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  ประกาศเทศบาลตําบลจอมแจง 
เร่ือง  ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)  

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

ตามท่ีเทศบาลตําบลจอมแจง ไดดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ือใหมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด รวมท้ัง
แผนปฏิบัติราชการประจําปจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปกลุมจังหวัด เพ่ือการบูรณาการแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมและงบประมาณในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพของเทศบาลตําบลจอมแจง  

  เพ่ือใหการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลจอมแจง เปนไปดวยความเรียบรอยและถูกตองตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และ
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 24 จึงขอประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ของ
เทศบาลตําบลจอมแจง  

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  14  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.2562 
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สารบัญ 

 หนา 

สวนท่ี ๑ สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน  
 ๑. ดานกายภาพ         1 
 ๒. ดานการเมือง/การปกครอง       ๒ 
 ๓. ประชากร         ๔ 
 ๔. สภาพทางสังคม        ๔ 
 ๕. ระบบบรกิารพ้ืนฐาน        ๕ 
 ๖. ระบบเศรษฐกิจ        ๑๒ 
 ๗. เศรษฐกิจทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)     ๑๔ 
 ๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม       ๑๖ 
 ๙. ทรัพยากรธรรมชาติ        ๑๖ 

สวนท่ี ๒ สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)  
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๒. ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  ๓๙ 
๓. สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมาและแนวทางการแกไข    40 
    ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

สวนท่ี ๓ ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
๑. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหาภาค     41 
๒. ยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลจอมแจง      49 
๓. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน       55 

สวนท่ี ๔ การนําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปไปสูการปฏิบัติ 
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน      ๗๑ 
๒. บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
 - แบบ ผ.01 (บัญชีสรุปโครงการพัฒนา)     72  
 - แบบ ผ.๐2 (สําหรับ อปท.ดําเนินการ)     74 
 - แบบ ผ.๐2/1 (สําหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพของ อปท.)   117 
 - แบบ ผ.๐3 (บัญชีครุภัณฑ)      120 
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สวนท่ี ๕ การติดตามและประเมินผล 
๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร      126 

 ๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ      127 
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สวนที่ ๑ สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน 
 

๑. ดานกายภาพ 

 ๑.๑ ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล 
  สํานักงานเทศบาลตําบลจอมแจง ตั้งอยูเลขท่ี 91 หมูท่ี 4 ตําบลข้ีเหล็ก อําเภอแมแตง 
จังหวัดเชียงใหม หางจากศาลากลางจังหวัดเชียงใหม ไปทางทิศเหนือตามถนนโชตนา (ถนนเชียงใหม-ฝาง) 
ประมาณ 31.50 กิโลเมตร และหางจากท่ีวาการอําเภอแมแตง ประมาณ 9.50 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอ 

- ทิศเหนือ ติดกับ ตําบลสันมหาพน ตําบลบานชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
- ทิศใต ติดกับ อําเภอแมริม จงัหวัดเชียงใหม 
- ทิศตะวันออก ติดกับ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
- ทิศตะวันตก ติดกับ ตําบลสันปายาง และตําบลสบเปง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

 ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 
  เปนท่ีเนินและท่ีราบริมแมน้ํา (แมน้ําปง) โดยมีทางแหลงน้ําสําคัญ ไดแก หวยแมขะจานซ่ึงมี
การไหลจากทิศตะวันตกมาทิศตะวันออกของเขตเทศบาล อางเก็บน้ําแมมาลัยอยูทางตอนเหนือของเขต
เทศบาล อางเก็บน้ําหวยไรและอางเก็บน้ําแมขิอยูทางทิศตะวันตกของเขตเทศบาล อางเก็บน้ําบานปางเปาอยู
บริเวณตอนของเขตเทศบาล และมีแมน้ําปงไหลผานทางทิศตะวันออก (ไหลผาน บานทุงสีทอง หมู ๑๐, บาน
ดงปาลัน หมู ๓, บานหนองโคง หมู ๔, บานร่ําเปง หมู ๖ และบานทรายมูล หมู ๕)  

 ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศ แบงออกไดเปน 3 ฤดู ดังนี้  

๑) ฤดูรอน เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ ถึง กลางเดือนพฤษภาคม และมีอากาศรอน  
อบอาวสูงโดยเฉพาะในเดือนเมษายน ถึง พฤษภาคม 

๒) ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือนมิถุนายน ถึง กลางเดือนตุลาคม และมีฝนตกชุกตั้งแตประมาณ
กลางเดือนมิถุนายน ถึง กรกฎาคม  

๓) ฤดูหนาว เริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคม ถึง กลางเดือนกุมภาพันธ อากาศโดยท่ัวไปจะ
หนาวเย็นและแหง และเดือนท่ีมีอากาศหนาวท่ีสุดคือ เดือนมกราคม  

 ๑.๔ ลักษณะของดิน 
  ลักษณะของดินในเขตเทศบาลตําบลจอมแจงสวนมากเปนดินรวนปนทราย 

 ๑.๕ ลักษณะของแหลงน้ํา 
  แหลงน้ํา ในเขตเทศบาลตําบลจอมแจงมีแหลงน้ําท่ีสําคัญๆ แยกเปน 
  ๑) แหลงน้ําธรรมชาติหลักๆ ไดแก หวยแมขะจานซ่ึงมีการไหลจากทิศตะวันตกมาทิศ
ตะวันออกของเขตเทศบาล และแมน้ําปงไหลผานทางทิศตะวันออก (ไหลผาน บานทุงสีทอง หมู ๑๐, บานดง
ปาลัน หมู ๓, บานหนองโคง หมู ๔, บานร่ําเปง หมู ๖ และบานทรายมูล หมู ๕) เปนตน 
 
 

/๒) แหลงน้ํา... 
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  ๒) แหลงน้ําจากการกอสรางท่ีสําคัญ ไดแก  
อางเก็บน้ําบานปางเปา (บริเวณบานปางเปา หมู 8)  
อางหวยสาน (บริเวณบานหวยไร หมู ๙)  
อางเก็บน้ําหวยไร (บริเวณบานหวยไร หมู 9)  
อางเก็บน้ําแมขิ (บริเวณบานหวยไร หมู 9) 
อางเก็บน้ําหวยเก๋ียง (บริเวณบานทุงสีทอง หมู 10)  
อางเก็บน้ําแมมาลัย (บริเวณบานปงแสงทอง หมู 11) 
คลองสงน้ําชลประทานแมแตง (ไหลผานบานทุงสีทอง หมู ๑๐, บานดงปาลัน หมู ๓, 

บานหนองโคง หมู ๔, บานร่ําเปง หมู ๖ และบานทรายมูล หมู ๕)    

 ๑.๖ ลักษณะของไมและปาไม 
  ปาไมในเขตเทศบาลตําบลจอมแจงเปนปาเบญจพรรณ 

๒. ดานการเมือง/การปกครอง 

 ๒.๑ เขตการปกครอง 
  พ้ืนท่ีท่ีอยูในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตําบลจอมแจงมีรวมท้ังสิ้น 60.541 ตารางกิโลเมตร 
จํานวน 9 หมูบาน รายละเอียดดังนี้ 
  ๑) บานดงปาลัน หมู 3  มีพ้ืนท่ี  2.757 ตารางกิโลเมตร  
  ๒) บานหนองโคง หมู 4  มีพ้ืนท่ี 1.931 ตารางกิโลเมตร 
  ๓) บานทรายมูล หมู 5  มีพ้ืนท่ี 4.563 ตารางกิโลเมตร 
  ๔) บานร่ําเปง หมู 6  มีพ้ืนท่ี 1.560 ตารางกิโลเมตร 
  ๕) บานแมขะจาน หมู 7  มีพ้ืนท่ี 16.351 ตารางกิโลเมตร 
  ๖) บานปางเปา หมู 8  มีพ้ืนท่ี 11.214 ตารางกิโลเมตร 
  ๗) บานหวยไร หมู 9  มีพ้ืนท่ี 17.920 ตารางกิโลเมตร 
  ๘) บานทุงสีทอง หมู 10  มีพ้ืนท่ี 1.223 ตารางกิโลเมตร 
  ๙) บานปงแสงทอง หมู 11   มีพ้ืนท่ี   11.300 ตารางกิโลเมตร 
  โดยมีรายนามกํานัน และผูใหญบาน ดังนี้ 
   ๑) นายกิตติศักดิ์ เมฆขจร  กํานันตําบลข้ีเหล็ก/ผูใหญบาน หมู ๖ 
   ๒) นายอนันต สิริภาคยโภคิน ผูใหญบาน หมู ๓ บานดงปาลัน 
   3) นายเปลง สิงหนุกูลกิจ  ผูใหญบาน หมู 4 บานหนองโคง 
   4) นายทรงฤทธิ์ เลิศจันทร ผูใหญบาน หมู ๕ บานทรายมูล 
   5) นางณัฐสุชา ยิ้มแยม  ผูใหญบาน หมู ๗ บานแมขะจาน 
   6) นายบุญเปลง หมอกมุงเมือง  ผูใหญบาน หมู ๘ บานปางเปา 
   7) นายแสวง ใสศร ี  ผูใหญบาน หมู ๙ บานหวยไร 
   8) นายมานิตย เมืองใจ  ผูใหญบาน หมู ๑๐ บานทุงสีทอง 
  9) นางสาวสุนันทา ธรรมเสนา ผูใหญบาน หมู ๑๑ บานปงแสงทอง 
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 ๒.๒ การเลือกตั้ง 
  ๑) เทศบาลตําบลจอมแจงแบงเขตการเลือกตั้งเปน ๒ เขต 
   เขตท่ี ๑ ประกอบดวย บานหนองโคง หมู ๔, บานทรายมูล หมู ๕, บานร่ําเปง หมู 
๖, บานแมขะจาน หมู ๗ และบานปางเปา หมู ๘ โดยมีรายนามสมาชิกสภาเทศบาล ดังนี้ (ดํารงตําแหนงตั้งแต
วันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖) 
    - นายทวี โสภา (ประธานสภาเทศบาลตําบลจอมแจง) 
    - นายธเนศร เรือนสุภา 
    - นายสวาง ใสสอง 
    - นายอํานวย ยิ่งยง 
    - นางนงลักษณ จันทวงศ 
    - นายเอกสิทธิ์ คําตื้อ 
   เขตท่ี ๒ ประกอบดวย บานดงปาลัน หมู ๓, บานหวยไร หมู ๙, บานทุงสีทอง หมู 
๑๐ และบานปงแสงทอง หมู ๑๑ โดยมีรายนามสมาชิกสภาเทศบาล ดังนี้ (ดํารงตําแหนงตั้งแตวันท่ี ๒๕ 
สิงหาคม ๒๕๕๖) 
    - นายถวิล กีฬาแปง (รองประธานสภาเทศบาลตําบลจอมแจง) 
    - นางสาวจรัสศรี กลมเกลี้ยง 
    - นายธวัชร มุงเมือง 
    - นายประดิษฐ เรือนใจ 
    - นายบุญปน แขนเขต 
    ** หมายเหตุ มีสมาชิกสภาเทศบาลพนสมาชิกภาพ ๑ ราย นายอุรุพงษ 
พวงเงิน (เสียชีวิตเม่ือวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 

  ๒) ผูไดรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรีตําบลจอมแจง คือ นายอินสอน โสภา ดํารงตําแหนง
ตั้งแตวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖) โดยมีรายนามคณะผูบริหาร ดังนี้ 
    - นายสุรชัย ไชยวงษ ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีฯ  
    - นางเกศนีย ตานะเศรษฐ  ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีฯ 

- นายณรงค ปญญานะ ตําแหนง เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
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๓. ประชากร 
 ๓.๑ ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร (อางอิงขอมูลจาก สํานักทะเบียนอําเภอแมแตง) 
   

หมูบาน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) จํานวนบาน 
บานดงปาลัน หมู 3 336 375 711 359 
บานหนองโคง หมู ๔ 242 231 473 197 
บานทรายมูล หมู ๕ 305 316 621 305 
บานร่ําเปง หมู ๖ 448 522 970 414 
บานแมขะจาน หมู ๗ 446 469 915 496 
บานปางเปา หมู ๘ 363 351 714 285 
บานหวยไร หมู ๙ 873 939 1,812 704 
บานทุงสีทอง หมู ๑๐ 399 406 805 318 
บานปงแสงทอง หมู ๑๑ 374 389 763 414 

รวม 3,786 3,998 7,784 3,492 
 
 
 ๓.๒ ชวงอายุและจํานวนประชากร (อางอิงขอมูลจาก สํานักทะเบียนอําเภอแมแตง) 
 

หมูบาน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
อายุต่ํากวา 18 ป 617 614 1,231 
อายุ 18 – 60 ป 2,136 2,350 4,486 
อายุมากวา ๖๐ ป 538 590 1,128 

รวม 3,291 3,554 6,845 
 

๔. สภาพทางสังคม 

 ๔.๑ การศึกษา 

 สถานศึกษาในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลจอมแจง จํานวน ๑ แหง 
   

ระดับชั้น จํานวนนักเรียน(คน) 
ชาย หญิง รวม 

เตรียมอนุบาล 24 16 40 
อนุบาล ๑ 23 28 51 
อนุบาล ๒ 22 13 35 
อนุบาล ๓ 10 4 14 

รวม 79 61 140 

/สถานศึกษา… 
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 สถานศึกษาในความรับผิดชอบของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหมเขต 2 ท่ีอยูในเขต
รับผิดชอบของเทศบาลตําบลจอมแจง จํานวน ๒ แหง (ขอมูลประจําปการศึกษา ๒๕๕๙) 

   โรงเรียนร่ําเปงวิทยา 
 

ระดับชั้น จํานวนนักเรียน(คน) 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล ๑ 5 5 10 
อนุบาล ๒ 5 5 10 

ประถมศึกษาปท่ี ๑ 12 13 25 
ประถมศึกษาปท่ี 2 12 11 23 
ประถมศึกษาปท่ี 3 15 11 26 
ประถมศึกษาปท่ี 4 18 14 32 
ประถมศึกษาปท่ี 5 13 7 20 
ประถมศึกษาปท่ี 6 13 11 24 

รวม 93 77 170 
 
   โรงเรียนวัดหวยไร 
 

ระดับชั้น จํานวนนักเรียน(คน) 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล ๑ 4 7 11 
อนุบาล ๒ 7 5 12 

ประถมศึกษาปท่ี ๑ 7 6 13 
ประถมศึกษาปท่ี 2 6 6 12 
ประถมศึกษาปท่ี 3 10 4 14 
ประถมศึกษาปท่ี 4 6 4 10 
ประถมศึกษาปท่ี 5 7 6 13 
ประถมศึกษาปท่ี 6 3 11 14 

รวม 50 49 99 
 
 
 
 
 
 
 

/สถานศึกษา… 
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 สถานศึกษาในความรับผิดชอบของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ จํานวน ๑ แหง (โรงเรียน
พระปริยัติธรรมแมแตงวิทยาวัดหนองโคง)  

   

 

 

 

 
 
 
 

 สถานศึกษาของเอกชน จํานวน ๑ แหง (โรงเรียนเมฆขจรเชียงใหม)  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๔.๒ สาธารณสุข... 

