
ประกาศเทศบาลตําบลแมทาชาง
เรื่อง ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

.............................................................

ตามท่ี เทศบาลตําบลแมทาชาง ไดดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565
เพ่ือใหมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด รวมท้ังแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปกลุมจังหวัด เพ่ือการบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และ
งบประมาณในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ เทศบาลตําบลแมทาชาง และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบล
แมทาชาง ไดพิจารณาใหความเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลแมทาชาง (ครั้งท่ี 2 )
เม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน 2562 ไปแลว นั้น

เพ่ือใหการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลแมทาชาง เปนไปดวยความเรียบรอยและถูกตอง ตาม
ร ะ เบี ย บ ก ร ะ ทร ว งม หา ด ไ ท ยว า ด ว ย ก า ร จั ด ทํ า แ ผน พั ฒน าข อง อ งค ก ร ป กค รอ งส ว นท อ ง ถ่ิ น
พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 ขอ 24 จึงขอประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
ของเทศบาลตําบลแมทาชางใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ  ณ  วันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ.2562

(นายทรัพยทวี  คํามา)
นายกเทศมนตรีตําบลแมทาชาง



ผ.01

ยทุธศาสตร์ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1)ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารจดัการบา้น
เมืองทีดี
4.1 แผนงานงบกลาง 1 4,800,000 1 5,000,000 1 5,500,000 1 6,000,000 1 6,500,000 5 27,800,000
1.1 แผนงานบริหารงานทัวไป 22 680,000 24 2,380,000 24 1,480,000 22 680,000 22 680,000 114 5,900,000

รวม 23 5,480,000 25 7,380,000 25 6,980,000 23 6,680,000 23 7,180,000 119 33,700,000
2) ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นบุคลากร
2.1 แผนงานบริหารงานทัวไป 4 350,000 5 220,000 4 360,000 3 340,000 3 340,000 19 1,610,000

รวม 4 350,000 5 220,000 4 360,000 3 340,000 3 340,000 19 1,610,000
3) ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืนฐานที
เหมาะสมกบัประชาชนเชิงรุก
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 16 13,148,000 25 20,418,000 26 19,508,000 19 13,670,000 7 7,080,000 93 73,824,000

รวม 16 13,148,000 25 20,418,000 26 19,508,000 19 13,670,000 7 7,080,000 93 73,824,000

เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง อาํเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่
ปี 2564

บัญชีสรุปโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 รวม 5 ปีปี 2565



4) ยทุธศาสตร์การพฒันาสงัคม เศรษฐกิจ
และสิงแวดลอ้ม
4.1 แผนงานสาธารณสุข 16 1,205,000 17 3,585,000 17 1,605,000 16 1,355,000 16 1,355,000 82 9,105,000
4.2 แผนงานการศึกษา 7 1,730,000 6 1,680,000 18 1,950,000 13 1,785,000 13 1,785,000 57 8,930,000
4.3 แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 100,000
4.4 แผนงานความเขม้แขง็ของชุมชน 20 693,000 20 693,000 21 713,000 21 713,000 21 713,000 103 3,525,000
4.5 แผนงานการศึกษาวฒันธรรมและ 17 745,000 17 785,000 17 995,000 16 710,000 16 745,000 83 3,980,000
นนัทนาการ

รวม 61 4,393,000 61 6,763,000 74 5,283,000 67 4,583,000 67 4,618,000 330 25,640,000
5) ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริการเชิงรุก
5.2 แผนงานการเกษตร 6 65,000 6 65,000 8 85,000 7 75,000 6 65,000 33 355,000
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 7 80,000 8 185,000 6 115,000 6 115,000 6 115,000 33 610,000

รวม 13 145,000 14 250,000 14 200,000 13 190,000 12 180,000 66 965,000
รวมทงัสิน 117 23,516,000 130 35,031,000 143 32,331,000 125 25,463,000 112 19,398,000 627 135,739,000







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
ภูมิอากาศของภาคเหนือสวนใหญเปนแบบสะวันนา (Aw) คือ อากาศรอนชื้นสลับกับฤดูแลง

อุณหภูมิเฉลี่ยประจําปอยูระหวาง 24 -27 องศาเซลเซียส มีฤดู 3 ฤดู คือ ฤดูฝน (พ.ค.- ต.ค.) ฤดู
หนาว (ต.ค. - ก.พ.) ฤดูรอน (ก.พ. - พ.ค.)
1.4 ลักษณะของดิน

-
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 นายธนิตพงศ  ไชยพัฒนอมร
หมูท่ี 7 บานปาแป – โรงวัว ผูใหญบาน นายสันตโดด  ดอกจัน
หมูท่ี 8 บานกอง ผูใหญบาน นายธนพล  ปวงเรือน
หมูท่ี 9  บานดง ผูใหญบาน นายติ่ง  มงคล



2.2 การเลือกตั้ง
ฝายคณะผูบริหาร

นายทรัพยทวี      คํามา ตําแหนง  นายกเทศมนตรีตําบลแมทาชาง
นายอินสอน       จันทะมงคล ตําแหนง  รองนายกเทศมนตรีตําบลแมทาชาง
นายสุระกัน        วัยภา ตําแหนง  รองนายกเทศมนตรีตําบลแมทาชาง
นายสถาพร        เสารแกน ตําแหนง  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลแมทาชาง
นายอ่ินแกว แกนสาร ตําแหนง  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลแมทาชาง

ฝายนิติบัญญัติ
นายชัชวาล วรรณมาลา ตําแหนง ประธานสภาเทศบาลตําบลแมทาชาง
นายบุญเสริญ ฟองคํา 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 โดยแนวโนมในอนาคต ชุมชนบานจัดสรรมีการขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน การเขามาของคนพ้ืนท่ี
อ่ืนและแรงงานตางดาวมีเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งในอนาคตชุมชนดั้งเดิมมีแนวโนมลดลงและจะหายไป
กลายเปนชุมชนเมืองในท่ีสุด

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล สมาชิกสภาเขต หมายเหตุ
๑ นายสมพงษ     ศรีเรือง ๑
๒ นายชัชวาลย   วรรณมาลา ๑
๓ นางบําเพ็ญ     ดวงแกว ๑
4 นายจํานงค     วงคคําเรือง ๑
5 นางนิภา          วองไว ๑
6 นายบุญชัย       กิติกุศล ๒
7 นายบุญเสริญ   ฟองคํา ๒
8 นายยงยุทธ       ทิเขียว ๒
9 นายจําลอง บานเกาะใต ๒
10 นายบุญมี         ใจแข็ง ๒
11 นางรุงนภา       จมภู ๒



3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร
ประชากรท้ังสิ้น 4,018 คน    แยกเปนชาย ๑,895 คน     หญิง 2,123 คน
ตารางประชากร เทศบาลตําบลแมทาชาง

หมูท่ี บาน  /  หมูท่ี จํานวนประชากร รวม
จํานวน
ครัวเรือน

ผูใหญบาน หมายเหตุ
ชาย หญิง

๑ ทาวคําวัง 479 540 1,019 559 นายประพันธ  จันตะมงคล ไมรวมในเขตเทศบาล

๕ แมขัก 75 77 152 217 นายยงยุทธ  ใบมะลิ ไมรวมในเขตเทศบาล

๖ ดงหลวง 264 294 558 249 นายธนิตยพงศ ไชยพัฒนอมร

๗ ปาแป - โรงวัว 498 588 1,086 559 นายสันโดษ  ดอกจันทร
๘ กอง 142 202 344 202 นายธนพล    ปวงเรือน
๙ ดง 437 422 859 ๒38 นายติ่ง  มงคล ไมรวมในเขตเทศบาล

ทะเบียน
บานกลาง

รวม
1,895 2,123 4,018 2,024

ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562
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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 7 คน ชาย 1 คน หญิง 6 คน
จํานวนเด็กเล็ก 101 คน   ชาย 56 คน    หญิง 45 คน

4.๑.๒ โรงเรียนประถมศึกษา ๑ แหง ( สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ)

โรงเรียนบานดง
จํานวนหอง 6 หองเรียน
จํานวนครู ( ขาราชการครู ) 8 คน
จํานวนครู (ลูกจางชั่วคราว) 2 คน
ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ๑ คน
จํานวนภารโรง ( ลูกจางประจํา ) ๑ คน
จํานวนเจาหนาท่ี ๑ คน

ระดับการศึกษา ชาย หญิง รวม หมายเหตุ
ประถมศึกษาปท่ี ๑ 14 6 20
ประถมศึกษาปท่ี ๒ 11 13 24
ประถมศึกษาปท่ี ๓ 16 8 ๒4
ประถมศึกษาปท่ี ๔ ๑8 ๑0 ๒8
ประถมศึกษาปท่ี ๕ ๑0 ๑0 20
ประถมศึกษาปท่ี ๖ ๑7 7 24

รวม
86 54 140



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

- การปองกันปญหายาเสพตดิในชุมชน อาศัยฝายปกครองทองท่ีในชุมชน ประสานงานรวมกับตํารวจ
อปพร. อสม. ในพ้ืนท่ี รวมกันออกตรวจพ้ืนท่ีทุกเดือน โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลตําบลแมทา
ชาง เพ่ือปองกันปญหายาเสพติดท่ีอาจเกิดข้ึนในชุมชน

- การติดตั้งกลองวงจรปดของเทศบาลตําบลแมทาชาง ระยะท่ี 1 – 3 เพ่ือคอยสอดสองดูแลปญหายา
เสพติด ท่ีอาจเกิดข้ึนในชุมชน

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
- ทําสวน (ลําไย กลวย มะนาว มะมวง)  จํานวน  37  ครัวเรือน
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. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา

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

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

7.3 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

7.4 สินคาพื้นเมืองและของท่ีระลึก
- พริกลาบ
- น้ําพริกตาแดง
- น้ําพริกหนุม
- ดอกไมประดิษฐ
- ตะกราเชือกฟางสาน



8. ทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 น้ํา
มีลําน้ําและลําเหมืองขนาดเล็กไหลผานเทศบาลตําบลแมทาชาง รวม ๗ สาย คือ

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

8.2 ปาไม
-
8.3 ภูเขา
-
8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
-

9. อื่นๆ (ถามี)
-





สวนที่  2

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป ของเทศบาลตําบลแมทาชาง (พ.ศ.2561 – 2564) มีความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาระดับตาง ๆ ท้ังแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2561-2564) แผนพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม 4 ป (พ.ศ.2561-2564) และยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม (พ.ศ.2561-
2564) รวมตลอดถึงนโยบายของรัฐบาล ยทุธศาสตรของคณะรักษาความสงบแหงชาติ กลไกประชารัฐ หลักการบริหาร
ราชการแผนดิน Thailand 4.0 และนโยบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลแมทาชาง โดยคํานึงถึงแนวทางการ
พัฒนาท่ีสอดคลองสัมพันธกันในทุกระดับ เพ่ือการพัฒนาประเทศไปสูการเปนประเทศท่ีมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยัง่ยืน เปน
ประเทศท่ีพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังวิสัยทัศนของแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป โดย
มีรายละเอียดของแผนพัฒนาระดับมหภาค ดังตอไปนี้

1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรชาติ  20 ป (พ.ศ.2560-2579) เปนแผนแมบทของการพัฒนาประเทศและเปาหมายการ

พัฒนาท่ียั่งยืน ( Sustainable Development Goals: SDGs) รวมท้ังการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย
4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาค
สวนท้ังในระดับกลุมอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผน ฯ อยางกวางขวางและตอเนื่องเพ่ือ
รวมกันกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมท้ังรวมจัดทํารายละเอียดยุทธศาสตรของแผน ฯ เพ่ือมุงสู
“ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน” การพัฒนาประเทศใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางสงบสุขเศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน ภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณไดยาก
และซับซอนมากยิ่งข้ึน โดยเรงสรางภูมิคุมกันเพ่ือปองกันปจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานประเทศดานตาง ๆ ใหเขมแข็ง
ควบคูไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพ มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและไดรับประโยชนจากการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม รวมท้ังสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรู และความคิดสรางสรรคบนพ้ืนฐาน
การผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีการกําหนดวิสัยทัศนประเทศ ดังนี้

วิสัยทัศน : “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว
ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ความม่ันคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยในทุกมิติ ประเทศมีความม่ันคงใน   เอกราชและ
อธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ท่ีเขมแข็งเปนศูนยรวมท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองท่ี
ม่ันคง เปนกลไกท่ีนําไปสูการบริหารประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและสามัคคี
สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต และ
ความปลอดภัยในทรัพยสิน และฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมมีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา

ความม่ังคั่ง คือ ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง เศรษฐกิจมีความสามารถใน
การแขงขันสูง ความสมบูรณในทุนท่ีสามารถสรางการพัฒนาอยางตอเนื่อง ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถ
สรางความเจริญ การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน และประชาชนทุก
ภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง



อนาคตประเทศไทย ป พ.ศ.2579 ทุกภาคสวนตองรวมมือกับในการขับเคลื่อนใหกาวไปสู
เศรษฐกิจและสังคมไทย ท่ีมีการพัฒนาอยางม่ันคงและยั่งยืน เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอยางเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม สังคมไทยท่ีเปนธรรม มีความเหลื่อมล้ํานอย ระบบการบริหารภาครัฐมีขนาดเล็ก มีประสิทธิภาพ
ทันสมัย รับผิดชอบ โปรงใสตรวจสอบได และประชาชนมีสวนรวม ประเทศไทยมีบทบาทในเวทีระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก ระบบเศรษฐกิจมีความเปนชาติการคา บนฐานการขยายตัวของอุตสาหกรรมแหงอนาคต การทองเท่ียว
ตลาดคุณภาพ การบริหารคุณภาพการคาปลีก และเศรษฐกิจดิจิทัลท่ีเขมขน และคนไทยในอนาคตเปนมนุษยท่ี
สมบูรณ เปนพลเมืองท่ีสามารถเรียนรูดวยตัวเอง เปนพลเมืองท่ีตื่นรู มีจิตสาธารณะและทําประโยชนตอสวนรวม
เปนพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก และเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมี
ความสุขและตอบสนองตอการบรรลุซึ่งผลประโยชนแหงชาติในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูง
เปนประเทศพัฒนาแลว และสรางความสุขของคนไทย สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเปนธรรม ประเทศ
สามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ จึงไดกําหนดยุทธศาสตรไว 6 ดาน ดังนี้

1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง
(1) การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น

สรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหาร

จัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ

และการรักษาดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม
(5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศ การรักษาความ

สงบเรียบรอยภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือบานและมิตรประเทศ
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ

รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
(7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน

2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแก การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสรางความ

เชื่อม่ัน การสงเสริมการคาการลงทุนท่ีอยูบนการแขงขันท่ีเปนธรรม และรับผิดชอบตอสังคม
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีการใชดิจิทัลและการคาท่ีเขมขน เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและการ
บริการ โดยมุงสูความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการท่ี
หลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป รวมท้ังเปนแหลงอาหารคุณภาพ สะอาด
และปลอดภัยของโลก

(3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากร และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันการเกษตร

(4) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดง และพัฒนาระบบ
เมืองศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและสีสวนรวม มีการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง และ
โครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคลองกับศักยภาพ



(5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ในดานการขนสง ดานพลังลาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศลการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา

(6) การเชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานา
ประเทศ สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความม่ันคงดานตาง ๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองคกร
ระหวางประเทศ รวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และท่ัวถึง
(3) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานิยมท่ีพึงประสงค
(4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี
(5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย

4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกับทางสังคม
(1) การสรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน
(5) การพัฒนาสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา

5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
(1) การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม

6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐใหมีขนาดท่ีเหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(4) การตอตานทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล
(6) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ



1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2561 – 2564)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ (สคช.) ในวันท่ี 13 กันยายน พ.ศ.2559 โดยมีกระบวนการประชุมระดมความคิดเห็นทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนท้ังระดับภาคท้ัง 4 ภาค และ
ระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุม (Focus Group) เชน กลุมภาครัฐ กลุมภาคเอกชน เพ่ือใหไดขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะอันจะนําไปสูการกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ท่ีชัดเจน เปนท่ียอมรับ สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตองเปนรูปธรรมตอไป

ท้ังนี้ ประเทศไทยในปจจุบัน อยูในหวงเวลาแหงการปฏิรูปประเทศไปสูความ “ม่ันคง ม่ังค่ัง และ
ยั่งยืน” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน เปนหวงเวลาท่ีประเทศไทยใหความสําคัญกับการกําหนดยุทธศาสตรการ
พัฒนาประเทศในระยะยาว ซึ่งไมไดมองการพัฒนาในระยะใกลเพียงอยางเดียว หากแตมองถึงอนาคตของคนไทย
ทุกคนในอีก 20 ปขางหนา ดังนั้น การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ท้ังในสวนของแผนพัฒนา ฯ
ฉบับท่ี 12 และตอเนื่องไปสูแผนพัฒนาฉบับตอๆ ไป จึงไมใชแผนท่ีมุงผลสําเร็จของการพัฒนาเฉพาะเพียง  5 ป
ของการประกาศใชแตเปนการกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาท่ีมุงตอยอดผลสัมฤทธิ์ของแผนท่ี
สอดคลองเชื่อมโยงและรองรับการพัฒนาอยางตอเนื่องกันไปตลอด 20 ป ตามกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป
(พ.ศ.2560-2579) ซึ่งประกอบดวย 10 ยุทธศาสตร ไดแก

ยุทธศาสตรท่ี 1  การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
ยุทธศาสตรท่ี 2  การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
ยุทธศาสตรท่ี 3  การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรท่ี 4  การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรท่ี   5   การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ังและยั่งยืน
ยุทธศาสตรท่ี 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส
ยุทธศาสตรท่ี 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรท่ี 9  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรท่ี 10  ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา

สําหรับการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี 12 จะมุงบรรลุเปาหมายในระยะ 5 ป ท่ี
จะสงผลตอบสนองเปาหมายการพัฒนาในระยะยาว โดยมีหลักการสําคัญของแผน ฯ ประกอบดวย

1. ยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อยางตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี
9-11 เพ่ือใหการพัฒนาในทุกมิติเปนไปอยางมีบูรณาการบนถนนสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงมี
ระบบภูมิคุมกันท่ีดีสอดคลองกับภูมิสังคม การพัฒนาทุกดาน มีดุลยภาพ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศน
มีความสอดรับ เก้ือกูลและพ่ึงพออาศัยซึ่งกันและกัน การพัฒนาในมิติหนึ่งไมสงผลกระทบทางลบอยางมีนัยยะ
สําคัญตอมิติอ่ืน ๆ สามารถพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง มีคุณภาพและมีเสถียรภาพ
การกระจายความม่ังค่ังอยางท่ัวถึงและเปนธรรม เปนการเติบโตท่ีไมทําลายสิ่งแวดลอม ชุมชน วิถีชีวิต คานิยม
ประเพรี และวัฒนธรรม เพ่ือมุงไปสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนของประเทศอยางแทจริง

2. คํานึงถึง “การพัฒนาท่ียั่งยืน” โดยใช “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มุงสรางคนไทย
ใหเปนพลังสําคัญในการสรางความม่ันคงของชาติ เปนกลจักรสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัย
พากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการ โดยมิติสังคม พัฒนาคนทุกชวงวัย และเตรียมความพรอมเขาสู
สังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ มุงเนนใหคนมีศักยภาพและการเรียนรู มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถรอบดาน



และมีโอกาสเขาถึงคุณภาพของการศึกษาอยางเทาเทียม ลดความเหลื่อล้ําในสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคน
และครอบครัวใหดีข้ึน ในมิติเศรษฐกิจ พัฒนาคนท้ังดานคุณภาพและปริมาณเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขันท้ังในภาค
การผลิตและภาคบริการเพ่ือกาวสูการหลุดพนจากกับดับรายไดปานกลางสูรายไดสูง ในมิติดานทรัยพากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม มุงสรางคนใหใชและอยูกับสิ่งแวดลอม อยูรวมกันอยางเก้ือกูล อนุรักษ ฟนฟู ใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม สรางและถายทอดองคความรูดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง

3. ยึด “วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป” มาเปนกรอบของวิสัยทัศนประเทศไทยใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน”

4. ยึด “เปาหมายอนาคตประเทศไทยป 2579” ท่ีเปนเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ 20 ป
มาเปนกรอบในการกําหนดเปาหมายท่ีจะบรรจุใน 5 ปแรก และเปาหมายในระดับยอยลงมา โดยท่ีเปาหมายและ
ตัวชี้วัดในดานตาง ๆ มีความสอดคลองกับกรอบเปาหมายท่ียั่งยืน

5. ยึด “ หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการ
เจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม” แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12
มุงเนนการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมีความครอบคลุมท่ัวถึงเพ่ือเพ่ิมขยายฐานกลุมประชากรชั้นกลาง
ใหกวางข้ึน โดยกําหนดเปาหมายในการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคม และรายไดของ กลุมประชากร
รายไดต่ําสุดรอยละ 40 ใหสูงข้ึน นอกจากนี้การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชภูมิปญญาและพัฒนา
นวัตกรรมนับเปนหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะตอไป

6. ยึด “หลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปท่ีตอยอดไปสู
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเปนเปาหมายระยะยาว” จากการท่ีแผนพัฒนา ฯ เปนกลไกเชื่อมตอในลําดับแรกท่ีจะกํากับและสงตอ
แนวทางการพัฒนาและเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใหเกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแตละดานอยาง
สอดคลองกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงใหความสําคัญกับการใชกลไกประชารัฐท่ีเปนการรวมพลังขับเคลื่อนจาก
ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน และการกําหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาท่ีมีลําดับความสําคัญสูงและได
กําหนดในระดับแผนงาน / โครงการสําคัญท่ีจะตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนาไดอยางแทจริง รวมท้ังการ
กําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดท่ีมีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกวาในแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ีผาน ๆ มา แผน
พัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงกําหนดประเด็นบูรณาการเพ่ือการพัฒนาเพ่ือเปนแนวทางสําคัญประกอบการจัดสรร
งบประมาณแผนดิน รวบรวมและกําหนดแผนงาน ๆ โครงการสําคัญในระดับปฏิบัติและกําหนดจุดเนนในการ
พัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในระดับสาขาการผลิตและบริการและจังหวัดท่ีเปนจุดยุทธศาสตรสําคัญในดานตาง ๆ

วัตถุประสงคและเปาหมายในภาพรวม
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 เปนแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งเปนการแปลง

ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579) สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงมุงบรรจุวิสัยทัศนของกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป  เพ่ือเตรียมความพรอมและ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยใหเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว มีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ดวยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการประเมินสถานะของประเทศในดานตาง ๆ ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลง การ
พัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี 12 จึงกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายรวมประกอบดวย

1) คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ
2) ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง
3) ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได
4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม



5) มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตยและเพ่ิมความเชื่อม่ันของนานาชาติตอประเทศไทย
6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได กระจายอํานาจ และมี

สวนรวมจากประชาชน

เปาหมายการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12
การกําหนดเปาหมายในดานตาง ๆ ในชวงเวลา 5 ป โดยคํานึงถึงการดําเนินการตอยอดตอไป

แผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี 13 14 และ 15 เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 20 ป และใน
ขณะเดียวกันแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้จัดทําเปาหมายและตัวชี้วัดในรายละเอียดมากกวาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ีผานมา
เพ่ือใหกํากับและเชื่อมโยงกับการกําหนดเปาหมายในแผนระดับรองและแผนปฏิบัติการตาง ๆ ไดชัดเจนข้ึน  โดย
การจัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติการตาง ๆตองแสดงใหเห็นถึงการเชื่อมโยงจากเปาหมายท่ีเปนผลสัมฤทธิ์
ผลลัพธหลัก ๆ กับผลผลิตในระดับแผนงานและโครงการได โดยเฉพาะอยางยิ่งในแตละกลุมบูรณาการของการ
จัดสรรงบประมาณ รวมถึงความเชื่อมโยงถึงตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของภาครัฐ ท้ังนี้ แผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี 12
ไดตั้งเปาหมายในมิติหลัก ๆ ประกอบดวย

(1) คนไทยท่ีมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ  มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน
ท่ีดีของสังคม มีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทันสถานการณ มีความ
รับผิดชอบและทําประโยชนตอสวนรวมมีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตท่ี
พอเพียง มีความเปนไทย

(2) การลดความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจน การเขาถึงบริการทางสังคมท่ีมี
คุณภาพอยางท่ัวถึง กลุมท่ีมีรายไดต่ําสุดรอยละ 40 มีรายไดเพ่ิมข้ึนอยางนอยรอยละ 15

(3) ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจปรับสูฐานบริการและ
ดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ และมีผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กท่ี
เขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการ รวมท้ังมีระบบการ
ผลิตและใหบริการจากฐานรายไดเดิมท่ีมีมูลคาสูงเพ่ิมข้ึน และเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัว
เฉลี่ยรอยละ 5 ตอป เพ่ือใหบรรลุเปาหมายการเปนประเทศท่ีมีรายไดสูงภายในป 2579

(4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มี
ความม่ันคงอาหาร พลังงาน และน้ํา โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมใหไดรอยละ 40 ของพ้ืนท่ีประเทศเพ่ือรักษาความสมดุลของ
ระบบนิเวศ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสงไมนอยกวารอยละ 7 ภายในป2563 เทียบกับการ
ปลอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสวนของขยะมูลฝอยท่ีไดรับการจัดการอยางถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึน และรักษา
คุณภาพน้ําและคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีวิกฤตอยูในเกณฑมาตรฐาน

(5) มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัยสามัคคี สรางภาพลักษณดี และเพ่ิม
ความเชื่อม่ันของนานาตอประเทศไทย ความขัดแยงทางอุดมการณและความคิดในสังคมลดลง ปญหาอาชญากรรม
ลดลง ประเทศไทยมีสวนรวมในการกําหนดบรรทัดฐานระหวางประเทศ เปนตน

(6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใสตรวจสอบได กระจายอํานาจและ
มีสวนรวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการใหบริการซึ่งภาคเอกชนดําเนินการแทนไดดีกวาลดลง เพ่ิมการใชระบบ
ดิจิตัลในการใหบริการ ปญหาคอรรัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีอิสระข้ึน



1.3 แผนพัฒนาภาค

1.3.1 แผนพัฒนาภาค (ภาคเหนือ) : พัฒนาภาคเหนือใหเปนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง
1) พัฒนาการทองเท่ียวใหมีคุณภาพและความยั่งยืน มีธุรกิจบริการตอเนื่องกับการทองเท่ียว

บริการสุขภาพและการศึกษาท่ีไดมาตรฐาน รวมท้ังผลิตภัณฑสรางสรรคท่ีสรางมูลคาเพ่ิมสูง
2) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสรางมูลคาเพ่ิมภายใตแนวคิดเกษตร

ปลอดภัยและเกษตรอินทรียควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปใหมีความหลากหลายสอดคลองกับ
ความตองการของตลาด

3) ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหคืนความอุดมสมบูรณสรางความสมดุลแกระบบ
นิเวศ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

4) พัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุรองรับการเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมผูสูงอายุของภาคเหนือท่ีเร็ว
กวาระดับประเทศ 10 ป



1.3.2 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน
วิสัยทัศน

“ศูนยกลางการทองเท่ียว การคา การลงทุนสูสากล บนพ้ืนฐานความโดดเดนวัฒธรรมลานนา
สังคมนาอยู สิ่งแวดลอมยั่งยืน”

พันธกิจ
1. พัฒนาเพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวสูสากล
2. เพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันดานการเกษตร การคา และการลงทุน
3. เชื่อมโยงอัตลักษณทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือสรางคุณคาทางสังคมและ

มูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ
4. ฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอยางยั่งยืน
5. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงสรางและโลจิสติกสเพ่ือการทองเท่ียว การคา การลงทุน

ระหวางภูมิภาค

ตําแหนงยุทธศาสตร (Positioning)
กลุมจังหวัด เชียงใหม แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน

เมืองทองเท่ียว
สูสากล

ทองเท่ียวเชิงอารยธรรม
และสรางสรรค

ทองเท่ียวเชิงอารยธรรม
และสรางสรรค

ทองเท่ียวเชิงอารยธรรม
และสรางสรรค

ทองเท่ียวเชิงอารยธรรม
และสรางสรรค

Food Valley เกษตรอินทรีย
เกษตรปลอดภัย
(พืชผักเมืองหนาว ลําไย
มะมวง กาแฟ สมุนไพร/
ไกประดูหางดํา
นมพรีเมียม)

เกษตรอินทรีย
เกษตรปลอดภัย
(กระเทียม ถ่ัวเหลือง งา
กาแฟ)

เกษตรอินทรีย
เกษตรปลอดภัย
(ขาว ขาวโพดหวาน
สับปะรด)

เกษตรอินทรีย
เกษตรปลอดภัย
(ลําไย มะมวง ขาว
กระเทียม)

Green City พ้ืนท่ีปาไม ลุมน้ําปง
เขตเมืองเกา
/ยานชุมชนอนุรักษ

พ้ืนท่ีปาไม
ลุมน้ําสาละวิน

พ้ืนท่ีปาไมลุมน้ําวังเขต
เมืองเกา
/ยานชุมชนอนุรักษ

พ้ืนท่ีปาไม
เขตเมืองเกา
/ยานชุมชนอนุรักษ

Northern
Landport

สนามบินนานาชาติ
ศูนยกลางการคา
การลงทุน

ดานการคาชายแดน โลจิสติกสทางบกและ
ทางราง

นิคมอุตสาหกรรม

Health and
Wellness

1.ศูนยกลางการแพทย
–ทันตกรรมของภูมิภาค
2.สปาและการนวด
สุขภาพ
3.การพํานักระยะยาว
4.เครื่องสําอางสมุนไพร
5.น้ําพุรอน

1.ชุมชนทองเท่ียวเชิง
สุขภาพ
2.ผลิตภัณฑสปา
3.น้ําพุรอน

1.ภูมิปญญาการแพทย
แผนไทยสมุนไพร
2.ชุมชนทองเท่ียวเชิง
สุขภาพ
3.น้ําพุรอน

1.ภูมิปญญาการแพทย
แผนไทย
2.ชุมชนทองเท่ียวเชิง
สุขภาพ



ประเด็นยุทธศาสตร
1. สรางคุณคาและความโดดเดนดานอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการบริการ
2. ยกระดับ เชื่อมโยง สรางเครือขาย การคา การลงทุน และการคาชายแดนเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพในการแขงขันท้ังในและตางประเทศ
3. พัฒนาเกษตรมูลคาเพ่ิมสูตลาดท้ังในและตางประเทศ
4. อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการและมีสวนรวม

ตอบสนองตอการพัฒนาและใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม

1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม

1.วิสัยทัศน
“นครแหงชีวิตและความม่ังค่ัง” (City of Life and Prosperity)

(เมืองท่ีใหความสุขและชีวิตท่ีมีคุณคาแกผูอยูอาศัยและผูมาเยือนในฐานะเมืองนาอยูและนาทองเท่ียวในระดับโลก)

2. พันธกิจ
1. สงเสริมและพัฒนาใหเปนเมืองศูนยกลางทองเท่ียวและบริการสากล
2. สงเสริมและพัฒนาใหเปนเมืองศูนยกลางการคาการลงทุนและการคมนาคมขนสง
3. สงเสริมและพัฒนาใหเปนเมืองศูนยกลางการคาการลงทุนและการคมนาคมขนสง
4. สงเสริมและพัฒนาใหเปนเมืองแหงเกษตรปลอดภัย
5. สงเสริมและพัฒนาใหเปนเมืองศูนยกลางการศึกษาระดับภูมิภาค
6. สงเสริมและพัฒนาใหเปนเมืองศูนยกลางการแพทยและบริการสุขภาพ
7. สงเสริมและพัฒนาใหเปนเมืองแหงความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม

Creative Craft

Food Valley

Health and Wellness

Northern Landpott

Creative Tourism Creen City

Value-added  Agriculture

การเชือมโยงระหว่างประเดน็ยุทธศาสตร์  ตาํแหน่งทางยุทธศาสตร์
และประเดน็การพัฒนาทีเชือมโยงของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน



