชุมชนไดรั้บ สาํนกัปลดั

กองทุนสวสัดิการชุมชน และจดัสวสัดิการใหก้บัคน สวสัดิการใหก้บัคนในชุมชน ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของผูเ้ขา้ร่วม การช่วยเหลือ
เทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้ง ในชุมชน 50,000) 50,000) 50,000) 50,000) กองทุนสวสัดิการ เกือกลูและจดั

ชุมชน สวสัดิการ
4 โครงการเงินสมทบกองทุน เพือเป็นการช่วยเหลือและ สนบัสนุนงบประมาณใหก้บั 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจ คนในชุมชนไดรั้บ สาํนกัปลดั

สวสัดิการชุมชน ส่งเสริมการออมเพือพฒันา กองทุนสวสัดิการชุมชน ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของผูเ้ขา้ร่วม การช่วยเหลือ
คุณภาพชีวิตใหก้บัประชาชน 30,000 30,000 30,000 30,000 กองทุนสวสัดิการมีสวสัดิการทีดี

ชุมชน เกิดการออม และ
มีคุณภาพชีวิตทีดี

5 โครงการหมู่บา้นเศรษฐกิจ เพือสร้างจิตสาํนึกความพอเพียงประชาชนในเขตเทศบาลตาํบล 80,000 80,000 80,000 80,000 ความเป็นอยูดี่ขึน ประชาชนมีจิตสาํ สาํนกัปลดั
พอเพียง การประหยดั อดออม และการ แม่ท่าชา้ง จาํนวน 6 หมู่บา้น ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 หนีสินลดลง นึกทีดี มีความพอ

ปใชชี้วิตแบบพอเพียงใหก้บั 2 ชุมชน 80,000 80,000 80,000 80,000 เพียง ช่วยเหลือซึง
ประชาชน กนัและกนั

งบประมาณและทีผ่านมา



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการของดีอาํเภอ เพือส่งเสริมการรวมกลุ่มและ สนบัสนุนงบประมาณการ 20,000 20,000 20,000 20,000 สินคา้ OTOP สามารถสร้างราย ปกครอง

หางดงและ OTOP อาํเภอ พฒันาสินคา้ OTOP และสร้าง ดาํเนินการใหก้บัปกครอง ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ทีมีมาตรฐาน ไดใ้หก้บักลุ่มOTOP อ.หางดง
หางดง ไดใ้หก้บัประชาชน  อ.หางดง 20000 20000 20000 20000 อ.หางดง

7 โครงการสงเคราะห์เดก็ เพือสงเคราะห์และพฒันา ดาํเนินการช่วยเหลือ บรรเทา 20,000 20,000 20,000 20,000 คุณภาพชีวิตของ เดก็ ผูพิ้การ ผูสู้ง สาํนกัปลดั
ผูพิ้การ ผูสู้งอาย ุผูติ้ดเชือ คุณภาพชีวิตและเพือบรรเทา ความเดือนร้อนของเดก็ ผูพิ้การ ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 เดก็ ผูพิ้การ อาย ุผูติ้ดเชือเอดส์
เอดส์และผูด้อ้ยโอกาส ความเดือดร้อนของเดก็ ผูสู้งอาย ุผูติ้ดเชือเอดส์และ 20,000) 20,000) 20,000) 20,000) ผูสู้งอาย ุผูติ้ดเชือ และผูด้อ้ยโอกาส

ผูพิ้การ ผูสู้งอาย ุผูติ้ดเชือเอดส์ ผูด้อ้ยโอกาส เอดส์ ผูด้อ้ย มีคุณภาพชีวิตทีดี
และผูด้อ้ยโอกาส โอกาส

8 โครงการส่งเสริมคนดี เพือยกยอ่ง เชิดชู ใหก้บัผูที้ทาํ คดัเลือกคนในชุมชนทีทาํความ 20,000 20,000 20,000 20,000 คนในชุมชนร่วม คนในชุมชนมีการ สาํนกัปลดั
ศรีแม่ท่าชา้ง ความดีและเสียสละเพือช่วย ดีช่วยเหลืองานกิจกรรมทีเป็น ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 กนัทาํกิจกรรม ทาํกิจกรรมร่วมกนั

งานส่วนรวม สาธารณะประโยชนใ์หก้บัชุม 20,000) 20,000) 20,000) 20,000) สาธารณประโยชน์มากขึน
9 โครงการส่งเสริมและพฒันา เพือใหผู้สู้งอายมีุการร่วมกลุ่ม จดักิจกรรมชมรมผูสู้งอายุ 150,000 150,000 150,000 150,000 สุขภาพจิตของ ผูสู้งอายรุวมกลุ่ม สาํนกัปลดั

คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ จดัทาํกิจกรรมเพือสร้างความ เทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้ง เดือน ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ผูสู้งอายุ กนัร่วมกนัทาํ
เทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้ง เขม็แขง็ใหช้มรมผูสู้งอายุ ละ 1 ครังรวม 12 ครัง 150,000) 150,000) 150,000) 150,000) กิจกรรมและมี

เทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้ง สุขภาพจิตทีดี
10 โครงการบริหารจดัการ เพือส่งเสริมและต่อยอดใหก้บั กิจกรรมใหค้วามรู้ เขา้ค่ายครอบ 40,000 40,000 40,000 40,000 คนในครอบครัว ครอบครัวมีความ สาํนกัปลดั

ศูนยพ์ฒันาครอบครัวใน ศูนยพ์ฒันาครอบครัวในการ ครัวเพือเชือมความสัมพนัธ์ระหวา่ง ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 มีความเขา้ใจ อบอุ่นและมีการ
ชุมชน ดาํเนินกิจกรรม พอ่ แม่ลูก และคนในครอบครัวให้ 40,000) 40,000) 40,000) 40,000) และพดูคุยกนั ทาํกิจกรรมร่วม

มีความรักความเขา้ใจกนัมากขึน มากขึน กนัมากขึน

งบประมาณและทีผ่านมา



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 โครงการพฒันาศกัยภาพ เพือส่งเสริมและสนบัสนุน จดักิจกรรมฝึกอบรมและเขา้ 100,000 100,000 100,000 100,000 เดก็และเยาวชน เดก็และเยาวชนได้ สาํนกัปลดั

เดก็และเยาวชน ใหเ้ดก็และเยาวชนมีการรวม ค่ายเกียวกบัยาเสพติดและ ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 มีจิตสาธารณะ รับการกล่อมเกลา
กลุ่มและมีกิจกรรมทีเป็น ธรรมะ 200,000) 200,000) 200,000) 200,000) ทีช่วยสงัคม ดา้นจิตใจและนาํ
ประโยชนต่์อสงัคม มาปฎิบติัต่อสงัคม

ส่วนรวม
12 โครงการชมรมผูสู้งอายุ เพือส่งเริมกิจกรรมของผูสู้ง จดักิจกรรมผูสู้งอายเุช่น 60,000 60,000 60,000 60,000 ความพึงพอใจ ผูสู้งอายมีุสุขภาพ สาํนกัปลดั

ประจาํเดือน อายเุทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้ง กิจกรรมนนัทนาการ ออก ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของผูสู้งอายุ กาย สุขภาพจิตทีดี
กาํลงักาย ตรวจสุขภาพใหก้บั 60,000 60,000 60,000 60,000 ทีเขา้ร่วมกิจกรรมร่างกายแขง็แรง
ผูสู้งอายเุป็นประจาํทุกเดือน

13 โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพือส่งเสริมใหผู้สู้งอายมีุสุขภาพจดัอบรม/ศึกษาดูงานเพือ 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ ผูสู้งอายมีุสุขภาพ สาํนกัปลดั
จิตผูสู้งอายุ จิตทีดี พฒันาผูสู้งอาย ุปีละ 1 ครัง ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของผูสู้งอายุ กาย สุขภาพจิตทีดี

50,000 50,000 50,000 50,000 ทีเขา้ร่วมกิจกรรมร่างกายแขง็แรง
14 โครงการเยียมผูสู้งอายุ เพือดูแลผูสู้งอาย ุและใหค้าํ ออกตรวจเยียมผูสู้งอายเุป็น 20,000 20,000 20,000 20,000 คุณภาพชีวิต ผูสู้งอายไุดรั้บการ สาํนกัปลดั

ทีบา้น ปรึกษาในเรืองต่างๆเช่น ประจาํอยา่งนอ้ย 5-6 ครัง ต่อปี ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของผูสู้งอายุ ดูแลในดา้นต่างๆ
สุขภาพ การฝึกอาชีพ 20,000 20,000 20,000 20,000 ทีดีขึน มากขึน

15 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้ เพือพฒันาทกัษะความรู้ในดา้น ฝึกอบรมใหค้วามรู้ดา้นสิทธิ 15,000 15,000 15,000 15,000 ความพึงพอใจ ประชาชนในพืนที สาํนกัปลดั
ดา้นสิทธิสตรี สิทธิสตรีใหก้บัประชาชน สตรีแก่ประชาชนอยา่งนอ้ย ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของประชาชน มีความรู้ในดา้นสิทธิ

ปีละ 1 ครัง 15,000 15,000 15,000 15,000 ทีเขา้รับอบรม สตรีเพิมขึน

งบประมาณและทีผ่านมา



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
16 โครงการพฒันาสตรีและ เพือพฒันาและเสริมสร้างความ จดัอบรม และใหค้วามรู้แก่สรี 20,000 20,000 20,000 20,000 สถาบนัครอบครัวสถาบนัครอบครัว สาํนกัปลดั

เสริมสร้างความเขม้แขง็ เขม้แขง็ของครอบครัว ในดา้นการสร้างความเขม้แขง็ ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 มีความเขม้แขง็ มีความเขม้แขง็
ของครอบครัว ของครอบครัว 20,000 20,000 20,000 20,000 มากขึน มากขึน

17 โครงการเชิดชูเกียรติสตรี เพือเชิดชูเกียรติใหก้บัสตรี สตรีดีเด่นเทศบาลตาํบลแม่ท่า 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจ สามารถเป็นตวัอยา่ง สาํนกัปลดั
ดีเด่น ดีเด่นทีมีผลงานดา้นต่างๆ ชา้งทีมีผลงานดีเด่นในดา้น ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของประชาชน ทีดีใหก้บัผูอื้น

ต่างๆ 10,000 10,000 10,000 10,000 ในพืนที
18 โครงการส่งเสริมและพฒันา เพือส่งเสริมกลุ่มและพฒันา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขต 20,000 20,000 20,000 20,000 กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สาํนกัปลดั

วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย กลุ่มวิสาหกิจในชุมชน เทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้ง ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ชุมชนมีรายได้ ไดรั้บการพฒันา
วิสาหกิจชุมชน 10,000) 10,000) 10,000) 10,000) เพิมมากขึน ผลิตภณัฑข์องกลุ่ม

19 โครงการจดังานมหกรรม เพือส่งเสริมสินคา้ในชุมชน จดังานมหกรรมของดีแม่ท่าชา้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 สินคา้ในชุมชน สินคา้ในชุมชน สาํนกัปลดั
ของดีแม่ท่าชา้ง โดยจดัแสดงสินคา้พืนบา้นและ ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ไดรั้บการยอมรับ เป็นทีรู้จกัและ

ผลิตภณัฑชุ์มชน 20,000) 20,000) 20,000) 20,000) แพร่หลาย
20 โครงการจดัตลาดนดั เพือใหป้ระชาชนมีแหล่งขาย มีแหล่งขายสินคา้ใหก้บั 40,000 40,000 40,000 40,000 ตลาดนดัสินคา้ ประชาชนมีแหล่ง สาํนกัปลดั

สินคา้เกษตรปลอดภยั สินคา้ในชุมชน ประชาชนในชุมชน ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 มีผูเ้ขา้มาใช้ ขายสินคา้
20,000 20,000 20,000 20,000 บริการ

21 โครงการฝึกอาชีพดา้น เพือสนบัสนุนใหป้ระชาชนใน อบรมประชาชน กลุ่มต่างๆ 40,000 40,000 40,000 40,000 รายไดข้อง เกิดการสร้างรายได้ สาํนกัปลดั
สิงประดิษฐ์ เขตเทศบาลฯมีรายไดจ้าก ทต.ม่ท่าชา้งในดา้นการฝึก ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 กลุ่มสตรีทีเพิม ใหก้บักลุ่มสตรี

งานประดิษฐต่์างๆ อาชีพ จากงานประดิษฐต่์างๆ 40,000 40,000 40,000 40,000 ขึน เทศบาล ต.แม่ท่าชา้ง