ระดับชั้น จํานวนนักเรียน(รปู) 

มัธยมศึกษาปท่ี  1 33 
มัธยมศึกษาปท่ี  2 34 
มัธยมศึกษาปท่ี  3 31 
มัธยมศึกษาปท่ี  4 18 
มัธยมศึกษาปท่ี  5 19 
มัธยมศึกษาปท่ี  6 28 

รวม 163 

ระดับชั้น 
จํานวนนักเรียน(คน) 

ชาย หญิง รวม 

เตรียมอนุบาล 26 21 47 
อนุบาล ๑ 26 30 56 
อนุบาล ๒ 32 18 50 
อนุบาล ๓ 30 20 50 

ประถมศึกษาปท่ี  1 20 29 49 
ประถมศึกษาปท่ี  2 24 33 57 
ประถมศึกษาปท่ี3 26 28 54 

ประถมศึกษาปท่ี  4 22 26 48 
ประถมศึกษาปท่ี  5 15 14 29 
ประถมศึกษาปท่ี  6 21 15 36 

รวม 242 234 476 
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 ๔.๒ สาธารณสุข 
  1) ภายในเขตเทศบาลตําบลจอมแจง มีสถานพยาบาลของรัฐบาล คือ โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล จํานวน 2 แหง ดังนี้ 
   - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บานร่ําเปง ใหบริการประชาชน จํานวน ๕ 
หมูบาน ไดแก บานดงปาลัน หมู ๓, บานหนองโคง หมู ๔, บานทรายมูล หมู ๕, บานร่ําเปง หมู ๖ และบาน
แมขะจาน หมู ๗  
   - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บานบวกหม้ือ ใหบริการประชาชนจํานวน ๔ 
หมูบาน ไดแก บานปางเปา หมู ๘, บานหวยไร หมู ๙, บานทุงสีทอง หมู ๑๐ และบานปงแสงทอง หมู ๑๑ 

๒) ขอมูลผูปวยโรครื้อรัง (อางอิงขอมูลจาก รพ.สต.บานร่ําเปง ณ วันท่ี ๓๐ ก.ย. ๕๙) 

โรค จํานวน (คน) 

๑. เบาหวาน 124 

๒. เบาหวาน และความดันโลหิตสูง 45 

๓. ความดันโลหิตสูง 456 

๔. โรคถุงลมโปงพอง 16 

๕. โรคหวัใจ 6 
 
 

โรค จํานวน (คน) 

๖. โรควัณโรค 4 

๗. ตับอักเสบ 2 

๘. ไต 3 

๙. มะเร็ง 4 

๑๐. ตอกระจก 6 

๑๑. ตอหิน 5 

๑๒. เอดส 30 
 
 
 
 

/3) ขอมูล... 
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3) ขอมูลผูปวยตามกลุมสาเหตุ ๒๑ กลุมโรค (อางอิงขอมูลจาก รพ.สต.บานบวกหม้ือ ณ วันท่ี 
๓๐ ก.ย. ๕๙) 

โรค จํานวน (คน) 

๑. โรคติดเชื้อและปรสิต 57 

๒. เนื้องอก (รวมมะเร็ง) 0 

๓. โรคเลือดและอวัยวะสรางเลือดฯ 3 

๔. โรคเก่ียวกับตอมไรทอฯ 938 

๕. ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤตกิรรม 14 

6. โรคระบบประสาท 37 

๗. โรคตารวมสวนประกอบของตา 48 

8. โรคหูและปุมกกหู 7 

9. โรคระบบไหลเวียนเลือด 1,287 

10. โรคระบบหายใจ 501 

11. โรคระบบยอยอาหาร รวมโรคในชองปาก 566 

12. โรคผิวหนังและเนื้อเยื้อใตผิวหนัง 197 

13. โรคระบบกลามเนื้อ รวมโครงราง 341 

14. โรคระบบสืบพันธุรวมปสสาวะ 24 

15. ภาวะแทรกในการตั้งครรภ 0 

16. ภาวะผิดปกติของทารกท่ีเกิดข้ึนในระยะปริกําเนิด 0 

17. รูปรางผิดปกติแตกําเนิด 0 

18. อาการแสดงและสิ่งผิดปกติท่ีพบไดจากการตรวจทาง
คลินิกและทางหองปฏิบัติการ 

1,584 

19. การเปนพิษและผลท่ีตามมา 0 
 
 

/๒๐. อุบัติเหตุ... 
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โรค จํานวน (คน) 

20. อุบัติเหตุจากการขนสงและผลท่ีตามมา 0 

21. สาเหตุภายนอกอ่ืนๆท่ีทําใหปวยหรือตาย 0 

22. โรคสตร ี 1 

23. โรคของเด็ก 0 

24. โรคท่ีเกิดอาการหลายระบบ 2 

25. โรคท่ีเกิดเฉพาะตําแหนง 29 

26.โรคและการอ่ืน 5 

27. การสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค 0 
 

  ๔) ผลการสํารวจคุณภาพชีวิตผูสูงอายุของเทศบาลตําบลจอมแจง  
   จากการสํารวจคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ประจําป ๒๕๕๙ จํานวน ๑,๐๙๒ ราย ปรากฏ
วาผูสูงอายุมีโรคประจําตัวรายละเอียด ดังนี้ (๑ คนอาจเปนหลายโรค) 
 

โรคประจําตัว จํานวน (คน) 
๑. ความดันโลหิตสูง 484 
๒. เบาหวาน 115 
๓. เกาท 66 
4. ขอเขาเสื่อม 14 
5. รูมาตอยด 1 
๖. ไขมันในเลือด 25 
7. หัวใจ 23 
8. ไทรอยดเปนพิษ 5 
9. ไต 16 
10. มะเร็งตอมลูกหมาก 1 
11. พิษสุราเรื้อรัง 1 
12. หืดหอบ 5 
13. สมองฝอ 2 
14. อาการปวยทางจิต 4 
15. มะเร็ง 2 
16. อัมพฤกษ 7 

 
/17. กระดูก...  
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โรคประจําตัว จํานวน (คน) 
17. กระดูกพรุน 3 
18. นิ่ว 3 
19. หมอนรองกระดูกเสื่อม 1 
20. ซึมเศรา 5 
21. ปอด 17 
22. กระดูกสันหลังทับเสนประสาท 4 
23. ภูมิแพ 3 
24. ไมเกรน 1 
25. กระเพาะอาหาร 9 
26. ตอกระจก 2 
27. ลําไสอุดตัน 1 
28. ตอมลูกหมากโต 2 
29. ความดันต่ํา 1 
30. โรคกระดูก 4 
31. อ่ืนๆ ไดแก ลมชัก/เสนเลือดสมองตีบ/เลือดจาง/
ไซนัส และปลายเสนประสาท 

๕ 
(โรคละ ๑ ราย) 

 
 ๔.๓ อาชญากรรม   

- 

 ๔.๔ ยาเสพติด 
  ๑) เทศบาลตําบลจอมแจงไดมีการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ กับ สํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเชียงใหม ตั้งแตวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยไดมีการรวมบูรณาคุมประพฤติดานยาเสพติดของ
กลุมเปาหมาย ซ่ึงขอมูล ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีกลุมเปาหมายท่ีถูกคุมประพฤติจํานวน ๑๙ ราย 
  ๒) ภายในเขตเทศบาลตําบลจอมแจงมีความเสี่ยงและมักจะเปนจุดพักยาเสพติดโดยเฉพาะ
ยาบาซ่ึงท่ีผานมามักจะมีขาวเก่ียวกับการจับกุมหรือปอมปราบในเขตพ้ืนท่ีบอยครั้ง 

 ๔.๕ การสังคมสงเคราะห 
  เทศบาลตําบลจอมแจงปฏิบัติงานดานสังคมสงเคราะหมีจํานวนผูท่ีไดรับการสังเคราะห ดังนี้
   

หมูบาน ผูสูงอายุ (คน) ผูพิการ (คน) ผูปวยเอดส (คน) 
 

บานดงปาลัน หมู 3 119 21 2 
บานหนองโคง หมู ๔ 53 11 5 
บานทรายมูล หมู ๕ 158 37 4 
บานร่ําเปง หมู ๖ 178 36 8 

 
/บานแมขะจาน... 
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หมูบาน ผูสูงอายุ (คน) ผูพิการ (คน) ผูปวยเอดส (คน) 

 
บานแมขะจาน หมู ๗ 167 25 3 
บานปางเปา หมู ๘ 104 17 0 
บานหวยไร หมู ๙ 189 45 2 
บานทุงสีทอง หมู ๑๐ 107 22 4 
บานปงแสงทอง หมู ๑๑ 101 16 5 

รวม 1,176 230 33 
 

๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 

 ๕.๑ การคมนาคมขนสง 
  การคมนาคมในเขตเทศบาลตําบลจอมแจงเปนการคมนาคมทางบก โดยมีเสนทางสายหลักท่ี
สําคัญซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง คือ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 107 ถนนโชตนา  
(เชียงใหม – ฝาง) และทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม หมายเลข ๑๐๙๕ (แมมาลัย –ปาย) 
  สําหรับเสนทางท่ีใชคมนาคมภายในหมูบาน/ชุมชนตางๆซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของเทศบาล 
ท้ังเปนเสนทางท่ีไดรับการถายโอนภารกิจจากหนวยงานตางๆ และยังไมไดรับการถายโอนภารกิจ ประมาณ ๓๒ 
เสนทาง/สาย โดยแยกเปน 
   - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  มีระยะทางประมาณ ๒๒.๑๕๓ กิโลเมตร 
   - ถนนลาดยาง  มีระยะทางประมาณ ๒0.458 กิโลเมตร  
   - ถนนลูกรัง  มีระยะทางประมาณ ๒.๑๒๙ กิโลเมตร   

 ๕.๒ การไฟฟา 
  ไฟฟาในเขตเทศบาลตําบลจอมแจงอยูในความรับผิดชอบของการไฟฟาสวนภูมิภาค สาขา  
แมแตง ซ่ึงบางพ้ืนท่ีเทศบาลจะเปนหนวยงานท่ีอุดหนุนงบประมาณใหการไฟฟาเพ่ือดําเนินการสํารวจและ
ดําเนินการกอสรางขยายเขตพ้ืนท่ีบริการ หรือดําเนินการอ่ืนๆเสมอ ท้ังหากเกิดความเสียหายตางๆเทศบาลก็
จะตองเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานงบประมาณสําหรับดําเนินการโดยการประสานงานกับการไฟฟาสวน
ภูมิภาคดวย 
  สําหรับโคมไฟฟาก่ิงสาธารณะท่ีอยูในความรับผิดชอบของเทศบาล (ท่ีสามารถดําเนินการ
ซอมแซม/ปรับปรุงเองได) มีจํานวนประมาณ ๖๘๙ ดวง/จุด 

 ๕.๓ การประปา 
  ประปาในเขตเทศบาลตําบลจอมแจงท่ีมีบริการแกประชาชน เปนดังนี้ 

๑) ระบบประปาหมูบาน มีท้ังหมด 22 แหง (ชนิดระบบประปาบาดาล) ดังนี้ 
    - บานดงปาลัน หมู ๓ จํานวน ๒ แหง 
    - บานหนองโคง หมู ๔  จํานวน ๒ แหง 
    - บานทรายมูล หมู ๕ จํานวน ๒ แหง 

/- บานร่ําเปง… 
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    - บานร่ําเปง หมู ๖ จํานวน ๔ แหง 
    - บานแมขะจาน หมู ๗ จํานวน 4 แหง 
    - บานปางเปา หมู ๘ จํานวน 2 แหง 
    - บานหวยไร หมู ๙ จํานวน 3 แหง 
    - บานทุงสีทอง หมู ๑๐ จํานวน ๑ แหง 
    - บานปงแสงทอง หมู ๑๑ จํานวน 2 แหง 
    ** หมูบาน/ชุมชนเปนผูบริหารจัดการเอง 
   ๒) ระบบประปาสวนภูมิภาค มีใชบริการบางสวนของหมูบาน ดังนี้ 
    - บานดงปาลัน หมู ๓ 
    - บานร่ําเปง หมู ๖ 
    - บานแมขะจาน หมู ๗ 

 ๕.๔ โทรศัพท 
  โทรศัพทในเขตเทศบาลตําบลจอมแจงทุกหมูบาน/ชุมชนสามารถติดตอสื่อสารดวยระบบ
โทรศัพทเคลื่อนทุกระบบสัญญาณ (มีบางพ้ืนท่ีอาจรับสัญญาณไดไมชัดเจน) 

 ๕.๕ ไปรษณียหรือการส่ือสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
  ๑) การไปรษณียของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลจอมแจงมักจะใชบริการ ณ ท่ีทําการ
ไปรษณียแมแตง ซ่ึงอยูหางจากสํานักงานเทศบาลประมาณ 9.50 กิโลเมตร เทานั้น  
  ๒) การสื่อสารระหวางประชาชนกับเทศบาลสามารถสื่อสารไดโดยตรงทางโทรศัพท/โทรสาร
หมายเลข 053 372192 และหากจะมีการประชาสัมพันธขาวสารขอมูลตางๆของทางภาครัฐและเอกชนก็มี
จุดประชาสัมพันธของแตละหมูบาน/ชุมชน ซ่ึงภายในเขตเทศบาลมีจํานวน ๑๑ จุด 
  ๓) การขนสงภายในเขตเทศบาลประชาชนมักจะมีการขนสงโดยเสนทางบก 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 

 ๖.๑ การเกษตร 
  การเกษตรท่ีดําเนินภายในเขตเทศบาลตําบลจอมแจง มีดังนี้ (อางอิงขอมูลจาก LSEP) 

/๖.๒ การประมง... 

หมูบาน 
ประเภท (จํานวนไร) 

ขาว ขาวโพด ยาสูบ ถ่ัวเหลือง ลําไย เงาะ กระทอน มะมวง กลวย พริก อื่นๆ 

บานดงปาลัน หมู 3 180 148   40     148  

บานหนองโคง หมู ๔ 51  3  86       

บานทรายมลู หมู ๕ 80 70  10 40 20     40 

บานร่ําเปง หมู ๖ 70 20 70  56      2 

บานแมขะจาน หมู ๗ 100 80 95  450       

บานปางเปา หมู ๘ 291 20 194 30 393      7 

บานหวยไร หมู ๙ 125 15 23  506 30 160 200 200  60 

บานทุงสีทอง หมู ๑๐ 200 60   50   30    

บานปงแสงทอง หมู ๑๑ 20 20   60   20 20  15 

รวม 1,117 433 385 40 1,681 50 160 250 220 148 124 
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 ๖.๒ การประมง 
  การประมงท่ีดําเนินภายในเขตเทศบาลตําบลจอมแจง คือ การเลี้ยงปลานิล โดยมีผูเลี้ยง
ลักษณะเปนฟารม จํานวน ๕ ราย มีจํานวนปลาประมาณ ๑๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ ตัว 

 ๖.๓ การปศุสัตว 
  การปศุสัตวท่ีดําเนินภายในเขตเทศบาลตําบลจอมแจง มีดังนี้ 
   ๑) การเลี้ยงหมู ฟารมใหญ  จํานวน ๒ แหง (ประมาณ 7,๐๐๐ ตัว) 
   ๒) การเลี้ยงหมู ฟารมเล็ก  จํานวน 4 แหง  
   ๓) การเลี้ยงวัวนม จํานวน ๖ แหง    

 ๖.4 การบริการ 
  งานบริการท่ีดําเนินภายในเขตเทศบาลตําบลจอมแจง มีดังนี้ (อางอิงขอมูลจาก กองคลัง) 
   ๑) การบริการดานปโตรเลียม/ปมน้ํามัน  
    - บจก.สุขุมเซอรวิส (ปม ปตท.)  ท่ีตั้งบานดงปาลัน หมู ๓ 
    - บจก.ทีพี เอ็นเนอรจี่ แมเนจเมนท (ปมเชลส)  ท่ีตั้งบานดงปาลัน หมู ๓ 
    - หจก.จ ชัญญาออยล (ปมบางจาก)  ท่ีตั้งบานหนองโคง หมู ๔ 
    - ปมน้ํามันขนาดเล็ก/ปมหลอด มี 4 แหง (หมู ๘ มีจํานวน ๑ แหง และ  

  หมู ๙ มีจํานวน ๓ แหง) 
   ๒) การบริการดานท่ีพัก/หองพัก มีดังนี้ 
 
     
 

 

 

 

 

 
6.5 การทองเท่ียว 

  การทองเท่ียวภายในเขตเทศบาลตําบลจอมแจงไมมีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ แตมีแหลง
ทองเท่ียวท่ีเปนสิ่งกอสรางหรือประติมากรรม ดังนี้ 
   ๑) วัดหนองโคง ท่ี ต้ัง บานหนองโคง หมู  ๔ จุดเดน คือ เปนท่ีประดิษฐาน
พระพุทธรูปอันมีลักษณะ ๔ ปาง ๔ ทิศ ขนาดใหญ ซ่ึงมองเห็นดวยตาเปลาอยางชัดเจนในระยะ ๕ กิโลเมตร 
และภายในบริเวณวัดยังเปนแหลงเรียนรูศึกษาธรรมะของเหลาพระสงฆและประชาชนดวยท่ัวไป 
   ๒) สถานธรรมพระโพธิสัตวกวนอิม ท่ีตั้งบานปงแสงทอง หมู 11 จุดเดน คือ เปนท่ี
ประดิษฐานรูปพระโพธิสัตวกวนอิม ท่ีถือวามีความสูงท่ีสุดในจังหวัด โดยมีความสูงถึง ๑๘ เมตร 

/๖.6 อุตสาหกรรม… 

หมูบาน จํานวน (แหง) 
บานดงปาลัน หมู 3 4 
บานหนองโคง หมู ๔ 0 
บานทรายมูล หมู ๕ 0 
บานร่ําเปง หมู ๖ 1 
บานแมขะจาน หมู ๗ 0 
บานปางเปา หมู ๘ 1 
บานหวยไร หมู ๙ 1 
บานทุงสีทอง หมู ๑๐ 1 
บานปงแสงทอง หมู ๑๑ 4 
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 ๖.6 อุตสาหกรรม 
  การอุตสาหกรรม/โรงงานอุตสาหกรรมภายในเขตเทศบาลตําบลจอมแจง มีดังนี้ (อางอิงขอมูล
จาก กองคลัง) 
   - บจก.ผลิตภัณฑและวัตถุกอสราง (CPAC) ท่ีตั้งบานดงปาลัน หมู ๓ 
   - โรงผลิตขนมจีน (นางสมเพชร ดงมะหิงษ) ท่ีตั้งบานดงปาลัน หมู ๓ 
   - บจก.สยามแกส แอนดปโตรเคมีคัลส (โรงงานผลิต/เติมแกส) ท่ีตั้งบานหนองโคง  

  หมู ๔ 
- หจก.อุทัยทรายทอง ท่ีตั้งบานหนองโคง หมู ๔ 

   - บจก.ไออีซี แมทา แมแตง (โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย) ท่ีตั้งบานหวยไร หมู ๙ 

 ๖.๗ การพาณิชยและกลุม 
  กลุมอาชีพภายในเขตเทศบาลตําบลจอมแจงท่ีจัดตั้งโดยประชาชนและเปนรูปธรรม มีดังนี้ 
   - กลุมจักสาน บานปางเปา หมู ๘ 
   - กลุมจัดทํา/ประดิษฐเครื่องหนัง บานปงแสงทอง หมู ๑๑ 
   - กลุมศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตําบลข้ีเหล็ก 

 ๖.๘ แรงงาน 
  ภาคแรงงานภายในเขตเทศบาลตําบลจอมแจงมักจะมีการใชแรงงานของผูรับจางตางดาว 

๗. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) (อางอิงขอมูลจาก LSEP) 

 ๗.๑ ขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาล 
  - มีจํานวนหมูบาน ๙ หมูบาน 

- มีจํานวนครัวเรือน ๓,๔๙๒ ครัวเรือน 
- มีจํานวนประชากร ๗,๗๘๔ คน 

 ๗.๒ ขอมูลดานการเกษตร   

 
 

/๗.๓ ขอมูล... 