3. ตําแหนงการพัฒนา (Positioning) :
1. เมืองศูนยกลางทองเท่ียวและบริการสากล : MICE CITY , Wellness City
2. เมืองศูนยกลางการคาการลงทุนและคมนาคมขนสง : Northern Landport
3. เมืองแหงเกษตรปลอดภัย : Northern Food Valley
4. เมืองศูนยกลางการศึกษาระดับภูมิภาค : Education Hub
5. เมืองศูนยกลางการแพทยและบริการสุขภาพ : Medical and Health Hub
6. เมืองแหงความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม : Diversity of Nature and Culture

4. ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและทองถ่ิน
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมการเกษตรการผลิตสินคาชุมชนการคา การลงทุนสูสากล
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 เสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพคงอัตลักษณทางวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณโดยใช

เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความม่ันคง ความปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตาม

หลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและทองถ่ิน
ความสอดคลองกับนโยบาย / ยุทธศาสตรชาติ

 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
- ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
 แผนฯ ฉบับท่ี 12

- การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
- การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส
- การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ

กลยุทธ
1.สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผูประกอบการดานการทองเท่ียวและบริการสุขภาพ
2.สงเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเท่ียว

และบริการสุขภาพ
3.สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของกิจกรรมการทองเท่ียวในชุมชนสูระดับสากล
4.สงเสริมและเชื่องโยงการประชาสัมพันธและการตลาดทางการทองเท่ียวและบริการสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : สงเสริมการเกษตรการผลิตสินคาชุมชนการคา การลงทุนสูสากล
ความสอดคลองกับนโยบาย / ยุทธศาสตรชาติ

 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
- ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
 แผนฯ ฉบับท่ี 12

- การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
- การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส
- การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ



กลยุทธ
1.สงเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผูประกอบการในการประกอบธุรกิจ
2.สงเสริมและพัฒนาการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับการผลิตและการประกอบธุรกิจ
3.สงเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกในการผลิตและการประกอบธุรกิจ
4.สงเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการผลิตและการประกอบธุรกิจสูระดับสากล

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 เสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพคงอัตลักษณทางวัฒนธรรม
ความสอดคลองกับนโยบาย / ยุทธศาสตรชาติ

 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
- ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
- ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมกันทางสังคม
 แผนฯ ฉบับท่ี 12

- การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
- การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ

กลยุทธ
1.พัฒนาสูศูนยกลางการศึกษาของภูมิภาคดวยความเปนเลิศดานการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
2.สงเสริมวัฒนธรรมและภูมิปญญาท่ีมีศักยภาพรวมกับเครือขายดานวัฒนธรรมทุกระดับ
3.สงเสริมคุณธรรม จิตสาธารณะ และประชารัฐ
4.เสริมสรางความพรอมการเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ
5.พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะใหเหมาะสม
6.ลดความเหลื่อมล้ําของสังคม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณโดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ความสอดคลองกับนโยบาย / ยุทธศาสตรชาติ

 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
- ยุทธศาสตรดานการสรางความเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
 แผนฯ ฉบับท่ี 12

- การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือพัฒนาอยางยั่งยืน
- การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ

กลยุทธ
1. ปองกันทรัพยากรธรรมชาติและฟนฟูใหอยูในสภาพสมบูรณสามารถอํานวยประโยชนไดท้ังทางตรงและทางออม
2. บริหารจัดการสิ่งแวดลอมท่ีเกิดมลพิษทางน้ํา ดิน อากาศ ขยะ และของเสียอันตราย ใหมีคุณภาพ

ดีข้ึน และพรอมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
3. สงเสริมความเขาใจและจิตสํานึกของชุมชนในการอนุรักษหวงแหน ลดขอขัดแยง และใชประโยชน

จากทรัพยากรอยางคุมคาในรูปแบบเครือขาย
4. พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการเพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษพลังงาน และการใชพลังงาน

ทดแทนใหเหมาะสมและยั่งยืน



ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความม่ันคง ความปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
ความสอดคลองกับนโยบาย / ยุทธศาสตรชาติ

 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
- ยุทธศาสตรดานความม่ันคง
 แผนฯ ฉบับท่ี 12

- การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ังและยั่งยืน
กลยุทธ

1. เพ่ิมประสิทธิภาพดานความม่ันคงภายในมุนเนนการบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวน
เพ่ือรอรับกับปญหาภัยคุกคามดานความม่ังคงทุกรูปแบบ

2. เพ่ิมประสิทธิภาพและความพรอมดานความม่ันคงตามแนวชายแดน
3. ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดยใชกลไกประชารัฐ
4. เพ่ิมประสิทธิภาพและเตรียมความพรอมเพ่ือปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยการมีสวนรวมของชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล

ความสอดคลองกับนโยบาย / ยุทธศาสตรชาติ
 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป

- ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 แผนฯ ฉบับท่ี 12

- การบริหารจัดการภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมภิบาลในสังคมไทย
กลยุทธ

1. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการใหบริการภาครัฐ
2. สงเสริมและพัฒนาการบริหารงานภาครัฐใหมีประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได

1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม (พ.ศ.2561 – 2564)

1.วิสัยทัศนการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม
“เปนองคกรหลักในการพัฒนาทองถ่ิน บนพ้ืนฐานของความเขาใจในปญหาและศักยภาพ

ของทองถ่ินโดยการมีสวนรวมของชุมชน”

2. พันธกิจ
1. เสริมสรางการมีสวนรวมทุกภาคสวนในการบริหารจัดการทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีความทันสมัย มีคุณธรรม

จริยธรรมตามกฎหมายบัญญัติ
3. สงเสริมบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน วัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน
4. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมของทองถ่ิน

3. ยุทธศาสตร
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม



4) ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
6) ยุทธศาสตรการปองกัน บรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยในชุมชน
7) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

1.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

1.วิสัยทัศนการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม
“มุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเชียงใหม ดวยการใหบริการสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพ”

2. ยุทธศาสตร
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว
3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
6) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชนสังคม
7) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

3. เปาประสงค
1) ระบบบริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม

และการขนสงไดมาตรฐาน ไดรับความสะดวก สามารถเขาถึงบริการไดอยางท่ัวถึง
2) ประชาชน ผูประกอบการ มีการพัฒนาในการประกอบอาชีพโดยยึดหลักปรัชญา เศรษฐกิจ

พอเพียง มีการพัฒนาดานการทองเท่ียว การบริการ ใหสามารถแขงขันได ในระดับสากล
3) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการอนุรักษฟนฟูและ บริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี
4) จัดกิจกรรมท่ีดีตอการสงเสริม สนับสนุน ทํานุบํารุง สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ินดวยการประสานความรวมมือองคกรตาง ๆ
5) การศึกษามีมาตรฐานเปนท่ียอมรับ คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดไดรับการพัฒนาอยางมีคุณภาพ
5) ประชาชนมีความรัก ความสามัคคีตอกัน สามารถรับมือกับสาธารณภยัตาง ๆ และ สามารถ

กลับไปใชชีวิตตามปกติไดอยางมีประสิทธิภาพ ลดปญหายาเสพติด ความไมปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสิน
7) องคกรมีกระบวนการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล สงเสริมการมีสวนรวมทุกภาคสวน

และสามารถใหบริการสาธารณะแกประชาชนไดอยางมีประสิทธภิาพ

4 .ตัวช้ีวัด
1) จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการสราง พัฒนา ปรับปรุงซอมแซมโครงสรางพ้ืนฐานระบบ

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและการขนสงท่ีไดมาตรฐาน
2) จํานวนโครงการ/กิจกรรมของการจัดกิจกรรมและการใหบริการดานเศรษฐกิจและการทอง

เท่ียวใหแกประชาชนกลุมเปาหมาย
3) จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการอนุรักษฟนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมประสบผลสําเร็จ



4) จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน และกลุมเปาหมายไดรับความพึงพอใจ

5) จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีนักเรียน นักศึกษา ประชาชนไดรับบริการดานการศึกษาและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางรวดเร็ว ท่ัวถึง ทันสมัยสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

6) จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการดานการปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัด
ระเบียบชุมชนสังคม

7) จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีประชาชน องคกรอ่ืนมีสวนรวมในการบริหาร ติดตาม ตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน ตลอดจนการใหบริการสาธารณะ

5. คาเปาหมาย
1) มีการสราง พัฒนา ปรับปรุงซอมแซมโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

การคมนาคมและการขนสงท่ีไดมาตรฐาน จํานวนไมนอยกวา 238 โครงการ/กิจกรรม/ป
2) มีการจัดกิจกรรมและการใหบริการดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียวใหแกประชาชน กลุมเปาหมาย

จํานวนไมนอยกวา 31 โครงการ/กิจกรรม/ป
3) พ้ืนท่ีไดรับการอนุรักษฟนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมประสบ

ผลสําเร็จจํานวนไมนอยกวา 12 โครงการ/ป
4) มีโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญา

ทองถ่ิน และกลุมเปาหมายไดรับความพึงพอใจ จํานวนไมนอยกวา 55 โครงการ/กิจกรรม/ป
5) นักเรียน นักศึกษา ประชาชนท่ีไดรับบริการดานการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

อยางรวดเร็ว ท่ัวถึง ทันสมัยสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม จํานวนไมนอยกวา 178 โครงการ/กิจกรรม/ป
6) มีโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการดานการปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบ

ชุมชนสังคม จํานวนไมนอยกวา 172 โครงการ/กิจกรรม/ป
6) ประชาชน องคกรอ่ืนมีสวนรวมในการบริหาร ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจน

การใหบริการสาธารณะ จํานวนไมนอยกวา 57 โครงการ/กิจกรรม/ป

6. กลยุทธ
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

กลยุทธ 1.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางการเกษตร
กลยุทธ 1.2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค

ดานสาธารณูปการและการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐาน
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว

กลยุทธ 2.1 สงเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ 2.2 พัฒนาและสงเสริมศักยภาพของผูประกอบการ
กลยุทธ 2.3 สงเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายสินคาผลิตภัณฑ

ชุมชนใหไดมาตรฐาน ใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล
กลยุทธ 2.4 สงเสริมและสรางความเขมแข็งใหกับภาคเกษตรใหสามารถแขงขันได

ในระดับสากล
กลยุทธ 2.5 สรางภาพลักษณดานการทองเท่ียวการประชาสัมพันธเชิงรุกและการตลาด
กลยุทธ 2.6 ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเท่ียวและบริการทางการทองเท่ียว



3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กลยุทธ 3.1 การปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กลยุทธ 3..2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กลยุทธ 3.3 พัฒนาตัวอยางความสําเร็จท่ีเปนรูปธรรม

4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน
กลยุทธ 4.1 การพัฒนาองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินอยางเปนรูปธรรม
กลยุทธ 4.2 การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน

5) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลยุทธ 5.1 สงเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
กลยุทธ 5.2 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม
กลยุทธ 5.3 การยกระดับคุณภาพการบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
กลยุทธ 5.4 การสงเสริมสุขภาวะ
กลยุทธ 5.5 สงเสริมการเรียนรูของชุมชน
กลยุทธ 5.6 พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุผูพิการและผูดอยโอกาส

6) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชนสังคม
กลยุทธ 6.1 กระตุนการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันบรรเทาสาธารณภัย
กลยุทธ 6.2 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กลยุทธ 6.3 การปองกันและแกไขปญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด
กลยุทธ 6.4 เสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย การปองกัน

บรรเทาสาธารณภัยแกชุมชน/ทองถ่ิน
7) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

กลยุทธ 7.1 การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ เตรียมพรอม
การพัฒนาทองถ่ินเขาสู Thailand 4.0

กลยุทธ 7.2 เสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
กลยุทธ 7.3 สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม
กลยุทธ 7.4 จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

1.6 ประเทศไทย 4.0 โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม
ประเทศไทย 4.0 เปนวิสัยทัศนเชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดล

พัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหนาคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ (คสช.) ท่ีเขามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศนท่ี วา “ม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน” ท่ีมีภารกิจสําคัญ
ในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ เพ่ือปรับแก จัดระบบ ปรับทิศทาง และสรางหนทางพัฒนาประเทศให
เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม ๆท่ีเปลี่ยนแปลงอยางเร็ว รุนแรงในศตวรรษท่ี 21 ได (ดร.สุ
วิทย เมษินทรีย รัฐมนตรี ชวยวาการกระทรวงพาณิชย)

หลายประเทศกําหนดโมเดลเศรษฐกิจรูปแบบใหมเพ่ือสรางความม่ังค่ังในศตวรรษท่ี 21 อาทิ
สหรัฐอเมริกาพูดถึง A nation of Makers อังกฤษกําลังผลักดันประเทศสู Design of Innovation จีนประกาศโมเดล
Made in China 2025 สวนอินเดียกําลังขับเคลื่อน Made in India หรือเกาหลีใตวางโมเดลเศรษฐกิจเปน Creative
Economy และมองมาประเทศใกลอยางลาวยังประกาศโมเดลเศรษฐกิจเปน Power of ASEAN



ประเทศไทย 1.0 ยุคทองของเกษตรกรรม เชน ผลิตและขาย พืชไร พืชสวน หมู หมา กา ไก เปนตน
ประเทศไทย 2.0 ยุคอุตสาหกรรมเบา เชน การผลิตและขายรองเทา เครื่องหนัง

เครื่องดื่ม เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเปา เครื่องนุงหม เปนตน
และยุคปจจุบัน คือ ประเทศไทย 3.0 เปนอุตสาหกรรมหนัก เชน การผลิตและขาย สงออก

เหล็กกลา รถยนต กลั่นนํามัน แยกกาซธรรมชาติ ปูนซีเมนต เปนตน
นับตั้งแตประเทศไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศดวยนโยบายตาง ๆ พบวา มีการอัตราการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงสุดเฉลี่ยถึง 7% ตอป แตมาถึงหลังป 2540 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงมาเปน
3-4% ตอป เหตุผลสําคัญเพราะ

1.ไทยไมเคยปรับโครงสรางเศรษฐกิจอยางจริงจังมากอน
2.ไมเคยมีการพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเอง
3.แรงงานยังมีทักษะไมดีพอจนกลายเปนปญหาความเหลื่อมล้ําของโอกาส
ดวยเหตุนี้ รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา จําเปนตองปรับเปลี่ยนทิศทางการขับเคลื่อนของ

ประเทศ แนวดวยความคิดประเทศไทย 4.0 เพ่ือผลักดันประเทศใหหลุดพนกับดัก 3 กับดักท่ีกําลังเผชิญ คือ
1.กับดักประเทศรายไดปานกลาง (Middle Income Trap)
2.กับดักความเหลื่อมล้ํา (Inequality Trap)
3.กับดักความไมสมดุลของการพัฒนา (Imbalance Trap)

ประเทศไทย 4.0 จะปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจจากท่ีกลาวมาขางตนไปสู ยุคเศรษฐกิจท่ี
ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมหรือ Value–Based Economy” โดยมีฐานคิดหลัก คือ

1.เปลี่ยนจากการผลิตสินคาโภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม
2.เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี

ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม
3.เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน

ดังนั้น ประเทศไทย 4.0 ประเทศไทยจะตองเปลี่ยนผานท้ังระบบใน 4 องคประกอบสําคัญ คือ
1.เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปจจุบัน (Traditional Farming) ไปสูการเกษตรสมัยใหม

ท่ีเนนการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรตองร่ํารวยข้ึน และเปนเกษตรกรแบบเปน
ผูประกอบการ (Entrepreneur)

2.เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ท่ีมีอยูและรัฐตองใหความชวยเหลืออยูตลอดเวลา
ไปสูการเปน Smart Enterprises และ Start ups ท่ีมีศักยภาพสูง

3.เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสรางมูลคาคอนขางต่ําไปสู High Value Services
4.เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ําไปสูแรงงานท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง

ประเทศไทย 4.0 ถือเปนการพัฒนา เครื่องยนตเพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม
(New Engines of Growth) ดวยการเปลี่ยนแปลง ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศท่ีมีอยู 2 ดาน คือ
ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ใหเปนความไดเปรียบในเชิงแขงขัน โดยการ
เติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แลวตอยอด
ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบเปน 5 กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย ประกอบดวย

1. กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เปนตน



2. กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย (Health, Wellness & Bio-Med)
อาทิ เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย (Medtech) สปา (Spa) เปนตน

3. กลุมเครื่องมือ อุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลท่ีใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม
(Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุนยนต (Robotech) เปนตน

4. กลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตท่ีเชื่อมตอและบังคับอุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐและ
เทคโนโลยีสมองกลฝงตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ เทคโนโลยี
การเงิน (Fintech) อุปกรณเชื่อมตอออนไลนโดยไมตองใชคน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มารเก็ต
เพลส (E-Market place) อี-คอมเมิรซ (E-Commerce) เปนตน

5. กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลคาสูง (Creative, Culture &
High Value Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟสไตล (Lifestyle Business)
เทคโนโลยีการทองเท่ียว (Traveltech) การเพ่ิมประสทิธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เปนตน

กลไกขับเคลื่อน (Engines of Growth) ชุดใหม ประกอบดวย
1) Productive Growth Engine เปาหมายสําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนประเทศไทยสูประเทศท่ีมีรายไดสูง

(High Income Country) ท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ปญญา เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรคกลไกดังกลาว ประกอบไป
ดวย การสรางเครือขายความรวมมือในรูปแบบประชารัฐ การบริหารจัดการสมัยใหม และการสรางคลัสเตอรทางดาน
เทคโนโลยี การพัฒนาขีดความสามารถดานการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาโมเดลธุรกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม กิจการ
รวมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ รวมถึงการบมเพาะธุรกิจดานเทคโนโลยี เปนตน ซึ่งถือเปนการตอบโจทยความ
พยายามในการกาวขามกับดักประเทศรายไดปานกลาง ท่ีไทยกําลังเผชิญอยู

2) Inclusive Growth Engine เพ่ือใหประชาชนไดรับประโยชนและเปนการกระจายรายได
โอกาส และความม่ังค่ังท่ีเกิดข้ึน โดยกลไกนี้ ประกอบดวย การสรางคลัสเตอรเศรษฐกิจระดับกลุมจังหวัด การ
พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน การสงเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือตอบโจทยประเด็นปญหาและความทา
ทายทางสังคมในมิติตางๆ การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอการทําธุรกิจ การสงเสริมและสนับสนุนให
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเขมแข็งและสามารถ แขงขันไดในเวทีโลก การสรางงานใหมๆ เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต การยกระดับขีดความสามารถ การเสริมสรางทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของ
ประชาชนใหทันกับพลวัตการ เปลี่ยนแปลงจากภายนอก และการจายภาษีใหแกผูท่ีมีรายไดต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนด
แบบมีเงื่อนไข (Negative Income Tax) เพ่ือแกไขกับดักความเหลื่อมล้ําท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน

3) Green Growth Engine การสรางความม่ังค่ังของไทยในอนาคต จะตองคํานึงถึงการพัฒนา
และใชเทคโนโลยีท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพ่ือตอบโจทยการหลุดออกจากกับดักความไมสมดุลของการพัฒนา
ระหวางคนกับสภาพ แวดลอม โดยกลไกนี้ประกอบดวย การมุงเนนการใชพลังงานทดแทน การปรับแนวคิดจาก
เดิมท่ีคํานึงถึงความไดเปรียบเรื่องตนทุน (Cost Advantage) เปนหลัก มาสูการคํานึงถึงประโยชนท่ีไดจากการลด
ความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนท้ังระบบ (Lost Advantage) หัวใจสําคัญอยูท่ีการพัฒนากระบวนการผลิตใหสงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด อันจะเกิดประโยชนกับประเทศและประชาคมโลกดวยในเวลาเดียวกัน



ท้ัง 3 กลไกขับเคลื่อน ประเทศไทย 4.0 ถือเปนการปฏิรูปประเทศไทยไปสูความม่ังค่ังอยางม่ันคง
และยั่งยืน เพ่ือใหหลุดพนจากกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง ซึ่งถือเปนเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจจากการพ่ึงพา
การลงทุนตางประเทศ มีการลงทุนการวิจัยและพัฒนาตัวเองนอยมากโดยมุงเนนการพัฒนาการศึกษาคน สรางการ
วิจัยและพัฒนา โครงสรางเศรษฐกิจ ใหไทยสามารถอยูไดในศตวรรษท่ี 21



1.7 นโยบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลแมทาชาง
พัฒนาชุมชนใหเข็มแข็ง  สงเสริมการศึกษา  การศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  การกีฬา  การ

สาธารณสุข  การเกษตร  ใหการสงเคราะหผูสูงอายุ   ผูพิการ  ผูดอยโอกาส  สงเสริมกลุมอาชีพ  องคกรสตรี
องคกรเยาวชน  และประชาชน  ตลอดจนพัฒนาสาธารณูปโภค  ท่ัวทุกหมูบานอยางท่ัวถึง  และเปนธรรม  ตาม
ความตองการของประชาชน

1. นโยบายการบริหารงานท่ัวไป จะนําหลักการบริหารงานโดยเนนหลักการบริหารงานท่ีดี
มาใชเพ่ือใหเกิดความราบรื่น สะทอนความตองการของประชาชนในทองถ่ิน ประชาชนศรัทธาการทํางานของ
เทศบาล เกิดความรวมมือในการพัฒนาทองถ่ิน สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมและรับฟงความคิดเห็นจาก
ทุกภาคสวน ท้ังหนวยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน และกิจการอ่ืนตามท่ี
กฎหมายกําหนด มีมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางจริงจัง และเกิดผลอยาง
แทจริง เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการประชาชน กระจายอํานาจการตัดสินใจ สั่งการ จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
ท่ีเสริมสรางระบบคุณธรรม จริยธรรมสงเสริมบทบาทของภาคเอกชน สรางทองถ่ินใหเกิดความเขมแข็งและ
ประชาชนมีสุขบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมและสรางขวัญกําลังใจ ความสามัคคีใหเกิดข้ึนกับบุคลากร
ภายในองคกร โดยการบริหารงานบนพ้ืนฐานของความถูกตอง ยุติธรรมและโปรงใส ยึดหลักคุณธรรม พัฒนา
คุณภาพและศักยภาพของบุคลากรใหมีจิตสํานึกตอการปฏิบัติหนาท่ี การใหบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ
รวดเร็ว ถูกตองตามระเบียบ ข้ันตอน และกฎหมาย

2. นโยบายดานเศรษฐกิจ จะพัฒนาใหเกิดความสมดุลและยั่งยืนของทุกภาคสวนอยางลงตัว
สงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ การฝกอบรมอาชีพแกกลุมผูสนใจและการรวมกลุมอาชีพตาง ๆ ในอันท่ี
จะนําความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปประกอบอาชีพ เพ่ือเสริมสรางรายไดใหกับประชาชน สงเสริมอาชีพให
ผูดอยโอกาส สนับสนุนและสงเสริมผลิตภัณฑชุมชน จัดสถานท่ีคาขายอยางเหมาะสม สงเสริมการมีงานทําอยาง
ท่ัวถึง สงเสริมธุรกิจภาคเอกชน สงเสริมใหมีกลุมออมทรัพย ปรับปรุงสถานท่ีทองเท่ียว สรางอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือนใหมากข้ึน สนับสนุนสถานประกอบการขนาดกลางและ ขนาดยอม สงเสริมการใชทรัพยากรให
ประหยัดและเกิดประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการเงินการคลัง ของเทศบาลสรางความเปนธรรมในการจดัเก็บภาษี

3. นโยบายดานสังคม จะสงเสริมความรักความสามัคคีในชุมชนทองถ่ิน สงเสริมบทบาทและ
คุณคาของบุคคลในทองถ่ินใหมีสันติสุขบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมไทย  สรางความเสมอภาคและความเปนธรรมใน
สังคม สรางคุณคาของคน ใหการสงเคราะหและสงเสริมการรวมกลุมของเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ คนสูงอายุ
ควบคุมดูแลท่ีสาธารณะประโยชนของชุมชน เพ่ิมการรักษาความปลอดภัยในชุมชน รณรงคลดอบายมุขและสิ่งเสพ
ติด สนับสนุนการจัดกิจกรรมของชุมชน  สงเสริมการเขามามีสวนรวมระหวางชุมชนกับเทศบาลใหมีศูนยการ
เรียนรูชุมชน ใหมีสถานท่ีออกกําลังกาย ผูนําออกกําลังกาย จัดตั้งกลุมกีฬา ใหมีสวนสุขภาพและพักผอนหยอนใจ
ปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเทศบาล จัดใหมีศูนยเยาวชนและศูนยสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ

4. นโยบายดานการเมือง จะสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข กระจายอํานาจใหมากข้ึน สงเสริมประชาธิปไตยในระดับทองถ่ินจนถึงระดับชาติให
สุจริตและเท่ียงธรรม เปดโอกาสใหประชาชนเขาตรวจสอบการทํางานของเทศบาล ใหประชาชนเขารวมรู รวมคิด
รวมตัดสินใจในนโยบายตาง ๆ ใหความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและสวนราชการอ่ืน ๆ รวมท้ัง
สนับสนุนกิจกรรมการเมืองอ่ืน ๆ



5. นโยบายดานการศึกษา จัดใหมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล สงเสริมความรูทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม สนับสนุนงานหองสมุดและการคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต สงเสริมระบบ
สารสนเทศแกชุมชนและโรงเรียน สงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหยึดจรรยาบรรณวิชาชีพ ใหการศึกษา
โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง พัฒนากีฬาและนันทนาการ พัฒนามาตรฐานการศึกษา มีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พัฒนารางกายและจิตใจแกนักเรียน จัดหาอุปกรณการศึกษาใหเพียงพอ สงเสริมการใชภาษาไทยอยาง
ถูกตอง สงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่อง

6. นโยบายดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหมีเครือขายเฝาระวังภัยในเขต
เทศบาล จัดหาอุปกรณท่ีจําเปนในการปองกันและระงับภัยใหพอเพียง ฝกอบรมใหประชาชนไดมีความรูและเขาใจ
ถึงภัยตาง ๆ สามารถปองกันภัยเบื้องตนไดเอง จะทํางานรวมกับองคกรภาคเอกชนอยางเขมแข็ง โดยการเฝา
ระวังอาชญากรรมทุกชองทาง การควบคุมจุดเสี่ยงและสถานท่ีไมปลอดภัย การรักษาความสงบเรียบรอยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน สนับสนุนหนวย อปพร. เพ่ิมชองทางติดตอสื่อสารใหมากข้ึน

7. นโยบายดานสาธารณสุข จะนําวิธีการเสริมสรางสุขภาพพลานามัยมาใชใหมากข้ึน เชน
สรางสุขภาพมารดาตั้งแตเริ่มตั้งครรภ สงเสริมการเลี้ยงทารกดวยนมแม สถานท่ีออกกําลังกายอยางเหมาะสม มี
สถานท่ีพักผอนหยอนใจ มีสวนสาธารณะเพียงพอ ปองกันโรคติดตอ ควบคุมและกวดขันสถานบริการ จัดใหมีน้ํา
สะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภคอยางพอเพียง ใหมีมาตรการคุมครองผูบริโภค ปองกันและแกไขปญหาการระบาด
ของโรคภัยในชุมชน ปองกันการแพรระบาดของยาเสพติดใน ปรับปรุงและพัฒนาแหลงชุมชนแออัด การจัดการ
ผังเมือง ใหมีการบําบัดน้ําเสียชุมชน การจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัยแกผูยากจนและดอยโอกาส

8. นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน จะปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ัวไปใหอยูใน
สภาพสมบูรณปลอดภัย เชน ถนน ไฟฟาสาธารณะ ประปา สะพาน แหลงน้ําชุมชน สนามกีฬา ทางเทา ทอ
ระบายน้ํา จัดทําเนินชะลอความเร็วในเขตชุมชน ติดตั้งปายสัญญาณจราจร ปายบอกทางสถานท่ีสําคัญขยายผิว
ถนนใหกวางมากข้ึน กวดขันควบคุมสิ่งปลูกสราง สถานบริการน้ํามันและแกสหุงตม

9. นโยบายดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น สนับสนุนการ
เผยแพรงานประเพณีทองถ่ิน ใหความสําคัญแกผูสูงอายุและผูทรงความรูของทองถ่ิน สงเสริมและรักษาประเพณี
อันดีงามท่ีมีมาแตดั้งเดิม การแตงกายท่ีถูกตองเหมาะสม ปลูกฝงมารยาทอันดีงามแกเด็ก เยาวชน ดูแลรักษา
โบราณสถานในเขตเทศบาล สนับสนุนการข้ึนทะเบียนปราชญทองถ่ิน สงเสริมศีลธรรม คุณธรรมแกประชาชนใน
วันสําคัญตาง ๆ



2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2.1 วิสัยทัศน
“เปนองคกรแหงการพัฒนา  สูความเปนเลิศดานบริหาร  เพ่ือสังคมอยูดีมีสุข”

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

1.1 เปาประสงค
1. มีกระบวนการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล โปรงใส เปนธรรม

2. บุคลากรมีความพรอม มีศักยภาพในการใหบริการประชาชน
3. ประชาชนไดรับความสะดวกในการคมนาคมรวมถึงสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
4. สภาพแวดลอมนาอยู ประชาชนมีความเปนอยูท่ีดี
5. ประชาชนไดรับบริการครบถวนทุกดาน มีคุณภาพ

1.2 ตัวช้ีวัด.