งบประมาณและทีผ่านมา



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
22 โครงการฝึกอบรมอาชีพ เพือสนบัสนุนใหก้ลุ่มผูสู้ง อบรมกลุ่มผูสู้งอาย ุทต.แม่ท่า 60,000 60,000 60,000 60,000 กลุ่มผูสู้งอาย ุมี เกิดการสร้างรายได้ สาํนกัปลดั

ใหก้บักลุ่มผูสู้งอายุ อายมีุรายไดเ้พิมขึน ชา้งในดา้นการฝึกอาชีพจาํนวน ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 รายไดเ้พิมมาก ใหก้บักลุ่มผูสู้งอายุ
1 ครัง 60,000 60,000 60,000 60,000 ขึน ทต.แม่ท่าชา้ง

23 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ เพือส่งเสริมใหป้ระชาชนแปร อบรมเชิงปฏิบติัการการแปรรูป 30,000 30,000 30,000 30,000 รายไดข้อง เกษตรกรและกลุ่ม สาํนกัปลดั
การแปรรูปผลผลติทางการ รูปผลผลิตทางการเกษตรและ ผลผลิตทางการเกษตรกบัประ ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 เกษตรกรเพิม ผูผ้ลิตสินคา้การเกษตร
เกษตร สร้างรายไดใ้หก้บัประชาชน ชาชนและกลุ่มเกษตรกรในพืนที 30,000 30,000 30,000 30,000 มากขึน มีรายไดเ้พิมมากขึน

24 โครงการฝึกอบรมการทาํ เพือส่งเสริมใหป้ระชาชนมี อบรมเชิงปฏิบติัการการทาํอาหาร 30,000 - - - ความสาํเร็จ ประชาชนมีการ สาํนกัปลดั
อาหาร การทาํอาหารทีถกูสุขลกัษณะ ปลอดภยั ใหก้บักลุ่มประชาชน ( ปี 2560 ของโครงการ ประกอบอาหารที

และนาํมาประกอบอาชีพได้ ในเขตเทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้ง 30,000 สะอาด ปลอดภยั
25 โครงการฝึกอาชีพดา้นงาน เพือส่งเสริมการฝึกอาชีพให้ ฝึกอบรมงานช่างต่างๆใหก้บั 30,000 30,000 30,000 30,000 อตัราการวา่ง สามารถสร้างรายได้ สาํนกัปลดั

ช่างต่างๆ กบัประชาชนในดา้นงานช่าง ประชาชน เทศบาลตาํบล ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 งานของ และรายไดเ้สริมให้
ต่างๆ แม่ท่าชา้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนลดลง กบัประชาชน

26 โครงการฝึกอาชีพดา้น เพือส่งเสริมการฝึกอาชีพให้ ฝึกอบรมอาชีพดา้นสมุนไพร 20,000 20,000 20,000 20,000 อตัราการวา่ง สามารถสร้างรายได้ สาํนกัปลดั
สมุนไพร และยาเมือง กบัประชาชนในดา้นสมุนไพร ใหก้บัประชาชน เทศบาล ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 งานของ และรายไดเ้สริมให้

ตาํบลแม่ท่าชา้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนลดลง กบัประชาชน
27 โครงการฝึกอาชีพดา้นการ เพือส่งเสริมการฝึกอาชีพให้ ฝึกอบรมอาชีพดา้นการบริการ ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 อตัราการวา่ง สามารถสร้างรายได้ สาํนกัปลดั

บริการ กบัประชาชนในดา้นการบริการใหก้บัประชาชน เทศบาลตาํบล (ปี2559 (ปี2559 (ปี2559 (ปี2559 งานของ และรายไดเ้สริมให้
แม่ท่าชา้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนลดลง กบัประชาชน

งบประมาณและทีผ่านมา



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
28 โครงการฝึกอบรมการเลียง เพือสร้างรายไดใ้หก้บัคนใน กลุ่มเลียงไก่พืนเมือง เทศบาล 5,000 5,000 5,000 5,000 กลุ่มประชาชน กลุ่มเลียงไก่พืนเมือง สาํนกัปลดั

ไก่พืนเมือง ชุมชนและพฒันากลุ่มเลียงไก่ ตาํบลแม่ท่าชา้ง ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ทีเลียงไก่พืนเมืองมีรายไดเ้พิมขึน และ
พืนเมือง 5000 5000 5000 5000 มีรายไดเ้พิมขึน สามารถอนุรักษ์

พนัธ์ุไก่พืนเมือง
29 โครงการฝึกอบรมและ เพือส่งเสริมและพฒันางาน ฝึกอบรมประชาชนในเขต 10,000 10,000 10,000 10,000 ความสาํเร็จของ ผูเ้ขา้อบรมสามารถ สาํนกัปลดั

พฒันางานศิลปะ และงาน ศิลปะและงานฝีมือใหส้ามารถ ทต.แม่ท่าชา้งทีมีความสนใจ ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 โครงการ ประชา นาํความรู้ไปต่อยอด
ฝีมือ เป็นสินคา้สร้างรายไดใ้หก้บั ในงานศิลปะและงานฝีมือ 10,000 10,000 10,000 10,000 ชนมีรายไดเ้พิมขึนในการสร้างรายได้

ประชาชน จาํนวน 1 ครัง ต่อปี เพิมขึน
30 โครงการจดัตงัสหกรณ์ เพือกระจายสินคา้สู่ชุมชนและ จดัตงัสหกรณ์หมู่บา้นและร้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 คุณภาพชีวิต มีแหล่งจาํหน่าย สาํนกัปลดั

หมู่บา้นและร้านคา้ชุมชน สร้างรายไดใ้หก้บัประชาชนในคา้ชุมชนจาํนวน 8 แห่ง ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของประชาชน สินคา้ชุมชนทีมี
พืนที 20000 20000 20000 20000 ทีดีขึน คุณภาพและราคาถกู

31 โครงการสนบัสนุนการ เพือสร้างรายไดใ้หก้บัชุมชน ฝึกอบรมและศึกษาดูงานการทาํ 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจ สามารถสร้าง สาํนกัปลดั
ทาํบลอ็กคอนกรีตสาํหรับ บลอ็กคอนกรีตสาํหรับสร้างอาคาร ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของผูเ้ขา้รับการ รายไดใ้หก้บั
สร้างอาคาร  ใหก้บัประชาชนทีสนใจ 30,000 30,000 30,000 30,000 อบรม ประชาชนในพืนที

32 โครงการฝึกอบรมการจดัทาํ เพือสร้างความรู้และสร้างราย ฝึกอบรมการจดัทาํบายศรี การ 30,000 30,000 30,000 30,000 ความสาํเร็จของ ผูเ้ขา้รับการอบรม สาํนกัปลดั
บายศรี จดัดอกไมส้ด มดัผา้ ไดใ้หก้บัชุมชน จดัดอกไมส้ด การมดัผา้ใหก้บั ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 โครงการ ประชา นาํความรู้ไปประ
ผกูผา้ กลุ่มสตรี ในตาํบล อยา่งนอ้ย 30000 30000 30000 30000 ชนมีรายไดเ้พิม กอบอาชีพเสริมได้

1 ครัง ขึน

งบประมาณและทีผ่านมา



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
33 โครงการฝึกอบรมและ เพือสร้างความรู้และเพิมรายได้ ดาํเนินการฝึกอบรมการทาํถ่าน 30,000 30,000 30,000 30,000 ความสาํเร็จของ ผูเ้ขา้รับการอบรม สาํนกัปลดั

สนบัสนุนการทาํถ่านเผา ใหก้บัชุมชน เผาใหก้บัประชาชนในพืนที ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 โครงการ ประชา นาํความรู้ไปประ
จาํนวน 1 ครัง 30000 30000 30000 30000 ชนมีรายไดเ้พิมขึนกอบอาชีพเสริมได้

34 โครงการฝึกอบรมอาชีพ เพือสนบัสนุนใหก้ลุ่มสตรีมี อบรมอาชีพใหก้บักลุ่มสตรี 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุ่มสตรีมีรายได้ เกิดการสร้างรายได้ สาํนกัปลดั
ใหก้บักลุ่มสตรี รายไดเ้พิมขึน เทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้งอยา่ง ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 เพิมมากขึน ใหก้บักลุ่มสตรี

นอ้ย 1 ครัง 30,000 30,000 30,000 30,000 ทต.แม่ท่าชา้ง
35 โครงการเยาวชนรักษ์ เพือใหเ้ยาวชนในพืนทีตระหนกัจดัอบรม/ศึกษาดูงานใหก้บัเยาวชน 20,000 20,000 20,000 20,000 สิงแวดลอ้มใน เยาวชนหนัมาดูแล สาํนกัปลดั

สิงแวดลอ้ม ถึงการจดัการสิงแวดลอ้มใน ในพืนที เกียวกบัการรักษาสิงแวด ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 พืนทีดีขึน รักษาสิงแวดลอ้ม
ชุมชนอยา่งย ังยืน ลอ้มอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง 20,000 20,000 20,000 20,000 มากขึน

36 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ เพือใหเ้ยาวชนห่างไกลยาเสพ จดัอบรมใหก้บัเยาวชนในดา้น 30,000 30,000 30,000 30,000 ยาเสพติดในพืน เยาวชนในเขตเทศ สาํนกัปลดั
ห่างไกลยาเสพติด ติด ยากเสพติด อยา่งนอ้ยปีละ 1 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ทีลดลง บาลต.แม่ท่าชา้งไม่

ครัง 30,000 30,000 30,000 30,000 ติดยาเสพติด
37 โครงการธนาคารแห่ง เพือส่งเสริมใหค้นในชุมชน ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบล 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ สาํนกัปลดั

ความดี เป็นคนดีและมีจิตสาธารณ แม่ท่าชา้งและนกัเรียนโรงเรียน ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของผูเ้ขา้ร่วม ช่วยเหลืองานใน
ประโยชนท์าํงานช่วยส่วนร่วม บา้นดง 50,000) 50,000) 50,000) 50,000) โครงการ ชุมชนและสงัคม

มากขึน

งบประมาณและทีผ่านมา





ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที 2 สร้างสังคมแห่งวฒันธรรม ความรู้ ภูมปัิญญา จิตสาธารณะและพฒันาศักยภาพคนให้พร้อมรับกบัการเปลียนแปลง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน
ค.Thailand 4.0 ประเด็น กลไกการขบัเคลือนทีคนส่วนใหญ่มส่ีวนร่วมอย่างเท่าเทยีมและทัวถึง
1.ยุทธศาสตร์ การพฒันาสังคม เศรษฐกจิ และสิงแวดล้อม
1.1 แผนงาน การศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 บูรณะซ่อมแซม ดูแล เพือบูรณะ ซ่อมแซม โบราณ บูรณะซ่อมแซมโบราณสถาน 100,000 100,000 100,000 100,000 โบราณสถาน โบราณสถานคง กองการ

รักษาโบราณสถานใน สถานใหค้งอยูส่ภาพเดิม ในเขตเทศบาล ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ไดรั้บการบูรณะ อยูใ่นสภาพเดิม ศึกษาฯ
เขตเทศบาล เพือใหป้ระชาชนและลกูหลาน 100,000) 100,000) 100,000) 100,000) คงอยูใ่นสภาพเดิม พร้อมใหป้ระชาชน

ไดศึ้กษาเรียนรู้ต่อไป เขา้มาชมและศึกษา
2 โครงการธรรมะเพือ เพือพฒันาใหผู้เ้ขา้ทาํกิจกรรม จดักิจกรรมฟังธรรมเทศนาเพือ 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ ผูเ้ขา้รับการอบรม กองการ

ประชาชน มีสติ และสามารถพฒันาจิตใจ ใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีสติ และ ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของผูเ้ขา้รับ มีคุณธรรมจริยธรรม ศึกษา
ใหมี้คุรธรรม และมีค่านิยมที พฒันาจิตใจ มีคุณธรรมทีดีงาม 50,000 50,000 50,000 50,000 การอบรม และเป็นคนดีของ
ดีงาม และคาํจุนพระพทุธศาสนา สงัคม

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง  อาํเภอหางดง  จังหวดัเชียงใหม่

งบประมาณและทีผ่านมา



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการส่งเสริมกิจกรรม เพือส่งเสริมกิจกรรมของ รวบรวมขอ้มลูเกียวกบัศิลป 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนและ สภาวฒันธรรมทาํ กองการ

สภาวฒันธรรมเทศบาล สภาวฒันธรรมของเทศบาล วฒันธรรมของทอ้งถินไวเ้พือ ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 เยาวชนเขา้ร่วม กิจกรรมร่วมกบั ศึกษาฯ
ตาํบลแม่ท่าชา้ง ตาํบลแม่ท่าชา้ง ใหป้ระชาชนเยาวชนไดศึ้กษา 5,000) 5,000) 5,000) 5,000) กิจกรรมร่วมกบั คนในชุมชนและ