หมูบาน 
ประเภท (จํานวนไร) 

ขาว ขาวโพด ยาสูบ ถ่ัวเหลือง ลําไย เงาะ กระทอน มะมวง กลวย พริก อื่นๆ 

บานดงปาลัน หมู 3 180 148   40     148  

บานหนองโคง หมู ๔ 51  3  86       

บานทรายมลู หมู ๕ 80 70  10 40 20     40 

บานร่ําเปง หมู ๖ 70 20 70  56      2 

บานแมขะจาน หมู ๗ 100 80 95  450       

บานปางเปา หมู ๘ 291 20 194 30 393      7 

บานหวยไร หมู ๙ 125 15 23  506 30 160 200 200  60 

บานทุงสีทอง หมู ๑๐ 200 60   50   30    

บานปงแสงทอง หมู ๑๑ 20 20   60   20 20  15 

รวม 1,117 433 385 40 1,681 50 160 250 220 148 124 
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 ๗.๓ ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร 

  
   *** หมายเหตุ ทุกพ้ืนท่ีมีน้ําไมเพียงพอตอความตองการของเกษตรกร 

 ๗.๔ ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 

 
*** หมายเหตุ ทุกพ้ืนท่ีมีน้ําไมเพียงพอตอความตองการของประชาชน 
 
 
 
 
 
 

/๘. ศาสนา... 

 
 

หมูบาน 

ลําดับความสําคญั (1 – 3) ของประเภทแหลงนํ้าในหมูบาน  
ธรรมชาต ิ สรางข้ึน  

แมนํ้า
ปง 

หวย คลอง บึง คลอง
ชลประทาน

แมแตง 

อาง
เก็บนํ้า 

บอ
บาดาล 

ฝาย แกมลิง อ่ืนๆ 

บานดงปาลัน หมู 3 3    1  2    
บานหนองโคง หมู ๔     1 2 3    
บานทรายมลู หมู ๕  2   1      
บานร่ําเปง หมู ๖  1   2  3    
บานแมขะจาน หมู ๗  1     3   2 
บานปางเปา หมู ๘  1    2 3    
บานหวยไร หมู ๙  1    2 3    
บานทุงสีทอง หมู ๑๐ 1    2 3     
บานปงแสงทอง หมู ๑๑      1 2   3 

 

หมูบาน 
แหลงน้ํา (จํานวน) 

บอบาดาล
สาธารณะ 

บอนํ้าตื้น
สาธารณะ 

ประปา
หมูบาน 

ประปาสวน
ภูมิภาค 

แหลงนํ้า
ธรรมชาต ิ

อ่ืนๆ 

บานดงปาลัน หมู 3 6  2 1  1 
บานหนองโคง หมู ๔ 4  2    
บานทรายมูล หมู ๕ 4  2    
บานร่ําเปง หมู ๖   4 1   
บานแมขะจาน หมู ๗ 4  4 1  1 
บานปางเปา หมู ๘ 2 3 2    
บานหวยไร หมู ๙ 4 2 3   8 
บานทุงสีทอง หมู ๑๐   1    
บานปงแสงทอง หมู ๑๑ 2  2    
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๘. ศาสนา ประเพณ ีวัฒนธรรม 

 ๘.๑ การนับถือศาสนา (อางอิงขอมูลจาก จปฐ.) 
  - ศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ ๙๙.๔๗ ของประชากรท้ังหมด 
  - ศาสนาคริสต คิดเปนรอยละ ๐.๕๓ ของประชากรท้ังหมด 
  - อ่ืนๆ ไมมี 

 ๘.๒ ประเพณแีละงานประจําป   
   - ประเพณีสรงน้ําพระศตวรรษมุนีศรีแมแตง จัดเปนประจําทุกปในวันมาฆบูชา 
   - ประเพณีสรงน้ําพระธาตุวัดดอยจอมแจง จัดเปนประจําทุกปในวันวิสาขบูชา 

- ประเพณีสรงน้ําพระธาตุวัดพระบาทขวงเปา จัดเปนประจําทุกปในชวงเดือน พ.ค. – มิ.ย. 

 ๘.๓ ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
  ๑) ภูมิปญญาทองถ่ิน มีดังนี้ 
   - การประดิษฐของเลนเด็กแบบลานนา โดยกลุมผูสูงอายุ 
   - การแสดงดนตรีพ้ืนเมืองลานนา โดยกลุมสตรี 
   - การแสดงพ้ืนบาน (ละครซอ) บานหวยไร หมู ๙ และบานปงแสงทอง หมู ๑๑ 
   - การประดิษฐตุงลานนา และอ่ืนๆ โดยกลุมผูสูงอายุ 
  ๒) ภาษาถ่ิน คือ คําเมืองลานนา 

 ๘.๔ สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
  - 

๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 

 ๙.๑ น้ํา 
  แหลงน้ําธรรมชาติหลักๆ ไดแก หวยแมขะจานซ่ึงมีการไหลจากทิศตะวันตกมาทิศตะวันออก
ของเขตเทศบาล และแมน้ําปงไหลผานทางทิศตะวันออก (ไหลผาน บานทุงสีทอง หมู ๑๐, บานดงปาลัน หมู 
๓, บานหนองโคง หมู ๔, บานร่ําเปง หมู ๖ และบานทรายมูล หมู ๕) 

 ๙.๒ ปาไม 
  ปาไมในเขตเทศบาลตําบลจอมแจงเปนปาประเภทเบญจพรรณ และมีสภาพปาสมบูรณใน
ระดับปานกลาง    

 ๙.๓ ภูเขา 
  ภูเขาในเขตเทศบาลตําบลจอมแจงเปนภูเขาเล็กสลับ พ้ืนท่ีราบริมแมน้ํา  

 ๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  ทรัพยากรธรรมชาติภายในเขตเทศบาลตําบลจอมแจง โดยภาพรวมแลวถือวาเหมาะสมและ
เปนปจจัยท่ีสงเสริมการพัฒนาในหลายๆดาน เพราะเปนพ้ืนท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต
อยางเพียงพอไมวาจะเปน  

/๑) แหลงน้ํา… 
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๑) แหลงน้ําธรรมชาติ เชน หวยแมขะจานซ่ึงมีการไหลจากทิศตะวันตกมาทิศ
ตะวันออกของเขตเทศบาล และแมน้ําปงไหลผานทางทิศตะวันออก (ไหลผาน บานทุงสีทอง หมู ๑๐, บานดง
ปาลัน หมู ๓, บานหนองโคง หมู ๔, บานร่ําเปง หมู ๖ และบานทรายมูล หมู ๕) เปนตน 

๒) ปาไม เชน ปาชุมชนบานปงแสงทองซ่ึงเปนแหลงตนน้ําแมมาลัย ปาไมแมขิซ่ึงเปน
แหลงตนน้ําหวยไร เปนตน 



สวนที่ ๒ สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖0) 

 

๑. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ และการเบิกจายงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 

 ๑.๑ สรุปสถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ 

  ๑) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
    มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตางๆ จํานวนท้ังหมด 83 โครงการ/กิจกรรม และมีการ
เบิกจายงบประมาณท้ังสิ้น 10,741,407.18 บาท (งบประมาณท่ีตั้งไว 12,440,540 บาท) ดังนี้ 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีต้ังไว (บาท) 
เบิกจายจริง 

(บาท) 
หมายเหตุ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน    

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 7               

(ไปหอเสื้อบาน) 

77,000 71,500.00 โอนเพ่ิมและ
จายขาดเงิน
สะสม 

2  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 7 (ซอย 20) 282,000   177,900.00  โอนเพ่ิมและ
จายขาดเงิน
สะสม 

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 7 (ซอย 17) 98,000     92,500.00  โอนเพ่ิมและ
จายขาดเงิน
สะสม 

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 7 (ซอยบานนาย

เชาว) 

81,000     75,500.00  โอนเพ่ิมและ
จายขาดเงิน
สะสม 

5 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก หมู 8 (ซอย 1) 426,000   394,000.00  โอนเพ่ิมและ
จายขาดเงิน
สะสม 

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 9 (หมูบานพ่ีนอง

ชนเผา) 

551,000   265,000.00  โอนเพ่ิมและ
จายขาดเงิน
สะสม 

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 10 (หมูบานพ่ี

นองชนเผา) 

279,000   177,000.00  โอนเพ่ิมและ
จายขาดเงิน
สะสม 

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 10 (เช่ือม 2 

หมูบาน) 

669,000   429,000.00  โอนเพ่ิมและ
จายขาดเงิน
สะสม 

9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 11 (ฟารมหมู) 415,000   264,000.00  โอนเพ่ิมและ
จายขาดเงิน
สะสม 

/ยุทธศาสตรท่ี ๒... 
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 ท่ี โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีต้ังไว (บาท) 
เบิกจายจริง 

(บาท) 
หมายเหตุ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   

   

10 สงเสริมกลุมอาชีพ  (ทุกเพศทุกวัย)  24,000     15,630.00  

11 อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอแมแตง ตามโครงการสงเสริม
กิจกรรมออกรานงานฤดูหนาวและกาชาดจังหวัดเชียงใหม 

4,000 4,000.00         

 

 

12 อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอแมแตง ตามโครงการสงเสริมการ
ทองเท่ียว (ไมดอกไมประดบั) 

20,000 20,000.00  

13 อุดหนุนท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ตามโครงการจัดงาน
มหกรรมไมดอกไมประดับ ครั้งท่ี 38 ประจําป 2557 จังหวัด
เชียงใหม 

3,000       3,000.00  

 

 

14 โครงการพัฒนาสตร ี 24,000     20,000.00  

15 โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพ (การผลิตเมล็ดพันธุขาว) 120,000     95,000.00  

16 โครงการจดัประกวดผลผลิตทางการเกษตรตําบลข้ีเหล็ก ครั้งท่ี  3 

ประจําป พ.ศ. 2557  

15,000     15,000.00  

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศอยางย่ังยืน 

   

17 โครงการจดัเก็บขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูลตําบลข้ีเหล็ก 1,392,000 1,339,800.00  

18 โครงการอบรม การลดคดัแยกขยะในชุมชน/จัดทําถังคัดแยกขยะ 10,000     10,000.00   

19 โครงการชุมชนคนรักษปา 10,000       6,600.00   

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาการอนุรักษ ฟนฟู และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภมูิปญญาทองถิ่น 

   

20 อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอแมแตงตามโครงการจัดงานรัฐพิธี 

ราชพิธีงานวันสําคัญตางๆ 

3,000 3,000.00  

21 อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอแมแตงตามโครงการสงเสริม

ประเพณ ีวัฒนธรรม(ประเพณีปใหมเมือง) 

3,000       3,000.00  

22 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลข้ีเหลก็ 50,000     50,000.00  

23 โครงการสืบสานวัฒนธรรมลานนาถวายเทียนพรรษา ประจําป 

พ.ศ. 2557 

70,000     70,000.00  

/๒๔ วันออก... 
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ท่ี โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีต้ังไว (บาท) 
เบิกจายจริง 

(บาท) 
หมายเหตุ 

24 วันออกพรรษา ประจําป พ.ศ. 2557 5,000    5,000.00  

25 โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง (ยี่เปง) ประจํา 

ป พ.ศ. 2556 

80,000     52,000.00  

26 โครงการรดนํ้าดาํหัวผูสูงอายุ สืบฮตี ตวยฮอย ปาเวณี ปใหมเมือง 

ประจําป 2557 

150,000  150,000.00  

27 โครงการสงเสริมการบริหารจัดการหอพระศตวรรษมุนีศรีแมแตง 

ประจําป 2557 

5,000       5,000.00  

28 โครงการประเพณีสรงนํ้าพระพุทธศตวรรษมุนีศรีแมแตง ประจาํป 

พ.ศ. 2557 

30,000     30,000.00  

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    

29 อุดหนุนโรงเรียนร่ําเปงวิทยา และโรงเรียนวัดหวยไร  ตาม

โครงการทันตสุขภาพของนักเรยีน 

20,000 20,000.00  

30 อุดหนุนโรงเรียนร่ําเปงวิทยา และโรงเรียนวัดหวยไร  ตามตาม

โครงการเฝาระวัง ตรวจแกไขโภชนาการและพัฒนาการของเด็ก

กอนวัยเรียน 

72,000 72,000.00  

31 อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตําบลข้ีเหล็ก 30,000 0.00  

32 อุดหนุน อาสาสมัครสาสารณสุข(อสม.) ตําบลข้ีเหล็ก (9 หมู) 90,000     90,000.00  

33 อุดหนุนเทศบาลตําบลสันมหาพน ตามโครงการแขงขันกีฬา

ทองถ่ินอําเภอแมแตงสัมพันธ ครั้งท่ี 12 ประจําป 2557 

17,000 0.00  

34 สนับสนุนนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ  110,000 0.00  

35 โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพตดิ "ข้ีเหล็กเกมส" 180,000   179,997.00  

36 โครงการปองกันและควบคุมโรคตดิติดและไมตดิตอ 5,000 0.00  

37 โครงการตรวจสอบคุณภาพนํ้าประปาหมูบาน 10,000     10,000.00  

/๓๘ อุดหนุน... 
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ท่ี โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีต้ังไว (บาท) 
เบิกจายจริง 

(บาท) 
หมายเหตุ 

38 อุดหนุนมูลนิธิเพ่ือการพัฒนากีฬาจังหวัดเชียงใหม 10,000 0.00  

39 อุดหนุนอาหารเสรมิ (นม) แกนักเรียนโรงเรียนร่ําเปงวิทยาและ

โรงเรียนวัดหวยไร 

562,380  507,369.64   

40 อาหารเสริม (นม) แกเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กหมู 7,9 215,600   165,639.11  

41 อุดหนุนอาหารกลางวันแกนักเรียนโรงเรียนร่ําเปงวิทยาและ

โรงเรียนวัดหวยไร 

1,236,000 1,236,000.00  

42 วันเด็กแหงชาติ ประจาํป พ.ศ. 2557 120,000  119,994.00  

43 พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 150,000  149,900.00  

44 โครงการจางนักเรียน นักศึกษา ทํางานชวงปดภาคเรียน 10,000    29,850.00 โอนเพ่ิม 

20,000 

45 โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการบริหารศูนยบริการ

และถายทอดเทคโนโลยีเกษตร  ตําบลข้ีเหล็ก (และจดัทํา

แผนพัฒนาการเกษตร) 

40,000   40,000.00  

 

 

46 โครงการเตรยีมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 5,000 0.00  

47 จัดซื้อเครื่องกรองนํ้าสําหรับเด็กนักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

บานแมขะจาน 

40,000  40,000.00  

48 โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพคณะกรรมการสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห ตําบลข้ีเหล็ก 

10,000 0.00  

49 โครงการศูนยบริการทางสังคมแบบมีสวนรวม(ศาลาสรางสุข) 100,000   59,220.83  

50 อุดหนุนก่ิงกาชาดอําเภอแมแตง ตาม โครงการสงเสริมสนับสนุน

กิจกรรมก่ิงกาชาดอําเภอแมแตง 

10,000   10,000.00  

51 โครงการชวยเหลือประชาชนในตําบลข้ีเหล็ก กรณีแกไขปญหา

เรงดวน 

6,000 0.00  

52 โครงการพัฒนาและสงเคราะหผูพิการ 20,000   20,000.00  

53 โครงการพัฒนาและสงเคราะหผูสงูอายุ 10,000     9,995.00  

/๕๔ โครงการ... 
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ท่ี โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีต้ังไว (บาท) 
เบิกจายจริง 

(บาท) 
หมายเหตุ 

54 โครงการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการและผูสูงอายุในชุมชนตําบล

ข้ีเหล็ก 

76,000   72,080.00   

55 สงเคราะหเบ้ียยังชีพผูติดเช้ือเอดส 108,000 108,000.00  

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ

การรกัษาความสงบเรียบรอย 

   

56 โครงการการปองกันและลดอุบัตเิหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 

2557 

1,500     1,500.00  

57 โครงการการปองกันและลดอุบัตเิหตุทางถนนชวงเทศกาล

สงกรานต 2557 

1,500     1,200.00  

58 โครงการแกไขปญหาหมอกควันไฟปาภัยแลง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2557 

6,000     6,000.00  

59 โครงการฝกอบรมทบทวนการปฏบัิติงาน และทัศนศึกษาดูงาน

ของ อปพร. 