1. เทศบาลตาํบลแมทาชางมีกระบวนการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล มีความโปรงใส และการจัดการ
บริการสาธารณะแกประชาชนท่ีมปีระสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิ

2. บุคลากรมีความพรอม และมีศักยภาพในการใหบริการประชาชนมากข้ึน
3. ประชาชนไดรับความสะดวกในการคมนาคม รวมถึงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
4. เทศบาลตาํบลแมทาชาง มีสภาพแวดลอมท่ีดี ประชาชนมีความเปนอยูท่ีดี
5. ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแมทาชางไดรับบริการท่ีดีจากทางเทศบาลในดานตางๆอยางครบถวนและมีคณุภาพ



1.3 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%

1.4 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 และการจัดสิ่งแวดลอม

ท่ีเอ้ือตอผูสูงอายุ และผูพิการ



9. แนวทางการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมชุมชน
10. แนวทางการพัฒนาดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
11. แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมการเกษตร
12. แนวทางการพัฒนาดานสงเสริมสุขภาพและการกีฬา
13. แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพ การตลาด แกองคกรสตรี องคกรเยาวชน และ

ประชาชน
14. แนวทางการพัฒนาดานการมีสวนรวมของประชาชนและประชาธิปไตยในชุมชน
15. แนวทางการพัฒนาดานสาธารณสุขและปองกันโรค

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

จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของเทศบาลตําบลแมทาชางท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหม มีดังนี้ คือ

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning)
ของเทศบาลตําบลแมทาชาง

1) การสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและทองถ่ิน

1) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกับชุมชนเพ่ือ
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

2) การสงเสริมการเกษตรการผลิตสินคาชุมชน การคา
การลงทุนสูสากล

2) พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3) การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทาง
วัฒนธรรม

3) การอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน
4) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

4) การเสริมสรางความม่ันคงดานทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

5) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5) การเสริมสรางความม่ันคง ความปลอดภัย และความ
สงบสุขของประชาชน

6) การปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเปน
ระเบียบเรียบรอยในชุมชน

6) การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการ
ใหบริการประชาชนตามหลักธรรมภิบาล

7) การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี



2.2 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่

โครงสรางความเช่ือมโยงแผนยทุธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลแมทาชาง พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5

ยุทธศาสตรชาติ
20 ป

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ฉบับท่ี 12

ยุทธศาสตรจังหวัด ยทุธศาสตร์ที  การพฒันาระบบ
บริหารจดัการภาครัฐ และการ

ให้บริการประชาชนตามหลกัธรร
มาภิบาล

ยทุธศาสตร์ที
สง่เสริมและพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อมให้
สมบรูณ์โดยใช้
เทคโนโลยีและ
นวตักรรม

ยทุธศาสตร์ที  สง่เสริมการ
ท่องเทียวและบริการสขุภาพ
เชือมโยงชมุชนและท้องถิน
ยทุธศาสตร์ที  เสริมสร้าง
สงัคมให้มีคณุภาพ คงอตั

ลกัษณ์ทางวฒันธรรม

การสรางความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและแขงขนัได

อยางย่ังยืน

ยุทธศาสตรดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน

ยุทธศาสตรการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพ

การเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย

การเสริมสร้างความ
มันคงแหง่ชาติเพือการ

พฒันาประเทศสูค่วามมัง
คัง ยังยืน

ยุทธศาสตรดานความมั่นคง ยุทธศาสตรดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ

ยทุธศาสตร์ที  สง่เสริม
การเกษตรการผลิตสินค้า
ชมุชนการค้า การลงทนุสู่

สากล

 สง่เสริมการสร้างความ
มันคง ความปลอดภยั และ
ความสงบสขุของประชาชน

.การบริหารจดัการภาครัฐ

.การพฒันาโครงสร้าง
พื นฐานและระบบโลจิสติกส์

ยุทธศาสตรดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชวีิตทีเ่ปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม

การเติบโตทีเ่ปนมติรตอ
สิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนา

อยางย่ังยืน



ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่

โครงสรางความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลแมทาชาง พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5

ยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์การพฒันา
ของ อปท.ในเขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์การพฒันา
เทศบาลตาํบลแมท่า่ช้าง

แนวทางการพฒันา

โครงการ ผลผลติ

ยทุธศาสตร์การพฒันาการ
บริหารจดัการบ้านเมืองทีดี

แนวทางการพฒันาด้านการ
บริหารจดัการองค์กร

โครงการ โครงการ

ยทุธศาสตร์การพฒันาบคุลากร

แนวทางการพฒันาด้าน
บคุลากรในองค์กร

โครงการ โครงการ

ยทุธศาสตร์ที  ด้าน
การบริหารจดัการ

บ้านเมืองทีดี

ยทุธศาสตร์ที  ด้าน
การบริหารจดัการ

บ้านเมืองทีดี

ประเด็นยทุธศาสตร์ที  การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐ และการให้บริการประชาชน
ตามหลกัธรรมาภิบาล



ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่

โครงสรางความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลแมทาชาง พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5

ยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์การพฒันา
ของ อปท.ในเขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์การพฒันา
เทศบาลตาํบลแมท่า่ช้าง

แนวทางการพฒันา

โครงการ ผลผลติ

ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้าง
พื นฐานทีเหมาะสมกบัประชาชนเชิงรุก

แนวทางการพฒันาและปรับปรุงการคมนาคมและขนสง่
ตอบสนองความต้องการและความจําเป็นของคนในท้องถิน

โครงการด้านการคมนาคมขนสง่ ถนน ไฟฟ้า ฯลฯ โครงการด้านการสาธารณปูโภค สาธารณปูการ

ยทุธศาสตร์ที  การพฒันาโครงสร้าง
พื นฐานทางการเกษตรเพือรองรับการ
พฒันาเศรษฐกิจและสงิคม

ประเด็นยทุธศาสตร์ที 5การพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนทีมีประสทิธิภาพ ประสทิธิผล โปร่งใส และเป็นธรรม

แนวทางการพฒันาและปรับปรุงเกียวกบัโครงสร้างด้าน
สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ ให้สามารถวางแผนตดัสนิใจใน
การพฒันารองรับการเจริญเติบโตของท้องถินได้อยา่งเหมาะสม
และเกิดความคุ้มคา่ในการลงทนุ



ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่

โครงสรางความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลแมทาชาง พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5

ยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์การพฒันา
ของ อปท.ในเขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์การพฒันา
เทศบาลตาํบลแมท่า่ช้าง

แนวทางการพฒันา

โครงการ ผลผลติ

ยทุธศาสตร์การพฒันาสงัคม เศรษฐกิจ และสิงแวดล้อม

แนวทางการพฒันา
ด้านสง่เสริมการศกึษา

โครงการสง่เสริม
การศกึษา

โครงการประเพณี วฒันธรรม

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที 2 ส่งเสริมการเกษตร
การผลิตสินค้าชมุชนการค้า การลงทนุสู่สากล

แนวทางการพฒันาด้านศาสนา
ประเพณี และวฒันธรรม

แนวทางการพฒันาด้าน
เศรษฐกิจและการทอ่งเทียว

แนวทางการพฒันาด้านการสงเคราะห์
ผู้สงูอาย ุผู้ พิการ ผู้ ด้อยโอกาส

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที เสริมสร้างให้สงัคม
มีคณุภาพ คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม

โครงการสง่เสริมเศรษฐกิจ
และการทอ่งเทียว

โครงการด้านพฒันาสงัคม

แนวทางการพฒันาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อมชมุชน

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที 6 การพฒันาระบบบริหารจดัการ
ภาครัฐและให้บริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที
การพฒันาเศรษฐกิจ
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที  การอนรัุกษ์ ฟืนฟ ูสืบ
สาน ศลิปวฒันธรรม จารีตประเพณีท้องถิน

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที  การ
พฒันาคณุภาพชีวติของประชาชน

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที  การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อม



ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงสรางความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลแมทาชาง พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5

ยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์การพฒันา
ของ อปท.ในเขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์การพฒันา
เทศบาลตาํบลแมท่า่ช้าง

แนวทางการพฒันา

โครงการ ผลผลติ

ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริการเชิงรุก

แนวทางการพฒันาด้านการ
ป้องกนับรรเทาสาธารณภยั

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที   การป้องกนั
บรรเทาสาธารณภยั และการรักษาความ

เป็นระเบียบเรียบร้อยในชมุชน

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ๔ การสร้างความมันคง
ปลอดภยั และความสงบสขุของประชาชน

แนวทางการพฒันาด้าน
สง่เสริมการเกษตร

แนวทางการพฒันาด้าน
สง่เสริมสขุภาพและการกีฬา

แนวทางการพฒันาด้านสง่เสริมอาชีพ องค์กร
สตรี องค์กรเยาวชน และประชาชน

แนวทางการพฒันาด้านการมีสว่นร่วมของ
ประชาชนและประชาธิปไตยในชมุชน

แนวทางการพฒันาด้านสาธารณสขุและ
ป้องกนัโรคยทุธศาสตร์ที  การพฒันาเศรษฐกิจตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที  ส่งเสริมการเกษตรการ
ผลิตสินค้าชมุชน การค้าการลงทนุสู่สากล

โครงการด้านการป้องกนั โครงการด้านการเกษตร โครงการ
กีฬา

โครงการสง่เสริมอาชีพ เดก็ สตรี



ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลแมทาชาง

วิสัยทัศน “เปนองคกรแหงการพัฒนา  สูความเปนเลิศดานบริหาร  เพ่ือสังคมอยูดีมีสุข”

พันธกิจ

เปาประสงค

ยุทธศาสตร

แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
บริหารจัดการองคกรที่ดี

ยุทธศาสตรการพัฒนา
บุคลากร

ยทุธศาสตร์ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานที่เหมาะสม

กับชุมชนเชิงรุก

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
บริการเชิงรุก

- แนวทางการพัฒนาดานการ
บริหารจัดการองคกรที่ดี
- แนวทางการพัฒนาดานการ
บริหารจัดการองคกรที่ดี
- แนวทางการพัฒนาดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- แนวทางการปกปองสถาบัน
สําคัญของชาติ
- แนวทางการพัฒนาดานการ
ประชาสัมพันธงานเทศบาล
- แนวทางดานการจัดเก็บ
ขอมูลพัฒนาทองถ่ิน
- แนวทางดานการพัฒนาการ
จัดเก็บภาษีทองถ่ิน
- แนวทางการพัฒนาดานการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน

- แนวทางการพัฒนาบุคลากร
-แนวทางการพัฒนาดานการ
ฝกอบรมบุคลากร
- แนวทางการพัฒนาบุคลากร
ดานการมีสวนรวม
- แนวทางการพัฒนาดานการ
ทํางานเปนทีม
- แนวทางการพัฒนาดาน
สงเสริมความรักความสามัคคี
ในองคกร
- แนวทางการพัฒนาบุคลากร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

- แนวทางการพัฒนาและ
ปรับปรุงการคมนาคมขนสง
ตอบสนองความตองการและ
ความจําเปนของคนในทองถ่ิน
- แนวทางการ พัฒนาและ
ปรับปรุงดานโครงสรางพ้ืนฐาน
ด า น ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค
สาธารณูปการ ให สามาร ถ
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





3. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น
3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบัน

และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของเทศบาลตําบลแมทาชาง ดวยเทคนิค SWOT Analysis

วิเคราะหจุดแข็งเทศบาลตําบลแมทาชาง ( Strengths )

๑. โครงสรางการจัดการองคกรและการบริการประชาชนมีความเหมาะสมสามารถตอบสนองตอการแกไข
ปญหาและพัฒนาพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ

๒. บุคลากรมีความรู ความสามารถพรอมในการใหบริการประชาชน
๓. บุคลากรในองคกรมีความรักความสามัคคี ความรวมมือภายในองคกร
๔. มีวัสดุอุปกรณตางๆพรอมในการปฏิบัติงาน
๕. ดานสถานท่ีมีความพรอมในการใหบริการประชาชน
๖. บุคลากรมีความขยัน ตั้งใจทํางาน และมีความสามารถในการทํางานหลายดาน
๗. การสื่อสารภายในองคกรในดานตางๆมีความรวดเร็ว เนื่องจากองคกรมีขนาดเล็ก
๘. การบริหารจัดการภายในมีความเปนระบบ
๙. การจัดสถานท่ีภายในองคกรมีความเปนระเบียบ ไมสับสน
๑๐. นายกและคณะผูบริหารมีวิสัยทัศนในการทํางานท่ีกวางไกล มีความพรอมในการทํางานเพ่ือประชาชน
๑๑.วิถีชีวิตของชุมชนมีความใกลเคียงกัน จึงทําใหเกิดปญหาตางๆนอย
๑๒.พ้ืนท่ีในการดูแลเปนเทศบาลขนาดเล็ก ทําใหสามารถดูแลประชาชนไดอยางท่ัวถึง
๑๓.สถานท่ีตั้งขอองพ้ืนท่ีมีความอุดมสมบูรณ ไมประสบปญหาภัยธรรมชาติตางๆ
๑๔.ประชาชนมีความตื่นตัวในสิทธิ หนาท่ี และมีความสนใจในการเมืองมากข้ึน
๑๕.สถานท่ีตั้งใกลกับสถานท่ีราชการตางๆ มีความสะดวกในการติดตอสื่อสารและการเดินทาง
๑๖. มีภูมิปญญาทองถ่ินและปราชญชาวบาน มีวัฒนธรรมประเพณีเปนของตนเอง
๑๗.เทศบาลตําบลแมทาชางพ้ืนท่ีก่ึงเมือง ก่ึงชนบท มีการผสมผสานมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมและความเจริญจาก

ภายนอกควบคูกัน 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 ท้ังนี้จากการสนับสนุนของท้ังภาครัฐและเอกชนตางๆท้ังใน

พ้ืนท่ีและภายนอกพ้ืนท่ี
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

ผลการการประเมินสถานการณและสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของ โดยการวิเคราะหปญหา
และความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแมทาชางโดยการทําประชาคม หมูบาน และขอมูลการ
จัดทําแผนแมบทชุมชนของเทศบาลตําบลแมทาชาง สรุปไดดังนี้

ขอบขายและปริมาณปญหา พื้นท่ี/กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต
1) ปญหาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 เสนทางการคมนาคมไมสะดวกในการ
สัญจร เนื่องจากถนนที่ใชสัญจรไปมาบาง
ชวงเปนหลุมเปนบอ สะพานบางแหงชํารุด
เสียหาย บางแหงยังเปนถนนลูกรังกอใหเกิด
ฝุนละอองเปนอันตรายตอสุขภาพ
1.2 ระบบการไฟฟายังไมทั่วถึง โดยเฉพาะ
การไฟฟาครัวเรือนที่ตั้งอยูหางไกลหมูบาน
การติดตั้งไฟฟาสองสวางตามแหลงชุมชน
และถนนบางสายขาดไฟฟาสาธารณะ (ไฟ
ก่ิง) ทําใหขาดแสงสวางเวลาสัญจรไปมาใน
เวลากลางคืน

ทุกหมูบาน

ทุกหมูบาน

1.1 กอสรางและซอมแซมถนนภายใน
หมูบานและเชื่อมตอถนนระหวางหมูบาน
1.2 ขยายเขตและติดตั้งไฟฟาสาธารณะ
ภายในหมูบาน
1.3 ขุดลอกคลองธรรมชาติ สระน้ําและ
ดาดลําเหมืองเพ่ือใหราษฎรมีน้ําใชทาง
การเกษตรอยางเพียงพอ
1.4 กอสรางซอมแซมประปาในหมูบาน
และขุดเจาะบอบาดาล



ขอบขายและปริมาณปญหา พื้นท่ี/กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต
1.3 ขาดแหลงน้ําเพ่ืออุปโภค บริโภคไม
เพียงพอและไม ท่ัวถึง รวมถึงการขาด
แคลนน้ําเพ่ือการเกษตร เนื่องจากแหลง
น้ําตามธรรมชาติท่ีมีอยูตื้นเขิน อีกท้ัง
แหลงน้ํามีอยูไมเพียงพอตอความตองการ
และมักจะแหงขอดในฤดูแลง

ทุกหมูบาน

2) ปญหาดานเศรษฐกิจ
2.1 การขาดการรวมกลุมเพ่ือประกอบ
อาชีพ ซึ่งนับวาเปนพลังสําคัญในระบบ
เศรษฐกิจของชุมชน
2.2 ราษฎรวางงาน เนื่องจากไมมีอาชีพ
เสริมรองรับนอกเหนือจากการทํานา ทําไร
ทําใหขาดโอกาสท่ีจะพัฒนาและสราง
รายไดใหกับครัวเรือน หรือชุมชนกอใหเกิด
อพยพออกไปหางานทํายังตางถ่ิน
2.3 ขาดความรูความเขาใจในการดําเนิน
ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
2.4 ผลผลิตจากการทําไรทํานา ตกต่ํา
เนื่องจากการระบาดของโรคพืช ศัตรูพืช
รบกวนและไมมีเมล็ดพันธและปุยท่ีดี

กลุมอาชีพ
ตําบลหางดง

ทุกหมูบาน

ทุกหมูบาน

ทุกหมูบาน

2.1 สงเสริมอาชีพให กับราษฎร และ
สนับสนุนเงินทุนใหกับกลุมอาชีพในการ
ดําเนินกิจกรรมของกลุม
2 . 2  ส ง เ ส ริ ม ก า ร ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ
เกษตรกรรม โดยการใหความรูรวมถึงการ
สนับสนุนเมล็ดพันธุ ปุ ยและการกําจัด
ศัตรูพืชใหกับราษฎร และสงเสริมการปลูก
พืชแบบเกษตรอินทรียปลอดสารพิษ
2.3 ใหความรู เรื่องการดําเนินชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใหกับราษฎร

3)ปญหาดานสาธารณสุข
3.1 ราษฎรขาดความรูในดานการปองกัน
และแกไขการแพรระบาดตาง ๆ จึงทําให
เกิดโรคระบาดข้ึนในชุมชนบอยครั้งเชน
โรคไขเลือดออก เปนตน
3.2 เด็กกอนวัยเรียนและผูสูงอายุไมไดรับ
สารอาหารท่ีเพียงพอ

ทุกหมูบาน

ทุกหมูบาน

3.1 อบรม สงเสริมใหความรูแกราษฎรใน
เรื่องของ การปฏิบัติตนใหถูกสุขลักษณะ
3.2 ใหความรู ในเรื่องของการปองกัน
ควบคุมและระวังการแพรระบาดของ
โรคติดตอและโรคไมติดตอ



ขอบขายและปริมาณปญหา พืน้ท่ี/กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต
4) ปญหาดานสังคม
4.1 การแพรระบาดของ ยาเสพติดยังคงมี
อยูในชุมชน เนื่องจากการความตอเนื่อง
ในการปราบปรามและปองกัน
4 . 2  ข า ด ส ถ า น ท่ี สํ า ห รั บ กิ จ ก ร ร ม
นันทนาการในหมูบานเพ่ือลดปญหายา
เสพติดและเนนการมีสวนรวมของชุมชน
เชน สนามกีฬา อุปกรณกีฬา เปนตน
4.3 สวัสดิการและกองทุนสําหรับผูสูงอายุ
ผูยากไรและผูพิการยังมีไมท่ัวถึง

ทุกหมูบาน

ทุกหมูบาน

ทุกหมูบาน

4.1 สนับสนุนกิจกรรมดานนันทนาการ
และการกีฬาในทุกหมูบาน
4.2 รณรงคใหความรูความเขาใจถึงโทษ
ของยาเสพติดแกเยาวชนและประชาชน
ท่ัวไป
4.3 สนับสนุนอาหารเสริมพรอมนมใหกับ
เด็กและผูสูงอายุท่ีขาดสารอาหาร
4.4 สนับสนุนการจัดสวัสดิการและ
กองทุนสํ าหรับผู ย ากไร  ผู พิการและ
ผูดอยโอกาส

5) ปญหาดานการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และการทองเท่ียว
5.1 การศึกษาในระดับกอนวัยเรียน ยัง
ขาดแคลนสื่อและอุปกรณการเรียนท่ี
ทันสมัย และเหมาะสมกับพัฒนาการ
เนื่องจากงบประมาณในการจัดหามีอยาง
จํากัด
5.2 การมีสวนรวมของประชาชนในการ
สานตอภู มิปญญา และการส ง เสริ ม
กิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมของ
ทองถ่ิน
5 . 3  ข าดการประช าสั ม พัน ธ แหล ง
ทองเท่ียวในตําบล

ศพด.ทต.แมทาชาง

ทุกหมูบาน

ทุกหมูบาน

5.1 สนับสนุนงานดานการศึกษา  รวมถึง
อุปกรณ   สื่อการเรียนการสอน และ
บุคลากร
5 . 2  ส นั บ ส นุ น ง า น ด า น ศ า ส น า
ศิลปวัฒนธรรมเพ่ืออนุรักษประเพณีอันดี
งามในทองถ่ิน
5.3 คนหาปราชญชาวบานดานตางๆเพ่ือ
รักษาภูมิปญญาทองถ่ิน
5.4 ประชาสัมพันธและสงเสริมแหลง
เรียนรูในเทศบาลตําบลแมทาชางใหเปน
แหลงทองเท่ียว

6)ปญหาดานทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
6 .1  ป า ไม ถูก ทําลายและทรัพยากร
ธรรมชาติท่ีมีอยูไมไดรับการดูแลเนื่องจาก
ประชาชนขาดจิตสํานึกในการอนุรักษและ
รักษาสิ่งแวดลอม
6.2 ขาดการใหความรูความเขาใจรวมถึง
ขาดมีสวนรวมในเรื่องการกําจัดขยะสิ่ง
ปฏิกูลในครัวเรือนและชุมชน
6.3 ประชาชนขาดจิตสํานึกในการชวยกัน
รักษาสิ่งแวดลอม

ทุกหมูบาน

ทุกหมูบาน

ทุกหมูบาน

6.1 รณรงคการปลูกปาและจัดการอบรม
และสัมมนาเรื่องสิ่งแวดลอม
6.2 รณรงคงดเผาในท่ีโลงและใหความรูถึง
พิษภัยจากการเผาขยะและเศษใบไมใบ
หญา
6.3 สงเสริมการกําจัดขยะในครัวเรือนโดย
วิธีการคัดแยกขยะกอน



ขอบขายและปริมาณปญหา พื้นท่ี/กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต
7 )  ป ญหา ด า น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
บานเมืองท่ีดี
7.1 ประชาชนขาดกระบวนการเรียนรูดาน
การเมืองการปกครอง กฎหมายเบื้องตน
ทําใหกระบวนการตรวจสอบทางการเมือง
ยังออนแอ
7.2 การประชาสัมพันธการรับรูขาวสารยังไม
ท่ัวถึงทุกหมูบาน
7.3 วัสดุ  ครุภัณฑ  และอุปกรณในการ
ใหบริการประชาชนมีจํานวนจํากัด เนื่องจาก
ขาดงบประมาณ และการใหความสําคัญใน
การบริการ
7.4 ระบบบริหารจัดการภาครัฐ มีกฎ
ระเบียบท่ีมากทําใหประชาชนยังขาดความ
คลองตัวและมีข้ันตอนมาก
7.5 บุคลากรในหนวยงานขาดการเพ่ิม
ประสิทธิภาพความรูความเขาใจในหนาท่ี
และการปฏิบัติงาน

ทุกหมูบาน

ทุกหมูบาน

เทศบาลตําบลฯ

เทศบาลตําบลฯ

พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจางเทศบาล

7.1 จัดอบรมเพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจ
ในเรื่องของการบริหารงาน การปกครอง
และกฎหมายเบื้องตนใหกับประชาชน
7.2 ปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธเสียง
ตามสายเพ่ือใหประชาชนไดรับขาวสารการ
ปฏิบัติงานและขาวสารอ่ืน ๆ จากเทศบาล
ไดอยางท่ัวถึงทุกหมูบาน
7 . 3  จั ดห าวั ส ดุ  ค รุ ภัณฑ ท่ี ใ ช ใ นกา ร
ใหบริการประชาชนใหทันสมัยและพรอมใช
งาน
7 . 4  อ บ ร ม ใ ห ค ว า ม รู แ ล ะ เ พ่ื อ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพการทํางาน ของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจางเทศบาล และ
ปรับปรุงการบริหารงาน ใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน รวมถึงการลดข้ันตอนในการ
ติดตอประสานงานระหวางภาคประชาชน
และภาครัฐพรอมใหบริการประชาชน



ผ02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที 5 การพฒันาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสและเป็นธรรม
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที 1 การพฒันาโครงสร้างพืนฐานทางเการเกษตรเพือรองรับการพฒันาเศรษฐกจิและสังคม
1.ยุทธศาสตร์ การพฒันาโครงสร้างพืนฐานทีเหมาะสมกบัประชาชนเชิงรุก
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างพนงักนันาํ เพือป้องกนันาํลน้ตลิงเขา้ท่วม ก่อสร้างพนงักนันาํ คสล.ม.1 1,100,000 - - - - ร้อยละของระยะ ป้องกนันาํเซาะตลิง กองช่าง

คสล. ลาํเหมืองแม่ท่าชา้ง บา้นเรือนประชาชน ต่อจากของเดิมบริเวณทีดิน ทางทีก่อสร้าง นาํไม่เขา้ท่วมบา้น
หมู่ที 1 นายอินสน จนัตะ๊มงคล เรือนประชาชนใน

ถึงฝายแม่ท่าชา้ง พืนที
2 โครงการก่อสร้างราง เพือป้องกนันาํลน้ตลิงเขา้ท่วม ก่อสร้างรางระบายนาํซอย 3 200,000 - - - - ร้อยละของระยะ การระบายนาํมี กองช่าง

ระบายนาํ คสล. หมุ่ 1 บา้นเรือนประชาชน ตงัแต่บา้นนายชยัวฒัน์ เขือนแกว้ ทางทีก่อสร้าง ความสะดวกไม่เกิด
ถึงลาํเหมืองแม่ท่าชา้ง ฝังขวา นาํท่วมขงัในพืนที

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง  อาํเภอหางดง  จังหวดัเชียงใหม่

งบประมาณ



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการก่อสร้างเขือนกนัดิน เพือป้องกนัตลิงพงัและนาํเขา้ ก่อสร้างเขือนกนัดิน คสล.หนา 250,000 - - - ร้อยละของระยะ ป้องกนันาํเซาะตลิง กองช่าง

คสล. หมู่ที 1 ท่วมบา้นเรือนประชาชน บน 0.15ม. หนาล่าง 0.25 ม.สูง ทางทีก่อสร้าง และป้องกนันาํลน้
22.50 และซ่อมถนนกวา้ง 2.00 ตลิง ไม่เกิดอุทกภยั
ม. ยาว 18.80 ม. หรือมีพืนที ในพืนที
ไม่นอ้ยกวา่ 37.60 ตรม.
บริเวณทา้ยฝายฟ้าผา่ ตามแบบ
และประมาณการทต.แม่ท่าชา้ง

4 โครงการก่อสร้างเขือนกนั เพือป้องกนัตลิงพงัและนาํลน้ ก่อสร้างเขือนกนัดิน คสล.ต่อจาก 460,000 650,000 - - - ร้อยละของระยะ ป้องกนันาํเซาะตลิง กองช่าง
ดินคสล. หมู่ที 1 ตลิงเขา้ท่วมบา้นเรือน ของเดิม แยกลาํเหมืองแม่ท่าชา้ง ทางทีก่อสร้าง ลน้ตลิงไม่เกิดปัญหา

ประชาชน เขา้ลาํเหมืองจอมทองฝังซา้ยและ อุทกภยัในพืนที
ขวาถึงคลองชลประทาน 21ซา้ย
บริเวณหนา้ดงพระเจา้นังโก๋น

5 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาล เพือแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ และ ขดุเจาะบ่อบาดาลหมู่บา้นและ - 300,000 - - - จาํนวน (แห่ง) ประชาชนมีนาํสะอาด กองช่าง
ประปาหมู่บา้น หมู่ที 1 ประชาชนมีนาํใชที้สะอาด ปรับปรุงระบบประปาใหดี้ขึน สาํหรับอุปโภค

มีมาตรฐาน ตามแบบ ทต.แม่ท่าชา้ง บริโภค
6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือป้องกนัอุบติัเหตุบนทอ้ง ก่อสร้าง ถนนคสล.ซอยหลงัวดั - - 100,000 - - ร้อยละของ ประชาชนมีความ กองช่าง

หลงัวดัทา้วคาํวงั หมู่ที 1 ถนน ประชาชนมีความปลอด ทา้วคาํวงั ม.1รายละเอียดตาม ระยะทางถนนที ปลอดภยัในการใช้
ภยัในการใชร้ถใชถ้นน แบบเทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้ง มีมาตรฐาน รถใชถ้นน

งบประมาณ



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพือใหมี้ทีสาํหรับระบายนาํ ก่อสร้างรางระบายนาํ คสล.กวา้ง - 400,000 - - ร้อยละของระยะ มีการระบายนาํ กองช่าง

นาํ คสล. หมู่ 1 ทีท่วมขงัออกลาํเหมือง 1.00 ม.ลึก 1.12 ม. หนา 0.12 ม. ทางทีก่อสร้าง ทีดีขึน ไม่เกิด
สาธารณะ ยาว 101 ม. บริเวณขา้งบา้นนาย อุทกภยัในพืนที

สม ไชยช่วง ถึงสุดแนวรัวบา้นรุ่งอรุณ
8 โครงการก่อสร้างศาลเจา้ เพือใชจ้ดักิจกรรมทาง ก่อสร้างศาลเจา้ประจาํหมู่บา้น - - 100,000 - - จาํนวน (แห่ง) ประชาชนมีสถานที กองช่าง

ประจาํหมู่บา้น หมู่ที 1 วฒันธรรมประเพณีทอ้งถิน ขนาดกวา้ง 1.40 ม. ยาว 1.85 จดักิจกรรมทอ้งถิน
เมตร สูง 3.77 ม. หรือพืนทีไม่
นอ้ยกวา่ 2.59 ตรม.