เรียนรู้ สภาวฒันธรรม เป็นแหล่งศึกษา
เรียนรู้เกียวกบั
วฒันธรรมประเพณี

4 โครงการบริหารจดัการ เพือส่งเสริมและเผยแพร่ จดัทาํประวติัขอ้มลูชุมชน 60,000 60,000 5,000 5,000 ขอ้มลูชุมชน ประชาชน เยาวชน กองการ
ส่งเสริมและเรียนรู้ใน ประวติั ภูมิปัญญาชาวบา้น  ปราชญชาวบา้น ภูมิปัญญา ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ปราชญชาวบา้น ไดส้ามารถคน้ควา้ ศึกษาฯ
ทอ้งถินและเผยแพร่ประวติั ใหเ้ดก็ๆไดเ้รียนรู้และสืบทอด ทอ้งถิน 60,000) 60,000) 5,000) 5,000) ภูมิปัญญาทอ้งถินหาขอ้มลูเพือใชใ้น
ชุมชนและภูมิปัญญา ต่อไป การศึกษาได้
ทอ้งถิน

5 โครงการอนุรักษสื์บสาน เพือส่งเสริมกิจกรรมทางพระ จดังานประเพณียีเป็งเทศบาลแม่ 250,000 250,000 25,000 25,000 ความพึงพอใจ ประเพณี ภูมิปัญญา กองการ
ประเพณียีเป็งแม่ท่าชา้ง พุทธศาสนาและภูมิปัญญาทอ้ง ท่าชา้ง เพือใหเ้ยาวชนและประ ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของประชาชน ทอ้งถินไดรั้บการ ศึกษา

ถินใหเ้ยาวชนสืบสานต่อไป ชาชนไดอ้นุรักษแ์ละสืบสานต่อไป 10,000 10,000 10,000 10,000 ทีมาร่วมงาน สืบสาน
6 โครงการอนุรักษสื์บสาน เพือส่งเสริมกิจกรรมทางพระ จดังานประเพณีปีใหม่เมือง ( ดาํ 65,000 65,000 65,000 65,000 ความพึงพอใจ ประเพณี ภูมิปัญญา กองการ

ประเพณีปีใหม่เมือง พุทธศาสนาและภูมิปัญญาทอ้ง (หวัคนเฒ่า) เพือใหเ้ยาวชน และ ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของประชาชน ทอ้งถินไดรั้บการ ศึกษา
(ดาํหวัคนเฒ่า) ถินใหเ้ยาวชนสืบสานต่อไป ประชาชนไดอ้นุรักษแ์ละสืบสาน 10,000 10,000 10,000 10,000 ทีมาร่วมงาน สืบสาน

ต่อไป

งบประมาณและทีผ่านมา
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการอนุรักษสื์บสาน เพือส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ ไปจดังานอนุรักษสื์บสานประ 65,000 65,000 65,000 65,000 ความพึงพอใจ ประเพณี ภูมิปัญญา กองการ

ประเพณีแห่ไมค้าํ และสืบสานประเพณีทอ้งถิน เพณีแห่ไมค้าํ เพือใหเ้ยาวชนและ ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของประชาชน ทอ้งถินไดรั้บการ ศึกษา
ใหค้งอยูสื่บไป ประชาชนมีความรู้ ทีมาและความ 10,000 10,000 10,000 10,000 ทีมาร่วมงาน สืบสาน

สาํคญัของประเพณี
8 โครงการอนุรักษแ์ละสืบ เพือส่งเสริมกิจกรรมทางพระ จดังานอนุรักษแ์ละสืบสานประเพณีดง 40,000 40,000 40,000 40,000 ความพึงพอใจ ประเพณี ภูมิปัญญา กองการ

สานประเพณีดงพระเจา้ พุทธศาสนาและวฒันธรรม พระเจา้นังโก๋น เพือใหเ้ยาวชนและ ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของประชาชน ทอ้งถินไดรั้บการ ศึกษา
นังโก๋น ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิน ประชาชนไดรู้้จกัและสืบสานต่อไป 40,000 40,000 40,000 40,000 ทีมาร่วมงาน สืบสาน

ใหค้งอยูสื่บไป
9 โครงการจดัการแข่งขนั เพือส่งเสริมใหเ้ดก็และเยาวชน จดัการแข่งขนัการตอบปัญหาธรรมะ ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ความพึงพอใจ เดก็ เยาวชน สนใจ กองการ

ตอบปัญหาธรรมะ ผูสู้งอาย ุประชาชนหนัมา แก่เดก็ และเยาวชน ผูสู้งอายเุทศบาล ปี 2559 ปี 2559 ปี 2559 ปี 2559 ของเดก็ เยาวชน นาํความรู้ไปใช้ ศึกษา
สนใจธรรมะมากขึน ตาํบลแม่ท่าชา้ง จาํนวน 1 ครัง 10,000 10,000 10,000 10,000 ทีร่วมโครงการ ในชีวิตประจาํวนั

10 โครงการประชาชนหวัใจ เพือใหป้ระชาชน ทต.แม่ท่าชา้งจดัการอบรมพทุธศาสนาใหก้บั 25,000 25,000 25,000 25,000 ความพึงพอใจ ประชาชนนาํธรรมะ กองการ
วิถีพุทธ หนัมาสนใจพุทธศาสนามากขึนเยาวชน ประชาชน ผูสู้งอายุ ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของประชาชน ไปใชใ้นชีวิต ศึกษา

ทต.แม่ท่าชา้ง จาํนวน 1 ครัง 25,000 25,000 25,000 25,000 ทีเขา้ร่วมอบรม ประจาํวนั
11 โครงการเชิดชูเกียรติครู เพือเชิดชูเกียรติใหแ้ก่ครูภูมิ ครูภูมิปัญญาทอ้งถินในเขต 10,000 10,000 10,000 10,000 ภูมิปัญญาทอ้ง สามารถเป็นตวัอยา่ง กองการ

ภูมิปัญญาทอ้งถิน ปัญญาผูเ้สียสละในการ เทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้งซึงมีองค์ ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ถินไดรั้บการ ทีดีใหแ้ก่เดก็เยาวชน ศึกษา
อนุรักษภ์ูมิปัญญาทอ้งถิน ความรู้เกียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถิน 5,000 5,000 5,000 5,000 สืบสาน และประชาชน

ของตนเอง

งบประมาณและทีผ่านมา
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 โครงการส่งเสริมการตีมีด เพือสร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชน สร้างแหล่งเรียนรู้การตีมีดเป็น 10,000 10,000 10,000 10,000 ความสาํเร็จของ มีแหล่งเรียนรู้ดา้น กองการ

เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน และอนุรักษว์ฒันธรรมพืนบา้น แหล่งเรียนรู้ชุมชน โครงการ วฒันธรรมเพิมขึน ศึกษา
13 โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญา เพือสืบคน้และสืบสานภูมิปัญ ดาํเนินการอบรม การสอน ถ่าย 10,000 10,000 10,000 10,000 ภูมิปัญญาทอ้ง วฒันธรรมทอ้งถิน กองการ

และศิลปวฒันธรรมทอ้งถิน ญาทอ้งถินใหด้าํรงอยูสื่บไป ทอดภูมิปัญญาและศิลปวฒันธรรม ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ถินไดรั้บการ ไดรั้บการสืบสาน ศึกษา
ทอ้งถินแก่เด็ก เยาวชน และ 10,000 10,000 10,000 10,000 สืบสาน
ประชาชนทัวไป

14 โครงการศูนยเ์รียนรู้พุทธ เพือใหป้ระชาชน ทต.แม่ท่าชา้งจดัตงัศูนยเ์รียนรู้พุทธศาสนา 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมี ประชาชนไดน้าํ กองการ
ศาสนาและจดักิจกรรม ใชห้ลกัธรรมทางพระพุทธศาส และจดักิจกรรมทางพุทธศาสนา ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 คุณธรรม ความรู้ไปใชใ้น ศึกษา
ทางศาสนา นานาํมาใชใ้นชีวิตประจาํวนั 10,000 10,000 10,000 10,000 จริยธรรม ชีวิตประจาํวนั

15 โครงการคน้หาบุคคลและ เพือสืบคน้ภูมิปัญญาทอ้งถิน คน้หาครูภูมิปัญญาทอ้งถินใน 5,000 5,000 5,000 5,000 ภูมิปัญญาทอ้ง วฒันธรรมภูมิปัญญา กองการ
จดัตงัเป็นแหล่งเรียนรู้ ดา้น ในดา้นต่างๆและจดัตงัเป็น ชุมชนเพืออนุรักษสื์บสาน ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ถินไดรั้บการ ทอ้งถินไดรั้บการ ศึกษา
ภูมิปัญญาทอ้งถิน / ฐาน แหล่งเรียนรู้ของชุมชนและ  ต่อไป 10,000 10,000 10,000 10,000 สืบสาน สืบสาน
ภูมิปัญญาทอ้งถิน สืบสานใหค้งอยูสื่บไป

16 โครงการอนุรักษแ์ละส่ง เพืออนุรักษแ์ละสืบสาน จดักิจกรรมหล่อเทียนและแห่ 20,000 20,000 20,000 20,000 ประเพณีไดรั้บ ประเพณีการถวาย กองการ
เสริมประเพณีวนัเขา้ ประเพณีเขา้พรรษา เทียนเพือใชใ้นงานประเพณี ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 การสืบสาน เทียนเขา้พรรษา ศึกษา
พรรษา เขา้พรรษา 20,000 20,000 20,000 20,000 ไดรั้บการสืบสาน

17 โครงการส่งเสริมการทาํบุญ เพือส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมจดักิจกรรมการทาํบุญตกับาตร สวด 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณ กองการ
ตกับาตรวนัสาํคญัทางพระ อนัดีงามตามหลกัธรรมทาง มนตใ์นวนัสาํคญัทางพระพุทธ ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 คุณธรรม ธรรม จริยธรรม ศึกษา
พุทธศาสนา พระพุทธศาสนา ศาสนา 5,000 5,000 5,000 5,000 จริยธรรม

งบประมาณและทีผ่านมา
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
18 โครงการส่งเสริมประเพณี เพืออนุรักษแ์ละสืบสาน จดักิจกรรมการตานขา้วใหม่ในช่วง 5,000 5,000 5,000 5,000 ประเพณี ภูมิ ประเพณีวฒันธรรม กองการ

ตานขา้วใหม่ ประเพณีวฒันธรรมทอ้งถิน หลงัฤดูเกบ็เกียวของชาวบา้น ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ปัญญาทอ้งถินได้ ของชุมชนไดรั้บ ศึกษา
ใหค้งอยูสื่บไป 5,000 5,000 5,000 5,000 รับการสืบสาน การสืบสาน

19 โครงการสนบัสนุนกลุ่ม เพืออนุรักษแ์ละสืบสานภูมิ จดักิจกรรมสนบัสนุนกลุ่มอนุรักษ์ 10,000 10,000 10,000 10,000 ดนตรีไทยและ เยาวชนตระหนกัถึง กองการ
อนุรักษด์นตรีไทย ดนตรี ปัญญาดนตรีไทยและดนตรี ดนตรีไทยและดนตรีพืนเมืองของ ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ดนตรีพืนเมืองได้ คุณค่าของดนตรีไทย ศึกษา
พืนเมือง พืนเมือง เยาวชนในเขตทต.แม่ท่าชา้ง 10,000 10,000 10,000 10,000 รับการอนุรักษ์ และดนตรีพืนเมือง

20 โครงการส่งเสริมประเพณี เพืออนุรักษแ์ละสืบสาน จดักิจกรรมการตานสลากภตัร 5,000 5,000 5,000 5,000 ประเพณี ภูมิ ประเพณีวฒันธรรม กองการ
ตานสลากภตัร ประเพณี วฒันธรรมทอ้งถิน ร่วมกบัประชาชนในเขต ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ปัญญาทอ้งถินได้ ของชุมชนไดรั้บ ศึกษา

ใหค้งอยูสื่บไป เทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้ง 10,000 10,000 10,000 10,000 รับการสืบสาน การสืบสาน
21 โครงการพบพระชาํระจิต เพือใหเ้ยาวชนเขา้ร่วมกิจกรรม จดักิจกรรมรณรงค ์การส่งเสริม 5,000 5,000 5,000 5,000 เยาวชนมีศีลธรรม เยาวชนเขา้ร่วม กองการ