115,000 100,000.00   

60 อุดหนุนศูนยปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติด   อ.แมแตง 

(ปกครองอําเภอแมแตง) ตามโครงการจัดระเบียบสังคม สถาน

ประกอบการ ปลอดยาเสพตดิ ประจําป 2557 

10,000   10,000.00 

 

 

61 อุดหนุนศูนยปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติด   อ.แมแตง 

(ปกครองอําเภอแมแตง) ตามโครงการพัฒนาหมูบาน/ชุมชน

เขมแข็งเอาชนะยาเสพติดอยางยั่งยืน ประจําป 2557 

10,000   10,000.00 

 

 

62 อุดหนุนคณะกรรมหมูบานตามโครงการปองกันปญหายาเสพติด

ในชุมชน 

63,000   63,000.00  

63 โครงการการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 50,000   50,000.00  

 ยุทธศาสตรท่ี 7 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี    

64 อุดหนุน ทต.อินทขิล ตามโครงการศูนยขอมูลขาวสารของ องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  อําเภอแมแตง  

30,000   30,000.00  

/๖๕ อุดหนุน... 
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ท่ี โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีต้ังไว (บาท) 
เบิกจายจริง 

(บาท) 
หมายเหตุ 

65 อุดหนุนสํานักงานสงเสรมิการปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม 

ตามโครงการศูนยประสานงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

จังหวัดเชียงใหม  ประจําปงบประมาณ  2557 

3,000 0.00  

66 โครงการเทศบาลตําบลข้ีเหล็กเคลือ่นท่ี ประจาํป พ.ศ.2557 10,000   10,000.00  

67 โครงการประชุมประชาคมหมูบาน/ตําบล  เพ่ือจัดทําแผนพัฒนา

ตําบล (พ.ศ.2558 - 2560) 

10,000   10,000.00  

68 โครงการประชุมสภาเทศบาลตําบลข้ีเหล็กสัญจร  ประจําป  พ.ศ.

2557 

5,000 0.00  

69 โครงการจดัเก็บขอมลูพ้ืนฐานตําบลข้ีเหล็ก 24,500   23,980.00   

70 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ของเทศบาลตําบลข้ีเหล็ก 

300,000 300,000.00  

71 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลข้ีเหล็ก 152,460 152,460  

72 โครงการจดัตั้งศูนยการเรยีนรู ICT ชุมชนตําบลข้ีเหล็ก (บริหาร

จัดการศูนยฯ) 

57,000   56,291.60  

73 สนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศกึษาในสังกัดฯ(ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กบานแมขะจาน,บานหวยไร) 

958,700 952,200.00  

74 จัดหา/จัดซื้อครุภณัฑ กลองถายรูปดิจิตอล 24,900   24,800.00  

75 จัดหา/จัดซื้อครุภณัฑ เครื่องถายเอกสารระบบดิจติอล 120,000   49,000.00  

76 จัดหา/จัดซื้อครุภณัฑ รถยนตประจําหนวยงาน (รถบรรทุก ดเีซล) 787,000 629,000.00  

77 โครงการกอสรางปายสํานักงาน และรั้วสํานักงานฯ 300,000 300,000.00  

78 ปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเลก็บานแมขะจาน 125,000 125,000.00  

79 ปรับปรุงระบบประปาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแมขะจาน 50,000   46,500.00  

80 กอสรางอาคารอเนกประสงค(ภายในสํานักงานฯ) 700,000 699,000.00  

81 กอสรางปายแนะนํา/บอกทาง (กอนถึง ทต.ข้ีเหล็ก) สําหรับผู

สัญจรท่ัวไป/ผูมาติดตอราชการ 

100,000   98,000.00  

/๘๒ โครงการ... 
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ท่ี โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีต้ังไว (บาท) 
เบิกจายจริง 

(บาท) 
หมายเหตุ 

82 โครงการวางทอระบายนํ้าพรอมถมดิน (ภายในสาํนักงานฯ) 212,000 210,000.00  

83. ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง ระบบโทรศัพทของหนวยงาน (จัดซื้อ

ตูสาขาโทรศัพทอัตโนมตัิ) 

55,000 0.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/2) ปงบประมาณ… 
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2) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 
    มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตางๆ จํานวนท้ังหมด 69 โครงการ/กิจกรรม และมีการ
เบิกจายงบประมาณท้ังสิ้น 14,515,647.54บาท (งบประมาณท่ีตั้งไว 15,134,480 บาท) ดังนี้ 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีต้ังไว (บาท) 
เบิกจายจริง 

(บาท) 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน   

1 กอสรางระบบประปาหมูบาน (ม.3 ดงปาลัน) (โอนตั้งรายการ
ใหมและจายขาด
เงินสะสม) 

34,500.00 

2  เปลี่ยนทอประปาท้ังระบบประปา (ม.4 หนองโคง) (โอนตั้งรายการ
ใหมและจายขาด
เงินสะสม) 

300,000.00  

3 กอสรางรางระบายนํ้า คสล. บานนายสุพร ถึง บานนายอินสม (ม. ๕ 

ทรายมลู) 

(โอนตั้งรายการ
ใหมและจายขาด
เงินสะสม) 

15,000.00  

4 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมภิาค ตามโครงการขยายเขตไฟฟาและสายพาด

ดับไฟฟาสาธารณะและไฟก่ิงสาธารณะ ภายในหมูบาน (ม.6 ร่าํเปง) 

(โอนตั้งรายการ
ใหมและจายขาด
เงินสะสม) 

    184,047.67 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียง   

  

5 อุดหนุนท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ตามโครงการจดังานมหกรรมไม

ดอกไมประดับ จังหวัดเชียงใหม 

3,000 3,000.00 

6 อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอแมแตง ตามโครงการสงเสริมกิจกรรมออ

กรานงานฤดูหนาวและกาชาดจังหวัดเชียงใหม 

8,000 8,000.00 

7 อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอแมแตง ตามโครงการจัดงานมหกรรมไม

ดอกไมประดับจังหวัดเชียงใหม 

30,000 30,000.00 

8 โครงการสงเสริมการผลิต/ปลูกผักปลอดภัย (สวนครัวรั้วกินได) 20,000 20,000.00 

9 โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพ การผลิตเมลด็พันธุขาว (ตอยอด) 100,000 95,240.00               

 

10 โครงการโฆษณาประชาสัมพันธสนิคาในตําบลข้ีเหล็ก 5,000 3,500.00 

 

/11 โครงการ... 
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ท่ี โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีต้ังไว (บาท) 
เบิกจายจริง 

(บาท) 

11 โครงการฝกอบรมอาชีพ/สงเสริมกลุมอาชีพ (ทุกเพศทุกวัย)  30,000 30,000.00 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศอยางย่ังยืน 

  

12 โครงการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 15,000 15,000.00 

13 โครงการอบรมการคัดแยกขยะในครัวเรือน 10,000 9,600.00  

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาการอนุรักษ ฟนฟู และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภมูิปญญาทองถิ่น 

  

14 อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอแมแตงตามโครงการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี

งานวันสําคัญตางๆ 

3,000 3,000.00 

15 อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอแมแตงตามโครงการสงเสริมประเพณ ี

วัฒนธรรม(ประเพณีปใหมเมือง) 

3,000       3,000.00 

16 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลข้ีเหลก็ 50,000 50,000.00 

17 โครงการวันออกพรรษา (ตักบาตรเทโวโรหนะ) 5,000 5,000.00 

18 โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง 80,000 72,000.00 

19 โครงการรดนํ้าดาํหัวผูสูงอายุ สืบฮตี ตวยฮอย ปาเวณีปใหมเมือง 180,000    149,500.00 

20 โครงการสรงนํ้าพระพุทธศตวรรษมุนีศรีแมแตง   30,000 30,000.00 

21 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 100,000 

(โอนเพ่ิม 

๕๐,๐๐๐) 

149,600.00 

22 โครงการเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราช

กุมาร ีในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 

20,000 18,050.00 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน   

23 อุดหนุนโรงเรียนร่ําเปงวิทยา และโรงเรียนวัดหวยไร  ตามโครงการทันต

สุขภาพของนักเรียน 

20,000 20,000.00 

24 อุดหนุนโรงเรียนร่ําเปงวิทยา และโรงเรียนวัดหวยไร  ตามตามโครงการ

เฝาระวัง ตรวจแกไขโภชนาการและพัฒนาการของเด็กกอนวัยเรียน 

72,000 72,000.00 

/25 อุดหนุน... 
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ท่ี โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีต้ังไว (บาท) 
เบิกจายจริง 

(บาท) 

25 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 9 หมูบาน 135,000 67,500.00 

26 โครงการแขงขันกีฬาประจําตําบล"ข้ีเหล็กเกมส" เพ่ือความปรองดองและ

สมานสามัคค ี

200,000 200,000.00 

27 การสนับสนุนอุปกรณ ดานนันทนาการแกประชาชน/เยาวชน 55,000 55,000.00 

28 โครงการปองกันและควบคุมโรคตดิตอ และโรคไมตดิตอ 50,000 21,514.60 

29 โครงการตรวจสอบคุณภาพนํ้าประปาหมูบาน 10,000 

(โอนเพ่ิม 2,๐๐๐) 

12,000.00 

30 อุดหนุนโรงเรียนร่ําเปงวิทยา และโรงเรียนวัดหวยไร ตามโครงการอาหาร

กลางวันแกเด็กนักเรียน 

1,416,000 1,236,000.00 

31 โครงการการจัดอาหารเสรมิ(นม) ใหแก ศพด.ในสังกัดเทศบาลตาํบล

ข้ีเหล็ก โรงเรียนร่ําเปงวิทยาและโรงเรียนวัดหวยไร 

928,480 697,107.79 

32 สนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศกึษาในสังกัดเทศบาลตําบลข้ีเหล็ก 1,120,500 891,300.00 

33 โครงการวันเด็กแหงชาต ิ 120,000 119,965.00 

34 อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตําบลข้ีเหล็ก 30,000 30,000.00 

35 โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการบริหารศูนยบริการและ

ถายทอดเทคโนโลยีเกษตร ตําบลข้ีเหล็ก 

40,000 39,900.00 

36 โครงการพัฒนาสตร ี 20,000 20,000.00 

37 โครงการจางนักเรียน นักศึกษา ทํางานชวงปดภาคเรียน 30,000 29,600.00 

38 โครงการเยาวชน ประชาชนคนถ่ิน รวมชวยรวมพัฒนาทองถ่ิน 100,000   100,000.00 

39 โครงการอบรมใหความรูดาน พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ หรือ

กฎหมายตางๆแกผูนําชุมชนหรือประชาชนท่ัวไป 

20,000     20,000.00 

40 อุดหนุนก่ิงกาชาดอําเภอแมแตง ตามโครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม

ก่ิงกาชาดอําเภอแมแตง 

10,000 10,000.00 

41 โครงการศูนยบริการทางสังคมแบบมีสวนรวม 100,000 32,455.22 

/42 โครงการ... 
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ท่ี โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีต้ังไว (บาท) 
เบิกจายจริง 

(บาท) 

42 โครงการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนพิการและผูสูงอายุในชุมชนตําบลข้ีเหล็ก 75,000 69,800.00 

43 โครงการพัฒนาและสงเคราะหผูสงูอายุ 10,000 10,000.00 

44 การสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 108,000 108,000.00 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรกัษา

ความสงบเรียบรอย 

  

45 โครงการการปองกันและลดอุบัตเิหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 1,500     1,200.00 

46 โครงการการปองกันและลดอุบัตเิหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 1,500     1,200.00 

47 โครงการการปองกันแกไขปญหาหมอกควัน ไฟปา ภัยแลง 6,000     3,000.00 

48 โครงการฝกอบรมทบทวน อปพร. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 15,000 14,430.60 

49 โครงการอบรมวินัยจราจร และความปลอดภัยบนทองถนน 25,000   25,000.00 

50 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานตามโครงการปองกันปญหายาเสพตดิใน

ชุมชน 

63,000 63,000.00 

51 โครงการการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 90,000   63,000.00 

 ยุทธศาสตรท่ี 7 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี   

52 อุดหนุนเทศบาลตําบลอินทขิล ตามโครงการศูนยขอมูลขาวสารของ 

อปท.อ.แมแตง ประจําปงบประมาณ 2558 

30,000 30,000.00 

53 โครงการจดัเก็บขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูลตําบลข้ีเหล็ก 1,400,000 1,347,072.36 

54 โครงการสงเสริมการบริหารจัดการหอพระศตวรรษมุนีศรีแมแตง  5,000 5,000.00 

55 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสูการพัฒนาทองถ่ินแบบ

บูรณาการ 

15,000 13,770.00 

56 โครงการประชุมประชาคมหมูบาน/ตําบล เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาตําบล 

(พ.ศ.2559 - 2561) 

10,000 10,000.00 

/57 โครงการ... 
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ท่ี โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีต้ังไว (บาท) 
เบิกจายจริง 

(บาท) 

57 โครงการบริหารจัดการศูนย ไอ.ซี.ที ชุมชนตําบลข้ีเหล็ก เพ่ือพอหลวง 57,000 43,812.30 

58 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน ของกลุมผูนําชุมชน,กลุมผูนําสตร,ี กลุมผูนําอาชีพ  

300,000 299,255.00 

59 โครงการบริหารจัดการศูนยปรองดองสมานฉันทเทศบาลตําบลข้ีเหล็ก 20,000 9,982.00 

60 กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมลานคอนกรีตภายในสํานักงานเทศบาล 350,000 348,000.00 

61 ปรับภูมิทัศนภายสํานักงานเทศบาล 300,000 299,000.00 

62 กอสรางหองนํ้าบุคลากร ใน ศพด.บานแมขะจาน 150,000 148,000.00 

63 ปรับปรุงอาคารเรียน ศพด.บานแมขะจาน 350,000 349,000.00 

64 คาบํารุง และปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง 300,000 38,200.00 

65 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลข้ีเหล็ก 80,000 65,545.00 

66 จัดซื้อรถตักหนาขุดหลัง เพ่ือใชในกิจการของเทศบาล (โอนตั้งรายการ

ใหมและจายขาด

เงินสะสม) 

3,800,000.00 

67 จัดซื้อรถดัม๊ เพ่ือใชในกิจการของเทศบาล (โอนตั้งรายการ

ใหมและจายขาด

เงินสะสม) 

1,850,000.00 

68 กอสรางหองนํ้า สําหรับบริการประชาชน (บริเวณสํานักงาน) (โอนตั้งรายการ

ใหม) 

500,000.00 

69 กอสรางถนน คสล. บริเวณ ศพด.แมขะจาน (โอนตั้งรายการ

ใหม) 

98,000.00 

 
 

 

 

 
/3) ปงบประมาณ... 
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3) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 
  มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตางๆ จํานวนท้ังหมด 97 โครงการ/กิจกรรมและมีการ

เบิกจายงบประมาณท้ังสิ้น 8,876,850.01 บาท (งบประมาณท่ีตั้งไว 10,348,140บาท) ดังนี้ 

ท่ี โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีต้ังไว (บาท) 
เบิกจายจริง 

(บาท) 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน   

1 กอสรางถนน คสล. (จากบานคณุเอกสิทธ์ิ ถึง ถนนสายหลัก) หมู ๕ บาน

ทรายมลู 

140,000 140,000.00 

2 กอสรางอาคารอเนกประสงค หมู ๗ บานแมขะจาน 500,000 433,000.00  

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหวางหมู 3 - หมู 10  (โอนตั้งรายการ
ใหมและจายขาด
เงินสะสม) 

                       

10,000.00  

4 โครงการเสรมิไหลทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลักร่ําเปง - แมขะ

จาน)   

(โอนตั้งรายการ
ใหมและจายขาด
เงินสะสม) 
 

10,000.00  

5 โครงการเปลี่ยนทอสงนํ้าประปาหมูบานพรอมขยายเขต หมู 8 บานปาง

เปา  

(โอนตั้งรายการ
ใหม) 

  99,000.00  

6  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 10 บานทุงสีทอง (หลัง

ศูนย ชรบ.)  