9 โครงการก่อสร้างเสริมผิว เพือใหเ้กิดความปลอดภยัใน เสริมผิวจราจร คสล.(ยกระดบั) - - - 50,000 - ร้อยละของถนน ประชาชนมีเสน้ทาง กองช่าง
จราจร คสล. (ยกระดบั) ชีวติและทรัพยสิ์นของผูใ้ชร้ถ ซอยเขา้บา้นนางทศันา บวัขาว ทีไดม้าตรฐาน การคมนาคมที
 หมู่ 1 ใชถ้นน หมู่ที 1 สะดวก ปลอดภยั

10 โครงการก่อสร้างกาํแพงกนั เพือป้องกนันาํกดัเซาะตลิง ก่อสร้างกาํแพงกนัดิน คสล. - - - 470,000 - จาํนวน (แห่ง) นาํไม่ไหลเขา้ท่วม กองช่าง
ดิน คสล.ม.1 ต่อจากบา้น ไหลเขา้ท่วมบา้นเรือน ขนาดหนาบน0.15 หนาล่าง 0.25 บา้นเรือนประชาชน
นายเสน่ห์จนสุดเขตเทศบาล ประชาชน ม. สูง 2.50 ม. ในช่วงฤดูฝน

11 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพือใหเ้มีทีสาํหรับระบายนาํ ก่อสร้างรางระบายนาํ คสล.กวา้ง - - - 400,000 - ร้อยละของระยะ มีการระบายนาํ กองช่าง
นาํ คสล. หมู่ 1 (จุดที2) ทีท่วมขงัออกลาํเหมือง 1.00 ม.ลึก 1.12 ม. หนา 0.12 ม. ทางทีก่อสร้าง ทีดีขึน ไม่เกิด

สาธารณะ ยาว 100 ม. บริเวณขา้งบา้นนาย อุทกภยัในพืนที
สวงิ จิมารส ถึงทุ่งนาติดหมู่บา้น
รุ่งอรุณ

งบประมาณ













ผ02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที 5 การพฒันาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสและเป็นธรรม
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที 1 การพฒันาโครงสร้างพืนฐานทางเการเกษตรเพือรองรับการพฒันาเศรษฐกจิและสังคม
1.ยุทธศาสตร์ การพฒันาโครงสร้างพืนฐานทีเหมาะสมกบัประชาชนเชิงรุก
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

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

เก่า1 สาย ระยะที 4 ใน ทีท่วมขงัออกลาํเหมือง ระยะที 4 ในชุมชนธารอิงดอย ทางทีก่อสร้าง ทีดีขึน ไม่เกิด
ชุมชนธารอิงดอย หมู่ 1 สาธารณะ โดยการก่อสร้างรางระบายนาํ อุทกภยัในพืนที

คสล.ต่อจากของเดิม ถึงเขต
ติดต่อเทศบาลตาํบลหางดง
จาํนวน 3 จุด

2 โครงการขดุลอกลาํเหมือง เพือป้องกนัลาํเหมืองตืนเขิน ขดุลอกลาํเหมืองแม่ท่าชา้ง 200,000 - - - - ร้อยละของระยะ มีการระบายนาํดีขึน กองช่าง
แม่ท่าชา้ง นาํเขา้ท่วมบา้นเรือนประชา ตงัแต่ฝายแม่ท่าชา้ง ไปจนถึง ทางทีขดุลอก ไม่เกิดอุทกภยัหรือ

ชน สุดเขตเทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้ง นาํขงัในพืนที

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง  อาํเภอหางดง  จังหวดัเชียงใหม่

งบประมาณ



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการก่อสร้างโดม เพือใชส้าํหรับเก็บของ และใช้ ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ - - 300,000 - - จาํนวน(แห่ง) มีสถานทีสาํหรับเก็บ กองช่าง

อเนกประสงคธ์ารอิงดอย จดักิจกรรมต่างๆของหมู่บา้น ชุมชนธารอิงดอย หมู่ที 1 ของและจดักิจกรรม
หมู่ที 1 จาํนวน 1 หลงั ต่างๆ

4 โครงการจดัทาํป้ายจราจร เพือป้องกนัอุบติัเหตุในชุมชน จดัทาํป้ายเตือน ป้ายบงัคบั - - - 100,000 - จาํนวนป้าย สามารถป้องกนั กองช่าง
ภายในชุมชนธารอิงดอย ต่างๆและแผน่ยางชะลอ (จุด) อุบติัเหตุทีอาจเกิด
หมู่1 ความเร็ว ภายในชุมชน ธาร ขึนในชุมชนได้

5 โครงการปรับปรุงและซ่อม เพือใหป้ระชาชนมีนาํอุปโภค ปรับปรุงและซ่อมแซมท่อ - - - 50,000 - ร้อยละของระยะ ประชาชนมีนาํใช้ กองช่าง
แซมท่อประปาในชุมชน บริโภค และสามารถแกปั้ญหา ประปาในชุมชนธารอิงดอย ทางทีก่อสร้าง อยา่งทัวถึง สามารถ
ธารอิงดอย หมู่ 1 ภยัแลง้ เทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้ง แกไ้ขปัญหาภยัแลง้

6 โครงการตีเสน้แบ่งทีจอด เพือความเป็นระเบียบเรียบ ตีเสน้แบ่งเสน้จอดรถและ - 20,000 20,000 - - จาํนวน(แห่ง) ประชาชนมีทีจอด กองช่าง
รถและบงัคบัทิศทางการ ร้อยของอาคารสถานทีและ บงัคบัทิศทางการเดินรถ พร้อม รถเมือมาติดต่อ
เดินรถ หมู่ที 1 ประชาชนทีมาติต่อราชการได้ อุปกรณ์ประกอบตามแบบ ราชการ

รับความสะดวก ทต.แม่ท่าชา้ง

งบประมาณ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที 5 การพฒันาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสและเป็นธรรม
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที 1 การพฒันาโครงสร้างพืนฐานทางเการเกษตรเพือรองรับการพฒันาเศรษฐกจิและสังคม
1.ยุทธศาสตร์ การพฒันาโครงสร้างพืนฐานทีเหมาะสมกบัประชาชนเชิงรุก
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

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

นาํ คสล. หมู่ 5 ลงสู่ลาํเหมืองสาธารณะ .บริเวณหนา้บา้นนายวฑูิรย์ ทางทีก่อสร้าง ขึน นาํไม่ท่วมขงั
 พรมวชิยั ถึงหอพกัหมืนหอม ในพืนที

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง  อาํเภอหางดง  จังหวดัเชียงใหม่

งบประมาณ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที 5 การพฒันาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสและเป็นธรรม
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที 1 การพฒันาโครงสร้างพืนฐานทางเการเกษตรเพือรองรับการพฒันาเศรษฐกจิและสังคม
1.ยุทธศาสตร์ การพฒันาโครงสร้างพืนฐานทีเหมาะสมกบัประชาชนเชิงรุก
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการซ่อมแซมถนน เพือใหก้ารคมนาคมมีความ ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Para 500,000 - - - - ร้อยละของระยะ ประชาชนมีความ กองช่าง

ภายในตาํบลแม่ท่าชา้ง สะดวก ปลอดภยัในชีวติและ Asphalt Concrete ซอย 1 ทางถนนทีได้ สะดวกในการเดิน
ทรัพยสิ์นของประชาชน หมู่ที 6 จาํนวน 2 จุด มาตรฐาน ทาง ไม่เกิด อุบติัเหตุ

2 โครงการก่อสร้างท่อลอด เพือแกไ้ขปัญหานาํท่วมขงัใน ก่อสร้างท่อลอดเหลียม คสล. - 70,000 - - - ร้อยละของระยะ สามารถแกไ้ขปัญหา กองช่าง
เหลียมถนนสาย ชม.ถ. หมู่บา้น ประชาชนโดยรวม ขนาดกวา้ง 1.00 ม. สูง 1.00 ม. ทางทีก่อสร้าง นาํท่วมและมีนาํ
204-01 ม.6 ไดรั้บความสะดวก ปลอดภยั ยาว 14.00 ม. บริเวณหลงัโรง เพียงพอในการ

ในชีวติและทรัพยสิ์นมาก นาํดืมบา้นดงหลวง ม.6 เกษตร
ยิงขึน ตามแบบ ทต.แม่ท่าชา้งกาํหนด

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง  อาํเภอหางดง  จังหวดัเชียงใหม่

งบประมาณ



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการขดุเจาะบ่อนาํบาดาลเพือใหบ้ริการประปาทีสะอาด เจาะบ่อบาดาลและปรับปรุง - 500,000 - - - จาํนวน (แห่ง) ประชาชนมีนาํประ กองช่าง

พร้อมท่อและอุปกรณ์ กบัประชาชนและแกไ้ขปัญหา ระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที 6 ปาทีสะอาดบริโภค
หมู่6 ภยัแลง้ แกไ้ขปัญหาภยัแลง้

4 โครงการก่อสร้างท่อลอด เพือป้องกนัปัญหานาํท่วม ก่อสร้างท่อลอดเหลียม ชม.ถ.204- - 100,000 - - - จาํนวน (แห่ง) ไม่เกิดอุทกภยัใน กองช่าง
เหลียม ถนนสาย ชม.ถ.204- ขงัในพืนที 01 ก่อนซุม้ประตูบา้นกอง พืนที นาํไม่ท่วมบา้น
01 หมู่ที 6 หมู่ที 6 จาํนวน1 แห่ง เรือนประชาชน

5 โครงการขยายสะพานคสล. เพือป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ ขยายสะพานบริเวณขา้งโรงเรียน - 150,000 - - - จาํนวน(แห่ง) ประชาชนไดรั้บ กองช่าง
พร้อมขยายผิวจราจร หมู่ที 6 ประชาชนมีความปลอดภยัใน บา้นดงรายละเอียดตามแบบ ความปลอดภยัใน

การใชร้ถ ใชถ้นน ทต.แม่ท่าชา้งกาํหนด การใชร้ถใชถ้นน
6 โครงการก่อสร้างเขือนกนั เพือป้องกนันาํกดัเซาะตลิง ก่อสร้างเขือนกนัดิน คสล.ลาํ - - 500,000 - - ร้อยละของระยะ นาํไม่กดัเซาะตลิง กองช่าง

ดินคสล. ลาํเหมืองแม่ขกั และนาํเขา้ท่วมบา้นเรือน เหมืองแม่ขกัแต่สะพานบา้นดงหลวง ทางทีก่อสร้าง ไม่เกิดอุทกภยัใน
หมู่ที 6 ประชาชนในพืนที ไปบา้นแพะขวางและจุดเสียงต่างๆ พืนที

7 โครงการก่อสร้างท่อลอด เพือป้องกนัการเกิดอุทกภยั ก่อสร้างท่อลอดเหลียม คสล. - - 80,000 - - จาํนวน (แห่ง) นาํไหลไดส้ะดวก กองช่าง
เหลียม คสล. สามแยกบา้น นาํไหลเขา้ท่วมบา้นเรือน บริเวณสามแยกบา้นนางบวัแกว้ ไม่เกิดอุทกภยัใน
นางบวัแกว้ คล่องแคล่ว ประชาชนในพืนที คล่องแคล่ว พืนที
หมู่ 6 ซอย 1/2 จาํนวน 2 ช่วง

ตามแบบ ทต.แม่ท่าชา้ง
กาํหนด

งบประมาณ



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการก่อสร้างราง เพือป้องกนันาํท่วมขงัในพืนที ก่อสร้างรางระบายนาํ คสล. - - - 500,000 - ร้อยละของระยะ ไม่เกิดอุทกภยั กองช่าง

ระบายนาํ คสล. ตงัแต่บา้นนายอินสอน ทางทีก่อสร้าง ในพืนที นาํไม่
หมู่ที 6 จนัทะมงคล ถึงบา้นนาง ท่วมบา้นเรือน

สุมาลี กิติยาวฒิุกลุ ประชาชน
9 โครงการต่อเติมหลงัคาและ เพือใชส้าํหรับกิจกรรมต่างๆ ต่อเติมหลงัคาและตาข่ายลอ้ม - - - 100000 - จาํนวน (แห่ง) มีสถานทีสาํหรับ กองช่าง

ตาข่ายลอ้ม บริเวณรอบ ของประชาชน และใชส้าํหรับ บริเวณรอบศาลาศูนยโ์อทอป จดักิจกรรมและใช้
ศาลาศูนยโ์อทอป ดา้นหลงั จดัแสดงสินคา้โอทอป ดา้นหลงั แสดงสินคา้โอทอป

10 ก่อสร้างรางส่งนาํลาํเหมือง เพือป้องกนันาํท่วมขงัในพืนที ก่อสร้างรางส่งนาํลาํเหมือง - - - 200,000 - ร้อยละของระยะ ไม่เกิดอุทกภยัใน กองช่าง
บะตืน หมู่ที 6 บะตืน ทางทีก่อสร้าง พืนที

11 โครงการก่อสร้างราง เพือป้องกนันาํท่วมขงัในพืนที ก่อสร้างรางระบายนาํ ตงัแต่ - - - - 400,000 ร้อยละของระยะ ไม่เกิดอุทกภยัใน กองช่าง
ระบายนาํ หมู่ที 6 บา้นนายบรรจง  ใจคาํ ถึง ทางทีก่อสร้าง พืนที นาํไม่ท่วมบา้น

ลาํเหมืองกอง เรือนประชาชน
12 โครงการก่อสร้างทีพกัขยะ เพือความสะอาด ไม่เกิดการ ก่อสร้างทีพกัขยะและรัว - - - - 250,000 จาํนวน (แห่ง) เกิดความสะอาด กองช่าง

และรัวบริเวณป่าชา้บา้น สะสมของขยะและป้องกนัการ บริเวณป่าชา้บา้นดงหลวง ประชาชนใช้
ดงหลวง หมู่ที 6 เกิดโรค หมู่ที 6 ประโยชน์ร่วมกนั

งบประมาณ









ผ02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที 5 การพฒันาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสและเป็นธรรม
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที 1 การพฒันาโครงสร้างพืนฐานทางเการเกษตรเพือรองรับการพฒันาเศรษฐกจิและสังคม
1.ยุทธศาสตร์ การพฒันาโครงสร้างพืนฐานทีเหมาะสมกบัประชาชนเชิงรุก
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างรางส่งนาํ เพือป้องกนันาํกดัเซาะ และลน้ ก่อสร้างรางส่งนาํ คสล. รูปตวั 960,000 - - - - ร้อยละของระยะ มีรางส่งนาํไวป้้อง กองช่าง

คสล. ลาํเหมืองแม่ตาช่วย ตลิงเขา้ท่วมบา้นเรือนพืชผล ย ูขนาดกวา้ง 2.80 เมตร สูง ทางทีก่อสร้าง กนันาํกดัเซาะตลิง
หมู่ที 7 ทางการเกษตร ตลอดจนเพือ 1.65 เมตร ยาว 50.00 เมตร เขา้ท่วมบา้นเรือน

ความปลอดภยัในชีวติและ ตามแบบ ทต.แม่ท่าชา้งกาํหนด
ทรัพยสิ์นของประชาชน

2 โครงการก่อสร้างท่อลอด เพือการระบายนาํมีความ ก่อสร้างท่อลอดเหลียม คสล. 300,000 - - - - จาํนวน (แห่ง) มีการระบายนาํทีดี กองช่าง
เหลียม คสล. หมู่ที 7 ลาํ คล่องตวั รวดเร็ว และไม่มี หมู่ที 7 ลาํเหมืองแม่ตาช่วย ไม่เกิดอุทกภยัใน
เหมืองแม่ตาช่วย นาํท่วมขงัในพืนที กวา้ง 2.10 ม.ยาว7.00ม. สูง1.80 ม. พืนที

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง  อาํเภอหางดง  จังหวดัเชียงใหม่

งบประมาณ



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการก่อสร้างท่อลอด เพือการระบายนาํมีความ ก่อสร้างท่อลอดเหลียม คสล. 450,000 - - - จาํนวน (แห่ง) มีการระบายนาํทีดี กองช่าง

เหลียม คสล. หมู่ที 7 ลาํ คล่องตวั รวดเร็ว และไม่มี หมู่ที 7 ลาํเหมืองแม่ขกั กวา้ง ไม่เกิดอุทกภยัใน
เหมืองแม่ขกั นาํท่วมขงัในพืนที 4.00 ม. ยาว 6.00 ม. สูง2.50 ม. พืนที

4 โครงการขยายผิวจราจร เพือความปลอดภยัในการใช้ ขยายผิวจราจรแบบ คสล. - 20,000 - - - ร้อยละของระยะ ประชาชนมีการ กองช่าง
แบบ คสล. หมู่ที 7 รถ ใชถ้นน บริเวณขา้งสวนเกษตรโรง ทางถนนทีได้ คมนาคมทีสะดวก

เรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถมัภ์ มาตรฐาน
5 โครงการก่อสร้างเขือนกนั เพือป้องกนัตลิงพงัและ ก่อสร้างเขือนกนัดิน คสล. 350,000 350,000 - - ร้อยละของระยะ ป้องกนัตลิงพงั กองช่าง

ดินคสล. หมู่ 7 นาํเขา้ท่วมบา้นเรือน ลาํเหมืองแม่ขกั บริเวณหนา้ ทางทีก่อสร้าง ไม่ไม่ท่วมบา้นเรือน
ประชาชน ศูนย ์ศสมช หมู่ที 7 ประชาชน

6 โครงการก่อสร้างถนน เพือใหก้ารคมนาคมมีความ ก่อสร้างถนนคสล. บริเวณ - 200,000 - - ร้อยละของระยะ การคมนาคมมีความ กองช่าง
คสล. หมู่ที 7 สะดวก ปลอดภยั ไม่เกิด ซอยเขา้บา้นนางสายพิณ ทางถนนทีได้ สะดวก ปลอดภยั

อุบติัเหตุในพืนที จนัทร์ปิง หมู่ที 7 มาตรฐาน ไม่เกิดอุบติัเหตุ
7 โครงการก่อสร้างเขือนกนั เพือป้องกนันาํเขา้ท่วมในพืน ก่อสร้างเขือนกนัดินลาํเหมือง - 500,000 - - - จาํนวน (แห่ง) นาํไม่เขา้ท่วมบา้น กองช่าง

ดิน คสล.หมู่ 7 ทีประชาชนมีความปลอดภยั แม่ขกัขา้งหมู่บา้นสมหวงั เรือนและพืนทีทาง
ในชีวติแทรัพยสิ์น หมู่ที 7 ตามแบบ ทต.แม่ท่าชา้ง การเกษตรของประ

กาํหนด ชาชน
8 โครงการก่อสร้างถนน เพือใหก้ารคมนาคมมีความ ก่อสร้างถนนคสล. บริเวณ - - 100,000 - ร้อยละของระยะ การคมนาคมมีความ กองช่าง

คสล.ขา้งบา้นนางต๋าเขียว สะดวก ปลอดภยั ไม่เกิด ซอยเขา้บา้นนางต๋าเขียว ทางถนนทีได้ สะดวก ปลอดภยั
ณ สกลุ หมู่ที 7 อุบติัเหตุในพืนที ณ สกลุ หมุ่ที 7 มาตรฐาน ไม่เกิดอุบติัเหตุ

งบประมาณ



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการขยายสะพาน คสล. เพือความสะดวก ปลอดภยัใน ขยายสะพาน บริเวณสะพาน - - 150,000 - จาํนวน (แห่ง) ประชาชนไดรั้บ กองช่าง

ขา้มลาํเหมืองแม่ตาช่วย การใชรถ ใชถ้นน ป้องกนัการ คสล.ขา้มลาํเหมืองแม่ตาช่วย ความสะดวกใน
 หมู่ที 7 เกิดอุบติัเหตุ (ขา้งบา้นนางพิณ โปธิ) หมู่ที 7 การคมนาคม

10 โครงการก่อสร้างเขือนกนั เพือป้องกนัอุบติัเหตุบนทอ้ง ก่อสร้างเขือนกนัดินพร้อมขยาย - - 150,000 - - ร้อยละของ ไม่เกิดอุบติัเหตุใน กองช่าง
คสล. พร้อมขยายผิว ถนน ประชาชนมีความปลอด ผิวจราจรบริเวณโคง้ก่อนประปา ถนนทีได้ พืนที ประชาชนมี
จราจรบริเวณโคง้ก่อนถึง ภยัในการจราจร รายละเอียดตามแบบและ มาตรฐาน ความปลอดภยัใน
ประปาหมู่บา้น หมู่ 7 ประมาณการของทต.แม่ท่าชา้ง การจราจร

11 โครงการก่อสร้างลาน เพือส่งเสริมการออกาํลงักาย ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ - - 50,000 - - จาํนวน (แห่ง) ประชาชนมีสถาน กองช่าง
อเนกประสงค ์หมู่7 ของประชาชน ใหมี้สุขภาพ รายละเอียดตามประมาณการ ทีออกกาํลงักาย มี

ร่างกายทีแขง็แรง ทต.แม่ท่าชา้งกาํหนด สุขภาพร่างกายที
แขง็แรง

12 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาล เพือป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ขดุเจาะบ่อบาดาล บริเวณ - - 700,000 - - จาํนวน (แห่ง) ประชาชนมีนาํ กองช่าง
และปรับปรุงระบบประปา ภยัแลง้ ประปาหมู่บา้น หมู่ที 7 สะอาดบริโภค
หมู่ 7

13 โครงการก่อสร้างราง เพือใหก้ารระบายนาํมีความ ก่อสร้างรางระบายนาํ คสล.จาก - - - - 200,000 ร้อยละของระยะ มีการระบายนาํทีดี กองช่าง
ระบายนาํ คสล. หมู่ที 7 คล่องตวั รวดเร็วและไม่มี หนา้บา้นนายมารุตถึงหนา้บา้น ทางทีก่อสร้าง ไม่เกิดอุทกภยัใน

นาํท่วมขงั นายถา หมู่ที 7 พืนที

งบประมาณ













ผ02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที 5 การพฒันาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสและเป็นธรรม
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที 1 การพฒันาโครงสร้างพืนฐานทางเการเกษตรเพือรองรับการพฒันาเศรษฐกจิและสังคม
1.ยุทธศาสตร์ การพฒันาโครงสร้างพืนฐานทีเหมาะสมกบัประชาชนเชิงรุก
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงระบบท่อ เพือแกไ้ขปัญหาการขาดแคลน ปรับปรุงระบบท่อประปาชุมชน - 300,000 - 300,000 ร้อยละของระยะ ประชาชนมีนาํใช้ กองช่าง

ประปา ชุมชนเจริญทรัพย์ นาํสาํหรับใชใ้นการอุปโภค เจริญทรัพย ์หมู่ 7 ทางทีก่อสร้าง สาํหรับอุปโภค
หมู่ 7 บริโภค

2 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพือป้องกนันาํท่วมขงัในพืนที ก่อสร้างรางระบายนาํ คสล. - 450,000 450,000 - - ร้อยละของระยะ นาํไม่ท่วมขงัในพืน กองช่าง
นาํคสล. เชือมระหวา่งซอย 1 ในช่วงฤดูฝน พร้อมฝาปิด บริเวณซอย 1 ทางทีก่อสร้าง ทีในช่วงฤดูฝน
ชุมชนเจริญทรัพย ์หมู่ 7 ฝังขวาและซอย 1/1 เชือมต่อ

โครงการเดิม ซอย 3 ชุมน
เจริญทรัพย ์หมู่ 7

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง  อาํเภอหางดง  จังหวดัเชียงใหม่

งบประมาณ



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการปรับปรุงศาลา เพือใชส้าํหรับจดักิจกรรม ปรับปรุง ต่อเติม ศาลาอเนก - - 100,000 - - จาํนวน (แห่ง) ประชาชนมีสถานที กองช่าง

อเนกประสงค ์ชุมชน ต่างๆของชุมชน ประสงค ์ชุมชนเจริญทรัพย์ สาํหรับใชจ้ดั
เจริญทรัพย ์หมู่ 7 จาํนวน 1 หลงั กิจกรรมภายใน

ชุมชน
4 โครงการก่อสร้างท่อลอด เพือใชใ้นการเกษตรและป้อง ก่อสร้างท่อลอดเหลียมลาํ - - - 250,000 จาํนวน(แห่ง) ไม่เกิดอุทกภยัใน กองช่าง

เหลียมลาํเหมืองเขา้นาขา้ง กนัการเกิดอุทกภยั เหมืองเขา้นาขา้งบา้นหมวด พืนที
บา้นหมวดสมพล เจริญทรัพย์ สมพล

5 โครงการก่อสร้างราง เพือป้องกนันาํท่วมขงัใน ก่อสร้างรางระบายนาํ ซอย 2 - - - 450,000 ร้อยละของระยะ ไม่เกิดอุทกภยัใน กองช่าง
ระบายนาํ ซอย 2 ชุมชน พืนที ไม่เกิดอุทกภยั ชุมชนเจริญทรัพย์ ทางทีก่อสร้าง พืนที
เจริญทรัพย ์ม.7

6 โครงการติดตงักลอ้งวงจร เพือรักษาความปลอดภยั ติดตงักลอ้งวงจรปิด ถนนสาย - - - - 30,000 จาํนวน (จุด) ชุมชนมีความปลอด กองช่าง
ปิดถนนสายหลกัชุมชนเจริญ ของชุมชน หลกัชุมชนเจริญทรัพย ์จาํนวน ภยั ไม่เกิดปัญหา
เจริญทรัพย ์จาํนวน 3 จุด 3 จุด อาชญากรรม

งบประมาณ







ผ02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที 5 การพฒันาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสและเป็นธรรม
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที 1 การพฒันาโครงสร้างพืนฐานทางเการเกษตรเพือรองรับการพฒันาเศรษฐกจิและสังคม
1.ยุทธศาสตร์ การพฒันาโครงสร้างพืนฐานทีเหมาะสมกบัประชาชนเชิงรุก
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครกงารก่อสร้างราง เพือป้องกนันาํท่วมขงัในพืนที ก่อสร้างรางระบายนาํ ลาํ - 450,000 - - - ร้อยละของระยะ ไม่เกิดอุทกภยัใน กองช่าง

ระบายนาํ คสล. หมู่ 8 เหมืองกลางทุ่ง ตงัแต่บา้นนาย ทางทีก่อสร้าง พืนที
สุนนั ถึงลาํเหมืองแม่ขกั

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพือป้องกนัอุบติัเหตุและ ขยายเขตไฟฟ้าแรงตาํ ตงัแต่ - - 600,000 - - จาํนวน (จุด) ประชาชนไดรั้บ กองช่าง
แรงตาํ หมู่ที 8 จาํนวน ใหค้วามสะดวกแก่ผูที้สญัจร หนา้บา้นนายอุดม มหาวนั ถึง ความสะดวกในการ ไฟฟ้า
2 จุด ไป มา นายธนพล ปวงเรือน และตงัแต่ สญัจร ไป มา อ.หางดง

สุดเขตจาํหน่ายแรงตาํของ กฟภ.
ถึงเสาไฟฟ้าตน้สุดทา้ยทีมาจาก

ป่าชา้บา้นกอง

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง  อาํเภอหางดง  จังหวดัเชียงใหม่

งบประมาณ



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการติดตงัป้ายเครือง เพือการคมนาคมมีความ ติดตงัป้ายเครืองหมายสญัญาณ - - 50,000 - - จาํนวน (จุด) ประชาชนมีการ กองช่าง

หมายไฟสญัญาณจราจร สะดวก ปลอดภยั ไฟจราจรเพือความปลอดภยั สญัจรไปมา
ภายในหมู่บา้น หมู่ที 8 เช่นป้ายลดความเร็วในหมู่บา้น สะดวก ปลอดภยั

4 โครงการติดตงัไฟฟ้า เพือความปลอดภยัในการใช้ ติดตงัไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิง) - - 100,000 - จาํนวน(จุด) การใชร้ถใชถ้นนมี กองช่าง
สาธารณะหมู่ที 8 รถใชถ้นนของประชาชน ไม่ ตงัแต่สะพานแม่ขกัถึงป่าชา้ ความปลอดภยั ไม่

เกิดอุบติัเหตุ บา้นกอง หมู่ 8 เกิดอุขติัเหตุ
5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพือใหห้มู่บา้นมีสานทีสาํหรับ ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร - - 150,000 - จาํนวน(แห่ง) หมู่บา้นมีสถานทีใช้ กองช่าง

อาคารอเนกประสงค์ ใชจ้ดักิจกรรมต่างๆและใช้ อเนกประสงคห์มู่บา้น ตามแบบ สาํหรับจดักิจกรรม
ประจาํหมู่บา้น หมู่ที8 เก็บสิงของต่างๆของหมู่บา้น ทต.แม่ท่าชา้งกาํหนด ต่างๆ

6 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพือใหมี้ทีสาํหรับระบายนาํ ก่อสร้างรางระบายนาํบริเวณ - - - 200,000 - ร้อยละของระยะ การระบายนาํสู่ กองช่าง
นาํ คสล. หมู่ 8 ทีท่วมขงัออกสู่ลาํเหมือง บา้นนางมาลา มหาวนั นายนวล ทางทีก่อสร้าง แหล่งนาํสาธารณะ

สาธารณะ ต่อจากหมืน นายอินสอน เชือก๋อง ดีขึนไม่ท่วมขงั
7 ก่อสร้างราวกนัตก หมู่ที 8 เพือความปลอดภยัในชีวติ ก่อสร้างราวกนัตก ตงัแต่บริเวณ - - - 200,000 - ร้อยละของระยะ ประชาชนมีความ กองช่าง

และทรัพยสิ์นของประชาชน บา้นนายสุระกนั วยัภา ถึง ทางทีก่อสร้าง ปลอดภยัในชีวติ
สะพานแม่ขกั และทรัพยสิ์น

งบประมาณ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที 5 การพฒันาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสและเป็นธรรม
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที 1 การพฒันาโครงสร้างพืนฐานทางเการเกษตรเพือรองรับการพฒันาเศรษฐกจิและสังคม
1.ยุทธศาสตร์ การพฒันาโครงสร้างพืนฐานทีเหมาะสมกบัประชาชนเชิงรุก
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างพนงั เพือป้องกนันาํกดัเซาะและ ก่อสร้างพนงักนันาํ คสล.ขนาด 178,000 - - - - ร้อยละของระยะ มีพนงักนันาํทีมันคง กองช่าง

กนันาํ คสล. ลาํเหมือง ลน้ตลิงเขา้ท่วมบา้นเรือน หนาดา้นบน 0.15 ม. หนาดา้น ทางทีก่อสร้าง แขง็แรง นาํไม่ท่วม
จอมทอง หมู่ที 9 พืชผลทางการเกษตรและ ล่าง 0.25 ม.สูง 1.50 ม.ยาว 48 ม. บา้นเรือนประชาชน

ความปลอดภยัในทรัพยสิ์น บริเวณทีดินนางปา อินตะ๊ มีความปลอดภยัใน
ของประชาชน ตามแบบทต.แม่ท่าชา้งกาํหนด ชีวติและทรัพยสิ์น

2 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาล เพือใหส้นามกีฬาของเทศบาล เจาะบ่อบาดาลสนามกีฬา - 600,000 - - - จาํนวน (แห่ง) ประชาชนมีสนาม กองช่าง
สนามกีฬาเทศบาลตาํบล มีความพร้อมในการใหบ้ริการ เทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้ง กีฬาทีมีความพร้อม
แม่ท่าชา้ง หมู่ 9 แก่ประชาชน หมู่ 9 ในการใหบ้ริการ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง  อาํเภอหางดง  จังหวดัเชียงใหม่

งบประมาณ



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการปรับระดบัดว้ย เพือความปลอดภยัในชีวติ ปรับระดบัถนนแอสฟัลต์ - 200,000 - - - ร้อยละของระยะ ประชาชนมีความ กองช่าง

แอสฟัลตค์อนกรีต ถนน และทรัพยสิ์นของประชาชน ตงัแต่บา้นนายจาํลองถึงบา้น ทางถนนทีได้ ปลอดภยัในชีวติ
ภายในหมู่บา้น หมู่ที 9 ทีสญัจร ไป-มา นายธีรยทุธ มาตรฐาน และทรัพยสิ์น

4 โครงการก่อสร้างเขือนกนั เพือป้องกนันาํกดัเซาะและ ก่อสร้างเขือนกนัดินบริเวณ - 200,000 - - - ร้อยละของระยะ นาํไม่ท่วมขงัใน กองช่าง
ดิน คสล. ลาํเหมืองจอมทอง ลน้ตลิงเขา้ท่วมบา้นเรือน ขา้งบา้นนางปา อินตะ๊ ม.9 ทางทีก่อสร้าง พืนที
ม.9 ขา้งบา้นนางปา อินตะ๊ ประชาชน

5 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาล เพือแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ และ ขดุเจาะบ่อบาดาลหมู่บา้น - 300,000 - - - จาํนวน (แห่ง) ประชาชนมีนาํสะอาด กองช่าง
ประปาหมู่บา้น หมู่ที 9 ประชาชนมีนาํใชที้สะอาด ตามแบบ ทต.แม่ท่าชา้ง สาํหรับอุปโภค

มีมาตรฐาน บริโภค
6 โครงการปรับปรุงโรง เพือใชส้าํหรับผลิตนาํดืม ปรับปรุงโรงนาํดืม โดยเปลียน - 150,000 - - - จาํนวน(แห่ง) ประชาชนมีนาํสะอาด กองช่าง

นาํดืมแม่ท่าชา้ง หมู่ 9 ทีสะอาดและมีมาตรฐานให้ ถงัเก็บนาํ และติดตงัระบบ สาํหรับอุปโภค
ประชาชนไดอุ้ปโภค กรองนาํพร้อมอุปกรณ์ประกอบ บริโภค

ตามแบบ ทต.แม่ท่าชา้ง
7 โครงการก่อสร้างราวกนัตก เพือป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ ก่อสร้างราวกนัตก ตงัแต่สะพาน - - 400,000 - - ร้อยละของระยะ ประชาชนมีความ กองช่าง

เหลก็หมู่ที 9 บนทอ้งถนน ประชาชนมีความ ขา้มลาํเหมืองแม่ท่าชา้ง แยก ทางราวกนัตก ปลอดภยัในการ
ปลอดภยัในการสญัจร เขา้ลาํเหมืองจอมทอง ผา่น ทีมีมาตรฐาน ใชร้ถ ใชถ้นน

หนา้ดงพระเจา้นังโก๋น ถึงบา้น
นายสนอง กองแกว้
(ฝังลาํเหมืองจอมทอง)

งบประมาณ



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพือป้องกนันาํท่วมในพืนที ก่อสร้างรางระบายนาํเริมตงัแต่ - - 300,000 - - ร้อยละของระยะ นาํไม่เขา้ท่วมใน กองช่าง

นาํคสล. หมู่ที 9 ในช่วงฤดูฝน หนา้บา้นนายทว ีพนัธุศาสตร์ ทางรางระบาย พืนที
ถึงลาํเหมืองจอมทอง ตามแบบ นาํทีมีมาตรฐาน
ทต.แม่ท่าชา้งกาํหนด

9 โครงการปรับระดบัดว้ย เพือความปลอดภยัในชีวติ ปรับระดบัถนนแอสฟัลต์ - - - 200,000 - ร้อยละของระยะ ประชาชนมีความ กองช่าง
แอสฟัลตค์อนกรีต ถนน และทรัพยสิ์นของประชาชน ตงัแต่สามแยก สสมช. ถึง ทางถนนทีได้ ปลอดภยัในชีวติ
ภายในหมู่บา้น หมู่ที 9 ทีสญัจร ไป-มา สะพานบา้นนายจรัญ ศรีเรือง มาตรฐาน และทรัพยสิ์น

10 โครงการปรับระดบัดว้ย เพือความปลอดภยัในชีวติ ปรับระดบัถนนแอสฟัลต์ - - - 200,000 - ร้อยละของระยะ ประชาชนมีความ กองช่าง
แอสฟัลตค์อนกรีต ถนน และทรัพยสิ์นของประชาชน ตงัแต่บา้นนางปา  ถึงบา้นนาย ทางถนนทีได้ ปลอดภยัในชีวติ
ภายในหมู่บา้น หมู่ที 9 ทีสญัจร ไป-มา นิรันดร์  ศรีกณุะ มาตรฐาน และทรัพยสิ์น

11 โครงการปรับระดบัดว้ย เพือความปลอดภยัในชีวติ ปรับระดบัถนนแอสฟัลต์ - - - - 200,000 ร้อยละของระยะ ประชาชนมีความ กองช่าง
แอสฟัลตค์อนกรีต ถนน และทรัพยสิ์นของประชาชน ตงัแต่บา้นนายอินสวน อินตะ๊ ทางถนนทีได้ ปลอดภยัในชีวติ
ภายในหมู่บา้น หมู่ที 9 ทีสญัจร ไป-มา รังสี ถึงศาลเจา้บา้นดงใต้ มาตรฐาน และทรัพยสิ์น