ทางศาสนามากขึน เดก็ เยาวชน ในการทาํกิจกรรม ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 จริยธรรมทีดี กิจกกรมทางศาสนา ศึกษา
ทางศาสนา 5,000 5,000 5,000 5,000 งาม มากขึน

22 โครงการธรรมะสญัจรใน เพือส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธ จดักิจกรรมธรรมะสญัจรในทุก 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี ประชาชนเขา้ถึง กองการ
หมู่บา้น ศาสนา ใหป้ระชาชนมีคุณธรรมหมู่บา้นชุมชนของเทศบาล ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 คุณธรรม จริยธรรมศาสนาไดง่้ายขึน ศึกษา

จริยธรรมทีดีงาม ตาํบลแม่ท่าชา้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 ทีดี
23 โครงการจดัการแข่งขนั เพือส่งเสริมใหเ้ดก็ เยาวชน จดัการแข่งขนัฟุตบอลเยาวชน 40,000 40,000 40,000 40,000 ความพึงพอใจ เดก็ เยาวชน และ กองการ

กีฬาฟุตบอลแม่ท่าชา้งคพั และประชาชนหนัมาสนใจ และประชาชน จาํนวน 1 ครัง ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของประชาชน ประชาชนหนัมา ศึกษาฯ
ตา้นยาเสพติด การกีฬาเพิมมากขึน 40,000 40,000 40,000 40,000 ทีเขา้ร่วม สนใจกีฬามากขึน

งบประมาณและทีผ่านมา



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
24 โครงการพฒันาส่งเสริม เพือใหเ้ดก็ เยาวชน ประชาชน กลุ่มเดก็เลก้ กลุ่มเยาวชน กลุ่ม 100,000 100,000 100,000 100,000 สุขภาพของ เดก็ เยาวชน และ กองการ

การกีฬา มีสุขภาพร่างกายทีแขง็แรง พ่อบา้นแม่บา้น และผูสู้งอายุ ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ประชาชนในเขต ประชาชนมีสุขภาพ ศึกษา
ปราศจาคโรคภยั ในเขตเทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 เทศบาลดีขึน ทีดีมีความรักสามคัคี

25 โครงการส่งเสริมประเพณี เพืออนุรักษแ์ละสืบสาน จดักิจกรรมเลียงผีปู่ยา่ หอพ่อ 30,000 30,000 30,000 30,000 ประเพณี ภูมิ ประเพณีวฒันธรรม กองการ
เลียงผีปู่ยา่ หอพ่อบา้น ประเพณีวฒันธรรมทอ้งถิน บา้นสืบชะตาบา้นในหมู่บา้น ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ปัญญาทอ้งถินได้ ของชุมชนไดรั้บ ศึกษา
สืบชะตาบา้น ใหค้งอยูสื่บไป  จาํนวน 6 หมู่บา้น 30000 30000 30000 30000 รับการสืบสาน การสืบสาน

26 โครงการจดังานพิธีทาง เพือประชาสมัพนัธ์ส่งเสริมให้ จดังาน จดัพิธีทางศาสนาต่างๆ 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจ ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ กองการ
ศาสนาและรณรงคป์ระชา คนในชุมชนไดอ้นุรักษแ์ละ เพือใหเ้ยาวชน และประชาชน ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของผูเ้ขา้ร่วม ไดอ้นุรักษแ์ละ ศึกษา
สมัพนัธ์กิจกรรมทาง สืบสานพิธีทางศาสนาต่างๆให้ ไดมี้ส่วนร่วมในการคาํจุน 10000 10000 10000 10000 โครงการ สืบสานพิธีทางศาสนา
พระพุทธศาสนา คงอยูสื่บไป พระพุทธศาสนา ใหค้งอยูสื่บไป

27 โครงการแข่งขนักีฬา เพือส่งเสริมใหค้นในชุมชน กลุ่มเดก็เลก็  กลุ่มเยาวชน 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ คนในชุมชนมี กองการ
สานสายใยสามวยัเพือ ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวยั กลุ่มพ่อบา้นแม่บา้นและผูสู้ง ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของประชาชน สุขภาพแขง็แรง ศึกษาฯ
สุขภาพ ไดอ้อกาํลงักายมีสุขภาพแขง็แรง อายใุนเขตเทศบาลตาํบล 100,000) 100,000) 100,000) 100,000) และมีความ

และมีความสามคัคีกนั แม่ท่าชา้ง สามคัคีกนั
28 โครงการเสริมสร้างสุขภาพ เพือส่งเสริมใหค้นในชุมชน จดัซือเครืองออกกาํลงักาย 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจ คนในชุมชนมี สาํนกัปลดั

ประชาชน ไดอ้อกาํลงักายมีสุขภาพแขง็ กลางแจง้พร้อมหลงัคากนัฝน ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของประชาชน สุขภาพแขง็แรง
แรงและมีความสามคัคีกนั 30,000) 30,000) 30,000) 30,000)

งบประมาณและทีผ่านมา



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
29 โครางการจดัการแข่งขนั เพือจดัการแข่งขนักีฬาเปตอง ดาํเนินการจดัการแข่งขนักีฬา 150,000 150,000 150,000 150,000 จาํนวนทีมผูเ้ขา้ การจดัการแข่งขนั กองการ

กีฬาเปตอง สานสมัพนัธ์ ใหมี้สุขภาพแขง็แรงและใช้ เปตอง ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ร่วมการแข่งขนั กีฬาประสบความ ศึกษาฯ
เวลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 10,000) 10,000) 10,000) 10,000) สาํเร็จ

30 โครงการจดัทาํสวนสุขภาพ เพือเป็นสถานทีออกกาํลงักาย ดาํเนินการจดัทาํสวนสุขภาพ 200,000 200,000 200,000 200,000 จดัทาํสวนสุขภาพมีประชาชนเขา้มา สาํนกัปลดั
ในชุมชน ใหก้บัคนในชุมชน ชุมชน ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ชุมชน ใชบ้ริการสวน

200,000) 200,000) 200,000) 200,000) สุขภาพ
31 โครงการพฒันางาน เพือสนบัสนุนการพฒันา สนบัสนุนงบประมาณใหก้บั 60,000 60,000 60,000 60,000 สุขภาพของ อสม.มีศกัยภาพ สาํนกัปลดั

สาธารณสุขมลูฐาน ความรู้และทกัษะในการปฎิบติั ศูนยส์าธารณสุขประจาํหมู่บา้น ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ประชาชนในเขต ใหก้ารช่วยเหลือ
งานของกลุ่ม อสม. ในเขตเทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้ง 60,000) 60,000) 60,000) 60,000) เทศบาลตาํบล ผูป่้วยเบืองตน้ได้

แม่ท่าชา้ง
32 โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพือส่งเสริมใหค้นในชุมชน สนบัสนุนงบประมาณใหก้บั 40,000 40,000 40,000 40,000 สุขภาพของ ประชาชนในหมู่บา้น สาํนกัปลดั

ชุมชน มีสุขภาพร่างกายทีแขง็แรง คณะกรรมการหมู่บา้นเขต ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ประชาชนในเขต รวมกลุ่มจดักิจกรรม
เทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้ง 40,000 40,000 40,000 40,000 เทศบาลตาํบล และมีสุขภาพ

แม่ท่าชา้ง แขง็แรง
33 โครงการส่งนกักีฬาเขา้ร่วม เพือส่งเสริมใหเ้ดก็ เยาวชน ดาํเนินการจดัส่งนกักีฬาเขา้ 100,000 100,000 100,000 100,000 จาํนวนนกักีฬา เดก็ เยาวชน และ กองการ

การแข่งขนัในระดบัต่างๆ และประชาชนหนัมาสนใจ ร่วมการแข่งขนักีฬาในระดบั ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ทีจดัส่งเขา้ร่วม ประชาชนหนัมา ศึกษาฯ
การกีฬาเพิมมากขึน ต่างๆและจดัอบรมใหค้วามรู้ 50,000 50,000 50,000 50,000 การแข่งขนั สนใจกีฬามากขึน

ในการดูแลสุขภาพและการ
ออกกาํลงักายทีถกูตอ้ง

งบประมาณและทีผ่านมา



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
34 โครงการส่งเสริมและสนบั เพือใหเ้ดก็ เยาวชน และ ใหค้วามรู้ดา้นสุขภาพและการ 100,000 100,000 100,000 100,000 สุขภาพของ เดก็ เยาวชน และ กองการ

สนุนสร้างความปรองดอง ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย ออกกาํลงักายทีถกูตอ้งแก่ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ ประชาชนในเขต ประชาชน มีสุขภาพ ศึกษาฯ
และสมานฉนัทด์า้นการ ทีแขง็แรง ปราศจาคโรคภยั กลุ่มเดก็เลก็ กลุ่มเยาวชน ใหม่ ใหม่ ใหม่ ใหม่ เทศบาลทีดีขึน ทีดี มีความรัก
กีฬา และมีความสามคัคี กลุ่มประชาชน พ่อบา้นแม่บา้น สามคัคี

และผูสู้งอายใุนเขตเทศบาล
ตาํบลแม่ท่าชา้ง

35 โครงการฝึกอบรมและ เพือส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถิน จดัฝึกอบรมและประกวดงาน 15,000 15,000 15,000 15000 ความพึงพอใจ ประเพณี ภูมิปัญญา กองการ
ประกวดงานใบตอง และ ใหเ้ยาวชนไดอ้นุรักษสื์บสาน ใบตอง(สวยดอก ควกั และการ (ปี 2560 (ปี 2560 (ปี 2560 (ปี 2560 ของประชาชน ทอ้งถินไดรั้บการ ศึกษา
การตดัตุงทาํช่อแบบลา้นนา ต่อไป ตดัตุงทาํช่อแบบลา้นนา ) ใหก้บั 15000) 15000) 15000) 15000) ทีเขา้ร่วมอบรม สืบสาน

เยาวชนและประชาชนเทศบาล
ตาํบลแม่ท่าชา้ง

36 โครงการอุย๊สอนหลาน เพือส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถิน ดาํเนินการอบรม การสอนภูมิ 15,000 15,000 15,000 15000 ความพึงพอใจ ประเพณี ภูมิปัญญา กองการ
ใหเ้ยาวชนไดอ้นุรักษสื์บสาน ปัญญาต่างๆโดยผา่นผูสู้งอายสูุ่ (ปี 2560 (ปี 2560 (ปี 2560 (ปี 2560 ของเยาวชน ทอ้งถินไดรั้บการ ศึกษา
ต่อไป เยาวชนและประชาชนเทศบาล 15000) 15000) 15000) 15000) ทีเขา้ร่วมอบรม สืบสาน

งบประมาณและทีผ่านมา























ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที 1 การพฒันาเศรษฐกจิอย่างสมดุลและยังยนื
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที 2 ด้านการพฒันาเศรษฐกจิตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
ค.Thailand 4.0 กลไกการขบัเคลือนผ่านการสร้างและยกระดับผลติภาพ (Productive Growth Engine)
1.ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริการเชิงรุก
1.1 แผนงาน การเกษตร

เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการรักนาํ รักป่า เพือดูแลนาํและรักษาป่าไม้ รณรงคแ์ละดาํเนินการรักษาป่า 5,000 5,000 5,000 5,000 สิงแวดลอ้มใน ประชาชนตระหนกั สาํนกัปลดั

รักษาแผน่ดิน ใหมี้สภาพแวดลอ้มทีดี ป้องกนั  รักษานาํ เช่น ปลกูตน้ไมใ้น ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ชุมชนดีขึน ถึงความสาํคญัของ
ภาวะโลกร้อน วนัสาํคญัต่างๆ 2000 2000 2000 2000 การดูแลรักษานาํ

และป่าไม้
2 โครงการบริหารจดัการศูนย์ เพือสนบัสนุนการดาํเนินงาน ดาํเนินการต่อยอดการดาํเนิน 50,000 50,000 50,000 50,000 ระดบัความ เกษตรกรนาํความรู้ สาํนกัปลดั

การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของศูนยฯ์ งานของศูนยก์ารเรียนรู้ ฯ ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 สาํเร็จการ ทีไดไ้ปปรับใชใ้น
ตามแนวพระราชดาํริของ 50,000) 50,000) 50,000) 50,000) ดาํเนินงานของ การทาํการเกษตร
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ ศูนยฯ์

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง  อาํเภอหางดง  จังหวดัเชียงใหม่

งบประมาณและทีผ่านมา



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการคืนความรู้สู่คน เพืออบรมใหค้วามรู้ดา้นการ อบรมใหค้วามรู้ดา้นการเกษตร 50,000 50,000 50,000 50,000 เกษตรกรมี เกษตรกรนาํความรู้ สาํนกัปลดั