(โอนตั้งรายการ
ใหมและจายขาด
เงินสะสม) 

        10,000.00  

7  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 10 บานทุงสีทอง 

(จุดเริ่มตนหนาบานนายอะตา)  

(โอนตั้งรายการ
ใหม) 

  150,000.00  

8  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 11 บานปงแสงทอง 

(ซอย 17)  

(โอนตั้งรายการ
ใหมและจายขาด
เงินสะสม) 
 

          10,000.00  

9 โครงการซอมแซมระบบประปาหมูบาน หมูท่ี 4 บานหนองโคง   (โอนตั้งรายการ
ใหม) 

  145,000.00  

10 โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูท่ี 7 บานแมขะจาน (ปรับแผนฯครั้งท่ี ๑) (โอนตั้งรายการ
ใหม) 

        90,000.00  

11 โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูท่ี 10 บานทุงสีทอง (ปรับแผนฯครั้งท่ี ๑) (โอนตั้งรายการ
ใหม) 

     90,000.00  

12 โครงการกอสรางทํานบก้ันนํ้าหวยตนยาง หมูท่ี 8 บานปางเปา (ปรบั

แผนฯครั้งท่ี ๑) 

(โอนตั้งรายการ
ใหม) 
 

      5,000.00  

/ยุทธศาสตรท่ี ๒... 
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ท่ี โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีต้ังไว (บาท) 
เบิกจายจริง 

(บาท) 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียง   

  

13 อุดหนุนท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ตามโครงการจัดงานมหกรรม

ไมดอกไมประดับ จังหวัดเชียงใหม 

3,000 3,000.00 

14 อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอแมแตง ตามโครงการสงเสริมกิจกรรมออ

กรานงานฤดูหนาวและกาชาดจังหวัดเชียงใหม 

8,000 8,000.00 

15 อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอแมแตง ตามโครงการจดังานมหกรรมไม

ดอกไมประดับจังหวัดเชียงใหม 

30,000 30,000.00 

16 โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการบริหารศูนยบริการและ

ถายทอดเทคโนโลยีเกษตร 

50,000           49,190.00  

 

17 โครงการสงเสริมการดํารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สงเสริมการ

ปลูกพืชผักสวนครัว)  

12,000 11,995.00 

18 โครงการจดัทําแปลงสาธิตเพ่ือการผลิตเมล็ดพันธุขาว (ตอยอดโครงการ

ผลิตเมล็ดพันธุขาว) 

50,000    50,000.00 

19 โครงการรณรงคการใชปุยพืชสด 5,000  4,950.00 

20 โครงการสงเสริมอาชีพทางเลือกแกเกษตรกร (เลี้ยงจิ้งหรดี) 7,000   6,960.00 

21 โครงการประมงหมูบาน 20,000  19,970.00 

22 โครงการฝกอบรมอาชีพสตร ี 10,000   10,000.00 

23 โครงการฝกอบรมอาชีพผูสูงอาย ุ 10,000 10,000.00 

24 โครงการฝกอบรมอาชีพดานคหกรรม 10,000 10,000.00 

25 โครงการฝกอบรมอาชีพดานหัตถกรรม 10,000 10,000.00 

26 โครงการฝกอบรมอาชีพดานงานประดิษฐ 10,000 10,000.00 

27 โครงการสงเสริมกิจกรรมวันเกษตรอินทรีย วันเงาะโรงเรียน และของดี

อําเภอแมแตง 

5,000 0.00 

/ยุทธศาสตรท่ี 3... 
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โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีต้ังไว (บาท) 
เบิกจายจริง 

(บาท) 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศอยางย่ังยืน 

  

28 โครงการปลูกตนไม ในวันแม 6,500   6,450.00 

29 โครงการลด คัด แยก ขยะ 10,000    9,950.00 

30 โครงการขยะแลกไข 10,000 0.00 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาการอนุรักษ ฟนฟู และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภมูิปญญาทองถิ่น 

  

31 อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอแมแตงตามโครงการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี

งานวันสําคัญตางๆ 

7,000 7,000.00 

32 อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอแมแตง ตามโครงการสงเสริมประเพณี 

วัฒนธรรมทองถ่ินประเพณีปใหมเมือง 

7,000 7,000.00 

33 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลข้ีเหลก็ 50,000 35,000.00 

34 โครงการสงเสริม สืบสาน อนุรักษวัฒนธรรมลานนา ถวายเทียนพรรษา 10,000 0.00 

35 โครงการวันออกพรรษา 5,000   5,000.00 

36 โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง 230,000 222,400.00 

37 โครงการวันผูสูงอาย/ุวันสงกรานต ประจําป 2559 120,000 119,760.00 

38 โครงการประเพณีสรงนํ้าพระพุทธศตวรรษมุนีศร ี แมแตง   30,000        30,000.00 

39 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 200,000 199,850.00 

40 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559 55,000 52,200.00 

41 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ 30,000    5,550.00 

42 โครงการกิจกรรมวันทองถ่ินไทย 10,000 0.00 

43 โครงการวันเทศบาล 15,000 0.00 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน   

44 อุดหนุนเงินตามโครงการสาธารณสุขมูลฐานหมูบาน (อสม.) 67,500          67,500.00 

45 โครงการแขงขันกีฬาเช่ือมความสมัพันธ  “จอมแจงเกมส” 490,000 0.00 

/๔๖ โครงการ... 
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ท่ี โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีต้ังไว (บาท) 
เบิกจายจริง 

(บาท) 
46 โครงการปองกันและควบคุมโรคตดิตอ 50,000    34,481.80 

47 โครงการตรวจสอบคุณภาพนํ้าประปาหมูบาน 15,000           13,620.00 

48 โครงการประชาสมัพันธการปองกันโรคมะเร็งเตานมและมะเร็งปากมดลูก 1,800 0.00 

49 โครงการจดัเก็บขยะมูลฝอย 1,400,000 1,381,831.95 

50 อุดหนุนโรงเรียนร่ําเปงวิทยา และโรงเรียนวัดหวยไร ตามโครงการอาหาร

กลางวันแกเด็กนักเรียน 

1,228,000  1,133,000.00 

51 โครงการการจัดอาหารเสรมิ (นม) ใหแก ศพด.ในสังกัดเทศบาล 336,367                      

721,060.30  

 

52 โครงการการจัดอาหารเสรมิ(นม) ใหแก โรงเรียนร่ําเปงวิทยาและโรงเรียน

วัดหวยไร 

588,273 

53 สนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศกึษาในสังกัดเทศบาล 1,549,200    1,218,260.00 

54 โครงการวันเด็กแหงชาต ิ 150,000         150,000.00  

55 อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตําบลข้ีเหล็ก 30,000 0.00 

56 โครงการจดัตั้งศูนยขอมลูขาวสารบริการประชาชน (ภายในสํานักงาน) 10,000 0.00 

57 โครงการจางนักเรียน นักศึกษา ทํางานชวงปดภาคเรียน 30,000          27,000.00  

58 โครงการคายฝกทักษะทางวิชาการชวงปดภาคเรียน 35,000 0.00 

59 โครงการปรับปรุงอาคารเรยีนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 300,000 0.00 

60 กอสรางโรงอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 250,000  432,000.00  

61 ปรับปรุงหมอแปลงไฟฟาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 20,000        15,300.00  

62 โครงการเตรยีมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 5,000 0.00 

63 อุดหนุนก่ิงกาชาดอําเภอแมแตง ตามโครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม

ก่ิงกาชาดอําเภอแมแตง 

10,000 10,000.00 

64 โครงการศูนยบริการทางสังคมแบบมีสวนรวม 65,000     25,381.36 

65 โครงการโรงเรยีนผูสูงอาย ุ 48,000   2,595.00 

66 โครงการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนพิการและผูสูงอายุในชุมชนตําบลข้ีเหล็ก 75,000  72,000.00 

/67 โครงการ... 
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ท่ี โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีต้ังไว (บาท) 
เบิกจายจริง 

(บาท) 
67 โครงการจายเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 35 ราย 210,000 204,500.00 

68 โครงการจดัเก็บขอมลูผูสูงอายุภายในเขตเทศบาล 20,000        18,623.00 

69 โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอาย ุ 7,000 0.00 

70 โครงการเยี่ยมบานผูสูงอาย ุ 6,000       2,520.00 

71 โครงการเยี่ยมบานคนพิการ 6,000           1,740.00 

72 โครงการประชาสมัพันธการข้ึนทะเบียนรับเบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุและเบ้ีย

ความพิการ  

1,500     1,500.00 

73 โครงการประชาสมัพันธสิทธิประโยชนของผูสูงอายุ 1,000 0.00 

74 โครงการอบรมสงเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอาย ุ 60,000  60,000.00 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรกัษา

ความสงบเรียบรอย 

  

75 โครงการการปองกันและลดอุบัตเิหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 1,500 1,500.00 

76 โครงการการปองกันและลดอุบัตเิหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 1,500 1,500.00 

77 โครงการการปองกันแกไขปญหาหมอกควัน ไฟปา ภัยแลง 6,000 0.00 

78 โครงการฝกอบรม/อบรมทบทวน และทัศนศึกษาดูงาน อปพร. ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2559 

305,000 0.00 

79 โครงการฝกอบรมทบทวน อปพร. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 15,000 0.00 

80 โครงการบริหารจัดการศูนยปรองดองสมานฉันทเทศบาล 10,000 0.00 

81 กอสรางสถานีสูบนํ้า 85,000 85,000.00 

82 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานตามโครงการปองกันปญหายาเสพตดิใน

ชุมชน 

63,000 63,000.00 

83 โครงการการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 30,000 0.00 

 ยุทธศาสตรท่ี 7 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี   

84 อุดหนุนเทศบาลตําบลสันมหาพน ตามโครงการศูนยขอมลูขาวสารของ 

อปท.อ.แมแตง ประจําปงบประมาณ 2559 

30,000 30,000.00 

/85 โครงการ... 
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ท่ี โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีต้ังไว (บาท) 
เบิกจายจริง 

(บาท) 
85 โครงการสงเสริมการบริหารจัดการหอพระศตวรรษมุนีศรีแมแตง  5,000     5,000.00 

86 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสูการพัฒนาทองถ่ินแบบ

บูรณาการ 

15,000  13,780.00 

87 โครงการประชุมประชาคมหมูบาน/ตําบล เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาตําบล 

(พ.ศ.2560 - 2562) 

10,000   10,000.00 

88 โครงการประชุมสภาเทศบาลสัญจร 10,000 0.00 

89 โครงการบริหารจัดการศูนย ไอ.ซี.ที ชุมชนตําบลข้ีเหล็ก เพ่ือพอหลวง 60,000   19,131.60 

90 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 300,000 300,000.00 

91 โครงการอบรมการพัฒนาและสงเสริมจติสาํนึก ดานคณุธรรม และ

จริยธรรม 

60,000    94,000.00 

92 โครงการเสรมิสรางพลเมืองวิถีประชาธิปไตย 20,000 0.00 

93 โครงการปณิธานความดี ปมหามงคล 10,000 0.00 

94 โครงการบริการจดัเก็บภาษีเคลื่อนท่ี 10,000     1,800.00 

95 ปรับปรุงปายสํานักงานเทศบาล 100,000   90,000.00 

96 กอสรางลานอเนกประสงค /ลงหนิคลุกบดอัดแนน 450,000 443,000.00 

97 การพัฒนาครผููดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กของ ศพด.ในสังกัดเทศบาล 10,000 0.00 

 

 

 

 

 

 

 

/๑.๒ การประเมิน... 
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๑.๒ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

  ๑) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

   - เชิงปริมาณ    

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ/กิจกรรม  
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ 

คิดเปนรอยละ 
ตามแผนพัฒนา 

สามป  
ดําเนินการจริง 

1. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 9 9 100.00 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   

12 7 58.33 

3. การพัฒนาการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศอยางยั่งยืน 

8 3 37.50 

4. การพัฒนาการอนุรักษ ฟนฟู และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

16 9 56.25 

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 38 27 71.05 

6. การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบรอย 

15 8 53.33 

7. การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 29 20 68.97 

รวม 127 83 65.35 

   - เชิงคุณภาพ 
การพัฒนาของเทศบาลตําบลจอมแจงไดเปนไปตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๗ ท่ี

ไดวางไวโดยคิดเปนรอยละ ๖๕.๓๕ ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง โดยโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานไดรับการดําเนินการจริงมากท่ีสุดหากเปนเทียบกับยุทธศาสตรตางๆ ท้ังนี้
เพราะวาการดําเนินตามยุทธศาสตรดังกลาวเปนการพัฒนาท่ีเปนผลผลิตท่ีสามารถจับตองได และประชาชนยัง
มีความตองการสูงท่ีจะใหมีการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานดังกลาวเพราะเปนสิ่งท่ีจําเปนตอการดํารง
ชีวิตประจําวัน เชน การมีเสนทาง/ถนนท่ีไดมาตรฐานสําหรับการเดินทาง การมีแหลงน้ําท่ีเหมาะสําหรับอุปโภค
บริโภค เปนตน 

สําหรับการพัฒนาดานอ่ืนๆอาจจะยังไมเพียงพอตอความตองการของประชาชนหรือ
ผูเก่ียวของ เนื่องจากเทศบาลมีขอจํากัดเรื่องงบประมาณสําหรับดําเนินการ  
    
 

/2) ปงบประมาณ... 
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2) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 

- เชิงปริมาณ 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ/กิจกรรม  
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕8 

คิดเปนรอยละ 
ตามแผนพัฒนา 

สามป  
โครงการท่ีได
ดําเนินการจริง 

1. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 10 4 40.00 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   

10 7 70.00 

3. การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศอยางยั่งยืน 

5 2 40.00 

4. การพัฒนาการอนุรักษ ฟนฟู และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

13 9 69.23 

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 32 22 68.75 

6. การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบรอย 

10 7 70.00 

7. การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 27 18 66.67 

รวม 107 69 64.49 

- เชิงคุณภาพ 
การพัฒนาของเทศบาลตําบลจอมแจงไดเปนไปตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕8 ท่ี

ไดวางไวโดยคิดเปนรอยละ ๖4.49 ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง โดยโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และดานการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ไดรับการดําเนินการจริงมากท่ีสุดหากเปนเทียบกับยุทธศาสตรตางๆ 
ท้ังนี้เพราะวาการดําเนินตามยุทธศาสตรดังกลาวถือเปนสําคัญเปนอยางยิ่งเพราะเปนการสงเสริมใหประชาชนมี
การดําเนินชีวิตไดอยางมีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และประกอบกับทางภาครัฐไดมีการเนน
ย้ําใหมีการดําเนินการจัดระเบียบชุมชน สังคม อยางจริงจังและตอเนื่อง 

สําหรับการพัฒนาดานอ่ืนๆอาจจะยังไมเพียงพอตอความตองการของประชาชนหรือ

ผูเก่ียวของ เนื่องจากเทศบาลมีขอจํากัดเรื่องงบประมาณสําหรับดําเนินการ  

/3) ปงบประมาณ...  
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 3) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

- เชิงปริมาณ 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ/กิจกรรม  
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕9 

คิดเปนรอยละ 
ตามแผนพัฒนา 

สามป  
โครงการท่ีได
ดําเนินการจริง 

1. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 23 12 52.17 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   

17 15 88.24 

3. การพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ
อยางยั่งยืน 

7 3 42.86 

4. การพัฒนาการอนุรักษ ฟนฟู และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

15 13 86.67 

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 40 31 77.5 

6. การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบรอย 

14 9 64.29 

7. การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 21 14 66.67 

รวม 137 97 70.80 

- เชิงคุณภาพ 
การพัฒนาของเทศบาลตําบลจอมแจงไดเปนไปตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕9 ท่ี

ไดวางไวโดยคิดเปนรอยละ ๖9.29 ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง โดยโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดรับการดําเนินการจริงมากท่ีสุดหากเปน
เทียบกับยุทธศาสตรตางๆ ท้ังนี้เพราะวาการดําเนินตามยุทธศาสตรดังกลาวถือเปนสําคัญเปนอยางยิ่งเพราะ
เปนการสงเสริมใหประชาชนมีการดําเนินชีวิตไดอยางมีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

สําหรับการพัฒนาดานอ่ืนๆอาจจะยังไมเพียงพอตอความตองการของประชาชนหรือ

ผูเก่ียวของ เนื่องจากเทศบาลมีขอจํากัดเรื่องงบประมาณสําหรับดําเนินการ 

/๒. ผลท่ีได...  
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๒. ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

 ๒.๑ ผลท่ีไดรับหรือผลท่ีสําคัญ 
  ๑) ประชาชนไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาในแตละดาน โดยเฉพาะการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน ซ่ึงถือวาเปนการพัฒนาท่ีหรือเปนรูปธรรมและเกิดประโยชนกับตนเองโดยตรง ท้ังนี้เปนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนดวย 
  ๒) หนวยงาน (เทศบาล) ไดปฏิบัติตามนโยบายของผูบริหาร/สมาชิกสภาท่ีไดมีการกําหนดไว
ตามกฎหมายโดยเนนผลประโยชนของประชาชนและราชการเปนสําคัญ 
  ๓) มีการพัฒนาในทุกดานๆโดยมีการบูรณาการในพ้ืนท่ีทองถ่ินอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 
  ๔) หนวยงาน (เทศบาล) ไดปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลโดยเนนกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชนเปนสําคัญ  