12 โครงการขยายผิวจราจร เพือป้องกนัอุบติัเหตุบนทอ้ง ขยายผิวจราจร คสล.ถนนสาย - - 150,000 - - ร้อยละของระยะ ประชาชนมีความ กองช่าง
คสล. ถนนสายหนา้ดง ถนน ประชาชนมีความปลอด หนา้ดงพระเจา้นังโก๋น หมู่ที ทางถนนทีได้ ปลอดภยัในชีวติ
พระเจา้นังโก๋น หมู่ที 9 ภยัในการสญัจร 9 ตามแบบ ทต.แม่ท่าชา้ง มาตรฐาน และทรัพยสิ์น

กาํหนด

งบประมาณ













ผ02/1

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที 5 การพฒันาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสและเป็นธรรม
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที 1 การพฒันาโครงสร้างพืนฐานทางเการเกษตรเพือรองรับการพฒันาเศรษฐกจิและสังคม
1.ยุทธศาสตร์ การพฒันาโครงสร้างพืนฐานทีเหมาะสมกบัประชาชนเชิงรุก
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพือใหก้ารคมนาคมมีความ ปรับปรุงพืนผิวถนนแอสฟัลท์ 1,000,000 - - - - ร้อยละของ ประชาชนมีเสน้ทาง กองช่าง/

แบบ Over-Lay ดว้ยแอส สะดวกปลอดภยั แบบ Over - Lay ดว้ยแอสฟัลท์ ระยะทางถนน การคมนาคมที อบจ.
ฟัลท ์ซอย 1 (ตามสภาพเดิม)  ซอย 1 (ตามสภาพเดิม) ชุมชน ทีไดม้าตรฐาน สะดวก ปลอดภยั
ชุมชนเจริญทรัพย ์หมู่ที 7 เจริญทรัพย ์หมู่ที 7 เชือมต่อ
เชือมต่อ บา้นแม่ขกั หมู่ที5 บา้นแม่ขกั หมู่ที 5 ทต.หางดง
เทศบาลตาํบลหางดง

เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง  อาํเภอหางดง  จังหวดัเชียงใหม่

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับโครงการทีเกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

งบประมาณ



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการก่อสร้างสะพาน เพือป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม - - 1,000,000 - - จาํนวน (แห่ง) ลดการเกิดอุบติัเหตุ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหลก็ บนทอ้งถนนและเพือความ เหลก็ ชุมชนเจริญทรัพย ์หมู่ที 7 บนทอ้งถนน อบจ.
(ตอกเขม็) ชุมชนเจริญ ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น  เชือมต่อ บา้นแม่ขกัหมู่ที ประชาชนมีความ
ทรัพย ์หมู่ที 7 ต.หางดงเขต 5 ต.หางดง ขนาดผิวจราจร ปลอดภยัในชีวติ
เทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้ง กวา้ง 7.00 เมตร ระยะพาด และทรัพยสิ์น
 เชือมต่อหมู่ที 5 บา้น 5.00 เมตร ตามแบบเทศบาล
แม่ขกั ตาํบลแม่ท่าชา้งกาํหนด

3 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพือใหก้ารคมนาคมมีความ ปรับปรุงผิวจราจรดว้ยแอสฟัลท์ 3,600,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละระยะ ประชาชนมีเสินทาง อาํเภอ
ดว้ยแอสฟัลท ์สายทาง ชม.ถ สะดวก ปลอดภยั สายทาง ชม.ถ 204-01,02,03 ทางของถนน การคมนาคมที หางดง
204-01,02,03,04,05,06,07,08 ,04,05,06,07,08 ทีไดม้าตรฐาน สะดวก ปลอดภยั

4 โครงการขยายผิวจราจร เพือใหก้ารคมนาคมมีความ ขยายผิวจราจรแบบ คสล. สาย 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละระยะ ประชาชนมีเสน้ทาง อาํเภอ
แบบ คสล. สายทาง ชม.ถ. สะดวก ปลอดภยั ทาง ชม.ถ.204-01,02,03,04, ทางของถนน การคมนาคมที หางดง
204-01,02,03,04,05,06,07,08 05,06,07,08 ทีไดม้าตรฐาน สะดวก ปลอดภยั

5 โครงการก่อสร้างฝายนาํลน้ เพือแกไ้ขปัญหานาํท่วม ก่อสร้างฝายนาํลน้ ลาํเหมือง - 500,000 500,000 - - จาํนวน (แห่ง) สามารถแกไ้ข อาํเภอ
ลาํเหมืองแม่ท่าชา้ง หมู่ 9 ในพืนทีเทศบาลตาํบล แม่ท่าชา้ง หมู่ที 9 ขนาดสนั ปัญหานาํท่วมและ หางดง

แม่ท่าชา้ง ประชาชนโดย ฝายสูง 1.00 ม. ผนงัสูง 2.50 ม. มีนาํเพียงพอใน
รวมไดรั้บนาํเพือการ กวา้ง6.00 ม. ยาว 8.00 ม. การเกษตร
อุปโภค บริโภค มีความ
ปลอดภยัในชีวติและทรัพย์
สินมากขึน

งบประมาณ



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการซ่อมแซมถนนโดย เพือซ่อมแซมถนนโดย ซ่อมแซมถนนโดยการปรับ - 4,000,000 4,000,000 4,000,000 - ร้อยละระยะ ประชาชนไดรั้บ อาํเภอ

การปรับระดบัดว้ยแอส การปรับระดบัดว้ยแอส ระดบัดว้ยแอสฟัลตค์อนกรีต ทางของถนน ความสะดวกใน หางดง
ฟัลตค์อนกรีต ถนนคลอง ฟัลตค์อนกรีต ใหมี้ความ ถนนคลองชลประทาน21 ซา้ย ทีไดม้าตรฐาน การจราจร
ชลประทาน 21 ซา้ย เรียบไดม้าตรฐานประชาชน (ฝังซา้ย) กวา้ง 6.00 ม. ยาว
(ฝังซา้ย โดยรวมทีสญัจร ไป มา 2,270.00 ม.หนา 0.05 ม. หรือ

ไดรั้บความสะดวก ปลอด มีพืนทีไม่นอ้ยกวา่ 13,620.00
ภยัในชีวติและทรัพยสิ์น ตารางเมตร ตามแบบ ทต.
มากยิงขึน แม่ท่าชา้งกาํหนด

7 โครงการก่อสร้างรางระบาย เพือแกไ้ขปัญหานาํท่วม ก่อสร้างรางระบายนาํ คสล. - 750,000 - - - ร้อยละของ นาํไม่ท่วมขงัใน อาํเภอ
นาํ คสล. รูปตวัวี ในชุมชนเจริญทรัพย์ รูปตวัวี (ดาดคอนกรีต) ระยะทางที หมู่บา้น หางดง
(ดาดคอนกรีต)ชุมชน ประชาชนโดยรวมไดรั้บ ขนาดปากกวา้ง 1.50 ม. ทอ้ง ก่อสร้าง
เจริญทรัพย์ ความสะดวก ปลอดภยั กวา้ง0.50 ม. หนา 0.075 ม.

ในชีวติและทรัพยสิ์น ลึก 1.00 ม. ยาว 750.00 ม.
มากยิงขึน ตงัแต่ลาํเหมืองแม่ขกั ถึงแนว

เขตชุมชนเจริญทรัพย ์ตดักบั
ทุ่งนา ตามแบบ ทต.แม่ท่าชา้ง
กาํหนด

งบประมาณ



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพือใหก้ารคมนาคมมีความ ปรับปรุงผิวจราจรสายทาง - 600,000 - - - ร้อยละของ ประชาชนไดรั้บ อาํเภอ

ดว้ยแอสฟัลตค์อนกรีต สะดวก ปลอดภยั ลดการ ชม.ถ. 204-06 แยกทางหลวง ระยะทาง ความสะดวกใน หางดง
สายทาง ชม.ถ.204-06 เกิดอุบติัเหตุบนทอ้งถนน 108 ตอนบา้นช่างคาํ - บา้น ถนนทีได้ การจราจร
 แยกทางหลวง 108 ตอน ทา้วคาํวงั โดยขยายผิวจราจร มาตรฐาน
บา้นช่างคาํ - ทา้วคาํวงั แบบ คสล. มีพืนทีไม่นอ้ยกวา่

213.00 ตรม. พร้อมปรับปรุง
ผิวจราจรดว้ยแอสฟัลต ์กวา้ง
4.50 ม. ยาว331.00 ม. หนา
0.05 ม. พร้อมพืนทีไม่นอ้ยกวา่
1,489.50 ตรม. ตามแบบ
ทต.แม่ท่าชา้งกาํหนด

9 โครงการปรับปรุงซ่อม เพือซ่อมแซมถนนโดย 1. ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอส - 3,058,000 3,058,000 - - ร้อยละของ ประชาชนไดรั้บ อาํเภอ
แซม ผิวจราจรดว้ยแอส การปรับระดบัดว้ย ฟัลตช่์วงที 1 สายทาง ชม.ถ. ระยะทางถนน ความสะดวกในการ หางดง
ฟัลต ์สายทาง ชม.ถ.204- แอสฟัลตค์อนกรีต ให้ 204-01 ม.6,7,8 เริมแต่สามแยก ทีไดม้าตรฐาน จราจร
01 หมู่ที 6 ,7,8 มีความเรียบไดม้าตรฐาน ร.ร.บา้นดง ช่วงที 1 ขนาดกวา้ง

ประชาชนโดยรวมทีสญัจร 5.00 ม. ยาว 324 ม. และช่วง
ไป - มา ไดรั้บความสะดวก ที2,3,4,5 ขนาดกวา้ง 4.50 ม.
ปลอดภยัในชีวติและทรัพย์ ยาว 1,719 ม. ถึงสามแยก
สินมากยิงขึน ป่าชา้บา้นกอง พืนทีรวมไม่

นอ้ยกวา่ 9,355.50 ตรม.

งบประมาณ











ผ02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที 6 การพฒันาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที 7 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีดี
1.ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีดี
1.1 แผนงาน งบกลาง

เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการแจกเบียยงัชีพ เพือสงเคราะห์และพฒันา ดาํเนินการแจกเบียยงัชีพและ 4,800,000 5,000,000 5,500,000 6,000,000 6,500,000 จาํนวนผูไ้ดรั้บ ผูสู้งอาย ุผูพิ้การ สาํนกัปลดั

ผูสู้งอาย ุผูพิ้การ และผู ้ คุณภาพชีวติของผูสู้งอายุ เบียคนพิการใหก้บัผูสู้งอายุ เบียยงัชีพตาม ผูติ้ดเชือ มีคุณภาพ
ติดเชือ ผูพิ้การ และผูติ้ดเชือ และผูติ้ดเชือ เดือนละ 1 ครัง สิทธิ ชีวติทีดีขึน

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง  อาํเภอหางดง  จังหวดัเชียงใหม่

งบประมาณ





ผ02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที 6 การพฒันาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที 7 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีดี
1.ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีดี
1.1 แผนงาน บริหารงานทัวไป

เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

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

อุปกรณ์ ครุภณัฑที์จาํเป็น สาํนกังานและเพือบริการแก่  ครุภณัฑที์จาํเป็นต่อการให้ วสัดุเครืองมือ ราชการไดรั้บความ
ในการปฏิบติังาน ประชาชนเป็นไปดว้ยความ บริการประชาชน อุปกรณ์ต่างๆ สะดวกในการให้

รวดเร็ว บริการ
2 โครงการรณรงค์ เพือรณรงค ์ประชาสมัพนัธ์ จดัทาํป้ายประชาสมัพนัธ์และ 10,000 10,000 5,000 5,000 5,000 จาํนวนผูม้าเสีย ไม่มีจาํนวนลูกหนี กองคลงั

ประชาสมัพนัธ์ จูงใจให้ ใหป้ระชาชนมาเสียภาษีป้าย แผน่สปอร์ตประชาสมัพนัธ์ ภาษีประจาํปี ทีคา้งชาํระภาษี
ประชาชนมาเสียภาษี โรงเรือนและทีดิน ภาษีบาํรุง  จูงใจใหป้ระชาชนมาเสียภาษี

ทอ้งทีในช่วงเวลาทีกาํหนด

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง  อาํเภอหางดง  จังหวดัเชียงใหม่

งบประมาณ
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3 ปรับปรุง บาํรุง รักษา เพือบาํรุงรักษา ซ่อมแซม ดาํเนินการซ่อมแซม บาํรุง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จาํนวนวสัดุ ทาํใหก้ารทาํงานมี สาํนกัปลดั

ซ่อมแซม ดูแลวสัดุ ครุภณัฑ์ วสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑส์าํนกั รักษา วสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑที์ได้ ประสิทธิภาพและ
อุปกรณ์ใหมี้สภาพใชก้ารได้ งานใหใ้ชง้านไดเ้หมือนเดิม สาํนกังานใหใ้ชง้านไดแ้ละมี รับการซ่อมแซม รวดเร็ว
ทนัสมยั สามารถใชง้านได้ ประสิทธิภาพ ดูแลรักษา
อยา่งมีประสิทธิภาพ

4 โครงการจดังาน เพือแผร่ผลงาน  กิจกรรม จดับอร์ดนิทรรศการในงานจดั 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จาํนวนการจดั ประชาชนไดเ้ห็น สาํนกัปลดั
จดันิทรรศการ ของเทศบาล ของเทศบาลใหก้บัประชาชน งานต่าง ๆ ของเทศบาล นิทรรศการของ ผลงาน กิจกรรม

ไดรั้บทราบ เทศบาล ของเทศบาล

5 โครงการจดังานพระราชพิธี เพือแสดงถึงความจงรักภกัดี จดังานและเขา้ร่วมงานราชพิธี 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละของ ประชาชนไดแ้สดง สาํนกัปลดั
รัฐพิธีและวนัสาํคญัต่างๆ ต่อสถาบนัสาํคญัของชาติ และวนัสาํคญัของชาติ ประชาชนทีเขา้ ออกถึงความจงรัก

และวนัสาํคญัต่าง ๆ ร่วมมากกวา่ 40 ภกัดีต่อชาติ ศาสนา
พระมหากษตัริย์

6 โครงการเทศบาลพบ เพือใหบ้ริการนอกสถานที ดาํเนินการออกหน่วยบริการ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ ประชาชนไดรั้บ สาํนกัปลดั
ประชาชน และรับฟังขอ้เสนอแนะในการ ตามหมู่บา้นในเขตเทศบาล ประชาชนทีเขา้ การใหบ้ริการจาก

ดาํเนินงานต่าง ๆ ของเทศบาล ตาํบลแม่ท่าชา้ง ร่วมมากกวา่ 30 เทศบาลอยา่งทัวถึง
และแจง้ขอ้มูลต่างๆ
ใหเ้ทศบาลปรับปรุง

งบประมาณ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการจดัเก็บขอ้มูลต่างๆ เพือจดัเก็บขอ้มูลครัวเรือนและ ดาํเนินการสาํรวจ  จดัเก็บขอ้มูล 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ความพึงพอใจ เทศบาลมีขอ้มูล สาํนกัปลดั

ของเทศบาล ขอ้มูลพืนฐานความตอ้งการ พืนฐาน  ในเขตพืนทีเทศบาล ของประชาชน พืนฐานในการ
ต่าง ๆ เพือใชเ้ป็นขอ้มูลของ ตาํบลแม่ท่าชา้ง ในพืนที จดัทาํขอ้มูลดา้น
เทศบาล ต่างๆของเทศบาล

8 โครงการบริหารจดัการ เพือใหค้าํปรึกษารับ/แกไ้ข ประชาชนในพืนทีเขตเทศบาล 5,000 5,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของผู ้ ประชาชนในเขต สาํนกัปลดั
ศูนยข์อ้มูลข่าวสารและ ร้องทุกข ์ร้องเรียน ทีเกิดขึน ตาํบลแม่ท่าชา้ง มาร้องทุกขที์ได้ เทศบาลตาํบล
รับเรืองร้องทุกข์ ในชุมชน รับการแกไ้ข แม่ท่าชา้งช่วยเหลือ

แกไ้ขขอ้ร้องเรียน
ร้องทุกข์

9 โครงการประเมินประสิทธิ เพือใหมี้การตรวจสอบและ ดาํเนินการใหส้ถาบนัการศึกษา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจ ไดรั้บทราบขอ้มูล สาํนกัปลดั
ภาพและประสิทธิผลการ สาํรวจความพึงพอใจในการ ทาํการประเมินผลความพึงพอ ของประชาชน ความตอ้งการของ
ปฏิบติัราชการ ปฎิบติังานของเทศบาลจาก ใจจากประชาชน  จาํนวน 6 ในพืนที ประชาชนและนาํมา

ประชาชน หมู่บา้น ปรับปรุงการทาํงาน

10 โครงการประชุมประชาคม เพือทบทวนการจดัทาํแผน ดาํเนินการจดัทาํเวทีประชาคม 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จาํนวนโครงการ การพฒันาหมู่บา้น สาํนกัปลดั
จดัทาํแผนชุมชน ของชุมชนและเพือใหป้ระชาชนทุกหมู่บา้น  จาํนวน 6 หมู่บา้น จากชุมชนทีนาํ เป็นไปตามความ

ไดมี้การนาํเสนอแนวทางการ มาบรรจุไวใ้น ตอ้งการของคน
พฒันาหมู่บา้นดว้ยเสียงของ แผนชุมชน ในชุมชน
ประชาชน

งบประมาณ
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11 โครงการจา้งเหมาพฒันา เพือออกแบบ ดูแลระบบ จา้งเหมาบริษทัดาํเนินการออก 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละของ เวบ็ไซตข์อง สาํนกัปลดั

และดูแลเวบ็ไซตข์องเทศบาลเวบ็ไซตเ์พือประชาชนสมัพนัธ์ แบบเวบ็ไซตแ์ละทาํการ ประชาชนทีเขา้ เทศบาลสามารถ
งานของเทศบาล ปรับปรุงตลอดเวลา มาดูเวปไซต์ ดูขอ้มูลหรือกิจกรรม

เทศบาล ของเทศบาลได้
ง่าย

12 โครงการจา้งเหมาทาํวารสาร เพือประชาสมัพนัธ์ขอ้มูล ดาํเนินการจดัทาํวารสารเพือ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จาํนวนการ ประชาชนไดรั้บทราบ สาํนกัปลดั
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร กิจกรรม ผลการดาํเนินงาน ประชาสมัพนัธ์การทาํงาน จดัทาํวารสาร ผลการดาํเนินงานของ
เทศบาล ในรอบปีใหก้บัประชาชน กิจกรรมของเทศบาล เทศบาลในปีทีผา่นมา

13 โครงการจดัส่งผลงาน เพือแผร่ผลงาน  กิจกรรม จดัส่งผลงานของเทศบาลเขา้ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จาํนวนการจดั ประชาชนไดเ้ห็น สาํนกัปลดั
เทศบาลเขา้ประกวด ของเทศบาลใหก้บัประชาชน ประกวดตามโครงการต่างๆ ส่งผลงานเขา้ ผลงาน กิจกรรม

ไดรั้บทราบ ของรัฐและเอกชนเช่น ประกวด ของเทศบาล
โครงการประกวด อปท.ตา้นทุจริต ฯลฯ

14 โครงการจดัทาํแผนพฒันา เพือทบทวนการจดัทาํแผน ดาํเนินการจดัทาํเวทีประชาคม 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จาํนวนโครงการ การดาํเนินงานของ สาํนกัปลดั
เทศบาล พฒันาเทศบาล การดาํเนินงาน เพือทบทวนแผนสีปีและแผน ทีบรรจุไวใ้น เทศบาลเป็นไปตาม

ของเทศบาลเป็นไปตามความ พฒันาอืนๆของเทศบาล แผนพฒันา ความตอ้งการของ
ตอ้งการของประชาชน เทศบาล ประชาชน

งบประมาณ
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15 โครงการบริหารจดัการศูนย์ เพือบริหารงานในศูนย์ เพือบริหารงานศูนยป์รอง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจ การบริหารงาน สาํนกัปลดั

ปรองดองสมานฉนัท์ ปรองดองสมานฉนัทร์ะดบั ดองใหมี้ประสิทธิภาพ ของประชาชน ของศูนยมี์
ระดบัทอ้งถิน ทอ้งถินตามนโยบาย คสช. ในพืนที ประสิทธิภาพ

16 โครงการปกป้องสถาบนั เพือปลูกจิตสาํนึกใหป้ระชาชน สร้างจิตสาํนึกใหป้ระชาชน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จาํนวนประชา ประชาชนเกิด สาํนกัปลดั
กษตัริยแ์ละสถาบนัสาํคญั เกิดความรัก หวงแหนสถาบนั เกิดความรักและหวงแหน ชนทีเขา้ร่วม ความรักและ
ของชาติ ของชาติอนัเป็นศูนยร์วมของ สถาบนัสาํคญัของชาติ โครงการ หวงแหนสถาบนั

ความสามคัคี สาํคญัของชาติอนั
เป็นศูนยร์วมของ
ความสามคัคีของ
คนในชาติ

17 โครงการส่งเสริมการมี เพือใหค้นในชุมชนเขา้มามี ดาํเนินการอบรมและส่งเสริม 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จาํนวนประชา การเมืองทอ้งถิน สาํนกัปลดั
ส่วนร่วมในการเมืองของ ส่วนร่วมในทางการเมือง ใหค้นในชุมชนเขา้มามีส่วน ชนทีเขา้ร่วม มีความเขม้แขง็
ประชาชน ร่วมในทางการเมืองทอ้งถิน โครงการ

18 โครงการจดัซือรถรางนาํเทียว1 เพือใชใ้นการส่งเสริมการ จดัซือรถรางนาํเทียว (รถตวั - 1,200,000 - - - จาํนวนรถที ประชาชนไดรู้้จกั สาํนกัปลดั
ท่องเทียว หนอน) ขนาด 20 ทีนัง จาํนวน จดัซือตามแบบ แหล่งท่องเทียวของ
2. เพือใชใ้นการศึกษาของเด็ก 1 คนั มาตรฐาน ทต.แม่ท่าชา้งและ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ การศึกษาของเด็กมี
3. ใชใ้นกิจกรรมผูสู้งอายแุละ พฒันาการทีดี
กิจกรรมต่างๆของเทศบาล
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19 โครงการบริหารจดัการ เพือช่วยเหลือประชาชนที สาํรวจและใหก้ารช่วยเหลือ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของผู ้ ประชาชนทีไดรั้บ สาํนกัปลดั

ศูนยช่์วยเหลือประชาชน ไดรั้บความเดือดร้อนในเขต ประชาชนทีไดรั้บความเดือด เดือดร้อนทีได้ ความเดือดร้อนได้
เทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้ง เทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้ง ร้อนภายในเขตเทศบาลฯ รับการแกไ้ข รับความช่วยเหลือ

20 โครงการเลือกตงัสมาชิก เพือดาํเนินการเลือกตงัสมาชิก จดัการเลือกตงัสมาชิกสภา - 500,000 600,000 - - จาํนวนสมาชิก การเลือกตงัทอ้งถิน สาํนกัปลดั
สภาเทศบาลและผูบ้ริหาร สภาเทศบาลและผูบ้ริหารเทศ เทศบาลและผูบ้ริหารเทศบาล สภาเทศบาลและ เป็นไปตามระยะเวลา
เทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้ง บาลตาํบลแม่ท่าชา้ง ตาํบลแม่ท่าชา้ง ผูบ้ริหาร ทีกาํหนด

21 โครงการสาํนกังานเทศบาล เพือป้องกนัการแพร่ระบาด จดัทาํป้ายประชาสมัพนัธ์ต่างๆเพือ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จาํนวนพนกังาน พนกังานไม่ติดยา สาํนกัปลดั
ปลอดยาเสพติด ของยาเสพติดในสาํนกังาน ส่งเสริมความรู้ดา้นยาเสพติดให้ ทีเขา้ร่วม เสพติด

พนกังานเทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้ง
22 โครงการจา้งเหมาปรับปรุง เพือจา้งเหมาสาํรวจขอ้มูล สาํรวจขอ้มูลภาคสนาม รวมทงั - - 200,000 - - ร้อยละของขอ้ การจดัเก็บภาษีมี กองคลงั

แผนทีภาษีและทะเบียน ภาคสนามและปรับปรุงขอ้มูล ปรับปรุงขอ้มูลแผนทีและ มูลทีไดรั้บการ ประสิทธิภาพมากขึน
ทรัพยสิ์นเพือรองรับภาษี แผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์ ทะเบียนทรัพยสิ์นของเทศบาล ปรับปรุงแกไ้ข
ทีดินและสิงปลูกสร้าง สินของ ทต.แม่ท่าชา้ง ตาํบลแม่ท่าชา้ง

งบประมาณ



















ผ02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที 6 การพฒันาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที 7 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีดี
1.ยุทธศาสตร์ การพฒันาบุคลากร
1.1 แผนงาน บริหารงานทัวไป

เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) บาท
1 โครงการอบรมจริยธรรม เพือใหผู้บ้ริหาร สมาชิกสภา ดาํเนินการฝึกอบรมดา้นจริย 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของผูเ้ขา้ การบริหารงาน สาํนกัปลดั

และคุณธรรมสาํหรับการ พนกังานเทศบาลพฒันาจิตใจ ธรรมและคุณธรรมใหก้บั ร่วมโครงการมี และการทาํงานเป็น
ทาํงานของผูบ้ริหาร สมาชิก จิตใจมันคง มีสติในการทาํงาน ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา และ ความรู้ไม่นอ้ย ประสิทธิภาพและ
สภา และพนกังานเทศบาล พนกังานเทศบาล กวา่ ร้อยละ60 ประสิทธิผล

2 โครงการอบรมใหค้วามรู้ เพือสามารถนาํความรู้ดา้น ดาํเนินการอบรมใหค้วามรู้ใน - 20,000 - - - ร้อยละของผูเ้ขา้ ผูบ้ริหาร พนกังาน สาํนกัปลดั
ในดา้นกฎหมายทีเกียวกบั กฎหมายมาใชใ้นการปฏิบติังาน ดา้นกฎหมายทีใชใ้นการปฏิบติั ร่วมโครงการมี สามารถนาํความรู้
การปฏิบติังานใหก้บั ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง งานใหก้บัผูบ้ริหารและ พนกั ความรู้ไม่นอ้ย มาใชใ้นการปฏิบติั
ผูบ้ริหาร พนกังานเทศบาล งานเทศบาลจาํนวน 1ครัง/ปี กวา่ร้อยละ 60 งานไดดี้ขึน

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง  อาํเภอหางดง  จังหวดัเชียงใหม่

งบประมาณ



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) บาท
3 โครงการฝึกอบรมเพือเพิม เพือเพิมประสิทธิภาพในการ ดาํเนินการฝึกอบรมและศึกษา 300,000 150,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของผูเ้ขา้ ผูเ้ขา้รับการอบรม สาํนกัปลดั

ประสิทธิภาพการปฎิบติังาน ทาํงานใหก้บัผูบ้ริหาร สมาชิก ดูงานใหก้บัผูบ้ริหาร ร่วมโครงการมี ศึกษาดูงานาํเอา
ของผูบ้ริหาร  สมาชิกสภา สภา พนกังานและพนกังานจา้ง สมาชิกสภาพนกังานและ ความรู้ไม่นอ้ย ความรู้และศึกษา
พนกังานและพนกังานจา้ง เทศบาล พนกังานจา้งเทศบาล กวา่ ร้อยละ60 ดูงานมาพฒันา
เทศบาล องคก์รและชุมชน

4 โครงการจดัฝึกอบรมเกียว เพือนาํความรู้ดา้นกฎหมาย ดาํเนินการจดัฝึกอบรมใหก้บั 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของผูเ้ขา้ ผูเ้ขา้รับการอบรม สาํนกัปลดั
กบัการป้องกนัการทุจริตแก่ ขอ้บงัคบัและอาํนาจหนา้ที พนกังานพนกังานจา้ง  ผูบ้ริหาร ร่วมโครงการมี มีความรู้ในดา้น
พนกังาน  พนกังานจา้ง มาใชใ้นการปฎิบติังานได้ และสมาชิกสภาเทศบาล ความรู้ไม่นอ้ย กฎหมาย อาํนาจ
ผูบ้ริหารและสมาชิกสภา อยา่งถูกตอ้ง กวา่ ร้อยละ60 หนา้ที ขอ้บงัคบั
เทศบาล

5 โครงการอบรมเพิมความรู้ เพือส่งเสริมใหก้บัคนในชุมชน ดาํเนินการอบรมใหค้วามรู้ 10,000 10,000 20,000 - - ร้อยละของผูเ้ขา้ ประชาชนมีความรู้ สาํนกัปลดั
ความเขา้ใจใหแ้ก่ประชาชน เขา้ใจเกียวกบัการเลือกตงัใน เกียวกบัการเลือกตงัและ ร่วมโครงการมี ความเขา้ใจเกียวกบั
เกียวกบัการเลือกตงัและ ทุกระดบัและเขา้ใจเกียวกบั ประชาธิปไตยใหก้บัคนใน ความรู้ไม่นอ้ย การเลือกตงัอยา่ง
เสริมสร้างประชาธิปไตย ประชาธิปไตยอยา่งแทจ้ริง ชุมชน กวา่ ร้อยละ60 และประชาธิปไตย
ในชุมชน อยา่งถูกตอ้ง

งบประมาณ





ผ02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที 6 การพฒันาระบบบริหารจัดการภาครัฐและให้บริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที 5 การพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน
1.ยุทธศาสตร์ การพฒันาสังคม เศรษฐกจิ และสิงแวดล้อม
1.1 แผนงาน การศึกษา

เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างและติด เพือใหเ้ด็กใน ศพด.เทศบาล ก่อสร้างและติดตงั วางระบบ 100,000 - - - - จาํนวน (แห่ง) เด็กใน ศพด.ทต. กองช่าง

ตงัวางระบบประปาใน ตาํบลแม่ท่าชา้งมีนาํประปาที ประปาในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ แม่ท่าชา้งมีนาํประ
ศพด.ทต.แม่ท่าชา้ง ม.6 สะอาดบริโภค เทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้ง ปาทีสะอาดบริโภค

2 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ เพือปรับปรุงภูมิทศัน์ของ ปรับภูมิทศัน์และสิงแวดลอ้ม 10,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจ เด็กนกัเรียนไดรั้บ กองการ
และสิงแวดลอ้มใน ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ใหร่้มรืน ในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล ของประชาชน บรรยากาศร่มรืน ศึกษาฯ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ เหมาะสมแก่การเรียนรู้ ตาํบลแม่ท่าชา้ง และผูป้กครอง และสะดวก
เทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้ง และมีความปลอดภยักบัเด็ก เด็กนกัเรียน ปลอดภยั

นกัเรียน

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง  อาํเภอหางดง  จังหวดัเชียงใหม่

งบประมาณ



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

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

สถานศึกษาศูนยพ์ฒันา พฒันาเด็กเลก็เพือพฒันา กรณ์ใหเ้อือต่อการเรียนการสอน พฒันาการของ ของศูนยพ์ฒันา ศึกษาฯ
เด็กเลก็เทศบาลตาํบล ทกัษะผูเ้รียนและผูส้อน พฒันาการของเด็ก  และจดัหา เด็กทีเพิมขึนมาก เด็กเลก็มี
แม่ท่าชา้ง บุคลากรใหเ้พียงพอ กวา่ร้อยละ 80 ประสิทธิภาพ

4 โครงการสนบัสนุนค่าใช้ เพือส่งเสริมการศึกษาใหเ้ด็ก ส่งเสริมและดาํเนินกิจกรรมที 800,000 800,000 870,000 870,000 870,000 จาํนวนงบ เด็กนกัเรียนมี กองการ
จ่ายการบริหารสถานศึกษา นกัเรียนมีพฒันาการศึกษาทีดี เป็นการพฒันาทกัษะและ ประมาณที พฒันาการทีดี ศึกษาฯ

ความคิดส่วนรวม พฒันาการ สนบัสนุน
เด็กใหมี้ความเหมาะสมตาม
วยัรวมทงัการจดักิจกรรมที
ส่งเสริมความรู้และพฒันา
ทกัษะทงัผูเ้รียนและผูส้อน

5 โครงการพฒันาศกัยภาพ เพือพฒันาทกัษะและองค์ จดัฝึกอบรม / ศึกษาดูงานให้ 15,000 15,000 60,000 60,000 60,000 จาํนวนบุคลากร บุคลากรทางการ กองการ
บุคลากรทางการศึกษา ความรู้ใหแ้ก่บุคลากรทางการ กบับุคลากรทางการศึกษา ทางการศึกษา ศึกษา ทต.แม่ท่า ศึกษาฯ