ชุมชนพอเพียง เกษตรใหก้บัเกษตรกรใน ใหก้บัเกษตรกรในพืนที ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ความรู้เพิมขึน ทีไดไ้ปใชใ้นการ
พืนทีนาํไปใชใ้นการเกษตร 50,000) 50,000) 50,000) 50,000) เกษตร
ของตวัเอง

4 โครงการส่งเสริมการ เพือส่งเสริมใหป้ระชาชนปลกู ฝึกอบรมใหค้วามรู้เรืองการ 10,000 10,000 10,000 10,000 สุขภาพของ ประชาชนมีพืชผกั สาํนกัปลดั
ปลกูผกัปลอดสารพิษและ พืชผกัสวนครัวปลอดสารพิษ ปลกูผกัปลอดสารพิษและการ ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ประชาชน สวนครัวไวบ้ริโภค
ปลกูผกัสวนครัวรัวกินได้ ไวบ้ริโภคในครัวเรือน ปลกูผกัสวนครัวรัวกินไดไ้ว้ 10,000) 10,000) 10,000) 10,000) ในครัวเรือนและ

บริโภคในครัวเรือน ลดค่าใชจ่้ายใน
ครัวเรือนและเพิม
รายไดค้รอบครัว

5 โครงการรณรงคใ์ห้ เพือใหเ้กษตรกรลดการใช้ ฝึกอบรมใหค้วามรู้เกียวกบัอนัตราย10,000 10,000 10,000 10,000 ปริมาณการใช้ เกษตรกรไม่ใช้ สาํนกัปลดั
ประชาชนใชส้ารชีวภณัฑ์ สารเคมีและใชส้ารชีวภณัฑ์ ของการใชส้ารเคมีในการทาํเกษตร ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 สารเคมีในการ สารเคมีในการ
ทดแทนการใชส้ารเคมี ทดแทนในการทาํการเกษตร และส่งเสริมการใชส้ารชีวภณัฑ์ 10,000) 10,000) 10,000) 10,000) เกษตรลดลง เกษตรหรือใชใ้น
ในการเกษตร ในการเกษตร ปริมาณทีลดลง

6 โครงการส่งเสริมและ เพือปรับปรุงบาํรุงดินและลด เกษตรกรภายในเขตเทศบาล 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจ สามารถลดการใช้ สาํนกัปลดั
สนบัสนุนการทาํปุ๋ยหมกั การใชปุ๋้ยเคมี ตาํบลแม่ท่าชา้ง ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของประชาชน สารเคมีในภาค

30,000 30,000 30,000 30,000 ในตาํบล เกษตร

งบประมาณและทีผ่านมา



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการธนาคารใบไม้ เพือส่งเสริมใหป้ระชาชนทาํปุ๋ย ดาํเนินการจดัทาํธนาคารใบไม้ 20,000 20,000 20,000 20,000 การเผาขยะลด ประชาชนทีเขา้ร่วม สาํนกัปลดั

"เกบ็ใบไม ้ลดการเผา หมกัจากวสัดุใบไม ้ลดการเผา โดยรับฝากใบไมจ้ากประชาชน ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ลง โครงการไดรั้บปุ๋ย
ลดหมอกควนั, ลดหมอกควนั เพือนาํมาทาํปุ๋ยหมกั 20,000 20,000 20,000 20,000 จากการนาํเศษใบไม้

มาฝาก และการเผา
ลดลง

8 โครงการสนบัสนุนการทาํ เพือสร้างความรู้ และสนบัสนุนจดัฝึกอบรมใหค้วามรู้ดา้นการ 15,000 15,000 15,000 15,000 ความปลอดภยั เกษตรกรสามารถ สาํนกัปลดั
เกษตรอินทรีย์ ใหเ้กษตรกรทาํการเกษตร ทาํเกษตรอินทรีย ์และ ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ในการบริโภค ทาํเกษตรอินทรีย์

แบบอินทรีย ์มีมาตรฐานเพิมขึนมาตรฐานอินทรียใ์หก้บักลุ่ม 15,000 15,000 15,000 15,000 ของประชาชน ทีมีมาตรฐาน
เกษตรกร อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง ปลอดภยั

9 โครงการงานวนัเกษตรและ เพือจดังานเกษตรและส่งเสริม สนบัสนุนงบประมาณในการ 10,000 10,000 10,000 10,000 คุณภาพชีวิตทีดี เกษตรกรมีแหล่ง เกษตร
ส่งเสริมอาชีพ อาํเภอหางดง อาชีพใหก้บัเกษตรกรและ ดาํเนินงานในการจดังานใหก้บั ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของเกษตรกร จาํหน่ายสินคา้ และ อ.หางดง
ประจาํปี ประชาชนในอ.หางดง  เกษตร อ.หางดง 10,000 10,000 10,000 10,000 พฒันารายได้

10 โครงการบริหารจดัการ เพือส่งเสริมและสนบัสนุน จดัอบรมศึกษาดูงาน ประชุม 20,000 20,000 20,000 20,000 ประสิทธิภาพ คณะกรรมการ สาํนกัปลดั
ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยี การดาํเนินงานของศูนยฯ์ คณะกรรมการศูนยฯ์เพือนาํ ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 การทาํงานของ ศูนยมี์ความรู้
การเกษตรประจาํตาํบล ความรู้มาพฒันาศูนยฯ์ ต่อไป 20,000) 20,000) 20,000) 20,000) คณะกรรมการ และเป็นทีปรึกษา

ใหก้บัเกษตรกร
ในชุมชนได้

งบประมาณและทีผ่านมา



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 โครงการตลาดนดัสินคา้ เพือใหมี้ทีแลกเปลียนสินคา้ จดัตลาดนดัสินคา้เกษตรปลอด 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจ เกษตรกรมีสถานที สาํนกัปลดั

เกษตรปลอดภยั เกษตรปลอดภยัใหก้บัประ ภยัอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 ครัง โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ ของประชาชน แลกเปลียนสินคา้
ชาชน ใหม่ ใหม่ ใหม่ ใหม่ ในพืนที เกษตรปลอดภยั

ในชุมชน
12 โครงการคลินิกเกษตร เพือแกไ้ขปัญหาดา้นการ ออกหน่วยคลินิกเกษตรเคลือน 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจ เกษตรกรนาํความ สาํนกัปลดั

เคลือนที ทาํการเกษตรใหก้บัเกษตรกร ทีร่วมกบั หน่วยงานต่างๆ เช่น โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ ของประชาชน รู้ใปใชใ้นการทาํการ
ในพืนที เกษตรอาํเภอ เกษตรจงัหวดั ใหม่ ใหม่ ใหม่ ใหม่ ในพืนที เกษตรดีขึน

งบประมาณและทีผ่านมา



240,000



ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที 5 การพฒันาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และเป็นธรรม
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีดี
ค.Thailand 4.0 ประเด็น กลไกการขบัเคลือนทีคนส่วนใหญ่มส่ีวนร่วมอย่างเท่าเทยีมและทัวถึง
1.ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีดี
1.1 แผนงานบริหารงานทัวไป

เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานที
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบ ขอรับเงนิ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั อุดหนุน
1 โครงการศูนยร์วมขอ้มลู เพือสนบัสนุนใหป้ระชา เพือสนบัสนุนงบประมาณ 20,000 20,000 20,000 20,000 คุณภาพของ ทาํใหก้ารจดัซือจดัจา้ง สาํนกัปลดั อปท.

ข่าวสาร อปท.อ.หางดง ชนเขา้มามีส่วนร่วมใน ใหก้บัอปท.อืนๆ ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ผูรั้บจา้ง ของ อปท.เกิดความ ในเขต
การตรวจสอบการจดัซือ 20,000) 20,000) 20,000) 20,000) โปร่งใสและมีการจดั อ.หางดง
 จดัจา้งของอปท.และให้ สามารถตรวจสอบได้
เกิดความโปร่งใส

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ อดุหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ส่วนราชการ รัฐวสิาหกจิ องค์กรประชาชน
เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง  อาํเภอหางดง  จังหวดัเชียงใหม่

งบประมาณและทีผ่านมา



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานที
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบ ขอรับเงนิ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั อุดหนุน
2 โครงการอุดหนุนงาน เพือใหป้ระชาชนไดแ้สดงสนบัสนุนงบประมาณให้ 10,000 10,000 10,000 10,000 ความสาํเร็จ ประชาชนไดแ้สดง สาํนกัปลดั ปกครอง

พระราชพิธี ทีทาํการ ถึงความจงรักภกัดีต่อ กบัทีทาํการปกครอง ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของโครงการ ออกถึงความจงรัก อ.หางดง
ปกครอง อ.หางดง สถาบนัพระมหากษตัริย์ อาํเภอหางดง 10,000) 10,000) 10,000) 10,000) ภกัดีต่อสถาบนั

และวนัสาํคญัทางศาสนา พระมหากษตัริย์
และวนัสาํคญัทาง
ศาสนา

3 โครงการจดังานมหกรรม เพือเผยแพร่ภาพลกัษณ์ สนบัสนุนงบประมาณให้ 25,000 25,000 25,000 25,000 ความสาํเร็จ เป็นการเชิญชวน สาํนกัปลดั ปกครอง
ไมด้อกไมป้ระดบั จงัหวดั ทีดี กบัทีทาํการปกครอง ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของโครงการ นกัท่องเทียวและ อ.หางดง
เชียงใหม่ อาํเภอหางดง 25,000) 25,000) 25,000) 25,000) กระตุน้เศรษฐกิจ

4 โครงการจดังานมหกรรม เพือเผยแพร่ภาพลกัษณ์ สนบัสนุนงบประมาณให้ 2,000 2,000 2,000 2,000 ความสาํเร็จ เป็นการเชิญชวน สาํนกัปลดั ปกครอง
ไมด้อกไมป้ระดบั จงัหวดั ทีดี กบัทีทาํการปกครอง ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของโครงการ นกัท่องเทียวและ จ.เชียงใหม่
เชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 2,000) 2,000) 2,000) 2,000) กระตุน้เศรษฐกิจ

5 โครงการกาชาดรวมนาํใจ เพือใหส่้วนราชการไดมี้ สนบัสนุนงบประมาณให้ 5,000 5,000 5,000 5,000 มีความสาํเร็จ ประชาชนทีขาด สาํนกัปลดั กิงกาชาด
สู่พีนอ้งผูย้ากไร้ ส่วนร่วมช่วยเหลือสงัคม กบักิงกาชาดอาํเภอหางดง ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ในโครงการ แคลนดา้น อ.หางดง

และใหค้วามเป็นอยูข่อง ในการดาํเนินงานตาม 5,000 ) 5,000 ) 5,000 ) 5,000 ) สาธารณูปโภคได้
ผูย้ากไร้มีชีวิตทีดี โครงการ รับการช่วยเหลือ

งบประมาณและทีผ่านมา



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานที
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบ ขอรับเงนิ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั อุดหนุน
6 โครงการหนึงตาํบล เพือเผยแพร่และสนบั สนบัสนุนงบประมาณให้ 8,000 8,000 8,000 8,000 ความสาํเร็จ ผลิตภณัฑใ์นชุมชน สาํนกัปลดั พฒันาชุมชน

หนึงผลิตภณัฑ ์อ.หางดง สนุนผลิตภณัฑใ์นทอ้งถินกบัสาํนกังานพฒันาชุมชน ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของโครงการ เป็นทีรู้จกัและ อ.หางดง
ใหเ้ป็นทีรู้จกัและ อาํเภอหางดง 8,000) 8,000) 8,000) 8,000) แพร่หลาย
แพร่หลาย

งบประมาณและทีผ่านมา





ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที 4 การสร้างความมันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีดี
ค.Thailand 4.0 ประเด็น กลไกการขบัเคลือนทีคนส่วนใหญ่มส่ีวนร่วมอย่างเท่าเทยีมและทัวถึง
1.ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีดี
1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานที
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบ ขอรับเงนิ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั อุดหนุน
1 โครงการป้องกนัและแกไ้ข เพือส่งเสริมสายตรวจ สนบัสนุนงบประมาณให้ 18,000 18,000 18,000 18,000 ความปลอดภยั ประชาชนมีความ สาํนกัปลดั กรรมการ

ปัญหายาเสพติดในชุมชน ในการตรวจตราดูแล กบัคณะกรรมการหมู่บา้น ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของประชาชน ปลอดภยัในชีวิต หมู่บา้น
ความปลอดภยัในหมู่บา้น หมู่ที 1,5,6,7,8,9 18,000) 18,000) 18,000) 18,000) และทรัพยสิ์น
และออกตรวจแหล่งมัว จาํนวน 6 หมู่บา้นๆละ หมู่บา้นปลอดยา
สุมเพือป้องกนัยาเสพติด 3,000 บาท เสพติด
เกิดขึนในชุมชน