๒.๒ ผลกระทบ  
 ๑) การดําเนินการพัฒนาในหลายๆดานยังไมเพียงพอตอความจําเปนข้ันพ้ืนฐานของ

ประชาชน 
 ๒) การบริหารจัดการทางภาครัฐในภาพใหญมีผลกระทบตอการปฏิบัติตามนโยบายของ

ผูบริหารทองถ่ิน ท้ังนี้อาจจะเนื่องมาจากการมีงบประมาณเพ่ือดําเนินการท่ีลดนอยลง 
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๓. สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมาและแนวทางการแกไข ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

 

ปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไข 
๑. เทศบาลมีรายไดไมเพียงพอหรือไดรับการอุดหนุน
งบประมาณไมเพียงพอ ตอการพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน
เทาท่ีควร 

- กําหนดประเด็นการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานให
เหมาะสมแกการพัฒนาในระดับพ้ืนท่ี โดยคํานึงถึง
ความจําเปนเร งดวน และลักษณะตองการของ
ประชาชน 
- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงาน
ภาครัฐ (หนวยงานอ่ืนๆ) สําหรับการดําเนินโครงการ 
 

๒. ประชาชนมักจะไมคอยใหความรวมมือในการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาในหมูบาน/ชุมชนเทาท่ีควร 
โดยพิจารณาจากการเขารวมการประชุมประชาคม
หมูบาน/ชุมชนเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

- ประชาสัมพันธในหลากหลายดานถึงบทบาทและ
ห น า ท่ี ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ใ น ก า ร มี ส ว น ร ว ม
กระบวนการพัฒนาของหมูบาน/ชุมชนตนเอง  
- ขอความรวมมือใหผูนําหมูบาน/ชุมชนกําหนดให
ประชาชนในพ้ืนท่ีรวมกระบวนการการมีสวนรวม
อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 
 

๓. ทิศทางการพัฒนาของภาครัฐในระดับมหาภาคยัง
เปนไปอยางเรงรีบทําใหการดําเนินการในสวนท่ี
เก่ียวกับเทศบาลจําตองเปนไปอยางเรงดวนทําให
บางครั้งการดําเนินการเกิดความคลาดเคลื่อน 
 

- ถือปฏิบัติตามแนวทาง/กฎระเบียบท่ีวางไวหรือท่ี
กําหนดมาอยางเครงครัดโดยถือประโยชนอันเกิดแก
ประชาชนและราชการเปนสําคัญ 

๔. การพัฒนาดานตางๆยังขาดความตอเนื่องและ
สมํ่าเสมอ 

- พิจารณาดําเนินการโครงการในลักษณะโครงการ
แบบตอเนื่องและบูรณาการ ท้ังนี้โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมกับสถานะการคลังของเทศบาลเปน
สําคัญ  
 

5. การพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีทอง ถ่ินยั ง ไมคอยได รั บการสนับสนุน
เทาท่ีควร ท้ังนี้อาจเปนเพราะวายังขาดแกนนําหรือผูท่ี
มีความรูเฉพาะดานขับเคลื่อนดําเนินการ 
 

- ประชาสัมพันธขอความรวมมือกับผูเก่ียวของเขามามี
สวนรวมในการดําเนินการ  
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     ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
 วิสัยทัศน์ 

“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา  ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

 กรอบยุทธศาสตร์ 
1. ด้านความมั่นคง  
1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง  ขจัดคอร์รัปชั่น 

สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม  
3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน  ตลอดจนการบริหาร

จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
4) การพัฒนาระบบกลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ

รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
รูปแบบใหม่  

5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  

6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ  และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  

7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการเสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง  ยั่งยืน และ

ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ  ผู้ประกอบการ ยกระดับ

ผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  
4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  ชายแดน และ

พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ  
 

/5) การลงทุน… 
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5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง  ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและ พัฒนา  

6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการ  พัฒนากับ
นานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 

   3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง   
3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  
2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน  
5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1) จัดระบบอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  
2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ  
3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพ่ือสิ่งแวดล้อม 

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
1) การปรับปรุงโครงสร้างบทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
6) ให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล  
7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

/1.2 แผนพัฒนา… 
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 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 วิสัยทัศน์ 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
 กรอบยุทธศาสตร์ 

    ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
   วัตถุประสงค์ 
   ๑)  เพื่อปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 
   ๒)  เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 
   ๓)  เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต 
   ๔)  เพื่อเสริมสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคนและประเทศ  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
   วัตถุประสงค์ 

 ๑) เพ่ือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้
ต่ าสุด 

   ๒) เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง  
   ๓) เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
   วัตถุประสงค์ 
   ๑)  สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ดังนี้ 

- เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนเปูาหมาย
การเพ่ิมรายได้ต่อหัว 
  - เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิมและสร้างฐานการผลิต
และรายได้ใหม่ 

- เพ่ือสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการ
แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
         - เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งและรักษาวินัยทาง
การเงินการคลัง และพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่สนับสนุนการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ 

๒) สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา  เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน ดังนี้ 

- เพ่ือส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างมูลค่าและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตของสินค้าและบริการ 

- เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานรายได้ใหม่ท่ีส าคัญ พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศเพ่ือให้ฐานการผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกรมีความม่ันคง 

/- เพ่ือเร่ง… 
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- เพ่ือเร่งผลักดันให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเด่นในด้าน
คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยในตลาดโลก 

- เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของอุตสาหกรรมส าคัญเดิมให้สามารถต่อยอดสู่อุตสาหกรรม
แห่งอนาคตที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้มข้น และสร้างรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่บน
ฐานของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

- เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหม่ในการปรับตัวสู่
เศรษฐกิจฐานบริการที่เข้มแข็งขึ้น รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 

- เพ่ือพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและอ านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน
ให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย รวมทั้งพัฒนาสังคม
ผู้ประกอบการ 

- เพ่ือพัฒนาระบบการเงินของประเทศให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ การค้า และการลงทุน 

- เพ่ือสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินฐานรากและระบบสหกรณ์ให้
สนับสนุนบริการทางการเงินในระดับฐานรากและเกษตรกรรายย่อย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
   วัตถุประสงค์ 
   ๑) รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

 ๒) สร้างความม่ันคงด้านน้ าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบให้มี
ประสิทธิภาพ 

   ๓) บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีข้ึน 
 ๔) พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่ง
คั่งและยั่งยืน 

   วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพ่ือปกปูองสถานบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้ง
ปูองกันปัญหาภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ 

๒) เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการด้านความม่ันคง และมีศักยภาพในการปูองกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัย
คุกคามทั้งภัยทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
 ๓) เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ ในการสนับสนุนการ
รักษาความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ 
 

/๔) เพ่ือเพ่ิม… 
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๔) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

   วัตถุประสงค์ 
   ๑) เ พ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล 

 ๒) เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชน
ในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้ 

   ๓) เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
 ๔) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกด้วย
ความรวดเร็ว และเป็นธรรมแก่ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
   วัตถุประสงค์ 

 ๑) เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า รวมทั้ง
มีกลไกก ากับ ดูแล การประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส ให้สามารถสนับสนุน
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 

๒) เพ่ือสร้างความม่ันคงทางพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการ
ใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน 

๓) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างท่ัวถึง
ทั้งประเทศ ในราคาท่ีเหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้ง
พัฒนาระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่
ผู้ใช้บริการ 

๔) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ าประปาทั้ง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้ าสูญเสียในระบบประปา และสร้าง
กลไกการบริหารจัดการการประกอบกิจการน้ าประปาในภาพรวมของประเทศ 

๕) เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือลดการ
น าเข้าจากต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
   วัตถุประสงค์ 

 ๑) เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้น
ก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเปูาหมาย 
 
 

/ยุทธศาสตร์ที่ ๙… 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาภาพ เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
   วัตถุประสงค์ 
   ๑)  เพื่อกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากขึ้น 
   ๒) เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่ม 

 ๓) เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และเพ่ิมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

๔) เพ่ือพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ
การพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
   วัตถุประสงค์ 

 ๑) เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของท าเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมโยงส าคัญ
ของแนวระเบียบเศรษฐกิจต่างๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของไทย 

๒) เพ่ือขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศเป็น
ฐานการผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น 

๓) เพ่ือเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของไทยใน
กรอบความร่วมมือต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเปูาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/๑.๓ แผนพัฒนา… 
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 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 
   วิสัยทัศน์  
           ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน สู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคมน่า
อยู่ทุกถิ่นที่ 
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

๑) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แบบองค์รวมเพื่อสร้างสรรค์
บรรยากาศที่สวยงามมีเสน่ห์ 

๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้โดดเด่นและมี
คุณค่า มุ้งเน้นผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ หัตถสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว 

๓) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับการพัฒนาการค้า การลงทุน มุ่งเน้นอุตสาหกรรม
การจัดประชุมนิทรรศการ ( MICE) อุตสาหกรรมบริการ การศึกษา และอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารฮาลา
ลและการค้าชายแดนเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และภูมิภาคต่างๆ 

แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) 

วิสัยทัศน์ 
นครแห่งชีวิตและความม่ังคั่งบนฐานของความสง่างามทางวัฒนธรรม และศูนย์กลางการ

ท่องเที่ยว การค้า การลงทุนระดับสากล 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการระดับสากล  

   2. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางของการค้า การลงทุน และการคมนาคม
ขนส่งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ  
   3. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางเกษตรปลอดภัย  
   4. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาในระดับภูมิภาคและระดับ
นานาชาติ 
   5. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่บนพื้นฐานความสง่างามทางวัฒนธรรมล้านนา 

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) 
   ๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน  

๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและ
พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 

๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
เป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

/๔) ยุทธศาสตร์ที่… 
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๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่

มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสและเป็นธรรม 

 ๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ “เป็นองค์กรหลักในการ
พัฒนาท้องถิ่น บนพื้นฐานของความเข้าใจในปัญหาและศักยภาพของท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน”  

พันธกิจ  
1) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ  
2) พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความทันสมัยมีคุณธรรมจริยธรรมตาม

กฎหมายบัญญัติ  
3) ส่งเสริมบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น   
4) ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม  
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
๖) ยุทธศาสตร์การปูองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
๗) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 

 

 

 

 

 

 

/๔) ยุทธศาสตร์ที่… 
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๒. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจอมแจ้ง 

 ๒.๑ วิสัยทัศน์  
  ชุมชนเข้มแข็งน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดีแบบพอเพียง เคียงวิถีท้องถิ่นสู่ดินแดนพัฒนาที่ยั่งยืน  

 ๒.๒ ยุทธศาสตร์ 
  เทศบาลต าบลจอมแจ้งได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาไว้ จ านวน ๗ ด้าน และมีแนวทางการ
พัฒนา ดังนี้ 

ที ่ ยุทธศาสตร์ 
 

แนวทางการพัฒนา 

1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางท่ี ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ด้าน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  และโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางการเกษตร 

2 การพัฒนาเศรษฐกิจ แนวทางท่ี ๑  ส่งเสริมการประกอบอาชีพของกลุ่มอาชีพและ
ประชาชน ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจใน
พ้ืนที ่

3 การพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

แนวทางท่ี ๑  ปลุกจิตส านึกในการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู พัฒนา
ทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

4 การพัฒนา การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แนวทางท่ี ๑ ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

แนวทางท่ี ๑ ส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน 
แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์

ผู้ด้อยโอกาส 
6 การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน 

สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

แนวทางท่ี ๑ จัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบ
เรียบร้อย และการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

แนวทางท่ี 2 ปูองกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม อบายมุขและ
สิ่งเสพติด 

7 การพัฒนาการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

แนวทางท่ี ๑ เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการองค์กร 

 

/๒.๓ เป้าประสงค์... 
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 ๒.๓ เป้าประสงค์  
   

ที ่ ยุทธศาสตร์ 
 

เป้าประสงค์ 

1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการข้ันพื้นฐานมีมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

2 การพัฒนาเศรษฐกิจ กลุ่มประชาชนในกลุ่มอาชีพต่างๆ/ในระดับต่างๆได้รับการฝึก
อาชีพ โดยถือหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีรายได้เพ่ิมข้ึน/
พอเพียง 

3 การพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ได้รับการดูแล และ
รักษา 
 

4 การพัฒนา การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่คู่กับท้องถิ่น 

5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น และได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง 

6 การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 

7 การพัฒนาการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติราชการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 
 

 

 

 

 

 

/๒.4 ตัวช้ีวัด... 
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๒.4 ตัวช้ีวัด  

ที ่ ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 

1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน - สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน มี
เพ่ิมข้ึน 
- จ านวนถนนเพิ่มขึ้น 
- ทุกครัวเรือนในเขตรับผิดชอบมีไฟฟูาใช้อย่างเพียงพอ 
- จ านวนไฟส่องสว่างสาธารณะเพ่ิมข้ึน 
- จ านวนรางระบายน้ าเพิ่มขึ้น 
- จ านวนประปาพร้อมระบบเพ่ิมข้ึน 
- จ านวนสิ่งสาธารณูปโภคท่ีได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 

2 การพัฒนาเศรษฐกิจ - ประชาชนผู้ประกอบอาชีพต่างๆได้รับการพัฒนาด้านอาชีพ
อย่างมีคุณภาพ 
- ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
- ประชาชนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยไม่เป็นภาระแก่ผู้ใด 
- กลุ่มอาชีพต่างๆมีผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลต่างที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 

3 การพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

- ประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
- พ้ืนที่ปุาไม(้พ้ืนที่สีเขียว)มีเพ่ิมข้ึน 

4 การพัฒนา การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบ
สานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- ประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นไม่สูญหาย/ได้รับการสืบสาน 
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงออกในความจงรัก ภักดี ต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน - ประชาชนมีสุขภาพที่ดีข้ึน 
- การศึกษามีมาตรฐาน และประชาชนมีความรู้มากขึ้น 
- ประชาชนได้รับสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานตามที่กฎหมายก าหนด
อย่างทั่วถึง 

6 การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

- หมู่บ้าน/ชุมชนมีความสงบเรียบร้อย 
- หมู่บ้าน/ชุมชนมีปัญหาด้านอาชญากรรม และสิ่งเสพติด ลดลง 

7 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

- องค์กรมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
- ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ อปท.มากขึ้น 
- การปฏิบัติงาน การปฏิบัติราชการต่างๆของเทศบาล มีความ
สะดวกและเหมาะส าหรับการอ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน 

/๒.๕ ค่าเปูาหมาย... 
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๒.๕ ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ยุทธศาสตร์ 
 

ค่าเป้าหมาย 

1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน - ถนนคสล. ๑๐ สาย 
- ถนนลาดยาง ๕ สาย 
- ขยายเขตไฟฟูา ๑๐ สาย 
- ระบบประปา ๕ แห่ง 
- รางระบายน้ า ๑๐ แห่ง 

2 การพัฒนาเศรษฐกิจ จัดอบรมอาชีพ หรือส่งเสริมด้านอ่ืนๆ จ านวน ๑๐ กิจกรรม 
 

3 การพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

- จ านวนต้นไม้ในเพื่อที่เพ่ิมข้ึนมากกว่า ๓๐๐ ต้น 
- มีการปรับภูมิทัศน์ภายในเขต 3 แห่ง 
- ฝายชะลอน้ าเพ่ิมข้ึน ๓ แห่ง 
- จ านวนขยะลดลง 
 

4 การพัฒนา การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- จัดกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นฯ และ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ไม่น้อยกว่า ๘ กิจกรรม 
- สนับสนุนหน่วยงาน/องค์กรอื่นในการจัดกิจกรรม ๓ แห่ง 
 

5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตมากว่า ๓๐ กิจกรรม 
- สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ ทุกคนได้รับ
สวัสดิการตามกฎหมายก าหนด 
 

6 การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

จัดกิจกรรมส่งเสริมที่เก่ียวข้องกับความมั่นคง ความปลอดภัย ไม่
น้อยกว่า ๗ – ๘ กิจกรรม 
 

7 การพัฒนาการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
กว่า ๑๐ กิจกรรม 
 

 

 

/๒.๖ กลยุทธ์... 
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๒.๖ กลยุทธ์ 

ที ่ ยุทธศาสตร์ 
 

กลยุทธ์ 

1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ด้านสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร 

2 การพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมการประกอบอาชีพของกลุ่มอาชีพและประชาชน ส่งเสริม
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 
 