ศึกษา ทต.แม่ท่าชา้ง ทีเขา้ร่วม ชา้งมีความรู้ สามารถ
นาํมาพฒันาเด็ก
นกัเรียนในศูนย์

6 โครงการศูนยเ์รียนรู้เกษตร เพือใหเ้ด็กนกัเรียนและกลุ่ม จดัตงัศูนยเ์รียนรู้เกษตรใน 5,000 - - - - จาํนวนเด็ก เด็กนกัเรียนได้ กองการ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ผูส้นใจไดเ้รียนรู้เกียวกบั ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ทต.แม่ นกัเรียนที เรียนรู้การเกษตร ศึกษาฯ
ทต.แม่ท่าชา้ง การเกษตร ท่าชา้ง เขา้ร่วม

งบประมาณ



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการก่อสร้างหลงัคา เพือความปลอดภยัของเด็ก ก่อสร้างคลงัคาคลุมทางเดิน - - 200,000 - - หลงัคาทางเดิน เด็กนกัเรียนมีความ กองช่าง

คลุมทางเดินศูนยพ์ฒันา นกัเรียนในศูนยพ์ฒันาเด็ก ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ทต.แม่ท่าชา้ง ทีไดม้าตรฐาน ปลอดภยัไม่เกิด
เด็กเลก็ ทต.แม่ท่าชา้ง เลก็ ทต.แม่ท่าชา้ง อุบติัเหตุช่วงหนา้ฝน

8 โครงการส่งเสริมการเรียน เพือส่งเสริมความรู้ดา้นเศรษฐ จดักิจกรรมส่งเสริมการเรียน - 5,000 5,000 5,000 5,000 จาํนวนเด็ก เด็กนกัเรียนมีความรู้ กองการ
รู้ตามแนวทางปรัชญา กิจพอเพียงดา้นการเกษตร รู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นกัเรียนที ดา้นเศรษฐกิจพอ ศึกษาฯ
เศรษฐกิจพอเพียง ศพด. และดา้นอืนๆใหก้บัเด็กนกัเรียน ใหก้บัเด็กนกัเรียนศูนยพ์ฒันา เขา้ร่วม เพียง
ทต.แม่ท่าชา้ง ศพด.ทต.แม่ท่าชา้ง เด็กเลก็ ทต.แม่ท่าชา้ง

9 โครงการวา่ยนาํเพือสุขภาพ เพือส่งเสริมพฒันาการเด็ก จดัอบรมการเรียนการสอน - 30,000 35,000 35,000 35,000 จาํนวนเด็ก เด็กนกัเรียนมีสุขภาพ กองการ
ใหมี้สุขภาพดีแขง็แรงและ การวา่ยนาํและการเอาตวัรอด นกัเรียนที ทีแขง็แรง ช่วยเหลือ ศึกษาฯ
ช่วยเหลือตนเองเบืองตน้ได้ ใหก้บัเด็กนกัเรียน ศพด. เขา้ร่วม ตนเองได้

10 โครงการออกกาํลงักาย เพือส่งเสริมการดูแลสุขภาพ นาํเด็กนกัเรียนออกกาํลงักาย - - 5,000 5,000 5,000 จาํนวนเด็ก เด็กนกัเรียนมีสุขภาพ กองการ
ตอนเชา้ศูนยพ์ฒันาเด็ก ของเด็กนกัเรียนในศูนยพ์ฒันา ตอนเชา้ หนา้อาคารเรียน นกัเรียนที ทีแขง็แรง ศึกษาฯ
เลก็เทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้ง เด็กเลก็ฯ ใหมี้สุขภาพแขง็แรง ศพด.ทต.แม่ท่าชา้งทุกวนัจนัทร์ เขา้ร่วม

11 โครงการจดังานนิทรรศการ เพือส่งเสริมพฒันาการเด็ก จดังาน จดันิทรรศการ ใหก้บั - - 25,000 25,000 25,000 จาํนวนเด็กและ เด็กนกัเรียนและผู ้
เปิดบา้นวชิาการผลงานครู ใหมี้ทกัษะ ความคิด มีความรู้ เพือเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ต่างๆ ผูป้กครองที ปกครองไดรั้บทราบ กองการ
และนกัเรียน ศพด. สามารถพฒันาทงัผูเ้รียน ผูส้อน ใหก้บัเด็ก และผูป้กครอง เขา้ร่วม กิจกรรมและความรู้ ศึกษา
แม่ท่าชา้ง และสร้างจิตวาํนึกรักการเรียน ต่างๆ เด็กมีพฒันา

ใหก้บัเด็ก การทีดีขึน

งบประมาณ



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 โครงการส่งนกัเรียนเขา้ เพือใหเ้ด็กมีทกัษะความรู้ มี ส่งนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนั - - 10000 10,000 10,000 จาํนวนเด็ก เด็กนกัเรียนมีทกัษะ กองการ

ร่วมการแข่งขนัทกัษะวชิา พฒันาการทางการศึกษาทีดี ทกัษะวชิาการต่างๆ และจดั นกัเรียนในศูนย์ และพฒันาการทีดี ศึกษา
การและจดัแสดงผลงาน แสดงผลงานทางวชิาการของ ทีเขา้ร่วม
นิทรรศการ วชิาการ เด็กนกัเรียน

13 โครงการส่งเสริมการ เพือใหเ้ด็กมีทกัษะเบืองตน้เกียว จดัการเรียนการสอน ฝึกอบรม - - 5,000 5,000 5,000 จาํนวนเด็ก เด็กนกัเรียนมีทกัษะ กองการ
เรียนรู้ดา้นการใชเ้ทคโน กบัเทคโนโลย ีสามารถนาํไปใช้ ดา้นการใชเ้ทคโนโลยใีหก้บั นกัเรียนในศูนย์ และพฒันาการทีดี ศึกษา
โลยเีบืองตน้ใหก้บัเด็ก ในชีวติประจาํวนัได้ เด็กนกัเรียนในศูนยฯ์ ทีเขา้ร่วม
นกัเรียน

14 โครงการหนูนอ้ยฟันสวย เพือใหเ้ด็กนกัเรียนในศูนยฯ์ ตรวจสุขภาพฟันของเด็กนกั - - 10,000 10,000 10,000 จาํนวนเด็ก เด็กนกัเรียนมี กองการ
สุขภาพดี มีสุขภาพฟันทีดี ร่างกาย เรียนและประกวดหนูนอ้ย นกัเรียนในศูนย์ สุขภาพฟันทีดี ศึกษา

แขง็แรง สุขภาพฟันสวย ทีเขา้ร่วม
15 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม เพือส่งเสริมใหเ้ด็กมีคุณธรรม จดัฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม - - 10,000 10,000 10,000 จาํนวนเด็ก เด็กนกัเรียนมี กองการ

จริยธรรมสาํหรับเด็ก จริยธรรม ใหก้บัเด็กนกัเรียนในศูนย์ นกัเรียนในศูนย์ คุณธรรม จริยธรรม ศึกษา
พฒันาเด็กเลก็ ทต.แม่ท่าชา้ง ทีเขา้ร่วม

16 โครงการปรับปรุงหลกัสูตร เพือปรับปรุงหลกัสูตรการ ปรับปรุงหลกัสูตรการเรียน - - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 หลกัสูตรการเรียน กองการ
สถานศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็ก ศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ การสอนของเด็กนกัเรียน มีหลกัสูตรใช้ การสอนเป็นปัจจุบนั ศึกษา
เลก็เทศบาลตาํบลแม่ท่า ทต.แม่ท่าชา้งใหดี้ขึน ศพด.ทต.แม่ท่าชา้งใหดี้ขึน เด็กนกัเรียนมีพฒันา
ชา้ง การทีดีขึน

งบประมาณ



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
17 โครงการต่อเติมหอ้งเก็บ เพือใชส้าํหรับเก็บวสัดุ ต่อเติมหอ้งเก็บของศูนยพ์ฒันา - - 150,000 - - จาํนวน (หอ้ง) มีสถานทีสาํหรับเก็บ กองช่าง

ของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ อุปกรณ์ต่างๆทีใชส้าํหรับ เด็กเลก็ ทต.แม่ท่าชา้ง จาํนวน วสัดุอุปกรณ์ทาง
ทต.แม่ท่าชา้ง การเรียนการสอน 1หอ้ง การเรียนทีเป็น

ระเบียบเรียบร้อย
18 โครงการปรับปรุงอาคาร เพือความปลอดภยัของเด็ก ปรับปรุงอาคารหอ้งอาบนาํ - - 150,000 - - จาํนวน (หอ้ง) เด็กนกัเรียนมีความ กองช่าง

หอ้งอาบนาํศูนยพ์ฒันา นกัเรียน และสามารถใช้ ใหเ้ป็นหอ้งนาํ ปลอดภยั สามารถใช้
เด็กเลก็ ทต.แม่ท่าชา้ง ประโยชน์ไดม้ากขึน ประโยชน์ไดม้ากขึน

19 โครงการปรับปรุงอาคาร เพือปรับปรุงอาคารศูนย์ ปรับปรุง ต่อเติม อาคารศูนย์ - - 500,000 - - จาํนวน (หลงั) ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ กองช่าง
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ทต. พฒันาเด็กเลก็ใหมี้ความปลอด พฒันาเด็กเลก็ ทต.แม่ท่าชา้ง มีความปลอดภยั
แม่ท่าชา้ง ภยั ใชป้ระโยชน์ไดม้ากขึน จาํนวน 1 หลงั

20 โครงจดัตงัพิพิธภณัฑ์ เพืออนุรักษ ์รักษา สืบสาน จดัตงัพิพิธภณัฑท์อ้งถิน - - 20,000 - - ความพึงพอใจ ประชาชนไดร่้วม กองการ
ทอ้งถิน ความเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิน บริเวณศูนยโ์อทอปตาํบล ของประชาชน กนัรักษาความเป็น ศึกษา

ใหค้งอยูสื่บไป ประชาชน หางดง ในพืนที เอกลกัษณ์ของ
เยาวชนไดเ้ห็นถึงสิงทีดีงาม ทอ้งถิน
ของทอ้งถิน

งบประมาณ

















ผ02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที 6 การพฒันาระบบบริหารจัดการภาครัฐและให้บริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัท5ี การพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน
1.ยุทธศาสตร์ การพฒันาสังคม เศรษฐกจิ และสิงแวดล้อม
1.1 แผนงาน สังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

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

ประสบภยัธรรมชาติและ ความเดือดร้อนจากสาธารณ ธรรมชาติต่าง ๆ ประสบภยัทีได้ ร้อนไดรั้บการช่วย
สาธารณภยั ภยั รับการช่วยเหลือ เหลือทนัท่วงที

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง  อาํเภอหางดง  จังหวดัเชียงใหม่

งบประมาณ



ผ02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที 4 การสร้างความมันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที 6 การป้องกนับรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
1.ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริการเชิงรุก
1.1 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

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

แผนป้องกนัภยั ป้องกนัและบรรเทาสาธารณ ป้องกนัภยัแก่พนกังาน และ และพนกังานที ป้องกนัภยัได้
ภยัมาใชใ้นการปฏิบติังาน ประชาชนทัวไป เขา้ร่วม เบืองตน้

2 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้ เพือใหมี้ความพร้อมในการ ดาํเนินการรณรรงคใ์หค้วามรู้ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จาํนวนประชาชน ผูเ้ขา้รับการอบรม สาํนกัปลดั
เกียวกบัการป้องกนัและ ป้องกนัและบรรเทาสาธารณ ดา้นการป้องกนัและบรรเทา และพนกังานที สามารถป้องกนัภยั
บรรเทาสาธารณภยัแก่ ภยัเบืองตน้ สาธารณภยัแก่พนกังานและ เขา้ร่วม ไดเ้บืองตน้
ประชาชน ประชาชนทัวไป

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง  อาํเภอหางดง  จังหวดัเชียงใหม่

งบประมาณ



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการจดัซือถงัดบัเพลิง เพือป้องกนัอคัคีภยัทีอาจ จดัซือถงัดบัเพลิงใหก้บัหมู่บา้น - 50,000 - - จาํนวนถงัดบั สามารถป้องกนัอคัคี สาํนกัปลดั

เกิดขึนในชุมชน จาํนวน16 ถงั เพลิง ทีจดัซือ ภยัทีอาจลุกลามได้

4 โครงการบริหารจดัการ เพือใหก้ารช่วยเหลือของ ดาํเนินการใหค้วามช่วยเหลือ 10,000 50,000 30,000 50,000 50,000 จาํนวนงบ ประชาชนที สาํนกัปลดั
ศูนย ์อปพร.เทศบาล ประชาชนผูป้ระสบภยัในชุมชน ประชาชนหากเกิดสาธารณภยั ประมาณที ประสบภยัไดรั้บ
ตาํบลแม่ท่าชา้ง มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ต่างๆ สนบัสนุน การช่วยเหลือ

5 โครงการป้องกนัและ เพือป้องกนัและบรรเทาความ ดาํเนินการใหค้วามช่วยเหลือ 30,000 30,000 50,000 30,000 30,000 จาํนวนผูป้ระสบ ประชาชนไดรั้บ สาํนกัปลดั
บรรเทาสาธารณภยั เดือดร้อนใหก้บัประชาชน แก่ประชาชนในพืนทีเมือเกิด ภยัทีไดรั้บการ การช่วยเหลือ
เบืองตน้ เมือเกิดสาธารณภยัขึนในพืนที สาธารณภยั ช่วยเหลือ อยา่งทนัท่วงทีเมือ

เกิดสาธารณภยั
6 โครงการป้องกนัลด จดัตงัศูนยอ์าํนวยการป้องกนั จดัตงัศูนยอ์าํนวยการป้องกนั 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของการ ประชาชนมีความ สาํนกัปลดั

อุบติัเหตุและใหบ้ริการ และใหบ้ริการแก่ประชาชน และใหบ้ริการแก่ประชาชน เกิดอุบติัเหตุ ปลอดภยัในชีวติ
ประชาชนในงานเทศกาล ในช่วงเทศกาลสาํคญัต่างๆ ในช่วงเทศกาลสาํคญัต่างๆ ไม่เกินร้อยละ 30 และทรัพยสิ์นใน
สาํคญั จาํนวน 1 แห่ง(หนา้ทีทาํการ การสญัจรไปมาบน

เทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้ง) ทอ้งถนนในช่วง
เทศกาล

7 โครงการฝึกอบรมเพือ เพือให ้อปพร.ทต.แม่ท่าชา้ง ฝึกอบรม  ทบทวนหลกัสูตร 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จาํนวน อปพร. อปพร.ทต.แม่ท่าชา้ง สาํนกัปลดั
พฒันาศกัยภาพของ อปพร. มีประสิทธิภาพในการใหค้วาม อปพร.อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง ทีเขา้ร่วม มีประสิทธิภาพ

ช่วยเหลือผูอื้นไดอ้ยา่งดี

งบประมาณ



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการจดัระเบียบถนน เพือสร้างความปลอดภยัในการ จดัทาํเครืองหมาย สญัลกัษณ์ต่างๆ 5,000 20,000 - - - ร้อยละของการ ประชาชนมีความ สาํนกัปลดั

หนา้สาํนกังานเทศบาล ใชร้ถ ใชถ้นนของประชาชน บริเวณถนนถนนหนา้สาํนกังานฃ เกิดอุบติัเหตุ ปลอดภยัในการใช้
ตาํบลแม่ท่าชา้ง ทัวไป เทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้งและ ไม่เกินร้อยละ 30 รถใชถ้นนมากขึน

ประสานเจา้หนา้ทีตาํรวจในการ
บงัคบัการสญัจร

งบประมาณ





ผ02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที 6 การพฒันาระบบบริหารจัดการภาครัฐและให้บริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
1.ยุทธศาสตร์ การพฒันาสังคม เศรษฐกจิ และสิงแวดล้อม
1.1 แผนงาน สาธารณสุข

เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรมผูดู้แลผูสู้ง เพือพฒันาทกัษะและความรู้ ดูแล โดยเขา้ไปช่วยเหลือ เพือ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของผู ้ ผูป่้วยติดเตียง ผูสู้ง สาํนกัปลดั

อาย ุผูพิ้การในชุมชน ของผูดู้แล ผูสู้งอาย ุผูพิ้การ สร้างความรู้ความเขา้ใจใหก้บั เขา้ร่วมอบรมมี อาย ุผูพิ้การ ผูด้อ้ย
(cere giver) ใหส้ามารถดูแลผูสู้งอายุ ผูป่้วย ญาติในการดูแลผูป่้วยอยา่ง ความรู้ความเขา้ โอกาสไดรั้บการ

ผูพิ้การไดดี้ขึน ถูกวธีิ ในกรณีไม่มีญาติ อาสา ใจเพิมขึน มาก ช่วยเหลือ
สมคัรจะเขา้ไปดูแลเบืองตน้และ กวา่ร้อยละ 60
ประสานหน่วยงานทีเกียวขอ้งต่อไป

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง  อาํเภอหางดง  จังหวดัเชียงใหม่

งบประมาณ



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการอบรมใหค้วามรู้ เพือใหค้วามรู้ในดา้นการป้อง จดัอบรมใหค้วามรู้แก่เด็ก และ 10,000 - - - - ร้อยละของผูเ้ขา้ เด็ก และเยาวชนมี สาํนกัปลดั

เยาวชนเรืองการป้องกนั กนัโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ เยาวชนอยา่งนอ้ย ปีละ 1 ครัง อบรมมีความรู้ ความรู้ดา้นการ
การตงัครรภก่์อนวยัอนัควร และการตงัครรภก่์อนวยั ความเขา้ใจเพิม ตงัครรภแ์ละเพศ
และโรคติดต่อทางเพศ อนัควรแก่เด็ก และเยาวชน ขึนมากกวา่ร้อย สมัพนัธ์เพิมมาก
สมัพนัธ์ ละ 60 ขึน

3 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ เพือปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณ ดาํเนินการตดัหญา้ จดัเก็บขยะ 100,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ พืนทีในเขตเทศบาล สาํนกัปลดั
ในเขตพืนทีเทศบาลตาํบล พืนทีในเขตเทศบาลตาํบล ในพืนทีเทศบาลตาํบล ของประชาชน มีความสะอาด
แม่ท่าชา้ง แม่ท่าชา้งใหเ้ป็นระเบียบ แม่ท่าชา้ง สวยงาม

สวยงาม
4 โครงการบริหารจดัการ เพือพฒันาศกัยภาพและเสริม ดาํเนินการอบรมใหค้วามรู้ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จาํนวนคณะ คณะกรรมการ สาํนกัปลดั

และพฒันาศกัยภาพ ทกัษะใหก้บัคณะกรรมการ เกียวกบัการจดัการสิงแวดลอ้ม กรรมการทีเขา้ จดัการสิงแวดลอ้ม
คณะกรรมการจดัการ เพือนาํมาจดัการเรืองสิงแวดลอ้มอยา่งเป็นระบบและศึกษาดู ร่วมการอบรม มีศกัยภาพใน
สิงแวดลอ้มในชุมชน ในชุมชนของตนเอง งานอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง การจดัการ

สิงแวดลอ้มใน
ชุมชนไดดี้

5 โครงการบริหารจดัการ เพือจดัเก็บ  ขนขยะและ ดาํเนินการจดัเก็บขยะ  ขนขยะ 800,000 800,000 1,200,000 1,000,000 1,000,000 จาํนวน (ครัง) ไม่มีขยะตกคา้ง สาํนกัปลดั
แกไ้ขปัญหาขยะในพืนที นาํขยะไปกาํจดัอยา่งถูกวธีิ และลดปริมาณขยะในพืนที ในพืนทีของ

เทศบาลตาํบล
แม่ท่าชา้ง

งบประมาณ



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการบิกคลีนนิงเดย์ เพือส่งเสริมใหป้ระชาชน จดักิจกรรมเก็บกวาดขยะ ตดัแต่ง 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จาํนวนผูเ้ขา้ ขยะในชุมชนมี สาํนกัปลดั

ร่วมดูและรักษาสิงแวดลอ้มใน กิงไมแ้ละดูแลสภาพแวดลอ้ม ร่วมกิจกรรม จาํนวนลดลง
ชุมชน ใหส้ะอาดอยา่งนอ้ยปีละ 1-2 ครัง

7 โครงการรณรงคล์ดโลก เพือส่งเสริมใหป้ระชาชนตระ จดัอบรม / รณรงคป์ระชาชนใน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จาํนวนผูเ้ขา้ ประชาชนร่วมกนั สาํนกัปลดั
ร้อน หนกัถึงภาวะโลกร้อนและ พืนทีเกียวกบัการจดัการขยะอยา่ง ร่วมอบรม จดัการสิงแวดลอ้ม

วธีิป้องกนั แกไ้ข ยังยนื เพือแกไ้ขปัญหาโลกร้อน ในชุมชนอยา่งย ังยนื
8 โครงการป้องกนัและ เพือป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก อบรมใหค้วามรู้เกียวกบัการป้องกนั 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละของการ ไม่เกิดโรคอุบติั สาํนกัปลดั

ควบคุมโรคติดต่อและโรค โรคไขห้วดันก โรคพิษสุนขับา้ ไขเ้ลือดออก โรคไขห้วดันก โรคพิษ เกิดโรคติดต่อ การณ์ใหม่ในชุมชน
ไม่ติดต่อ เกิดขึนในชุมชน สุนขับา้ มือเทา้ปาก ซิการ์ โรคมือ ในชุมชนไม่เกิน

อีโบล่า และโรคอุบติัการณ์ใหม่ ร้อยละ 10
9 โครงการบริหารจดัการ เพือใหค้นในชุมชนไดม้าบริหารใหบ้ริการนวดแผนไทย  และ 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 จาํนวนผุม้าใช้ สุขภาพของคนใน สาํนกัปลดั

ศูนยฟื์นฟสุูขภาพชุมชน ร่างกายเพือผอ่นคลายและให้ สมุนไพรเพือทาํใหร่้างกาย บริการในศูนยฯ์ ชุมชนแขง็แรง
สุขภาพแขง็แรง ผอ่นคลายและแขง็แรง

10 โครงการรณรงคป์ระชา เพือประชาสมัพนัธ์งาน ออกประชาสมัพนัธ์งานสาธารณ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จาํนวน (ครัง) ประชาชนไดรั้บ สาํนกัปลดั
สมัพนัธ์งานสาธารณสุข สาธารณสุขของเทศบาลให้ สุขตามสือต่างๆ เช่น สิงพิมพ์ ในการออก ทราบถึงการทาํงาน

ประชาชนในพืนทีทราบ  รถประชาสมัพนัธ์เคลือนที ประชาสมัพนัธ์ ของเทศบาล
 เวปไซต ์ฯลฯ

งบประมาณ



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 โครงการป้องกนัและ เพือป้องกนัและควบคุมโรคไข้ จดัอบรม/ประชาสมัพนัธ์ใหค้วามรู้/ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูป่้วยไขเ้ลือด การเกิดโรคไขเ้ลือด สาํนกัปลดั

ควบคุมโรคไขเ้ลือดออก เลือดออกในพืนทีใหล้ดลงจน ออกตรวจเยียมประชาชนเพือป้องกนั ออกไม่เกินร้อย ออกในพืนทีลดลง
เหลือศูนย์ และแกไ้ขโรคไขเ้ลือดออกในพืนที ละ 5

12 โครงการป้องกนัและ เพือป้องกนัและควบคุมโรค จดัอบรม/ประชาสมัพนัธ์ให้ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จาํนวนผูป่้วย ประชาชนเอาใจใส่ สาํนกัปลดั
ควบคุมโรคพิษสุนขับา้ พิษสุนขับา้ไม่ใหเ้กิดในพืนที ความรู้/ออกตรวจเยียม โรคพิษสุนขับา้ ในการควบคุมและ

ประชาชนเพือป้องกนัโรคพิษ ร่วมกนัป้องกนัโรค
สุนขับา้ไม่ใหเ้กิดในพืนที พิษสุนขับา้

13 โครงการฝึกอบรมอาสา เพือใหค้วามรู้อาสาสมคัรป้อง จดัฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนั 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จาํนวนผูเ้ขา้ อาสาสมคัรฯมีความ สาํนกัปลดั
สมคัรป้องกนัโรคสตัว์ กนัโรคสตัวป์ระจาํหมู่บา้นให้ โรคสตัวป์ระจาํหมุ่บา้น อยา่ง รับการอบรม รู้และสามารถนาํไป
ประจาํหมู่บา้น สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งนอ้ยปีละ 1 ครัง ใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง

14 โครงการอบรมใหค้วามรู้ เพือใหก้ลุ่มแกนนาํสุขภาพ จดัอบรมใหค้วามรู้ในดา้นการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จาํนวนผูเ้ขา้ กลุ่มแกนนาํมีความ สาํนกัปลดั
แกนนาํสุขภาพครอบครัว ครอบครัว มีความรู้ในดา้นการ ดูแลสุขภาพใหก้บัแกนนาํ รับการอบรม รู้ความเขา้ใจในการ

ดูแลสุขภาพของครอบครัว สุขภาพครอบครัวปีละ 1 - 2 ดูแลปัญหาสุขภาพ
และชุมชน ครัง ของคนในครอบครัว

15 โครงการส่งเสริมการจดัการเพือลดปัญหาขยะในชุมชน จดัอบรม/รณรงคก์ารคดัแยก 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของการ ประชาชนมีการ สาํนกัปลดั
ขยะดว้ยวธีิ 3Rs สามารถนาํขยะกลบัมาใชใ้หม่ ขยะในชุมชน อยา่งนอ้ยปีละ เพิมขึนของ คดัแยกขยะก่อน

สภาพแวดลอ้มสวยงามดีขึน 1 ครัง และศึกษาอบรม ศึกษา ขยะชุมชนไม่ ทิง ขยะในชุมชน
ดูงาน เพือนาํความรู้มาใช้ เกินร้อยละ 30 ลดลง
ประโยชน์แก่ชุมชน

งบประมาณ



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
16 โครงการจดัซือถงัออกซิ เพือช่วยเหลือผูป่้วยทีตอ้งการ จดัซือถงัออกซิเจน จาํนวน - 40,000 - - - จาํนวนการจดั สามารถใชก้บัผูป่้วย สาํนกัปลดั

เจน พร้อมอุปกรณ์ ใชถ้งัออกซิเจนในการช่วย 8 ถงั พร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือ ซือถงัออกซิเจน ทีตอ้งการออกซิเจน
เหลือชีวติ ไดอ้ยา่งทนัท่วงที

17 โครงการรณรงคแ์กไ้ข เพือป้องกนัและแกไ้ขปัญหา รณรงค ์ประชาสมัพนัธ์ การ - - 10,000 10,000 10,000 ประชาชนใน ประชาชนร่วมกนั สาํนกัปลดั
ปัญหาหมอกควนั หมอกควนัทีกระทบต่อสุขภาพ ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา พืนทีไม่นอ้ย ป้องกนัและแกไ้ข

ของประชาชน หมอกควนัใหก้บัประชาชน กวา่ร้อยละ 80 ปัญหาหมอกควนั
ในพืนที รู้จกัการป้องกนั สุขภาพดีขึน

ตวัเองเบืองตน้
18 โครงการจดัซือรถขยะ เพือใชจ้ดัเก็บขยะภายใน จดัซือรถขยะ จาํนวน 1 คนั - 2,400,000 - - จาํนวน (คนั) สามารถจดัเก็บขยะ สาํนกัปลดั

ชุมชนในเขตเทศบาลตาํบล มูลฝอยภายในชุมชน
แม่ท่าชา้ง ไดดี้ขึน จาํนวนขยะ

ลดลง
19 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ เพือปรับปรุงภูมิทศัน์ภายใน ดาํเนินการตดัหญา้ ปรับปรุงดูแล - - 50,000 - - ความพึงพอใจ พืนทีสาธารณะและ สาํนกัปลดั

ในเขตพืนทีเทศบาล เขตเทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้งให้ ปลูกตน้ไม ้ดอกไม ้บริเวณสวน ของประชาชน สวนหยอ่มในเขต
ตาํบลแม่ท่าชา้ง ดีขึน เป็นระเบียบ สวยงาม หยอ่ม สถานทีสาธารณะภายใน ในพืนที พืนทีเทศบาลมีความ

เขตเทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้ง สวยงามเป็นระเบียบ

งบประมาณ
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ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที 6 การพฒันาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที 5 ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน
1.ยุทธศาสตร์ การพฒันาสังคม เศรษฐกจิ และสิงแวดล้อม
1.1 แผนงาน ความเข้มแขง็ของชุมชน

เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพฒันาศกัยภาพ เพือเพิมประสิทธิภาพในการ ดาํเนินการจดัฝึกอบรมและ 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละของผู ้ ผูเ้ขา้รับการอบรม สาํนกัปลดั

แกนนาํสตรีและผูน้าํชุมชน ปฎิบตังานใหก้บักลุ่มพฒันาสตรี ศึกษาดูงานใหก้บักลุ่มพฒันา เขา้อบรมมี ศึกษาดูงานนาํเอา
เพือพฒันาทอ้งถิน ตามแนว และกลุ่มต่างๆในเขตเทศบาล สตรีและกลุ่มต่างๆในเขต ความรู้เพิมมาก ความรู้ทีไดไ้ป
ทางปรัชญาเศรษฐกิจ ตาํบลแม่ท่าชา้ง เทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้ง ขึนไม่นอ้ยกวา่ พฒันาในชุมชน
พอเพียง ร้อยละ 60

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลียนแปลง ฉบับที 3

เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง  อาํเภอหางดง  จังหวดัเชียงใหม่

งบประมาณ



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการสงเคราะห์เด็ก เพือสงเคราะห์และพฒันา ดาํเนินการช่วยเหลือ บรรเทา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จาํนวนเด็ก ผู ้ เด็ก ผูพิ้การ ผูสู้ง สาํนกัปลดั

ผูพิ้การ ผูสู้งอาย ุผูติ้ดเชือ คุณภาพชีวติและเพือบรรเทา ความเดือนร้อนของเด็ก ผูพิ้การ พิการ ผูสู้งอายุ อาย ุผูติ้ดเชือเอดส์
เอดส์และผูด้อ้ยโอกาส ความเดือดร้อนของเด็ก ผูสู้งอาย ุผูติ้ดเชือเอดส์และ ผูติ้ดเชือ  และผู ้ และผูด้อ้ยโอกาส

ผูพิ้การ ผูสู้งอาย ุผูติ้ดเชือเอดส์ ผูด้อ้ยโอกาส ดอ้ยโอกาสทีได้ มีคุณภาพชีวติทีดี
และผูด้อ้ยโอกาส รับการสงเคราะห์

3 โครงการส่งเสริมคนดี เพือยกยอ่ง เชิดชู ใหก้บัผูที้ทาํ คดัเลือกคนในชุมชนทีทาํความ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จาํนวนคนดีที คนในชุมชนมีการ สาํนกัปลดั
ศรีแม่ท่าชา้ง ความดีและเสียสละเพือช่วย ดีช่วยเหลืองานกิจกรรมทีเป็น ไดรั้บการคดั ทาํกิจกรรมร่วมกนั

งานส่วนรวม สาธารณะประโยชน์ใหก้บัชุม เลือก มากขึน
4 โครงการบริหารจดัการ เพือส่งเสริมและต่อยอดใหก้บั กิจกรรมให้ความรู้ เขา้ค่ายครอบ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของผูเ้ขา้ ครอบครัวมีความ สาํนกัปลดั

ศูนยพ์ฒันาครอบครัวใน ศูนยพ์ฒันาครอบครัวในการ ครัวเพือเชือมความสัมพนัธ์ระหวา่ง ร่วมโครงการมี อบอุ่นและมีการ
ชุมชน ดาํเนินกิจกรรม พ่อ แม่ลูก และคนในครอบครัวให้ ความรู้เพิมขึนไม่ ทาํกิจกรรมร่วม

มีความรักความเขา้ใจกนัมากขึน นอ้ยกวา่ร้อยละ60 กนัมากขึน
5 โครงการพฒันาศกัยภาพ เพือส่งเสริมและสนบัสนุน จดักิจกรรมฝึกอบรมและเขา้ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของเด็ก เด็กและเยาวชนได้ สาํนกัปลดั