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ อดุหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ส่วนราชการ รัฐวสิาหกจิ องค์กรประชาชน
เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง  อาํเภอหางดง  จังหวดัเชียงใหม่

งบประมาณและทีผ่านมา



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานที
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบ ขอรับเงนิ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั อุดหนุน
2 โครงการแกไ้ขปัญหา เพือลดการขยายตวัของ สนบัสนุนงบประมาณให้ 40,000 40,000 40,000 40,000 ความสาํเร็จ ปัญหายาเสพติดใน สาํนกัปลดั ปกครอง

ยาเสพติดของศูนยป์ฎิบติั ปัญหายาเสพติดใน กบัทีทาํการปกครอง ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของโครงการ พืนทีลดลง ทีทาํการ อ.หางดง
การพลงัแผน่ดินเอาชนะ อาํเภอหางดง อาํเภอหางดง 40,000) 40,000) 40,000) 40,000) ปกครอง
ยาเสพติดอาํเภอหางดง อาํเภอ

งบประมาณและทีผ่านมา



ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที 2 สร้างสังคมแห่งวฒันธรรม ความรู้ ภูมปัิญญา จิตสาธารณะและพฒันาศักยภาพคนให้พร้อมรับกบัการเปลียนแปลง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน
ค.Thailand 4.0 ประเด็น กลไกการขบัเคลือนทีคนส่วนใหญ่มส่ีวนร่วมอย่างเท่าเทยีมและทัวถึง
1.ยุทธศาสตร์ การพฒันาสังคม เศรษฐกจิ และสิงแวดล้อม
1.1 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานที
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบ ขอรับเงนิ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั อุดหนุน
1 โครงการส่งเสริมการศึกษา เพือส่งเสริมการศึกษาให้ สนบัสนุนงบประมาณให้ 50,000 50,000 50,000 50,000 ความสาํเร็จ เดก็นกัเรียนมี กองการ ร.ร.

ระดบัประถมศึกษา ส่งเสริม เดก็นกัเรียนมีพฒันาการ กบัโรงเรียนบา้นดง ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของโครงการ พฒันาการศึกษา ศึกษาฯ บา้นดง
การเรียนรู้สู่ทกัษะชีวิต ศึกษาทีดี 50,000) 50,000) 50,000) 50,000) ทีดี

2 โครงการวิถีพอเพียง เพือส่งเสริมใหเ้ยาวชนได้ สนบัสนุนงบประมาณให้ 25,000 25,000 25,000 25,000 ความสาํเร็จ เดก็นกัเรียนมีความ กองการ ร.ร.
เรียนรู้ และใชชี้วิตดว้ย กบัโรงเรียนหางดงรัฐ ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของโครงการ รู้และสามารถใช้ ศึกษาฯ บา้นดง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ราษฎร์อุปถมัภ์ 10,000) 10,000) 10,000) 10,000) ชีวิตตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ อดุหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ส่วนราชการ รัฐวสิาหกจิ องค์กรประชาชน
เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง  อาํเภอหางดง  จังหวดัเชียงใหม่

งบประมาณและทีผ่านมา



ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที 1 การพฒันาเศรษฐกจิอย่างสมดุลและยังยนื
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน
ค.Thailand 4.0 กลไกการขบัเคลือนผ่านการสร้างและยกระดับผลติภาพ (Productive Growth Engine)
1.ยุทธศาสตร์ การพฒันาสังคม เศรษฐกจิ และสิงแวดล้อม
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน

เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานที
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบ ขอรับเงนิ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั อุดหนุน
1 โครงการพฒันาศกัยภาพ เพือพฒันาศกัยภาพสตรี สนบัสนุนงบประมาณให้ 5,000 5,000 5,000 5,000 ความสาํเร็จ กลุ่มสตรีไดรั้บ สาํนกัปลดั พฒันาชุมชน

สตรีอาํเภอหางดง ใหมี้ความเขม็แขง็ กบัสาํนกังานพฒันาชุมชน ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของโครงการ การพฒันาศกัยภาพ จ.เชียงใหม่
จงัหวดัเชียงใหม่ 5,000) 5,000) 5,000) 5,000) แลว้นาํมาพฒันา

ในชุมชนได้

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ อดุหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ส่วนราชการ รัฐวสิาหกจิ องค์กรประชาชน
เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง  อาํเภอหางดง  จังหวดัเชียงใหม่

งบประมาณและทีผ่านมา



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานที
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบ ขอรับเงนิ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั อุดหนุน
2 โครงการอุดหนุนกองทุน เพือเป็นการช่วยเหลือ สนบัสนุนงบประมาณให้ 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจ คนในชุมชนไดรั้บ สาํนกัปลดั กองทุน

สวสัดิการชุมชน และส่งเสริมการออมเพือ กบักองทุนสวสัดิการ ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของผูเ้ขา้ร่วม การช่วยเหลือ สวสัดิการ
พฒันาคุณภาพชีวิตให้ ชุมชน 30,000 30,000 30,000 30,000 กองทุนสวสัดิการมีสวสัดิการทีดี ชุมชน
กบัประชาชน ชุมชน เกิดการออม และ

มีคุณภาพชีวิตทีดี
3 โครงการของดีอาํเภอ เพือส่งเสริมการรวมกลุ่ม สนบัสนุนงบประมาณการ 20,000 20,000 20,000 20,000 สินคา้ OTOP สามารถสร้างราย สาํนกัปลดั ปกครอง

หางดงและ OTOP อาํเภอ และพฒันาสินคา้ OTOP ดาํเนินการใหก้บัปกครอง ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ทีมีมาตรฐาน ไดใ้หก้บักลุ่มOTOP อ.หางดง
หางดง และสร้างไดใ้หก้บั  อ.หางดง 20000 20000 20000 20000 อ.หางดง

ประชาชน

งบประมาณและทีผ่านมา



ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที 2 สร้างสังคมแห่งวฒันธรรม ความรู้ ภูมปัิญญา จิตสาธารณะและพฒันาศักยภาพคนให้พร้อมรับกบัการเปลียนแปลง
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน
ค.Thailand 4.0 ประเด็น กลไกการขบัเคลือนทีคนส่วนใหญ่มส่ีวนร่วมอย่างเท่าเทยีมและทัวถึง
1.ยุทธศาสตร์ การพฒันาสังคม เศรษฐกจิ และสิงแวดล้อม
1.1 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานที
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบ ขอรับเงนิ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั อุดหนุน
1 โครงการส่งเสริมการมี เพือส่งเสริมและสืบสาน เพือสนบัสนุนงบประมาณ 80,000 80,000 80,000 80,000 ความพึงพอใจ ประเพณีต่างๆใน กองการ กรรมการ

ส่วนร่วมของประชาชน ศิลปวฒันธรรมทอ้งถิน ใหก้บัคณะกรรมการหมู่บา้น ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของประชาชน ทอ้งถินไดรั้บการ ศึกษาฯ หมู่บา้น
ในการอนุรักษแ์ละสืบสาน ใหก้บัประชาชน เยาวชน ในการดาํเนินงานกิจกรรม 60,000) 60,000) 60,000) 60,000) อนุรักษแ์ละสืบสาน
ประเพณีต่างๆของทอ้งถิน ไดรู้้จกัอนุรักษแ์ละ อนุรักษแ์ละสืบสานประเพณี ต่อไป

หวงแหน ต่างๆในทอ้งถิน

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ อดุหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ส่วนราชการ รัฐวสิาหกจิ องค์กรประชาชน
เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง  อาํเภอหางดง  จังหวดัเชียงใหม่

งบประมาณและทีผ่านมา



ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที 1 การพฒันาเศรษฐกจิอย่างสมดุลและยังยนื
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที 2 ด้านการพฒันาเศรษฐกจิตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
ค.Thailand 4.0 กลไกการขบัเคลือนผ่านการสร้างและยกระดับผลติภาพ (Productive Growth Engine)
1.ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริการเชิงรุก
1.1 แผนงาน การเกษตร

เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานที
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบ ขอรับเงนิ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั อุดหนุน
1 โครงการงานวนัเกษตรและ เพือจดังานเกษตรและส่งเสริม สนบัสนุนงบประมาณในการ 10,000 10,000 10,000 10,000 คุณภาพชีวิตทีดี เกษตรกรมีแหล่ง สาํนกั สาํนกังาน

ส่งเสริมอาชีพ อาํเภอหางดง อาชีพใหก้บัเกษตรกรและ ดาํเนินงานในการจดังานใหก้บั ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ของเกษตรกร จาํหน่ายสินคา้ และ ปลดั เกษตร
ประจาํปี ประชาชนในอ.หางดง  เกษตร อ.หางดง 10,000 10,000 10,000 10,000 พฒันารายได้ อ.หางดง

งบประมาณและทีผ่านมา

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง  อาํเภอหางดง  จังหวดัเชียงใหม่



ผ.03

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที 5 การพฒันาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสและเป็นธรรม
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที 1 การพฒันาโครงสร้างพืนฐานทีเหมาะสมกบัชุมชน
ค.Thailand 4.0 กลไกขบัเคลือนทีเป็นมติรกบัสิงแวดล้อมอย่างยังยนื
1.ยุทธศาสตร์ การพฒันาโครงสร้างพืนฐานทีเหมาะสมกบัประชาชนเชิงรุก
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพือใหป้ระชาชนมีการสญัจร ปรับปรุงผิวจราจรดว้ยแอส 3,000,000 - - - ความพึงพอใจ ประชาชนมีการ กองช่าง/

ดว้ยแอสฟัลท ์ซอย 1 ไปมา สะดวก ปลอดภยั ฟัลท ์ซอย 1 ชุมชนเจริญทรัพย์ (ปี 2560 ของประชาชน สญัจร ไปมา อบจ.
ชุมชนเจริญทรัพย ์ม.7 3,000,000) ในพืนที สะดวก ปลอดภยั

2 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพือใหก้ารคมนาคมมีความ ปรับปรุงผิวจราจรดว้ย 3,600,000 - - ความพึงพอใจ ประชาชนมีเสินทาง กองช่าง/
ดว้ยแอสฟัลทส์ายทาง ชม.ถ สะดวก ปลอดภยั แอสฟัลทส์ายทาง ชม.ถ 204 - (ปี 2560 ของประชาชน การคมนาคมที อบจ.
204-01,02,03,04,05,06,07,08 01,02,03,04,05,06,07,08 3,600,000) ในพืนที สะดวก ปลอดภยั

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับประสานโครงการพฒันาองค์การบริหารส่วนจังหวดั
เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง  อาํเภอหางดง  จังหวดัเชียงใหม่

งบประมาณและทีผ่านมา



เป้าหมาย ตัวชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการขยายผิวจราจร เพือใหก้ารคมนาคมมีความ ขยายผิวจราจรแบบ คสล. สาย 3,000,000 - - ความพึงพอใจ ประชาชนมีเสน้ทาง กองช่าง/

แบบ คสล. สายทาง ชม.ถ. สะดวก ปลอดภยั ทาง ชม.ถ.204-01,02,03,04, (ปี 2560 ของประชาชน การคมนาคมที อบจ.
204-01,02,03,04,05,06,07,08 05,06,07,08 3,000,000) ในพืนที สะดวก ปลอดภยั

4 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาล เพือใหป้ระชาชนมีนาํไวใ้ช้ ขดุเจาะบ่อบาดาลพร้อมท่อ 1,500,000 300,000 - ความพึงพอใจ ประชาชนมีนาํใช้ กองช่าง/
พร้อมท่อและอุปกรณ์ หมู่ 1, เพืออุปโภคและบริโภคและ และอุปกรณ์ หมู่ 1,6,7,8,9 (ปี 2560 (ปี 2560 ของประชาชน เพืออุปโภคและ อบจ.
6,7,8,9 แกปั้ญหาภยัแลง้ 300,000) 300,000) ในพืนที บริโภค

5 โครงการขยายผิวจราจร เพือใหก้ารคมนาคมมีความ ขยายผิวจราจรแบบ คสล. สาย 955,000 955,000 955,000 955,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีเสน้ทาง กองช่าง/
แบบคอนกรีตเสริมเหลก็ สะดวก ปลอดภยั ทาง ชม.ถ204--03 แยก คลอง (ปี 2560 (ปี 2560 (ปี 2560 (ปี 2560 ของประชาชน การคมนาคมที อบจ.
สายทาง ชม.ถ204-03 แยก ชลประทานแม่แตงบา้นแพะ 955,000 955,000 955,000 955,000 ในพืนที สะดวก ปลอดภยั
คลองชลประทานแม่แตง บา้น ดอยถาํ - บา้นดงหลวง เชือม
แพะดอยถาํ - บา้นดงหลวง ต่อระหวา่ง ทต.นาํแพร่พฒันา
หมู่ 6 เชือมต่อ ทต.นาํแพร่ และ ทต.แม่ท่าชา้ง
พฒันา และ ทต.แม่ท่าชา้ง