3 การพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

ปลุกจิตส านึกในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
 

4 การพัฒนา การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

- ส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน 
- ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสตลอด
ชีวิต 

6 การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

- จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
- ปูองกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม อบายมุขและสิ่งเสพติด 
 

7 การพัฒนาการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

- เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
องค์กร 
- บริหารจัดการทรัพย์สินต่างๆของเทศบาล โดยเน้นให้เกิด
ประโยชน์แก่ราชการ และประชาชนเป็นส าคัญ 

 
๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 เทศบาลต าบลจอมแจ้งมีจุดยืนทางยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และ แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ อันสอดคล้องกับแผนพัฒนา/แผน
ยุทธศาสตร์ในระดับมหาภาคต่างๆตามล าดับโดยปริยาย โดยได้ค านึงถึงการบูรณาการการพัฒนาในทุกๆด้านเพ่ือมี
เปูาหมายเดียวกันประโยชน์อันเกิดแก่ประชาชน และน าประเทศสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ต่อไป 

/๒.๘ ความเชื่อมโยง...
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๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 

  

เปูาประสงค์ 

ย.๑ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ย.๖ การพัฒนาการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความ

สงบเรียบร้อย 

ย.๗ การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ย.๓ การพัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ

อย่างยั่งยืน 

ย.๕ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

ย..๔ การพัฒนา การอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ย.๒ การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

เปูาประสงค์ ๑ 
สิ่งสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการขั้น
พื้นฐานมีมาตรฐาน

เพิ่มขึ้น 
 

เปูาประสงค์ 2 
กลุ่มประชาชนในกลุ่มอาชีพ

ต่างๆ/ในระดับต่างๆได้รับการ
ฝึกอาชีพ โดยถือหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีรายได้เพิ่มขึ้น/

พอเพียง 

เปูาประสงค์ 3 
ทรัพยากรธรรม 
ชาติ สิ่งแวดล้อม 
ระบบนิเวศ ได้รับ

การดูแล และ
รักษา 

เปูาประสงค์ 4 
ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอยู่คู่

กับท้องถิ่น 

เปูาประสงค์ 5 
คุณภาพชีวิตของ

ประชาชนดีขึ้น และ
ได้รับการดูแลอย่าง

ทั่วถึง 

เปูาประสงค์ 6 
ประชาชนมีความ
มั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพย์สิน 

เปูาประสงค์ 7 
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติราชการ โดยเน้นการมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

๑. ถนนคสล. ๑๐ สาย 
๒. ถนนลาดยาง ๕ สาย 
๓. ขยายเขตไฟฟูา ๑๐ สาย 
4. ระบบประปา ๕ แห่ง 
5. รางระบายน้ า ๑๐ แห่ง 

จัดอบรมอาชีพ 
หรือส่งเสริมด้าน
อื่นๆ จ านวน 
๑๐ กิจกรรม 

1. จ านวนต้นไม้ในเพื่อที่
เพิ่มขึ้นมากกว่า ๓๐๐ ต้น 
2. มีการปรับภูมิทัศน์
ภายในเขต 3 แห่ง 
3. ฝายชะลอน้ าเพิ่มขึ้น ๓ 
แห่ง 
4. จ านวนขยะลดลง 

๑. จัดกิจกรรมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่นฯ และกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 
๘ กิจกรรม 
2. สนับสนุนหน่วยงาน/
องค์กรอื่นในการจัด
กิจกรรม ๓ แห่ง 

๑. จัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณภาพชีวิตมากว่า ๓๐ 
กิจกรรม 
2. สงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการ/
ผู้สูงอายุ ทุกคนได้รับ
สวัสดิการตามกฎหมาย
ก าหนด 

จัดกิจกรรม
ส่งเสริมที่
เกี่ยวข้องกับความ
มั่นคง ความ
ปลอดภัย ไม่น้อย
กว่า ๗ – ๘ 
กิจกรรม 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
กว่า ๑๐ กิจกรรม 

ค่าเปูาหมาย 

กลยุทธ์ ๑ 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน

การคมนาคม ด้าน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

และโครงสร้างพื้นฐานทาง
การเกษตร 

 

กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ 2 
ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของกลุ่มอาชีพ

และประชาชน ส่งเสริม
การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจในพื้นที ่

กลยุทธ์ 3 
ปลุกจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู 

พัฒนา 
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

 

กลยุทธ์ 4 
ส่งเสริม สนับสนุน 
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู 

สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 

กลยุทธ์ 5 
ส่งเสริม
สุขภาวะ

ของ
ชุมชน 

 

กลยุทธ์ 6 
ส่งเสริม

การศึกษา
และการ
เรียนรู้
ตลอด
ชีวิต 

 

กลยุทธ์ 7 
ส่งเสริม

สวัสดิการ
สังคมและ

การ
สงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกา

ส 
ตลอด
ชีวิต 

 

กลยุทธ์ 8 
จัดระเบียบ

ชุมชน 
สังคม และ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

ผู้ด้อยโอกา
ส 

ตลอด
ชีวิต 

 

กลยุทธ์ 9 
ปูองกันและ
แก้ไขปัญหา
อาชญากรร
ม อบายมุข
และสิ่งเสพ

ติด 
เรียบร้อย 

ผู้ด้อยโอกา
ส 

ตลอด
ชีวิต 

 

กลยุทธ์ 10 
เสริมสร้าง

ประสิทธิภาพ
และธรรมาภิ
บาลในการ

บริหารจัดการ
องค์กร 

เรียบร้อย 
ผู้ด้อยโอกาส 
ตลอดชีวิต 
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๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจอมแจ้ง  (ด้วยการวิเคราะห์ SWOT) 

 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
ด้านเศรษฐกิจ 

๑. เทศบาลต าบลจอมแจ้งเป็นจุดที่ มีโครงข ่ายการ

คมนาคม ทางบก อัน สามารถติดต ่อเชื่อมโยงและเป ็น   
เส้นทางผ ่านส าหรับการเดินทางไปสถานที่ส าคัญหลาย
แห่ง (สี่แยกบายพาส) ซึ่งท าให้ภาคเอกชนสนใจเข้ามา
ลงทุนในพื้นที ่
๒. ภายในเขตเทศบาลต าบลจอมแจ้งมีกลุ่มอาชีพท่ี
เข้มแข็ง และสามารถด าเนินกิจการของกลุ่มอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น กลุ่มจักสานของผู้สูงอายุ กลุ่มเครื่อง
หนังบ้านปงแสงทอง 
๓. หมู่บ้าน/ชุมชนหลายแหล่งมีการจัดกิจกรรม/ตลาด
นัดสินค้าเพ่ือเป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้าที่ผลิตจากชุมชน
หรือประชาชนในพื้นท่ีมาเป็นระยะเวลายาวนานท าให้
บางหมู่บ้าน/ชุมชนสามารถสร้างเป็นจุดขายหรือจุด
ดึงดูดนักท่องเที่ยวไปพร้อมกัน เช่น กาด(ตลาด)นัดบ้าน
ดงปุาลัน, กาดบ้านร่ าเปิง 
 

ด้านเศรษฐกิจ 

๑. เทศบาลต าบลจอมแจ้งมีงบประมาณไม่เพียงพอที่ต่อ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในบริเวณจุดยุทธศาสตร์อันถือ
ว่าเป็นท าเลที่เหมาะสมแก่การสนับสนุนการท่องเที่ยว 
(บริเวณริมน้ าปิงสี่แยกบายพาส) ท าให้พลาดโอกาสใน
การพัฒนารายได ้
๒. การพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆยังขาดการต่อยอดให้ไปสู่
ระดับการเป็นมืออาชีพ ซึ่งท าให้การพัฒนาสินค้า/
ผลิตภัณฑ์ต่างๆของกลุ่มอาชีพต่างๆไม่ค่อยได้รับความ
สนใจ 
๓. ขาดแหล่งเงินทุนส าหรับการสนับสนุนการประกอบ
อาชีพอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
๔. ภายในเขตเทศบาลต าบลจอมแจ้งไม่มีแหล่งดึงดูด
นักท่องเที่ยวเพื่อที่จะให้มาท่องเที่ยวในหมู่บ้าน/ชุมชน 
ทั้งท่ีพ้ืนที่เป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวเดินทางผ่านอยู่เป็น
ประจ า 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
ด้านเศรษฐกิจ 

๑. การเข้ามาลงทุนในพ้ืนที่ของกลุ่มทุนภาคเอกชน
ระดับใหญ่เริ่มมีเพ่ิมมากข้ึน 
 

ด้านเศรษฐกิจ 

๑. การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆที่เก่ียวข้อง
กับการลงทุนยังไม่ค่อยมีการด าเนินการขยายโอกาสใน
การลงทุนอย่างจริงจัง 
๒. การด าเนินธุรกิจของภาคเอกชนบางอย่างมี
ผลกระทบต่อการด าเนินภาคการค้าของหมู่บ้านหรือ
ชุมชนโดย ตรงท าให้การกระจายรายได้ลดลง 

/ด้านสังคม... 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
ด้านสังคม 

๑. สภาพสังคมภายในเขตเทศบาลต าบลจอมแจ้งยังเป็น
สังคมชนบทมากกว่าสังคมเมืองหรือก่ึงเมือง ท าให้สังคม
เป็นสังคมที่สามารถพ่ึงพาและเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน 
และเป็นสังคมแบบพี่น้องพร้องเพ่ือน 
๒. ภายในเขตเทศบาลต าบลจอมแจ้งเป็นสังคมที่มี
วัฒนธรรมการนับถือศาสนาหรือความเชื่อหรือศรัทธาที่
คล้ายคลึงกันท าให้สังคมเป็นสังคมที่แถบจะไม่มีปัญหา
ขัดแย้งด้านระบบความคิด 
๓. ภายในเขตเทศบาลต าบลจอมแจ้งมี่จุดบริการร่วม
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มวัย (ศูนย์บริการแบบ
มีส่วนร่วม/ศาลาสร้างสุข) ท าให้มีสถานที่ส าหรับ
รวบรวมทางความคิดที่เป็นสาธารณะเพ่ือพัฒนาต่อยอด
ด้านอื่นๆ  
 

ด้านสังคม 

๑. การเข้ามาตั้งรกร้างของกลุ่มคนนอกพ้ืนที่มักจะสร้าง
ปัญหาต่างๆตามมา เช่น การไม่เคารพวัฒนธรรมของ
หมู่บ้าน/ชุมชน การไม่ให้ความร่วมมือด้านต่างๆอย่าง
เท่าท่ีควร 
๒. การบีบรัดของสังคมโลกท าให้การมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มบ้านใกล้เรือนเคียงลดน้อยลง 
๓. ขาดผู้มีความรู้ความสามารถที่จะมาถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอต่อคนรุ่นใหม่
ซึ่งอาจท าให้ภูมิปัญญาเดิมๆลดหายไปจากสังคม 
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
ด้านสังคม 

๑. นโยบายของรัฐบาลในระดับมหาภาคให้ความส าคัญ
ต่อการพัฒนาด้านสังคมโดยเน้นการมีส่วนร่วมบูรณา
การการพัฒนาท าให้การด าเนินการด้านดังกล่าวจะเป็น
รูปธรรมมากขึ้น 
๒. การขยายโอกาสในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนต่อ
การสร้างชุมชนให้เข้มแข็งมีมากข้ึน และทุกภาคส่วนก็
พร้อมจะเป็นกลไกลในการขับเคลื่อน 
 

ด้านสังคม 

๑. ขาดการสนับสนุนให้มีการด าเนินการอย่างต่อและ
สม่ าเสมอจากภาครัฐหรืออ่ืนๆ ในกระบวนการมีส่วน
ร่วมบริหารจัดการตนเองทางสังคมและวัฒนธรรม 
๒. เทคโนโลยีที่ทันสมัยท าให้การเข้าถึงความนิยม
ต่างประเทศง่ายมากขึ้น ท าให้ค่านิยมต่างประเทศมี
อิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของประชาชนกลุ่มวัยเด็กวัยรุ่น 
ซึ่งท าให้กลุ่มคนรุ่นใหม่หลงลืมสังคมวัฒนธรรมเดิมๆของ
ตนเอง 

 

 

 

/ด้านทรัพยากร... 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑. ภายในเขตเทศบาลต าบลจอมแจ้งมีแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติที่ค้อนข้างสมบูรณ์และมีระบบ
นิเวศน์ที่ดี มีแหล่งต้นน้ าที่ธรรมชาติ  
๒. ภายในเขตเทศบาลต าบลจอมแจ้งมีดินที่สามารถ
ปลูกพืชผลทางการเกษตรได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น 
ข้าว ข้าวโพด มะม่วง ล าไย ฯลฯ  
๓. ภายในเขตเทศบาลต าบลจอมแจ้งมีแม่น้ าปิงไหลผ่าน
ซึ่งท าให้มีแหล่งน้ าส าหรับใช้อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอต่อการด ารงชีวิต 
 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑. ประชาชนมักจะไม่ค่อยให้ความสนใจด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร 
๒. การเกิดไฟไหม้ปุาบ่อยครั้งในช่วงฤดูแล้งท าให้
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่เสียหาย 
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑. นโยบายของรัฐบาลในระดับมหาภาคให้ความส าคัญ
ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมโดยเน้น
การมีส่วนร่วมบูรณาการการพัฒนาท าให้การด าเนินการ
ด้านดังกล่าวจะเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑. ขาดการสนับสนุนให้มีการด าเนินการอย่างต่อและ
สม่ าเสมอจากภาครัฐหรืออ่ืนๆ ในกระบวนการมีส่วน
ร่วมบริหารจัดการตนเองด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม
และสิ่งแวดล้อม 
๒. การบูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ
ต่างๆยังไม่ชัดเจนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติท าให้การด าเนินการดังกล่าวไร้
ทิศทาง 

 

 

 

 

 
 

/๓.๒ การประเมิน... 
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 ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  ๑) การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีความชัดเจนมากนัก ท าให้มี
ผลกระทบต่อการบริหารจัดการในหลายๆด้าน เช่น การจัดเก็บภาษี การบริหารพื้นที่สาธารณะ 
  ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังถูกมองจากหน่วยงานภาครัฐภายนอกว่า เป็นหน่วยงานที่ยังไม่มี
ศักยภาพในการด าเนินการต่างๆท าให้ขาดความเชื่อถือในการปฏิบัติงาน 
  ๓) ความไม่ชัดเจนในการปฏิรูประบบการปกครองส่วนท้องถิ่นท าให้กระบวนการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจของภาคประชาชนยังไม่ชัดเจนตามไปด้วย 
  ๔) การเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการของภาครัฐบ่อยครั้งท าให้การด าเนินการต่างๆมักจะ
หยุดชะงัก 
  ๕) หน่วยงานภาครัฐอื่นๆมักจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือในด้านการพัฒนาต่างๆต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยมักจะค านึงถึงบทบาทหรือภารกิจเฉพาะหน่วยงานตนเอง โดยขาดการบูรณการซึ่งกันและกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๓.๓ ความเชื่อมโยง...  
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๓.๓ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

โครงสร้างความเชื่องโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลจอมแจ้ง พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

 
 

  

4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ
ภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 

1. ด้านความมั่นคง 2. ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์

ชาติ ๒๐ ปี 
5. ด้านการสร้างการเติบโตบน 

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

๑ การเสริมสร้าง
และพัฒนา

ศักยภาพทุนมนุษย ์

๒ การสร้างความ
เป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ าใน

สังคม 

๓ การสร้างความ
เข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

๔ การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนสังคม 

๕ การเสริมสร้าง
ความมั่นคงแห่งชาติ

เพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่งค่ัง

และยั่งยืนสังคม 

๖ การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ การ

ปูองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและ

ธรรมาภิบาลใน
สังคมไทยสังคม 

๗  การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

และระบบโลจิสติกส์
สังคม 

๘  การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรมสังคม 

๙  การพัฒนาภาพ 
เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจสังคม 

๑๐  ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพื่อ

การพัฒนา 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ  
 ฉบับ ๑๒ 

ยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัด

จังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนบน ๑ 

๑ ส่งเสริมการฟื้นฟู
และอนุรักษ์แบบองค์
รวมเพื่อสร้างสรรค์
บรรยากาศที่สวยงามมี
เสน่ห์ 

๒ ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้า
และบริการให้โดดเด่นและมี
คุณค่า มุ้งเน้นผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพ หัตถสร้างสรรค์ 
ศิลปวัฒนธรรม การท่องเท่ียว 

๓ ยกระดับการพัฒนาการค้า 
การลงทุน มุ่งเน้นอุตสาหกรรม
การจัดประชุมนิทรรศการ 
(MICE) อุตสาหกรรมบริการ 
การศึกษาฯ 

แบบ ยท. 01 

/ยุทธศาสตร์... 
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แบบ ยท. 01 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัด

จังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนบน ๑ 

๑ ส่งเสริมการฟื้นฟู
และอนุรักษ์แบบองค์
รวมเพื่อสร้างสรรค์
บรรยากาศที่สวยงามมี
เสน่ห์ 