เด็กและเยาวชน ใหเ้ด็กและเยาวชนมีการรวม ค่ายเกียวกบัยาเสพติดและ และเยาวชนที รับการกล่อมเกลา
กลุ่มและมีกิจกรรมทีเป็น ธรรมะ เขา้ร่วมโครงการ ดา้นจิตใจและนาํ
ประโยชน์ต่อสงัคม มีความรู้เพิมมาก มาปฎิบติัต่อสงัคม

ขึนไม่นอ้ยกวา่ ส่วนรวม
ร้อยละ 60

งบประมาณ



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการชมรมผูสู้งอายุ เพือส่งเริมกิจกรรมของผูสู้ง จดักิจกรรมผูสู้งอายเุช่น 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จาํนวนผูสู้งอายุ ผูสู้งอายมีุสุขภาพ สาํนกัปลดั

ประจาํเดือน อายเุทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้ง กิจกรรมนนัทนาการ ออก ทีเขา้ร่วม กาย สุขภาพจิตทีดี
กาํลงักาย ตรวจสุขภาพใหก้บั โครงการ ร่างกายแขง็แรง
ผูสู้งอายเุป็นประจาํทุกเดือน

7 โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพือส่งเสริมใหผู้สู้งอายมีุสุขภาพ จดัอบรม/ศึกษาดูงานเพือ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จาํนวนผูสู้งอายุ ผูสู้งอายมีุสุขภาพ สาํนกัปลดั
จิตผูสู้งอายุ จิตทีดี พฒันาผูสู้งอาย ุปีละ 1 ครัง ทีเขา้ร่วม กาย สุขภาพจิตทีดี

โครงการ ร่างกายแขง็แรง
8 โครงการเยียมผูสู้งอายุ เพือดูแลผูสู้งอาย ุและใหค้าํ ออกตรวจเยียมผูสู้งอายเุป็น 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จาํนวน (ครัง) ผูสู้งอายไุดรั้บการ สาํนกัปลดั

ทีบา้น ปรึกษาในเรืองต่างๆเช่น ประจาํอยา่งนอ้ย 5-6 ครัง ต่อปี ดูแลในดา้นต่างๆ
สุขภาพ การฝึกอาชีพ มากขึน

9 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้ เพือพฒันาทกัษะความรู้ในดา้น ฝึกอบรมใหค้วามรู้ดา้นสิทธิ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละของผูเ้ขา้ ประชาชนในพืนที สาํนกัปลดั
ดา้นสิทธิสตรี สิทธิสตรีใหก้บัประชาชน สตรีแก่ประชาชนอยา่งนอ้ย ร่วมโครงการมี มีความรู้ในดา้นสิทธิ

ปีละ 1 ครัง ความรู้เพิมขึนไม่ สตรีเพิมขึน
นอ้ยกวา่ร้อยละ60

10 โครงการพฒันาสตรีและ เพือพฒันาและเสริมสร้างความ จดัอบรม และใหค้วามรู้แก่สรี 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละของผูเ้ขา้ สถาบนัครอบครัว สาํนกัปลดั
เสริมสร้างความเขม้แขง็ เขม้แขง็ของครอบครัว ในดา้นการสร้างความเขม้แขง็ ร่วมโครงการมี มีความเขม้แขง็
ของครอบครัว ของครอบครัว ความรู้เพิมขึนไม่ มากขึน

นอ้ยกวา่ร้อยละ60

งบประมาณ



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 โครงการฝึกอาชีพดา้น เพือสนบัสนุนใหป้ระชาชนใน อบรมประชาชน กลุ่มต่างๆ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละของผูเ้ขา้ เกิดการสร้างรายได้ สาํนกัปลดั

สิงประดิษฐ์ เขตเทศบาลฯมีรายไดจ้าก ทต.ม่ท่าชา้งในดา้นการฝึก ร่วมโครงการมี ใหก้บักลุ่มสตรี
งานประดิษฐต์่างๆ อาชีพ จากงานประดิษฐต์่างๆ ความรู้เพิมขึนไม่ เทศบาล ต.แม่ท่าชา้ง

นอ้ยกวา่ร้อยละ60
12 โครงการรณรงคป้์องกนัและ เพือป้องกนัการระบาดของยา ดาํเนินการฝึกอบรมและสนบั 10,000 10,000 15,000 15,000 15,000 จาํนวนผูเ้สพยา ประชาชนมีการ สาํนกัปลดั

แกไ้ขปัญหายาเสพติดโดย เสพติดในพืนที สนุนการจดัการยาเสพติดโดย ในชุมชนลดลง ตืนตวัและร่วมกนั
การมีส่วนร่วมของประชาชน ใหป้ระชาชนในพืนทีเขา้มามี มากกวา่ ร้อยละ แกไ้ขปัญหายา

ส่วนร่วม 60 เสพติดในชุมชน
13 โครงการฝึกอบรมการทาํ เพือส่งเสริมใหป้ระชาชนมี อบรมเชิงปฏิบติัการการทาํอาหาร 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละของผูเ้ขา้ ประชาชนมีการ สาํนกัปลดั

อาหาร การทาํอาหารทีถูกสุขลกัษณะ ปลอดภยั ใหก้บักลุ่มประชาชน ร่วมโครงการมี ประกอบอาหารที
และนาํมาประกอบอาชีพได้ ในเขตเทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้ง ความรู้เพิมขึนไม่ สะอาด ปลอดภยั

นอ้ยกวา่ร้อยละ60
14 โครงการฝึกอาชีพดา้นงาน เพือส่งเสริมการฝึกอาชีพให้ ฝึกอบรมงานช่างต่างๆใหก้บั 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละของผูเ้ขา้ สามารถสร้างรายได้ สาํนกัปลดั

ช่างต่างๆ กบัประชาชนในดา้นงานช่าง ประชาชน เทศบาลตาํบล ร่วมโครงการมี และรายไดเ้สริมให้
ต่างๆ แม่ท่าชา้ง ความรู้เพิมขึนไม่ กบัประชาชน

นอ้ยกวา่ร้อยละ60

งบประมาณ



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
15 โครงการธนาคารแห่ง เพือส่งเสริมใหค้นในชุมชน ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จาํนวนประชาชน ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ สาํนกัปลดั

ความดี เป็นคนดีและมีจิตสาธารณ แม่ท่าชา้งและนกัเรียนโรงเรียน ทีเขา้ร่วมโครง ช่วยเหลือซึงกนั
ประโยชน์ทาํงานช่วยส่วนร่วม บา้นดง การ และกนัมากขึน

16 โครงการเชิดชูเกียรติสตรี เพือเชิดชูเกียรติใหก้บัสตรี สตรีดีเด่นเทศบาลตาํบลแม่ท่า 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จาํนวนสตรีดี สามารถเป็นตวัอยา่ง สาํนกัปลดั
ดีเด่น ดีเด่นทีมีผลงานดา้นต่างๆ ชา้งทีมีผลงานดีเด่นในดา้น เด่นทีไดรั้บ ทีดีใหก้บัผูอื้น

ต่างๆ การคดัเลือก
17 โครงการฝึกอาชีพดา้น เพือส่งเสริมการฝึกอาชีพให้ ฝึกอบรมอาชีพดา้นสมุนไพร 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละของผูเ้ขา้ สามารถสร้างรายได้ สาํนกัปลดั

สมุนไพร และยาเมือง กบัประชาชนในดา้นสมุนไพร ใหก้บัประชาชน เทศบาล ร่วมโครงการมี และรายไดเ้สริมให้
ตาํบลแม่ท่าชา้ง ความรู้เพิมขึนไม่ กบัประชาชน

นอ้ยกวา่ร้อยละ60
18 โครงการฝึกอบรมอาชีพ เพือสนบัสนุนใหก้ลุ่มสตรีมี อบรมอาชีพใหก้บักลุ่มสตรี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของผูเ้ขา้ เกิดการสร้างรายได้ สาํนกัปลดั

ใหก้บักลุ่มสตรี รายไดเ้พิมขึน เทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้งอยา่ง ร่วมโครงการมี ใหก้บักลุ่มสตรี
นอ้ย 1 ครัง ความรู้เพิมขึนไม่ ทต.แม่ท่าชา้ง

นอ้ยกวา่ร้อยละ60
19 โครงการเยาวชนรักษ์ เพือใหเ้ยาวชนตระหนกัถึง จดัฝึกอบรมและใหค้วามรู้ดา้น 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จาํนวนเยาวชน เยาวชนมีจิตสาํนกั สาํนกัปลดั

สิงแวดลอ้ม การดูแลรักษาสิงแวดลอ้มใกขึน สิงแวดลอ้มแก่เยาวชนในพืนที ทีเขา้ร่วมโครง ทีดีในการรักษา
การ สิงแวดลอ้ม

20 โครงการพฒันาและส่งเสริม เพือส่งเสริมหมู่บา้น ชุมชน ให้ ส่งเสริมการพฒันาหมู่บา้นให้ - - 20,000 20,000 20,000 จาํนวนประชาชน สามารถขบัเคลือน สาํนกัปลดั
หมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง มีความพอเพียงและเป็นตน้แบบ เป็นหมู่บา้นดา้นความพอเพียง ทีเขา้ร่วมโครง เศรษฐกิจพอเพียง

ใหก้บัหมู่บา้น ชุมชนอืนๆ และเป็นตน้แบบใหชุ้มชนใกลเ้คียง การ อยา่งย ังยนื

งบประมาณ



675,000















ผ02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที 3 เสริมสร้างให้สังคมมคุีณภาพ คงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที 4 การอนุรักษ์ ฟืนฟู สืบสาน ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณท้ีองถิน
1.ยุทธศาสตร์ การพฒันาสังคม เศรษฐกจิ และสิงแวดล้อม
1.1 แผนงาน การศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 บูรณะซ่อมแซม ดูแล เพือบูรณะ ซ่อมแซม โบราณ บูรณะซ่อมแซมโบราณสถาน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จาํนวนการ โบราณสถานคง กองการ

รักษาโบราณสถานใน สถานใหค้งอยูส่ภาพเดิม ในเขตเทศบาล บูรณะซ่อมแซม อยูใ่นสภาพเดิม ศึกษาฯ
เขตเทศบาล เพือใหป้ระชาชนและลูกหลาน โบราณสถาน พร้อมใหป้ระชาชน

ไดศึ้กษาเรียนรู้ต่อไป เขา้มาชมและศึกษา
2 โครงการธรรมะเพือ เพือพฒันาใหผู้เ้ขา้ทาํกิจกรรม จดักิจกรรมฟังธรรมเทศนาเพือ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของความ ผูเ้ขา้รับการอบรม กองการ

ประชาชน มีสติ และสามารถพฒันาจิตใจ ใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีสติ และ พึงพอใจของ มีคุณธรรมจริยธรรม ศึกษา
ใหมี้คุรธรรม และมีค่านิยมที พฒันาจิตใจ มีคุณธรรมทีดีงาม ประชาชนมาก และเป็นคนดีของ
ดีงาม และคาํจุนพระพทุธศาสนา กวา่ร้อยละ 60 สงัคม

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง  อาํเภอหางดง  จังหวดัเชียงใหม่

งบประมาณ



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการอนุรักษสื์บสาน เพือส่งเสริมกิจกรรมทางพระ จดังานประเพณียีเป็งเทศบาลแม่ 200,000 200,000 300,000 300,000 300,000 ผูเ้ขา้ร่วมมาก ประเพณี ภูมิปัญญา กองการ

ประเพณียีเป็งแม่ท่าชา้ง พทุธศาสนาและภูมิปัญญาทอ้ง ท่าชา้ง เพือใหเ้ยาวชนและประ กวา่ร้อยละ 80 ทอ้งถินไดรั้บการ ศึกษา
ถินใหเ้ยาวชนสืบสานต่อไป ชาชนไดอ้นุรักษแ์ละสืบสานต่อไป มีความพึงพอใจ สืบสาน

4 โครงการอนุรักษสื์บสาน เพือส่งเสริมกิจกรรมทางพระ จดังานประเพณีปีใหม่เมือง ( ดาํ 30,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผูเ้ขา้ ประเพณี ภูมิปัญญา กองการ
ประเพณีปีใหม่เมือง พทุธศาสนาและภูมิปัญญาทอ้ง (หวัคนเฒ่า) เพือใหเ้ยาวชน และ ร่วมมีความพึง ทอ้งถินไดรั้บการ ศึกษา
(ดาํหวัผูสู้งอาย)ุ ถินใหเ้ยาวชนสืบสานต่อไป ประชาชนไดอ้นุรักษแ์ละสืบสาน พอใจมากกวา่ สืบสาน

ต่อไป ร้อยละ 80
5 โครงการอนุรักษแ์ละสืบ เพือส่งเสริมกิจกรรมทางพระ จดังานอนุรักษแ์ละสืบสานประเพณี 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ผูเ้ขา้ร่วมมาก ประเพณี ภูมิปัญญา กองการ

สานประเพณีดงพระเจา้ พทุธศาสนาและวฒันธรรม ดงพระเจา้นังโก๋น เพือใหเ้ยาวชนและ กวา่ร้อยละ80 ทอ้งถินไดรั้บการ ศึกษา
นังโก๋น ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิน ประชาชนไดรู้้จกัและสืบสานต่อไป มีความพึงพอใจ สืบสาน

ใหค้งอยูสื่บไป
6 โครงการเชิดชูเกียรติครู เพือเชิดชูเกียรติใหแ้ก่ครูภูมิ ครูภูมิปัญญาทอ้งถินในเขต 10,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จาํนวนครูภูมิ สามารถเป็นตวัอยา่ง กองการ

ภูมิปัญญาทอ้งถิน ปัญญาผูเ้สียสละในการ เทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้งซึงมีองค์ ปัญญาทีถูกคดั ทีดีใหแ้ก่เด็กเยาวชน ศึกษา
อนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถิน ความรู้เกียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถิน เลือก และประชาชน

ของตนเอง
7 โครงการศูนยเ์รียนรู้พทุธ เพือใหป้ระชาชน ทต.แม่ท่าชา้งจดัตงัศูนยเ์รียนรู้พทุธศาสนา 10,000 10,000 - - - ร้อยละของความ ประชาชนไดน้าํ กองการ

ศาสนาและจดักิจกรรม ใชห้ลกัธรรมทางพระพทุธศาส และจดักิจกรรมทางพทุธศาสนา พึงพอใจของ ความรู้ไปใชใ้น ศึกษา
ทางศาสนา นานาํมาใชใ้นชีวติประจาํวนั ประชาชนมาก ชีวติประจาํวนั

กวา่ร้อยบะ 60

งบประมาณ



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการอนุรักษแ์ละส่ง เพืออนุรักษแ์ละสืบสาน จดักิจกรรมหล่อเทียนและแห่ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ผูเ้ขา้ร่วมมาก ประเพณีการถวาย กองการ

เสริมประเพณีวนัเขา้ ประเพณีเขา้พรรษา เทียนเพือใชใ้นงานประเพณี กวา่ร้อยละ 80 เทียนเขา้พรรษา ศึกษา
พรรษา เขา้พรรษา มีความพึงพอใจ ไดรั้บการสืบสาน

9 โครงการส่งเสริมประเพณี เพืออนุรักษแ์ละสืบสาน จดักิจกรรมการตานสลากภตัร 5,000 5,000 - - - ผูเ้ขา้ร่วมมาก ประเพณีวฒันธรรม กองการ
ตานสลากภตัร ประเพณี วฒันธรรมทอ้งถิน ร่วมกบัประชาชนในเขต กวา่ร้อยละ 80 ของชุมชนไดรั้บ ศึกษา

ใหค้งอยูสื่บไป เทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้ง มีความพึงพอใจ การสืบสาน
10 โครงการจดัการแข่งขนั เพือส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน จดัการแข่งขนัฟตุบอลเยาวชน 30,000 30,000 - - - จาํนวนทีมและ เด็ก เยาวชน และ กองการ

กีฬาฟตุบอลแม่ท่าชา้งคพั และประชาชนหนัมาสนใจ และประชาชน จาํนวน 1 ครัง ประชาชนที ประชาชนหนัมา ศึกษาฯ
ตา้นยาเสพติด การกีฬาเพิมมากขึน เขา้ร่วมโครงการ สนใจกีฬามากขึน

11 โครงการรณรงคป์ระชา เพือประชาสมัพนัธ์ส่งเสริมให้ จดังาน จดัพิธีทางศาสนาต่างๆ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ผูเ้ขา้ร่วมมาก ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ กองการ
สมัพนัธ์กิจกรรมทาง คนในชุมชนไดอ้นุรักษแ์ละ เพือใหเ้ยาวชน และประชาชน กวา่ร้อยละ 80 ไดอ้นุรักษแ์ละ ศึกษา
พระพทุธศาสนา สืบสานพิธีทางศาสนาต่างๆให้ ไดมี้ส่วนร่วมในการคาํจุน มีความพึงพอใจ สืบสานพิธีทางศาสนา

คงอยูสื่บไป พระพทุธศาสนา ใหค้งอยูสื่บไป
12 โครงการแข่งขนักีฬา เพือส่งเสริมใหค้นในชุมชน กลุ่มเด็กเลก็  กลุ่มเยาวชน 90,000 100,000 120,000 120,000 150,000 จาํนวนประชาชน คนในชุมชนมี กองการ

สานสายใยสามวยัเพือ ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวยั กลุ่มพอ่บา้นแม่บา้นและผูสู้ง ทีเขา้ร่วมโครง สุขภาพแขง็แรง ศึกษาฯ
สุขภาพ ไดอ้อกาํลงักายมีสุขภาพแขง็แรงอายใุนเขตเทศบาลตาํบล การ และมีความ

และมีความสามคัคีกนั แม่ท่าชา้ง สามคัคีกนั

งบประมาณ



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
13 โครงการจดัการแข่งขนั เพือจดัการแข่งขนักีฬาเปตอง ดาํเนินการจดัการแข่งขนักีฬา 150,000 150,000 10,000 10,000 15,000 จาํนวนทีมผูเ้ขา้ การจดัการแข่งขนั กองการ

กีฬาเปตอง สานสมัพนัธ์ ใหมี้สุขภาพแขง็แรงและใช้ เปตอง ร่วมการแข่งขนั กีฬาประสบความ ศึกษาฯ
เวลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ สาํเร็จ

14 โครงการส่งนกักีฬาเขา้ร่วม เพือส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน ดาํเนินการจดัส่งนกักีฬาเขา้ 100,000 100,000 50,000 50,000 50,000 จาํนวนนกักีฬา เด็ก เยาวชน และ กองการ
การแข่งขนัในระดบัต่างๆ และประชาชนหนัมาสนใจ ร่วมการแข่งขนักีฬาในระดบั ทีจดัส่งเขา้ร่วม ประชาชนหนัมา ศึกษาฯ

การกีฬาเพิมมากขึน ต่างๆและจดัอบรมใหค้วามรู้ การแข่งขนั สนใจกีฬามากขึน
ในการดูแลสุขภาพและการ
ออกกาํลงักายทีถูกตอ้ง

15 โครงการส่งเสริมและสนบั เพือใหเ้ด็ก เยาวชน และ ใหค้วามรู้ดา้นสุขภาพและการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จาํนวน เด็ก เยาวชน และ กองการ
สนุนสร้างความปรองดอง ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย ออกกาํลงักายทีถูกตอ้งแก่ ประชาชนที ประชาชน มีสุขภาพ ศึกษาฯ
และสมานฉนัทด์า้นการ ทีแขง็แรง ปราศจาคโรคภยั กลุ่มเด็กเลก็ กลุ่มเยาวชน เขา้ร่วมโครงการ ทีดี มีความรัก
กีฬา และมีความสามคัคี กลุ่มประชาชน พอ่บา้นแม่บา้น สามคัคี

และผูสู้งอายใุนเขตเทศบาล
ตาํบลแม่ท่าชา้ง

16 โครงการฝึกอบรมและ เพือส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถิน จดัฝึกอบรมและประกวดงาน 10,000 10,000 - - - ร้อยละของผู ้ ประเพณี ภูมิปัญญา กองการ
ประกวดงานใบตอง และ ใหเ้ยาวชนไดอ้นุรักษสื์บสาน ใบตอง(สวยดอก ควกั และการ เขา้รับการอบรม ทอ้งถินไดรั้บการ ศึกษา
การตดัตุงทาํช่อแบบลา้นนา ต่อไป ตดัตุงทาํช่อแบบลา้นนา ) ใหก้บั มีความรู้เพิมขึน สืบสาน

เยาวชนและประชาชนเทศบาล มากกวา่ร้อยละ
ตาํบลแม่ท่าชา้ง 60

งบประมาณ



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
17 โครงการอุย๊สอนหลาน เพือส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถิน ดาํเนินการอบรม การสอนภูมิ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของผู ้ ประเพณี ภูมิปัญญา กองการ

ใหเ้ยาวชนไดอ้นุรักษสื์บสาน ปัญญาต่างๆโดยผา่นผูสู้งอายสูุ่ เขา้ร่วมโครงการ ทอ้งถินไดรั้บการ ศึกษา
ต่อไป เยาวชนและประชาชนเทศบาล มีความรู้เพิมขึน สืบสาน

มากกวา่ร้อยละ60
18 โครงการจดัซือเครืองออก เพือส่งเสริมใหป้ระชาชนหนั จดัซือเครืองออกกาํลงักาย - - 300,000 - - จาํนวนผูที้มา ประชาชนมีสุขภาพ กองการ

กาํลงักาย มาดูแลสุขภาพมากขึน เพือส่ง จาํนวน 10 ชุด ออกกาํลงักาย ร่างกายแขง็แรง ศึกษา
เสริมการออกกาํลงักายในชุมชน ปราศจาคโรคภยัไขเ้จบ็

19 โครงการฝึกอบรม เพือส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถิน จดัฝึกอบรมภูมิปัญญาพืนบา้น - - 15,000 15,000 15,000 ร้อยละของผูเ้ขา้ ประเพณี ภูมิปัญญา กองการ
ภูมิปัญญาทอ้งถินและ ใหเ้ยาวชนไดอ้นุรักษสื์บสาน ต่างๆใหก้บัเยาวชน และประชาชน ร่วมโครงการมี ทอ้งถินไดรั้บการ ศึกษา
ประกวดผลงาน ต่อไป ในเขต ทต.แม่ท่าชา้ง ความรู้เพิมขึน สืบสาน

มากกวา่ร้อยละ60
20 โครงการส่งนกักีฬาเขา้ร่วม เพือใหเ้ด็กในศูนยฯ์ ไดอ้อก ส่งนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนั - - 15,000 15,000 15,000 จาํนวนเด็ก เด็กนกัเรียนทีเขา้ร่วม กองการ

การแข่งขนักีฬา ศพด กาํลงักาย มีสุขภาพร่างกายที กีฬาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ระดบั นกัเรียนในศูนย์ มีสุขภาพร่างกายที ศึกษา
ระดบั อ.หางดง แขง็แรง รู้รักสามคัคี และมี อ.หางดง จาํนวน 1 ครัง ทีเขา้ร่วม แขง็แรง รู้รักสามคัคี

พฒันาการทีดี มีพฒันาการทีดี
21 โครงการจดัการแข่งขนั เพือใหเ้ด็กในศูนยฯ์ ไดอ้อก จดัการแข่งขนักีฬาศูนยพ์ฒันา - - 20,000 20,000 20,000 จาํนวนเด็ก เด็กนกัเรียนในศูนยฯ์ กองการ

กีฬาศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ กาํลงักาย มีสุขภาพร่างกายที เด็กเลก็ เทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้ง นกัเรียนในศูนย์ มีสุขภาพร่างกายที ศึกษา
เทศบาลตาํบลแม่ท่าชา้ง แขง็แรง รู้รักสามคัคี จาํนวน 1 ครัง ทีเขา้ร่วม แขง็แรง รู้รักสามคัคี

งบประมาณ





ผ02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที 2 ส่งเสริมการเกษตร การผลติสินค้าชุมชน การค้าการลงทุนสู่สากล
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที 2 ด้านการพฒันาเศรษฐกจิตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
1.ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริการเชิงรุก
1.1 แผนงาน การเกษตร

เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

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

รักษาแผน่ดิน ใหมี้สภาพแวดลอ้มทีดี ป้องกนั  รักษานาํ เช่น ปลูกตน้ไมใ้น กิจกรรมดูแล ถึงความสาํคญัของ
ภาวะโลกร้อน วนัสาํคญัต่างๆ รักษาป่า รักษานาํ การดูแลรักษานาํ

และป่าไม้
2 โครงการบริหารจดัการศูนย์ เพือสนบัสนุนการดาํเนินงาน ดาํเนินการต่อยอดการดาํเนิน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จาํนวนผูเ้ขา้ใช้ เกษตรกรนาํความรู้ สาํนกัปลดั

การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของศูนยฯ์ งานของศูนยก์ารเรียนรู้ ฯ บริการ ทีไดไ้ปปรับใชใ้น
ตามแนวพระราชดาํริของ การทาํการเกษตร
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน(พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง  อาํเภอหางดง  จังหวดัเชียงใหม่

งบประมาณ



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการคืนความรู้สู่คน เพืออบรมใหค้วามรู้ดา้นการ อบรมใหค้วามรู้ดา้นการเกษตร - - - 10,000 - ร้อยละของผู ้ เกษตรกรนาํความรู้ สาํนกัปลดั

ชุมชนพอเพียง เกษตรใหก้บัเกษตรกรใน ใหก้บัเกษตรกรในพืนที เขา้ร่วมโครงการ ทีไดไ้ปใชใ้นการ
พืนทีนาํไปใชใ้นการเกษตร มีความรู้เพิมขึน เกษตร
ของตวัเอง มากกวา่ 60

4 โครงการส่งเสริมการ เพือส่งเสริมใหป้ระชาชนปลูก ฝึกอบรมใหค้วามรู้เรืองการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จาํนวนเกษตร ประชาชนมีพืชผกั สาํนกัปลดั
ปลูกผกัปลอดสารพิษและ พืชผกัสวนครัวปลอดสารพิษ ปลูกผกัปลอดสารพิษและการ กรทีปลูกผกั สวนครัวไวบ้ริโภค
ปลูกผกัสวนครัวรัวกินได้ ไวบ้ริโภคในครัวเรือน ปลูกผกัสวนครัวรัวกินไดไ้ว ้ ปลอดสารพิษ ในครัวเรือนและ

บริโภคในครัวเรือน ลดค่าใชจ่้ายใน
ครัวเรือนและเพิม
รายไดค้รอบครัว

5 โครงการรณรงคใ์ห้ เพือใหเ้กษตรกรลดการใช้ ฝึกอบรมใหค้วามรู้เกียวกบั - - 10,000 - - ร้อยละของ เกษตรกรไม่ใช้ สาํนกัปลดั
ประชาชนใชส้ารชีวภณัฑ์ สารเคมีและใชส้ารชีวภณัฑ์ อนัตรายของการใชส้ารเคมีใน เกษตรกรใช้ สารเคมีในการ
ทดแทนการใชส้ารเคมี ทดแทนในการทาํการเกษตร การทาํเกษตรและส่งเสริมการ สารเคมีไม่เกิน เกษตรหรือใชใ้น
ในการเกษตร ใชส้ารชีวภณัฑใ์นการเกษตร ร้อยละ30 ปริมาณทีลดลง

6 โครงการส่งเสริมและ เพือปรับปรุงบาํรุงดินและลด เกษตรกรภายในเขตเทศบาล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จาํนวนเกษตร สามารถลดการใช้ สาํนกัปลดั
สนบัสนุนการทาํปุ๋ยหมกั การใชปุ๋้ยเคมี ตาํบลแม่ท่าชา้ง กรทีทาํปุ๋ยหมกั สารเคมีในภาค

เกษตร

งบประมาณ



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการธนาคารใบไม้ เพือส่งเสริมใหป้ระชาชนทาํปุ๋ย ดาํเนินการจดัทาํธนาคารใบไม้ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จาํนวนประชาชน ประชาชนทีเขา้ร่วม สาํนกัปลดั

"เก็บใบไม ้ลดการเผา หมกัจากวสัดุใบไม ้ลดการเผา โดยรับฝากใบไมจ้ากประชาชน ทีลดการเผา โครงการไดรั้บปุ๋ย
ลดหมอกควนั, ลดหมอกควนั เพือนาํมาทาํปุ๋ยหมกั และทาํปุ๋ยหมกั จากการนาํเศษใบไม้

มาฝาก และการเผา
ลดลง

8 โครงการบริหารจดัการ เพือส่งเสริมและสนบัสนุน จดัอบรมศึกษาดูงาน ประชุม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จาํนวนผูเ้ขา้ คณะกรรมการ สาํนกัปลดั
ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยี การดาํเนินงานของศูนยฯ์ คณะกรรมการศูนยฯ์เพือนาํ ใชบ้ริการ ศูนยมี์ความรู้
การเกษตรประจาํตาํบล ความรู้มาพฒันาศูนยฯ์ ต่อไป และเป็นทีปรึกษา

ใหก้บัเกษตรกร
ในชุมชนได้

9 โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรม เพือส่งเสริมการอนุรักษ์ สาํรวจ อนุรักษพ์นัธุกรรมพืช - - 10,000 - - จาํนวนประชาชน ชุมชนสามารถใช้ สาํนกัปลดั
พืช อนัเนืองมาจากพระ พนัธุกรรมพืช อนัเนืองมา ทอ้งถินภายในชุมชน จาํนวน ทีใชป้ระโยชน์ ประโยชน์จากพนัธ์ุ
ราชดาํริ สมเด็จพระเทพ จากพระราชดาํริฯ 6 หมู่บา้น 2 ชุมชน ไมท้อ้งถิน
รัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกมุารี

งบประมาณ







ผ02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที 6 การพฒันาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที 7 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีดี
1.ยุทธศาสตร์ การพฒันาการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีดี
1.1 แผนงานบริหารงานทัวไป

เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 โครงการอุดหนุนศูนย์ เพือสนบัสนุนงบประมาณ สนบัสนุนงบประมาณให้ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จาํนวนงบ ประชาชนทีไดรั้บความ สาํนกัปลดั

ปฏิบติัการร่วมในการช่วย ใหศู้นยฯ์ในการช่วยเหลือ ศูนยป์ฏิบติัการร่วมในการ ประมาณทีได้ เดือดร้อนไดรั้บการ
เหลือประชาชนขององค์ ประชาชนแบบบูรณาการ ช่วยเหลือประชาชนของ รับการ ช่วยเหลืออยา่งทัวถึง
กรปกครองส่วนทอ้งถิน ร่วมกบัหน่วยงานภายนอก องคก์รปกครองส่วนทอ้ง สนบัสนุน และรวดเร็ว
อ.หางดง สามารถช่วยเหลือประชา ถิน อ.หางดง

ชนในดา้นต่างๆได้
อยา่งทัวถึง รวดเร็ว

                         รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ อดุหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ส่วนราชการ รัฐวสิาหกจิ องค์กรประชาชน
เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง  อาํเภอหางดง  จังหวดัเชียงใหม่

งบประมาณ



เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
2 โครงการอุดหนุนงาน เพือใหป้ระชาชนไดแ้สดง สนบัสนุนงบประมาณให้ 10,000 10,000 40,000 40,000 40,000 จาํนวนงบ ประชาชนไดแ้สดง สาํนกัปลดั

พระราชพิธี ทีทาํการ ถึงความจงรักภกัดีต่อ กบัทีทาํการปกครอง ประมาณทีได้ ออกถึงความจงรัก
ปกครอง อ.หางดง สถาบนัพระมหากษตัริย์ อาํเภอหางดง รับการ ภกัดีต่อสถาบนั

และวนัสาํคญัทางศาสนา สนบัสนุน พระมหากษตัริย์
และวนัสาํคญัทาง
ศาสนา

3 โครงการจดังานมหกรรม เพือเผยแพร่ภาพลกัษณ์ สนบัสนุนงบประมาณให้ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จาํนวนงบ เป็นการเชิญชวน สาํนกัปลดั
ไมด้อกไมป้ระดบั จงัหวดั ทีดี กระตุน้การท่องเทียว กบัทีทาํการปกครอง ประมาณทีได้ นกัท่องเทียวและ
เชียงใหม่ อาํเภอหางดง รับการ กระตุน้เศรษฐกิจ

สนบัสนุน

งบประมาณ





ผ02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที 6 การพฒันาระบบบริหารจัดการภาครัฐและให้บริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที 5 การพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน
1.ยุทธศาสตร์ การพฒันาสังคม เศรษฐกจิ และสิงแวดล้อม
1.1 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 อุดหนุนอาหารกลางวนั เพือเพิมพฒันาการเด็ก อุดหนุนอาหารกลางวนั 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 จาํนวนเด็ก เด็กนกัเรียนมี กองการ

ใหแ้ก่โรงเรียนบา้นดง นกัเรียนใหดี้ขึน ใหก้บัเด็กนกัเรียนโรง นกัเรียนทีได้ พฒันาการดีขึน ศึกษา
เรียนบา้นดง รับอาหาร

กลางวนั

                      รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน(พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ อดุหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ส่วนราชการ รัฐวสิาหกจิ องค์กรประชาชน
เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง  อาํเภอหางดง  จังหวดัเชียงใหม่

งบประมาณ



ผ02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที 6 การพฒันาระบบบริหารจัดการภาครัฐและให้บริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
1.ยุทธศาสตร์ การพฒันาสังคม เศรษฐกจิ และสิงแวดล้อม
1.1 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 โครงการอุดหนุนหมู่บา้น เพือส่งเสริมการดาํเนิน อุดหนุนคณะกรรมการ 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จาํนวนงบ ประชาชนมีสุขภาพ สาํนกัปลดั

ตามโครงการพระราชดาํริ งานตามพระราชดาํริ หมู่บา้น หมู่บา้นละ ประมาณที ร่างกายทีแขง็แรง
ดา้นสาธารณสุข ดา้นสาธารณสุข 20,000 บาท จาํนวน 6 ไดรั้บการ ปราศจาคโรคภยั

ประชาชนมีสุขภาพทีดี หมู่บา้น สนบัสนุน ไขเ้จ็บ
แขง็แรง ปราศจาค
โรคภยัไขเ้จ็บ

                     รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ อดุหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ส่วนราชการ รัฐวสิาหกจิ องค์กรประชาชน
เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง  อาํเภอหางดง  จังหวดัเชียงใหม่

งบประมาณ



ผ02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวดัที 6 การพฒันาระบบบริหารจัดการภาครัฐและให้บริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล
ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
1.ยุทธศาสตร์ การพฒันาสังคม เศรษฐกจิ และสิงแวดล้อม
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน

เป้าหมาย ตวัชีวดั ผลทีคาดว่า หน่วยงาน
ที โครงการ วตัถุประสงค์ ผลผลติของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI`) จะได้รับ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 โครงการรักษาความสงบ เพือป้องกนัและแกไ้ข อุดหนุนคณะกรรมการ 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 จาํนวนงบ ประชาชนมีความ สาํนกัปลดั

เรียบร้อย ความปลอดภยั  และ ปัญหาอาชญากรรมใน หมู่บา้น หมู่บา้นละ ประมาณที ปลอดภยั ปัญหายา
ป้องกนัแกไ้ขปัญหายาเสพติด หมู่บา้น ป้องกนัปัญหา 3,000 บาท จาํนวน 6 ไดรั้บการ เสพติดในหมู่บา้น
เสพติด ยาเสพติดไม่ใหร้ะบาด หมู่บา้น สนบัสนุน ลดลง

ในในกลุ่มวยัรุ่นและ
ประชาชนทัวไป

                     รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาท้องถิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ อดุหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ส่วนราชการ รัฐวสิาหกจิ องค์กรประชาชน
เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง  อาํเภอหางดง  จังหวดัเชียงใหม่

งบประมาณ



แบบ ผ.