6 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพือใหก้ารคมนาคมมีความ ปรับปรุงพืนผิวถนนแอสฟัลท์ 3,000,000 - - - ความพึงพอใจ ประชาชนมีเสน้ทาง กองช่าง/
แบบ Over-Lay ดว้ยแอส สะดวกปลอดภยั แบบ Over - Lay ดว้ยแอสฟัลท์ ( ปี 2560 ของประชาชน การคมนาคมที อบจ.
ฟัลท ์ซอย 1 (ตามสภาพเดิม)  ซอย 1 (ตามสภาพเดิม) ชุมชน 3,000,000 ในพืนที สะดวก ปลอดภยั
ชุมชนเจริญทรัพย ์หมู่ที 7 เจริญทรัพย ์หมู่ที 7 เชือมต่อ
เชือมต่อ บา้นแม่ขกั หมู่ที5 บา้นแม่ขกั หมู่ที 5 ทต.หางดง
เทศบาลตาํบลหางดง

งบประมาณและทีผ่านมา



เป้าหมาย ตัวชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพือใหก้ารคมนาคมมีความ ปรับปรุงพืนผิวถนนแอสฟัลท์ 4,500,000 4,500,000 - - ความพึงพอใจ ประชาชนมีเสน้ทาง กองช่าง/

แบบแอสฟัลทติ์กคอนกรีต สะดวก ปลอดภยั คอนกรีตถนนเลียบคลอง (ปี 2560 (ปี 2560 ของประชาชน การคมนาคมที อบจ.
ถนนเลียบคลองชลประทาน ชลประทาน 21 ซา้ยและ 22 4,500,000 4,500,000 ในพืนที สะดวก ปลอดภยั
21 ซา้ย และ 22 ซา้ย ซา้ย

8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพือใหก้ารคมนาคมมีความ ปรับปรุงพืนผิวถนนแบบ - - - 1,500,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีเสน้ทาง กองช่าง/
ผิวจราจรแบบ Over-Lay สะดวก ปลอดภยั Over-Lay สายทาง ชม.ถ.204 - ของประชาชน การคมนาคมที อบจ.
สายทาง ชม.ถ.204-01 หมู่ 01 หมู่ 7 บา้นป่าแป๋ โรงววั ในพืนที สะดวก ปลอดภยั
7 ต.หางดงบา้นป่าแป๋-โรง เชือมต่อ บา้นนาํแพร่ ต.นาํแพร่
ววั เชือมต่อบา้นนาํแพร่ อ.หางดง
เขตเทศบาลตาํบลนาํแพร่
พฒันาต.นาํแพร่ อ.หางดง

รวม 7 โครงการ - - 19,555,000 5,755,000 955,000 2,455,000 - - -

งบประมาณและทีผ่านมา



ผ.05

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที 5 การพฒันาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสและเป็นธรรม
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที 1 การพฒันาโครงสร้างพืนฐานทีเหมาะสมกบัชุมชน
ค.Thailand 4.0 กลไกขบัเคลือนทีเป็นมติรกบัสิงแวดล้อมอย่างยังยนื
1.ยุทธศาสตร์ การพฒันาโครงสร้างพืนฐานทีเหมาะสมกบัประชาชนเชิงรุก
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงานที หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ ขอประสาน รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างศูนย์ เพือส่งเสริม อนุรักษ์ ก่อสร้างศูนยเ์รียนรู้ดา้น 2,000,000 - - - อาคารศูนย์ ศิลปะ วฒันธรรม อาํเภอ อาํเภอ

เรียนรู้ดา้นวฒันธรรม และสืบสานศิลปะ วฒันธรรมและภูมิปัญญา (ปี 2560 ศิลปวฒันธรรมฯของ ต.หางดงไดรั้บ หางดง หางดง
และภูมิปัญญาทอ้งถิน  วฒันธรรมของต.หางดงทอ้งถินตาํบลหางดง 2,000,000) จาํนวน 1 หลงั การอนุรักษสื์บสาน
ตาํบลหางดง ให ้ผูที้สนใจและ จาํนวน 1 หลงั บริเวณ

เยาวชนเขา้มาศึกษา หนา้วดัหางดง
2 โครงการก่อสร้างระบบ เพือใหป้ระชาชนมีนาํ ก่อสร้างระบบประปา - 2,700,000 - - ความพึงพอใจ ประชาชนมีนาํใช้ อาํเภอ อาํเภอ

ประปาหมู่บา้น ชุมชน เพืออุปโภคและแกไ้ข  หมู่บา้นจาํนวน 1 แห่ง (ปี 2560 ของประชาชน อยา่งทัวถึง หางดง หางดง
เจริญทรัพยห์มู่ 7 ปัญหาภยัแลง้ 2,700,000) ในพืนที

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับประสานโครงการพฒันาจังหวดั
เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง  อาํเภอหางดง  จังหวดัเชียงใหม่

งบประมาณและทีผ่านมา



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงานที หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ ขอประสาน รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการจดัซือทีดิน เพือ เพือจดัหาทีดินสาํหรับ จดัซือทีดินเพือก่อสร้าง - 500,000 - - ความพึงพอใจ ชุมชนมีระบบประปา อาํเภอ อาํเภอ

ก่อสร้างระบบประปา ระบบประปาหมู่บา้น ระบบประปาชุมชน (ปี 2560 ของประชาชน ทีสะอาดสาํหรับ หางดง หางดง
หมู่บา้น ชุมชนเจริญทรัพย ์หมู่ 7เจริญทรัพย์ เจริญทรัพย์ 500,000) ในพืนที อุปโภค บริโภค

4 โครงการเจาะบ่อนาํบาดาล เพือแกไ้ขปัญหาการ เจาะบ่อนาํบาดาล จาํนวน - 2,700,000 - - ความพึงพอใจ ประชาชนมีนาํใช้ อาํเภอ อาํเภอ
ชุมชนเจริญทรัพย ์หมู่ที 7 ขาดแคลนนาํสาํหรับใช้  1 จุด (ปี 2560 ของประชาชน สาํหรับอุปโภค หางดง หางดง

สาํหรับบริโภค 2700000 ในพืนที บริโภค
5 โครงการจดัซือทีดิน เพือใชใ้นกิจการของ จดัซือทีดิน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ทีดินทีจะจดัซือ เทศบาลมีพืนที อาํเภอ อาํเภอ

เทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้ง ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ( ปี 2560 ใชส้อยและบริการ หางดง หางดง
10,000,000) 10,000,000) 10,000,000) 10,000,000) ประชาชนเพิมขึน

6 โครงการก่อสร้างอาคารโดมเพือใชจ้ดักิจกรรมต่างๆของก่อสร้างโดมอเนกประ 2,000,000 - - - ความพึงพอใจ มีสถานทีจดั อาํเภอ อาํเภอ
อเนกประสงค ์คสล.หนา้ ทางเทศบาล สงค ์คสล.หนา้เทศบาล (ปี 2560 ของประชาชน กิจกรรมของเทศบาล หางดง หางดง
เทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้ง ตาํบลแม่ท่าชา้ง 3,000,000) ในพืนที ทีมีมาตรฐาน

7 โครงการปรับปรุงผิว เพือความสะดวกรวด ปรับปรุงผิวจราจรดว้ย 900,000 900,000 900,000 900,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีความ อาํเภอ อาํเภอ
จราจรดว้ยแอสฟัลท์ เร็ว ปลอดภยัในการ แอสฟัลท ์สายทาง ชม.ถ. โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ ของประชาชน ปลอดภยัในการ หางดง หางดง
สายทาง ชม.ถ.204-01, คมนาคมสฐัจรของ 01,02,03,04,05,06,07,08 ใหม่ ใหม่ ใหม่ ใหม่ ในพืนที สญัจร ไป-มา
02,03,04,05,06,07,08 ประชาชน

งบประมาณและทีผ่านมา



รวม 7 โครงการ - - 14,900,000 16,800,000 10,900,000 10,900,000 - - - -









ผ.06

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที 4 การสร้างความมันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที 5 การพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน
ค.Thailand 4.0 ประเด็น กลไกการขบัเคลือนทีเป็นมติรกบัสิงแวดล้อมอย่างยังยนื
1.ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริการเชิงรุก
1.1 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการรักษาความสะอาด เพือใหถ้นนหนา้เทศบาล เกบ็เศษขยะบริเวณถนน - - - - ความสะอาด ถนนหนา้เทศบาล สาํนกัปลดั

ถนนสายหลกัหนา้เทศบาล มีความสะอาด ไม่มีเศษขยะ สายหลกัหนา้เทศบาลตาํบล ของถนนหนา้ ตาํบลแม่ท่าชา้งมี
ตาํบลแม่ท่าชา้ง แม่ท่าชา้งเดือนละ 1 ครัง เทศบาลตาํบล ความสะอาด

แม่ท่าชา้ง สวยงาม
2 โครงการโลกสวยดว้ย เพือเพิมพืนทีสีเขียวในชุมชน ปลกูตน้ไมบ้ริเวณถนนและ - - - - ตน้ไมใ้นชุมชน เทศบาลตาํบล สาํนกัปลดั

มือเรา พืนทีสาธารณะ อยา่งนอ้ย เพิมขึน แม่ท่าชา้ง มีพืนที
ปีละ 1 ครัง สีเขียว เพิมขึน

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับโครงการพฒันาทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินดําเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง  อาํเภอหางดง  จังหวดัเชียงใหม่

งบประมาณและทีผ่านมา



แบบ ผ.

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพฒันาท้องถินสีปี ( พ.ศ. –  )

เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง อาํเภอหางดง  จังหวดัเชียงใหม่

ที แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณและทีผ่านมา หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั(บาท) (บาท (บาท) (บาท)
แผนงาน

บริหารทัวไป
ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน เพือใหก้ารบริหารงาน

ในเทศบาลสามารถ
บริการประชาชนได้
สะดวก รวดเร็ว

จดัหา จดัซือ เครืองมือ
วสัดุ อุปกรณ์ ทีจาํเป็น
ในการปฏิบติังาน

, , , , สาํนกัปลดั

เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและ
วทิยุ

เพือความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพยสิ์นบน
ทอ้งถนนและตามจุด
มุมเสียงในทุกๆ
หมู่บา้น

โครงการติดตงักลอ้ง
CCTV ระยะที , ,

, , , - กองช่าง

เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้าวทิยุ เพือประชาสัมพนัธ์
งานของราชการ

โครงการปรับปรุงระบบ
เสียงตามสายภายในเขต

, , , , กองช่าง



เทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้ง
4 บริหารงานทัวไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน เพือเพิมประสิทธิภาพ

การปฏิบติัราชการ
ตูเ้หล็กเก็บเอกสารบาน

เลือน จาํนวน  ตู้
30,000 30,000 30,000 - สาํนกัปลดั

5 บริหารงานทัวไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน เพือเพิมประสิทธิภาพ
การปฏิบติัราชการ

ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร
โลหะ จาํนวน ตู้

30,000 30,000 30,000 - สาํนกัปลดั

6 บริหารงานทัวไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน เพือเพิมประสิทธิภาพ
การปฏิบติัราชการ

ตูเ้ก็บเอกสาร 20 ช่อง
จาํนวน  ตู้

3,500 3,500 3,500 3,500 สาํนกัปลดั

7 บริหารงานทัวไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน เพือเพิมประสิทธิภาพ
การปฏิบติัราชการ

โตะ๊ทาํงาน พร้อมเกา้อี
จาํนวน ชุด

5,000 5,000 5,000 5,000 สาํนกัปลดั

บริหารงานทัวไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑง์านบา้น
งานครัว

เพือบริการใหก้บั
ประชาชนทีมาติดต่อ

ราชการ

เกา้อีนังพลาสติก
จาํนวน  ตวั

, , - - สาํนกัปลดั

บริหารงานทัวไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑง์านบา้น
งานครัว

เพือใชต้ดัหญา้ และ
ดูแลสภาพแวดลอ้มใน

พืนที

จดัซือเครืองตดัหญา้
จาํนวน  เครือง

, , - - สาํนกัปลดั

บริหารงานทัวไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและ
วทิยุ

เพือเพิมประสิทธิภาพ
การปฏิบติัราชการ

โครงการติดตงัเสาและ
วทิยแุบบตงัโตะ๊ (ศูนย์

วทิย)ุ

- 50,000 50,000 50,000 สาํนกัปลดั

บริหารงานทัวไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและ
วทิยุ

เพือเพิมประสิทธิภาพ
การปฏิบติัราชการ

วทิยสืุอสารแบบ
สังเคราะห์ความถี (5 W)

100,000 100,000 100,000 100,000 สาํนกัปลดั

บริหารงานทัวไป ( หมวดค่า ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและ เพือเพิมประสิทธิภาพ เครืองขยายเสียงกระเป๋า 10,000 10,000 10,000 10,000 สาํนกัปลดั



ครุภณัฑ์ วทิยุ การปฏิบติัราชการ หิวลาํโพงพกพา เครือง
เล่นบนัทึกเทป USB

ไมคล์อย
บริหารงานทัวไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน เพือเพิมประสิทธิภาพ

การปฏิบติัราชการ
โตะ๊ทาํงานพร้อมเกา้อี

จาํนวน 2 ชุด
5,000 5,000 5,000 5,000 กองคลงั

บริหารงานทัวไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน เพือบริการประชาชน
ทีมาติดต่อราชการ

พดัลมแขวนเพดาน
จาํนวน ตวั

, , , , สาํนกัปลดั

บริหารงานทัวไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน เพือบริการประชาชน
ทีมาติดต่อราชการ

พดัลมไอเยน็ จาํนวน
 ตวั

, , - - สาํนกัปลดั

บริหารงานทัวไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง

เพือบริการประชาชน
ทีมาติดต่อราชการและ

แนะนาํสถานที
ท่องเทียว

จดัซือรถรางนาํเทียว
จาํนวน  คนั

, , - - - สาํนกัปลดั

1 บริหารงานทัวไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์

เพือเพิมประสิทธิภาพ
การปฏิบติัราชการ

คอมพิวเตอร์สาํนกังาน
พร้อมเครืองพิมพ์ และ
สาํรองไฟ จาํนวน 1 ชุด

30,000 30,000 30,000 30,000 สาํนกัปลดั

1 บริหารงานทัวไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์

เพือเพิมประสิทธิภาพ
การปฏิบติัราชการ

เครืองพิมพค์อมพิวเตอร์
จาํนวน เครือง

15,000 15,000 15,000 15,000 สาํนกัปลดั

บริหารงานทัวไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน เพือเพิมประสิทธิภาพ
การปฏิบติัราชการ

ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร
โลหะ จาํนวน 2 ตู้

20,000 15,000 15,000 15,000 กองคลงั



บริหารงานทัวไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์

เพือเพิมประสิทธิภาพ
การปฏิบติัราชการ

คอมพิวเตอร์แบบพกพา
จาํนวน 1 เครือง

0,000 0,000 0,000 0,000 กองคลงั

บริหารงานทัวไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์

เพือเพิมประสิทธิภาพ
การปฏิบติัราชการ

คอมพิวเตอร์สาํนกังาน
พร้อมเครืองพิมพ์ และ
สาํรองไฟ จาํนวน 1 ชุด

30,000 30,000 30,000 30,000 กองคลงั

บริหารงานทัวไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์

เพือเพิมประสิทธิภาพ
การปฏิบติัราชการ

เครืองพิมพค์อมพิวเตอร์
จาํนวน เครือง

15,000 15,000 15,000 15,000 กองคลงั

บริหารงานทัวไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน เพือเพิมประสิทธิภาพ
การปฏิบติัราชการ

รถมอเตอร์ไซต ์จาํนวน
 คนั

, 50,000 - - กองคลงั

บริหารงานทัวไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา เพือเพิมประสิทธิภาพ
การปฏิบติัราชการ

กลอ้งถ่ายภาพแบบ
ดิจิตอลจาํนวน 1 ตวั

40,000 40,000 40,000 40,000 กองคลงั

บริหารงานทัวไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑก่์อสร้าง เพือเพิมประสิทธิภาพ
การปฏิบติัราชการ

ใชใ้นการตดัตน้ไมที้
ลม้ทบัทางสาธารณะ

และบา้นเรือน
ประชาชน

เลือยยนต์
จาํนวน  เครือง

, , - - สาํนกัปลดั



บริหารงานทัวไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑอื์นๆ เพือเพิมประสิทธิภาพ
การปฏิบติัราชการ

ใชใ้นการจดั
นิทรรศการแสดงผล
งานเทศบาล และงาน

มวลชน

เตน็ทข์นาดเล็ก
จาํนวน ตวั

, - - - สาํนกัปลดั

เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑก์ารเกษตร เพือใชใ้นการแกไ้ข
ปัญหาภยัแลง้

เครืองสูบนาํ
จาํนวน เครือง

, - - - กองช่าง

เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน เพือบริการประชาชน
ทีมาติดต่อราชการ

พดัลม (ติดผนงั)จาํนวน
4 ตวั

8,000 8,000 8,000 8,000 กองช่าง

เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์

เพือเพิมประสิทธิภาพ
การปฏิบติัราชการ

คอมพิวเตอร์สาํนกังาน
พร้อมเครืองพิมพ์ และ
สาํรองไฟ จาํนวน 1 ชุด

30,000 30,000 30,000 30,000 กองช่าง

เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์

เพือเพิมประสิทธิภาพ
การปฏิบติัราชการ

เครืองพิมพค์อมพิวเตอร์
จาํนวน เครือง

15,000 15,000 15,000 15,000 กองช่าง

เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน เพือเพิมประสิทธิภาพ
การปฏิบติั

ตูเ้หล็กเก็บเอกสารบาน
เลือนจาํนวน 2 ตู้

17,000 - - - กองช่าง

เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน เพือเพิมประสิทธิภาพ
การปฏิบติัราชการ

โตะ๊ทาํงานพร้อมเกา้อี
จาํนวน 2 ชุด

10,000 - - - กองช่าง

เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน เพือบริการประชาชน
ทีมาติดต่อราชการ

เครืองปรับอากาศขนาด
24,000 บีทียู 1 เครือง

65,000 65,000 65,000 65,000 กองช่าง



เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑก่์อสร้าง เพือเพิมประสิทธิภาพ
การปฏิบติัราชการ

แบบหล่อคอนกรีต
(แบบเหล็ก) จาํนวน 2

ชุด

15,000 15,000 15,000 15,000 กองช่าง

เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน เพือเพิมประสิทธิภาพ
การปฏิบติัราชการ

สวา่นไฟฟ้าชนิด
กระแทกจาํนวน 1 ชุด

50,000 - - - กองช่าง

เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน เพือเพิมประสิทธิภาพ
การปฏิบติัราชการ

คีมยาํหางปลา จาํนวน 1
ชุด

90,000 - - - กองช่าง

เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง

เพือเพิมประสิทธิภาพ
การปฏิบติัราชการ

จดัซือรถอีแต๋น (ชนิด
มีดัม)แบบเททา้ย

- 600,000 - - กองช่าง

การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน เพือเพิมประสิทธิภาพ
การปฏิบติัราชการ

ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร
จาํนวน 2 ตู้

15,000 15,000 15,000 15,000 กอง
การศึกษา

3 การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน เพือเพิมประสิทธิภาพ
การปฏิบติัราชการ

ตูเ้หล็กเก็บเอกสารการ
เรียนการสอน จาํนวน

ตู้

20,000 20,000 20,000 20,000 กอง
การศึกษา

การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน เพือเพิมประสิทธิภาพ
การปฏิบติัราชการ

ชนัวางแฟ้มเหล็กแบบ
ตงั4 ชนั จาํนวน 2 ตู้

15,000 15,000 15,000 15,000 กอง
การศึกษา

การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน เพือเพิมประสิทธิภาพ
การปฏิบติัราชการ

ตูเ้ก็บอุปกรณ์งานบา้น
งานครัว จาํนวน 1 ตู้

5,000 5,000 5,000 5,000 กอง
การศึกษา

การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน เพือใหเ้ด็กมีนาํดืมที
สะอาด

เครืองกรองนาํทีได้
มาตรฐาน

50,000 50,000 50,000 50,000 กอง
การศึกษา



การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน เพือบริการประชาชน
ทีมาติดต่อราชการ

เครืองปรับอากาศ
จาํนวน 4 เครือง

200,000 200,000 200,000 200,000 กอง
การศึกษา

การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน เพือใชใ้นงานพิธีต่าง
ๆ

โตะ๊หมู่บูชา จาํนวน 1
ชุด

12,000 12,000 12,000 12,000 กอง
การศึกษา

การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน เพือเด็กมีสุขภาพ
อนามยัทีดี

เครืองดูดฝุ่ นขนาดใหญ่
จาํนวน 1 เครือง

25,000 25,000 25,000 25,000 กอง
การศึกษา

การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์

เพือเพิมประสิทธิภาพ
การปฏิบติังาน

คอมพิวเตอร์สาํนกังาน
พร้อมเครืองพิมพ์ และ
สาํรองไฟ จาํนวน 2 ชุด

70,000 70,000 70,000 70,000 กอง
การศึกษา

การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์

เพือเพิมประสิทธิภาพ
การปฏิบติังาน

อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไร้สาย

(เราทเ์ตอร์)

, - - - กอง
การศึกษา

การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน เพือสาํหรับใชใ้นศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก
ทต.แม่ท่าชา้ง

จดัซือเกา้อีเด็กนกัเรียน
จาํนวน  ตวั

, - - - กอง
การศึกษา

การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

เพือใชส้าํหรับเผยแพร่
กิจกรรมของทาง

เทศบาล

จดัซือกลอ้งถ่ายภาพนิง
ระบบดิจิตอล

, - - - กอง
การศึกษา

การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและ
วทิยุ

เพือใชส้าํหรับเผยแพร่
กิจกรรมของทาง

เทศบาล

จดัซือเครืองเสียงสนาม
แบบลากจูง

, - - - กอง
การศึกษา



การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑง์านบา้น
งานครัว

เพือใชส้าํหรับพฒันา
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

ทต.แม่ท่าชา้ง

จดัซือเครืองซกัผา้
จาํนวน  เครือง

, - - - กอง
การศึกษา

การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน เพือใชส้าํหรับ
ดาํเนินงานในศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก

จดัซือพดัลมติดผนงั
จาํนวน  ตวั

, - - - กอง
การศึกษา

การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

เพือใชส้าํหรับพฒันา
การศึกษาของศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก ทต.แม่
ท่าชา้ง

จดัซือโทรทศัน์ LED
TV  นิว จาํนวน

 เครือง

, - - - กอง
การศึกษา

การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑด์บัเพลิง เพือใชส้าํหรับป้องกนั
อคัคีภยั

จดัซืออุปกรณ์ดบัเพลิง
จาํนวน  ชิน

, - - - กอง
การศึกษา

การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน เพือใชใ้นการ
ดาํเนินงานของศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก
ทต.แม่ท่าชา้ง

จดัซือชนัเก็บของ
อเนกประสงค ์ขนาด

ช่อง  อนั

, - - - กอง
การศึกษา

การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน เพือเพิมประสิทธิภาพ
การปฏิบติังาน

โตะ๊คอมพิวเตอร์พร้อม
เกา้อีจาํนวน 2 ชุด

, - - - กอง
การศึกษา

เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑกี์ฬา เพือใหป้ระชาชนไดใ้ช้
เวลาวา่งใหเ้กิด
ประโยชน์ และ

อุปกรณ์ออกกาํลงักาย
พร้อมติดตงั ลานอาคาร

เอนกประสงค์

1,000,000 500,000 100,000 - กองช่าง



ห่างไกลยาเสพติด
เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้า เพือใหป้ระชาชน

ไดรั้บความปลอดภยั
ในชีวติและทรัพยสิ์น

ไฟแสงสวา่งโซล่าเซล
พร้อมติดตงั

50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง

สาธารณสุขฯ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑอื์น ๆ เพือป้องกนัการแพร่
ระบาดของโรค

ไขเ้ลือดออกในพืนที

เครืองพน่หมอกควนั
Swongfog

59,000 59,000 - - สาํนกัปลดั

บริหารงานทัวไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน เพือใหบ้ริการ
ประชาชนทีมาติดต่อ

ราชการ

จดัซือพดัลมติดผนงั
จาํนวน  เครือง

, - - - สาํนกัปลดั

รวม , , 00 2,7 2,500 1,613,500 1,353,500