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพฒันาท้องถิน ( พ.ศ. – )

เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง อาํเภอหางดง  จังหวดัเชียงใหม่

ที แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย
(ผลผลติของครุภัณฑ์)

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั

(บาท) (บาท (บาท) (บาท) (บาท)
1 บริหารงานทัวไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน เครืองดูดฝุ่ นขนาดใหญ่

จาํนวน 1 เครือง
25,000 สาํนกัปลดั

สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑย์านพาหนะ
และขนส่ง

จดัซือรถขยะจาํนวน  คนั 2, 00,000 สาํนกัปลดั

บริหารงานทัวไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน จดัซือพดัลมโดม
อเนกประสงคพ์ร้อมติดตงั

จาํนวน  ตวั

, สาํนกัปลดั

บริหารงานทัวไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน จดัซือเครืองสแกนลายนิวมือ
ชนิดบนัทึกเวลาเขา้ – ออก

ตามมาตรฐานครุภณัฑ์

, สาํนกัปลดั



จาํนวน  เครือง
บริหารงานทัวไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน จดัซือตูเ้ก็บแฟ้มแบบช่อง

จาํนวน  ตู้
, สาํนกัปลดั

บริหารงานทัวไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน จดัซือพดัลมติดผนงั
จาํนวน  ตวั

7,500 7,500 7,500 สาํนกัปลดั

บริหารงานทัวไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน จดัซือพดัลมโคจร
จาํนวน ตวั

, สาํนกัปลดั

บริหารงานทัวไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน จดัซือเครืองทาํลายเอกสาร , สาํนกัปลดั

การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ จดัซือเครืองคอมพิวเตอร์
จาํนวน เครือง

60,000 กอง
การศึกษา

การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ จดัซือเครืองพิมพช์นิด
เลเซอร์หรือชนิด LED สีแบบ

Network จาํนวน  เครือง

15,000 กอง
การศึกษา

การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน จดัซือโตะ๊พบัอเนกประสงค์
จาํนวน  ตวั

, , กองการ
ศึกษา

การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน จดัซือตูเ้ก็บเอกสารบานเลือน
กระจาํ  ตู้

, กอง
การศึกษา

การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและ
วทิยุ

โทรทศัน์ LED แบบSmart
TV ขนาด  นิว จาํนวน

เครือง

, กอง
การศึกษา



การศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและ
วทิยุ

โทรทศัน์ LED แบบSmart
TV ขนาด  นิว จาํนวน

เครือง

, กอง
การศึกษา

เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน จดัซือโตะ๊ทาํงาน
จาํนวน  ตวั

, กองช่าง

เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน จดัซือเกา้อีทาํงาน
จาํนวน 3 ตวั

9, กองช่าง

เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน จดัซือตูเ้หล็กบานเลือนทึบ
จาํนวน  ตู้

, กองช่าง

เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน จดัซือตูเ้ก็บเอกสารบานพบั
แบบสูง

จาํนวน  ตู้

11,000 กองช่าง

บริหารงานทัวไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน จดัซือตูเ้ก็บเอกสารบานพบั
แบบสูง

จาํนวน  ตู้

, กองคลงั

บริหารงานทัวไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน จดัซือเกา้อีทาํงาน
จาํนวน  ตวั

, กองคลงั

บริหารงานทัวไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ จดัซือเครืองพิมพเ์ลเซอร์หรือ
LED ขาวดาํ ชนิด Network

จาํนวน  เครือง

, กองคลงั

รวม 2439700 488,900 7500 7500





สวนที่ 3
การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ

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
สั งคม เศรษฐ กิจ  และ

ดานบริการชุมชนและ
สังคม

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

กองการศึกษา -



สิ่งแวดลอม นันทนาการ

10 ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
บริการเชิงรุก

ดานการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สํานักปลัด เกษตร
อ.หางดง

รวม 5 4 10 3 3



สวนที่ ๔

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
ของตนเอง  โดยในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น จะตองดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ท้ังนี้  แผนพัฒนาทองถ่ินจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล  แผนพัฒนา
หมูบานหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงตองมีการกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดข้ึน ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคม
ทองถ่ินระดับจังหวัด รวมกับคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ทองถ่ินระดับจังหวัด  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  รวมกันจัดทํา  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในเขตจังหวัดไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเองไดตอไป และเพ่ือใหสามารถบูรณาการ
กับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและตอบสนองความตองการของประชาชนอันจะ
นําไปสูการจัดทํางบประมาณ ท่ีมีประสิทธิภาพในทองถ่ินไดอยางแทจริง  เปนเครื่องมือในการพัฒนาทองถ่ินให
เขมแข็ง เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถ่ิน

ดังนั้น  องคกรปกครองสาวนทองถ่ิน  จึงตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใหสอดคลองยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เพ่ือนําไปสูการ
บูรณาการรวมกัน ใหเกิดความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสูแผนพัฒนากลุมจังหวัด
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๒ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  ไทยแลนด
๔.๐ และในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) จะตองมีการติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จะตองดําเนินการให
คะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดําเนินการใหแลว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด  ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง  ซักซอม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดังนี้

แนวทางการ...

การติดตามและประเมนิผล

๔.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด



แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ประเด็นการพิจารณา คะแนน
๑. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๒๐
๒. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๒๐
๓. ยุทธศาสตรประกอบดวย ๖๐

๓.๑ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (๑๐)
๓.๒ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐)
๓.๓ ยุทธศาสตรจังหวัด (๑๐)
๓.๔ วสิัยทัศน (๕)
๓.๕ กลยุทธ (๕)
๓.๖ เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (๕)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร (๕)
๓.๘ แผนงาน (๕)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕)

รวมคะแนน ๑๐๐



แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ประเด็นการ
พิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน

เต็ม
คะแนน

ท่ีได
๑. ขอมูลสภาพ
ท่ัวไปและขอมูล
พื้นฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
(๑) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของท่ีดิน ลักษณะของ
แหลงน้ํา ลักษณะของปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ

๒๐
(๓)

(๒) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร และ
ชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ

(๒)

(๓) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงคเคราะห

(๒)

(๔) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง การ
ไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ

(๒)

(๕) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ

(๒)

(๖) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมือง
และของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ

(๒)

(๗) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ

(๒)

(๘) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหรือ
การใชขอมูล จปฐ.

(๒)

(๙) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ
ประชุมประชาคมทองถ่ินโดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทํา รวม
ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกไขปญหา
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกไขปญหาสําหรับการพัฒนา
ทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

(๓)

ประเด็น...

ประเด็น รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน คะแนน



การพิจารณา เต็ม ท่ีได
๒. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
(๑) การวิเคราะหท่ีควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตร
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของ
ผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐

๒๐
(๕)

(๒) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใชผลของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน

(๓)

(๓) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข
ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน

(๓)

(๔) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริม
อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ
สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป เปนตน

(๓)

(๕) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ีมีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา

(๓)

(๖) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค
SWOT Analysis ท่ีอาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค)

(๓)

๓. ยุทธศาสตร
๓.๑ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน

๓.๒ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด

๓.๓ ยุทธศาสตร
จังหวัด

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐

๖๐
(๑๐)

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทองถ่ิน และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ
Thailand ๔.๐

(๑๐)

สอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และThailand ๔.๐

(๑๐)

ประเด็น...
ประเด็นการ
พิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน

เต็ม
คะแนน

ท่ีได



๓.๔ วิสัยทัศน

๓.๕ กลยุทธ

๓.๖ เปาประสงค
ของแตละประเด็น
กลยุทธ
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร
(Positioning)
๓.๘ แผนงาน

๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตรใน
ภาพรวม

วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
สัมพันธกับโครงการพัฒนา

(๕)

แสดงใหเห็นชองทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทําตามอํานาจหนาท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือ
แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น

(๕)

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุน
ตอกลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน

(๕)

ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร

(๕)

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด คา
เปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมีความชัดเจน นําไปสูการทําโครงการพัฒนาทองถ่ินใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว

(๕)

ความเชื่อมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวดั และยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน

(๕)

รวมคะแนน ๑๐๐

๔.๒ การติดตาม...

๔.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น



ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จะตองมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน
จะตองดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว  ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด  ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดังนี้

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ประเด็นการพิจารณา คะแนน
๑. การสรุปสถานการณการพิจารณา ๑๐
๒. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐
๓. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตรการพิจารณา ๑๐
๕. โครงการพัฒนา  ประกอบดวย ๖๐

๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕)
๕.๒ กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (๕)
๕.๓ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง (๕)
๕.๔ โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๕)
๕.๕ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ
(๕)

๕.๖ โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐ (๕)
๕.๗ โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (๕)
๕.๘ โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ังคง ม่ังค่ัง

ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ
(๕)

๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕)
๕.๑๑ มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลคาดวาท่ีจะไดรับ (๕)
๕.๑๒ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (๕)

รวมคะแนน ๑๐๐

แนวทาง...
แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ

เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น



ประเด็น
การ

พิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน

เต็ม
คะแนน

ท่ีได

๑. การสรุป
สถานการณ
การพัฒนา

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ี
มีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)

๑๐

๒. การ
ประเมินผล
การนํา
แผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป
ไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ

๑) การควบคุมท่ีมีตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่งเองวาเปนไปตามท่ีตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ีไดกําหนดไวเทาไร จํานวนท่ีไม
สามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร สามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาทองถ่ิน
ตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดกําหนดไว
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)

๑๐

๓. การ
ประเมินผล
การนํา
แผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป
ไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอาเทคนิคๆ มาใชเพ่ือวัดคาภารกิจ โครงการ
กิจกรรม งานตางๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาท่ี
หรือไม ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน
ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการตามท่ีบรรลุวัตถุประสงค  และเปาหมายของแผนปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)

๑๐

๔. แผนงาน
และ
ยุทธศาสตร
การพัฒนา

๑) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติ
ตางๆ จนนําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global
Demand/
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ินท่ีติดตอกัน
๒) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ ท่ีสอดคลองกับการแกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ

๑๐



ประเด็น
การพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแน

นเต็ม
คะแน
นท่ีได

๕. โครงการพัฒนา
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ

๕.๒ กําหนด
วัตถุประสงค
สอดคลองกับ
โครงการ
๕.๓ เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสูการตั้ง
งบประมาณได
ถูกตอง
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร ๒๐ ป

๕.๕ เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน
มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต

๖๐
(๕)

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกําหนด
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มี
ความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

(๕)

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึงเปาหมายตอง
ชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิต
อยางไร กลุมเปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบาย
ใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทําท่ีไหน เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเม่ือไร
ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม ให
บอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง

(๕)

โครงการสอดคลองกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสรางความสามารถในการ
แขงขัน (๓) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพคน (๔) การสรางโอกาสความ
เสนอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) การสรางการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน

(๕)

โครงการมีความสอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเปนศูนยกลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๔) ยึดเปาหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนําไปสูปฏิบัติใหเกิดผล
สัมฤทธิ์อยางจริงจังใน ๕ ปท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ท่ีเปนเปาหมายระยะ
ยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและ
การหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (๓)
การลดความเลื่อมล้ําทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเปนเมือง (๕) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (๖) การบริหารราชการแผนดินท่ีมี
ประสิทธิภาพ

(๕)





ประเด็น
การพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน

เต็ม
คะแนน

ท่ีได
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคลอง

๕.๗ โครงการ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด

๕.๘ โครงการแกไข
ปญหาความยากจน
หรือการเสริมสรางให
ประเทศชาติม่ันคง
ม่ังค่ัง ยั่งยืน ภายใต
หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคลองกับ
เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกตองตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ
ไปสู Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม
ทํานอย ไดมาก เชน (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคา
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวนเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนน
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ

(๕) ๕

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกําเนิดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่ง
ออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปนโครงการ
เชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึนเปน
ปจจุบัน

(๕) ๕

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปน
โครงการท่ีประชาชนตองการเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะท่ีจะให
ทองถ่ินมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลวดวยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(๕) ๕

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ ๕ ประการในการ
จัดทําโครงการไดแก (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔)
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปรงใส (Transparency)

(๕) ๕

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตอง
ตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถ่ิน มีความ
โปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ

(๕) ๕



ประเด็น
การพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม

คะแนน
ท่ีได

๕.๑๑ มีการกําหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผลท่ี
คาดวาจะไดรับ

๕.๑๒ ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับสอดคลองกับ
วัตถุประสงค

มีการกําหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI)
ท่ี  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด  ( measurable)  ใ ช บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล
(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การ
กําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะ
ไดรับ)

(๕)

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การไดผลหรือผลท่ี
เกิดข้ึนจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง (๑) มีความเปนไปไดและมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความสําเร็จได (๓) ระบุสิ่งท่ีตองการดําเนินงาน
อยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได (๔)
เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง (๕) สงผลตอการบง
บอกเวลาได

(๕)

รวมคะแนน ๑๐๐



ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ก็เพ่ือ
ใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา  เปนแนวทางในการบริหารพัฒนาทองถ่ินใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน  กอใหเกิดประโยชนและสามารถตอบสนอง
ความตองการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ
รายจายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนการสรุปผลในภารวมของทองถ่ิน  เปนการติดตามผลการนํายุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  วาเกิดผลท้ังในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อยางไร  ซึ่งสามารถวัดผลไดท้ังเชิง
สถิติตางๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้

(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(๑.๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)

- โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้
การวางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร อปท.
ในเขตจังหวัด

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

๑. ดานการบริหาร
ราชการใหมี
ประสิทธิภาพ
คุณภาพตาม
หลักธรรมมาภิ
บาล
๒. ดานการลด
ความเหลื่อมล้ํา
ทางสังคมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน
๓. ดานการ
พัฒนาดาน
การเกษตร
เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
๔. ดานการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม

รวม

๔.๓ สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม



สรุปรายงานผลการดําเนินการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ...................
ลําดับ

ท่ี
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการท่ีสามารถดําเนินการได (..........

โครงการ)
คิดเปนรอยละ
ของแผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป

คิดเปนรอยละ
ของแผนการ
ดําเนินงาน

คิดเปนรอยละ
ของขอบัญญัติ+

เงินสะสม
๑ บรรจุในแผนพัฒนา

ทองถ่ิน
๒ ตั้งในขอบัญญัติ

งบประมาณ
๓ จากเงินสะสม
๔ จัดทําแผนการ

ดําเนินงาน
- ขอบัญญัติ = .......... +
- เงินสะสม = ..........

๕ สามารถดําเนินการได
- ขอบัญญัติ = ......... +
- เงินสะสม = ..........

(๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)
การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย

ภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม

โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้
แบบท่ี ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน
แบบท่ี ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (ใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ)

๔.๔ ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นใน



(๑) ผลกระทบนําไปสูอนาคต
(๑.๑) ปญหาสาธารภัยตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  อันไดแก  ภัยแลง

วาตะภัย  น้ําทวม  อัคคีภัย  ท่ีเกิดข้ึนและสงผลกระทบตอประชาชนในพ้ืนท่ี  เกิดความเสียหายท้ังชีวิตและ
ทรัพยสิน  แนวทางการแกไข คือพิจารณาวางแผนการดําเนนิการปองกัน  กอนเกิดเหตุ  ระหวางเกิดเหตุ  หลังเกิด
เหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การใหความชวยเหลือตางๆ  จัดตั้งศูนยชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  เพ่ือสามารถดําเนินการไดทันทวงที

(๑.๒) ปญหาโรคระบาดท่ีเกิดจากคน  เกิดจากสัตว ท่ีสงผลอันตราย หรือคราตอชีวิต
ประชาชน  และสัตวตางๆ ในตําบล  ซึ่งไดแก  โรคไขหวัดใหญ  ไขหวัดนก  โรคมือ เทา ปาก  ท่ีเกิดข้ึนกับเด็กๆ
โรคพิษสุนัขบา  แนวทางการแกไขปญหา  คือ ฝกอบรม ประชาสัมพันธ  รณรงคการปองกัน  ลงพ้ืนท่ีระงับการ
เกิดโรคระบาด  การทําลาย  การรักษา

(๑.๓) ปญหาประชาชนมีรายไดนอย  การศึกษาต่ํา  ประชาชนในตําบลยังมีคนรายได
นอย มีหนี้สินเยอะ  ไมเพียงพอในการดํารงชีวิต  คาครองชีพสูง  แนวทางการแกไขปญหา  ใหความรูเก่ียวกับการ
ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ชวยเหลือประชาชนซอมแซมบานคนจน  ผูมีรายไดนอย  สงเสริมดาน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณดานการศึกษา การจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ใหกับ
เด็กนักเรียน  จางเด็กนักเรียนในชวงปดภาคเรียนเพ่ือมีรายได

(๑.๔) ปญหายาเสพติดในตําบล  ในพ้ืนท่ียังไมพบวามีการคายาเสพติด และยังไมพบ
รายงานวามีผูติดยาเสพติด แตเพ่ือเปนการปองกัน  มีแนวทางการปองกัน  โดยการลงพ้ืนท่ีคนหา  การรณรงค
ปองกัน  การใหความรูกับประชาชนไดทราบถึงโทษของยาเสพติด

(๑.๕) ปญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตําบล  เนื่องจาก ในตําบลดานโครงสราง
พ้ืนฐาน เสนทางการคมนาคมบางหมูบานยังเปน ถนนดิน ถนนลูกรัง ชวงฤดูฝนถนนลื่น เปนหลุมเปนบอ เกิด
ปญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมลาชา แนวทางการแกไข  จัดทํา
แผนงาน โครงการกอสรางถนนในเสนทางสําคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน

(๒) ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
(๒.๑) ขอสังเกต จากการสํารวจขอมูล การลงพ้ืนท่ีในตําบล จะเห็นวาประชาชนยังมี

ปญหาท่ีจะตองดําเนินการแกไขอยูมาก ดังนี้  ดานการศึกษา  สาธารณสุข  ความม่ังคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานท่ีผอนหยอนใจ  สวัสดิการสังคม การเกษตร
เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เสนทางคมนาคมขนสง/ไฟฟา/น้ําประปา/แหลงน้ําเพ่ืออุปโภค –
บริโภค  ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปญหาดานตางๆ ประชาชนไมสามารถ
แกไขปญหาเองไดจึงตองเสนอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแกไข ทําใหมีการเสนอโครงการเขามาเปนจํานวนมาก
ซึ่งงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นมีจํากัดไมเพียงพอตอการจัดการได

(๒.๒) ขอเสนอแนะ จากขอสังเกตดังกลาว  มีขอเสนอแนะในการแกไขปญหาตางๆ
ดังนี้  ปญหาตางๆ ท่ีถูกเสนอมายังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  นั้น ควรนํามาพิจารณาจัดลําดับความสําคัญโดย
ประชาคมทองถ่ิน  ซึ่งมีหลายภาคสวน  ประกอบไปดวย  คณะกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
สมาชิกสภาทองถ่ิน  ผูนําหมูบาน  ตัวแทนสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานท่ีเก่ียวของ  ประชาชนท่ัวไป
รวมกันพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเขาแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป  กรณีโครงการ
ท่ีเกินศักยภาพก็ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเสนอขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน

(๒.๓) ผลจาก...



(๒.๓) ผลจากการพัฒนา จากการพัฒนาท่ีผานมาพบวาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ไดแกไขปญหาใหกับประชาชนไดในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกดาน  มีผลการประเมินอยูในเกณฑท่ีดี
ประชาชนมีความพึงพอใจ  แตก็ยังมีปญหาท่ีจะตองแกไขตอไป  ไมวาจะเปนดานสิ่งแวดลอมท่ียังมีการเผาหญา
ออย ตอขาวในชวงเวลาเก็บเก่ียว  การเลี้ยงสัตว วัว  ควาย หมู  ท่ีสงกลิ่นเหม็นรําคาญ การพนันท่ียังมีในพ้ืนท่ี
เสนทางคมนาคมยังไมครบ  ผลการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในปท่ีผานมา สรุปไดดังนี้

แผนงานบริหารท่ัวไป

โครงการท่ีดําเนินการเสร็จแลว

ท่ี โครงการ จํานวนเงินท่ี
เบิกจาย/ผูกพัน

คงเหลือ หมายเหตุ

1 โครงการจัดทําวารสารและเผยแพรขอมูล
ขาวสารของเทศบาล

49,000 1,000

2 โครงการปกปองสถาบันกษัตริยและสถาบัน
สําคัญของชาติ

3,861.60 6,138.40

3 โครงการฝกอบรมเก่ียวกับการปองกันการทุจริต
แกผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน

3,235 1,765 โอนออก 15,000
บาท

4 โครงการฝกอบรมพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของผูบริหาร สมาชิกและพนักงาน

177,580 - โอนเพ่ิม 50,000
โอนลด 22,420

5 โครงการพัฒนาและดูแลเวปไซตของเทศบาล 13,500 1,500

6 โครงการสํานักงานเทศบาลปลอดยาเสพติด - - ไมใชงบประมาณ
7 โครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรมสําหรับ

การทํางานของผูบริหาร สมาชิกและพนักงาน
เทศบาล

28,110 1,890 โอนเพ่ิม 10,000

8 อุดหนุนสวนราชการ
- งานรัฐพิธีอําเภอ
- งานไมดอกไมประดับ

70,000 -



แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ

โครงการท่ีดําเนินการเสร็จแลว

ท่ี โครงการ จํานวนเงินท่ี
เบิกจาย/ผูกพัน

คงเหลือ หมายเหตุ

1 โครงการการจัดงาน จัดนิทรรศการของเทศบาล 10,000 -
2 โครงการเทศบาลพบประชาชน 276 4,724
3 โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การปฏิบัติราชการ ประจําป 2561
28,995 1,005

4 โครงการประชุมประชาคมจัดทําแผนชุมชน 2,372 2,628

แผนงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

โครงการท่ีดําเนินการเสร็จแลว

ท่ี โครงการ จํานวนเงินท่ี
เบิกจาย/ผูกพัน

คงเหลือ หมายเหตุ

1 โครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องตน 65,360 17,840
2 โครงการบริหารจัดการศูนยอาสาสมัครปองกัน

ภัยฝายพลเรือน เทศบาลตําบลแมทาชาง
11,200 3,800

แผนงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา

โครงการท่ีดําเนินการเสร็จแลว

ท่ี โครงการ จํานวนเงินท่ี
เบิกจาย/ผูกพัน

คงเหลือ หมายเหตุ

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม
ศพด.ทต.แมทาชาง

30,352 4,648

2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 17,940 2,060

3 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

788,400 -

4 เงินอุดหนุนสวนราชการ
- อาหารกลางวัน,นม ร.ร.บานดง

535,040 151,360



แผนงานสาธารณสุข

โครงการท่ีดําเนินการเสร็จแลว

ท่ี โครงการ จํานวนเงินท่ี
เบิกจาย/ผูกพัน

คงเหลือ หมายเหตุ

1 โครงการรณรงคประชาสัมพันธงานสาธารณสุข 720 4,280 โอนลด 5,000
2 โครงการอบรมผูดูแลผูสูงอายุ ผูพิการในชุมชน

(care giver)
2,960 7,040

3 โครงการบริหารจัดการแกไขปญหาขยะในพ้ืนท่ี 759,000 1,000 โอนลด 40,000
4 โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 3,000 17,000
5 โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา 14,860 5,140
6 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการจัดการสิ่งแวดลอมในชุมชน
5,960 24,040

7 โครงการบิ๊กคลีนนิ่งเดย 1,410 3,590
8 โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันโรคสัตว

ประจําหมูบาน
5,480 4,520

9 โครงการสงเสริมการจัดการขยะในชุมชนโดยใช
หลัก 3 Rs

4,860 5,140

10 เงินอุดหนุนเอกชน
- อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดาน

สาธารณสุข 6 หมูบาน

120,000 -



แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการท่ีดําเนินการเสร็จแลว

ท่ี โครงการ จํานวนเงินท่ี
เบิกจาย/ผูกพัน

คงเหลือ หมายเหตุ

1 โครงการปรับปรุงอาคารศูนยบริการผูสูงอายุ
เทศบาลตําบลแมทาชาง

55,000 - โอนเพ่ิม 80,000
โอนลด 25,000

2 โครงการติดตั้งกลอง cctv ระยะท่ี 3 520,000 12,000
3 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในเขต

เทศบาลตําบลแมทาชาง
364,500 500

4 โครงการกอสรางหองน้ํา คสล.ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ทต.แมทาชาง

83,000 1,000

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี
1

109,000 -

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี
9

62,000 -

7 โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมบริเวณหลัง
ศูนยโอทอป หมูท่ี 6

28,500 -

8 โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 8

63,000 -

9 โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 9

72,000 -

10 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 7

585,000 - โอนลด 88,000

11 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 3 ชุมชนเจริญทรัพย หมูท่ี 7

363,931.09 22,068.91

12 โครงการกอสรางรางสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูท่ี 5

131,000 1,000

13 โครงการกอสรางราวกันตก ถนนสาย ชม.ถ.
204-02 หมูท่ี 6

38,700 -

14 โครงการขยายทอเมนประปาชุมชนธารอิงดอย
หมูท่ี 1

92,500 1,500

15 โครงการขยายทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี9

85,000 -

16 โครงการขยายสะพาคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี8 45,000 -
17 โครงการเทลานเมรุ (ปาชาบานกอง) หมูท่ี7 97,000 -
18 โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ํา สายทาง

ชม.ถ.204-08 บานดง-บานดงหลวง หมูท่ี 9
10,000



แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

โครงการท่ีดําเนินการเสร็จแลว

ท่ี โครงการ จํานวนเงินท่ี
เบิกจาย/ผูกพัน

คงเหลือ หมายเหตุ

1 โครงการชมรมผูสูงอายุประจําเดือน 29,400 24,600
2 โครงการธนาคารความดี 8,000 2,000
3 โครงการฝกอบรมอาชีพใหกับกลุมสตรี 3,660 11,340
4 โครงการฝกอาชีพการทําอาหาร 5,459 9,541
5 โครงการฝกอาชีพดานการทําสมุนไพรและยา

เมือง
5,992 9,008

6 โครงการฝกอาชีพดานงานชางตางๆ 7,245 7,755
7 โครงการฝกอาชีพดานสิ่งประดิษฐ 9,660 5,340
8 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสตรีและผูนํา

ชุมชนเพ่ือพัฒนาทองถ่ินตายแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

369,860 140 โอนลด
20,000

9 โครงการสงเสริมคนดีศรีแมทาชาง 8,000 2,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการท่ีดําเนินการเสร็จแลว

ท่ี โครงการ จํานวนเงินท่ี
เบิกจาย/
ผูกพัน

คงเหลือ หมายเหตุ

1 โครงการจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอลแมทาชางคัพ 29,375 625
2 โครงการจัดการแขงขันกีฬาสานสายใยสามวัยเพ่ือ

สุขภาพ
89,990 10

3 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสรางความ
ปรองดองสมานฉันทดานการกีฬา

9,870 130

4 โครงการเชิดชูเกียรติครูภูมิปญญาทองถ่ิน 8,000 2,000
5 โครงการอบรมและประกวดงานใบตอง

(สวยดอก บายศรี )
9,971 29

6 โครงการอนุรักษและสงเสริมประเพณีเขาพรรษา 3,098 1,902
7 โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณีดงพระเจานั่งโกน 24,988 15,012
8 โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณีปใหมเมือง ( ดํา

หัวคนเฒา )
21,305 8,695

9 โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณียี่เปงแมทาชาง 4,550 - โอนลด
195,450

10 โครงการอุยสอนหลาน 2,745 7,255



แผนงานการเกษตร

โครงการท่ีดําเนินการเสร็จแลว

ท่ี โครงการ จํานวนเงินท่ี
เบิกจาย/ผูกพัน

คงเหลือ หมายเหตุ

1 โครงการธนาคารใบไม “เก็บใบไม ลดการเผา ลด
หมอกควัน”

3,500 6,500

2 โครงการบริหารจัดการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริฯ

2,500 17,500

3 โครงการรักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน 6,500 3,500
4 โครงการสงเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษและ

ผักสวนครัวรั้วกินได
475 9,525

5 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการทําและใชปุย
หมัก ปุยชีวภาพ ในระดับครัวเรือน

2,500 7,500

แผนงานงบกลาง

โครงการท่ีดําเนินการเสร็จแลว

ท่ี โครงการ จํานวนเงินท่ี
เบิกจาย/ผูกพัน

คงเหลือ หมายเหตุ

1 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 3,748,400 170,800

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ 841,600 22,400

3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 89,000 1,000

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