๒ ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้า
และบริการให้โดดเด่นและมี
คุณค่า มุ้งเน้นผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพ หัตถสร้างสรรค์ 
ศิลปวัฒนธรรม การท่องเท่ียว 

๓ ยกระดับการพัฒนาการค้า 
การลงทุน มุ่งเน้นอุตสาหกรรม
การจัดประชุมนิทรรศการ 
(MICE) อุตสาหกรรมบริการ 
การศึกษาฯ 

๑. การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและยั่งยืน 

2. การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม 
ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ ฯ 

3. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน

และสิ่งแวดล้อม ฯ 

๔. การสร้างความมั่นคง 
ปลอดภัย และความสงบสุข

ของประชาชน 

๕. การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนฯ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

จังหวัด
เชียงใหม่  

(พ.ศ. 
๒๕๕๘ – 
๒๕๖๑) 

1. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

2. การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม

แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. การบริหาร
จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

4. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และสืบสาน 

ศิลปวัฒนธรรม ฯ 

5. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

6. การปูองกัน บรรเทาสา
ธารณภัยและการรักษาความ

เป็นระเบียบเรียบร้อยฯ 

7. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.
จังหวัดเชียงใหม่ 
(พ.ศ. ๒๕61 – 

๒๕๖4) 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ

เทศบาลต าบล
จอมแจ้ง (พ.ศ. 
๒๕60– ๒๕๖2) 

 

1. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

 

2. การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

3. การพัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ  

สิ่งแวดล้อมฯ 

 

4. การพัฒนา การ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบ
สานศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 5. การพัฒนา

คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

6. การพัฒนาการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และ

การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

7. การพัฒนาการ
บริหารจัดการบ้านเมือง

ที่ด ี

 /ยุทธศาสตร์... 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ

เทศบาลต าบล
จอมแจ้ง (พ.ศ. 
๒๕60– ๒๕๖2) 

 

1. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน  

 

2. การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

3. การพัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ  

สิ่งแวดล้อมฯ 

 

4. การพัฒนา การ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบ
สานศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 5. การพัฒนา

คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

6. การพัฒนาการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และ

การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

7. การพัฒนาการ
บริหารจัดการบ้านเมือง

ที่ด ี

 

แบบ ยท. 01 (ต่อ) 

เปูาประสงค์ ๑ 
สิ่งสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการขั้นพื้นฐาน
มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น 

 

เปูาประสงค์ 2 
กลุ่มประชาชนในกลุ่มอาชีพ

ต่างๆ/ในระดับต่างๆได้รับการ
ฝึกอาชีพ โดยถือหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีรายได้เพิ่มขึ้น/

พอเพียง 

เปูาประสงค์ 3 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
ระบบนิเวศ ได้รับการดูแล และ

รักษา 

เปูาประสงค์ 4 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่

คู่กับท้องถิ่น 

เปูาประสงค์ 5 
คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น 
และได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 

เปูาประสงค์ 6 
ประชาชนมีความมั่นคง

ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 

เปูาประสงค์ 7 
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติราชการ โดยเน้นการมีส่วน

ร่วมของทุกภาคส่วน 

กลยุทธ์ ๑ 
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการ
คมนาคม ด้าน
สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ
โครงสร้างพื้นฐานทาง

การเกษตร 
 

กลยุทธ์ 2 
ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของกลุ่มอาชีพ

และประชาชน ส่งเสริม
การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจในพื้นที ่

กลยุทธ์ 3 
ปลุกจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู 

พัฒนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ 4 
ส่งเสริม สนับสนุน 

การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบ
สานศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

กลยุทธ์ 5 
ส่งเสริมสุข

ภาวะของชุมชน 
 

กลยุทธ์ 7 
ส่งเสริมสวัสดิการ

สังคมและการ
สงเคราะห์

ผู้ด้อยโอกาส 
 

กลยุทธ์ 8 
จัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความสงบ

เรียบร้อย 

กลยุทธ์ 9 
ปูองกันและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม อบายมุข

และสิ่งเสพติด 

กลยุทธ์ 10 
เสริมสร้าง

ประสิทธิภาพและ   
ธรรมาภิบาลในการ

บริหารจัดการองค์กร 

กลยุทธ์ 6 
ส่งเสริมการศึกษา
และการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 

/กลยุทธ์... 
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แผนงาน 

เคหะและชุมชน 
แผนงาน 

บริหารงานท่ัวไป 

แผนงาน 

สาธารณสุข 
แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรม และนันทนาการ 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงานการ
พาณิชย ์

แบบ ยท. 01 (ต่อ) 

กลยุทธ์ ๑ 
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการ
คมนาคม ด้าน
สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และ
โครงสร้างพื้นฐานทาง

การเกษตร 
 

กลยุทธ์ 2 
ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของกลุ่มอาชีพ

และประชาชน 
ส่งเสริมการพัฒนา

ด้านเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี 

กลยุทธ์ 3 
ปลุกจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
พัฒนาทรัพยากร
ธรรม ชาติ และ

สิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ 4 
ส่งเสริม สนับสนุน 

การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบ
สานศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ 5 
ส่งเสริมสุขภาวะ

ของชุมชน 
 

กลยุทธ์ 7 
ส่งเสริม

สวัสดิการสังคม
และการ

สงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส 

 

กลยุทธ์ 8 
จัดระเบียบ
ชุมชน สังคม 
และการรักษา

ความสงบ
เรียบร้อย 

กลยุทธ์ 9 
ปูองกันและ
แก้ไขปัญหา
อาชญากรรม 
อบายมุขและ

สิ่งเสพติด 

กลยุทธ์ 10 
เสริมสร้าง

ประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาล
ในการบริหาร
จัดการองค์กร 

กลยุทธ์ 6 
ส่งเสริม

การศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอด

ชีวิต 

แผนงาน 

งบกลาง 

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน 

สังคมสงเคราะห ์

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ผลผลิต/โครงการต่างๆ 
/๓.๔ แผนผัง... 
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  ๓.๔ แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map)  

 

  

แบบ ยท. 02 

วิสัยทัศน์ ชุมชนเข้มแข็งน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตที่ดีแบบพอเพียง เคียงวิถีท้องถิ่นสู่ดินแดนพัฒนาท่ียั่งยืน 

เปูาประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

การพัฒนาการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความ

สงบเรียบร้อย 

การพัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

การพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
อย่างยั่งยืน 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

การพัฒนา การอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

เปูาประสงค์ ๑ 
สิ่งสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการขั้น
พื้นฐานมีมาตรฐาน

เพิ่มขึ้น 
 

เปูาประสงค์ 2 
กลุ่มประชาชนในกลุ่มอาชีพ

ต่างๆ/ในระดับต่างๆได้รับการ
ฝึกอาชีพ โดยถือหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีรายได้เพิ่มขึ้น/

พอเพียง 

เปูาประสงค์ 3 
ทรัพยากรธรรม 
ชาติ สิ่งแวดล้อม 
ระบบนิเวศ ได้รับ

การดูแล และ
รักษา 

เปูาประสงค์ 4 
ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอยู่คู่

กับท้องถิ่น 

เปูาประสงค์ 5 
คุณภาพชีวิตของ

ประชาชนดีขึ้น และ
ได้รับการดูแลอย่าง

ทั่วถึง 

เปูาประสงค์ 6 
ประชาชนมีความ
มั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพย์สิน 

เปูาประสงค์ 7 
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติราชการ โดยเน้นการมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

๑. ถนนคสล. ๑๐ สาย 
๒. ถนนลาดยาง ๕ สาย 
๓. ขยายเขตไฟฟูา ๑๐ สาย 
4. ระบบประปา ๕ แห่ง 
5. รางระบายน้ า ๑๐ แห่ง 

จัดอบรมอาชีพ 
หรือส่งเสริมด้าน
อื่นๆ จ านวน 
๑๐ กิจกรรม 

1. จ านวนต้นไม้ในเพื่อที่
เพิ่มขึ้นมากกว่า ๓๐๐ ต้น 
2. มีการปรับภูมิทัศน์
ภายในเขต 3 แห่ง 
3. ฝายชะลอน้ าเพิ่มขึ้น ๓ 
แห่ง 
4. จ านวนขยะลดลง 

๑. จัดกิจกรรมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่นฯ และกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 
๘ กิจกรรม 
2. สนับสนุนหน่วยงาน/
องค์กรอื่นในการจัด
กิจกรรม ๓ แห่ง 

๑. จัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณภาพชีวิตมากว่า ๓๐ 
กิจกรรม 
2. สงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการ/
ผู้สูงอายุ ทุกคนได้รับ
สวัสดิการตามกฎหมาย
ก าหนด 

จัดกิจกรรม
ส่งเสริมที่
เกี่ยวข้องกับความ
มั่นคง ความ
ปลอดภัย ไม่น้อย
กว่า ๗ – ๘ 
กิจกรรม 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
กว่า ๑๐ กิจกรรม 

ค่าเปูาหมาย 

กลยุทธ์ ๑ 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน

การคมนาคม ด้าน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

และโครงสร้างพื้นฐานทาง
การเกษตร 

 

กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ 2 
ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของกลุ่มอาชีพ

และประชาชน ส่งเสริม
การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจในพื้นที ่

กลยุทธ์ 3 
ปลุกจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู 

พัฒนา 
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

 

กลยุทธ์ 4 
ส่งเสริม สนับสนุน 
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู 

สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 

กลยุทธ์ 5 
ส่งเสริม
สุขภาวะ

ของ
ชุมชน 

 

กลยุทธ์ 6 
ส่งเสริม

การศึกษา
และการ
เรียนรู้
ตลอด
ชีวิต 

 

กลยุทธ์ 7 
ส่งเสริม

สวัสดิการ
สังคมและ

การ
สงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกา

ส 
ตลอด
ชีวิต 

กลยุทธ์ 8 
จัดระเบียบ

ชุมชน 
สังคม และ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

ผู้ด้อยโอกา
ส 

ตลอด

กลยุทธ์ 9 
ปูองกันและ
แก้ไขปัญหา
อาชญากรร
ม อบายมุข
และสิ่งเสพ

ติด 
เรียบร้อย 

ผู้ด้อยโอกา
ส 

กลยุทธ์ 10 
เสริมสร้าง

ประสิทธิภาพ
และธรรมาภิ
บาลในการ

บริหารจัดการ
องค์กร 

เรียบร้อย 
ผู้ด้อยโอกาส 
ตลอดชีวิต 

63 /๓.๕ รายละเอียด... 
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  ๓.๕ รายละเอียดยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

61 62 63 64 

การพัฒนา 
เศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อ
รองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม 

การพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐาน 
(ถนน) 

สิ่งสาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการขั้น
พื้นฐานมี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

 - จ านวนสิ่ง
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการขั้น
พื้นฐานมีเพิ่มขึ้น 
 - จ านวนถนน
เพิ่มขึ้น 

5 
สาย 

5 
สาย 

5 
สาย 

5 
สาย 

ปีละ 5 
สาย 

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการ
คมนาคม ด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และ
โครงสร้างพื้นฐาน
ทางการเกษตร 

 - ก่อสร้างถนน คสล. 
 - ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอ
นกรีต  

กองช่าง อบจ. 

การพัฒนา 
เศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อ
รองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม 

การพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐาน 
(ไฟฟูา) 

สิ่งสาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการขั้น
พื้นฐานมี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

 - จ านวนสิ่ง
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการขั้น
พื้นฐานมีเพิ่มขึ้น 
 - ทุกครัวเรือนใน
เขตรับผิดชอบมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
เพียงพอ 
- จ านวนไฟส่อง
สว่างสาธารณะ
เพิ่มขึ้น 

3 
สาย 

3 
สาย 

3 
สาย 

3 
สาย 

ปีละ 3 
สาย 

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการ
คมนาคม ด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และ
โครงสร้างพื้นฐาน
ทางการเกษตร 

 - ขยายเขตไฟฟูาและเขต
ไฟฟูา 
สาธารณะและไฟกิ่งสาธารณะ  

กองช่าง กฟภ. 

การพัฒนา 
เศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อ
รองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม 

การพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐาน 
(รางระบายน้ า) 

สิ่งสาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการขั้น
พื้นฐานมี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

 - จ านวนสิ่ง
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการขั้น
พื้นฐานมีเพิ่มขึ้น 
- จ านวนราง
ระบายน้ าเพิ่มขึ้น 
 
 

2 
สาย 

2 
สาย 

2 
สาย 

2 
สาย 

ปีละ 2 
สาย 

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการ
คมนาคม ด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และ
โครงสร้างพื้นฐาน
ทางการเกษตร 

 - ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  กองช่าง อบจ. 

แบบ ยท. 03 

64 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

61 62 63 64 

การพัฒนา
เศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อ
รองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
(น้ าประปา) 

สิ่งสาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการขั้น
พื้นฐานมี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

 - จ านวนสิ่ง
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการขั้น
พื้นฐานมีเพิ่มขึ้น- 
จ านวนประปา
พร้อมระบบ
เพิ่มขึ้น 

2 
แห่ง 

2
แห่ง 

2
แห่ง 

2
แห่ง 

ปีละ 2 
แห่ง 

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการ
คมนาคม ด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และ
โครงสร้างพื้นฐาน
ทางการเกษตร 

 - ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน หรือประปาส่วน
ภูมิภาค  

กองช่าง กปภ. 

การพัฒนา 
เศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 

การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

กลุ่มประชาชนใน
กลุ่มอาชีพต่างๆ/
ในระดับต่างๆ
ได้รับการฝึก
อาชีพ โดยถือ
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง และมี
รายได้เพิ่มขึ้น/
พอเพียง 

 - ประชาชนผู้
ประกอบอาชีพ
ต่างๆได้รับการ
พัฒนาด้านอาชีพ
อย่างมีคุณภาพ 
- ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 
- ประชาชน
สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ โดยไม่
เป็นภาระแก่ผู้ใด 
- กลุ่มอาชีพต่างๆ
มีผลิตภัณฑ์หรือ
ผลิตผลต่างที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น 

๓ 
กลุ่ม 
เปูา 

หมาย 

๓ 
กลุ่ม 
เปูา 

หมาย 

๓ 
กลุ่ม 
เปูา 

หมาย 

๓ 
กลุ่ม 
เปูา 

หมาย 

ปีละ 3 
ครั้ง 

 

ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของ
กลุ่มอาชีพและ
ประชาชน ส่งเสริม
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจในพื้นที่ 

 - จัดอบรมพัฒนากลุ่มอาชีพ
ต่างๆ ในทุกเพศ ทุกวัย  

ส านักปลัด สนง.
เกษตร
อ าเภอ  

การจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชา
ติ พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อ
เป็นฐานการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

การบริหาร
จัดการทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติ สิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศ(ปลูก
ปุา) 

ทรัพยากรธรรม 
ชาติ สิ่งแวดล้อม 
ระบบนิเวศ ได้รับ
การดูแล และ
รักษา 

 - ประชาชนใน
พื้นที่มีส่วนร่วมใน
การรักษา
ทรัพยากรธรรมชา
ติ 
- พื้นที่ปุาไม้(พื้นที่
สีเขียว)มีเพิ่มขึ้น 

๒๐๐ 
ต้น 

๒๐๐ 
ต้น 

๒๐๐ 
ต้น 

๒๐๐ 
ต้น 

เพิ่ม
จ านวน 
ต้นไม้ ปี
ละ ๒๐๐ 

ต้น 

ปลุกจิตส านึกใน
การอนุรักษ ์ฟื้นฟู 
พัฒนา 
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

 - จัดกิจกรรมการเพิ่มพื้นที่ปุา
ไม้/เพิ่มประชากรต้นไม้   

ส านักปลัด   

แบบ ยท. 03 (ต่อ) 

65 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

61 62 63 64 

การจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชา
ติ พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อ
เป็นฐานการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

การบริหาร
จัดการทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติ สิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศ
(ปรับปรุงภูมิทัศน์) 

ทรัพยากรธรรม 
ชาติ สิ่งแวดล้อม 
ระบบนิเวศ ได้รับ
การดูแล และ
รักษา 

 - ประชาชนใน
พื้นที่มีส่วนร่วมใน
การรักษา
ทรัพยากรธรรมชา
ติ 
- พื้นที่ปุาไม้(พื้นที่
สีเขียว)มีเพิ่มขึ้น 

๒ 
แห่ง 

๒ 
แห่ง 

๒ 
แห่ง 

๒ 
แห่ง 

ปีละ ๒ 
แห่ง 

ปลุกจิตส านึกใน
การอนุรักษ ์ฟื้นฟู 
พัฒนา 
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

 - ปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งพื้นที่
ภายในภายนอกส านักงาน
เทศบาล (พื้นที่รับผิดชอบ) 

กองช่าง 

  
1. การพัฒนา
เศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน2. 
การสร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม 
ความรู้ ภูมิปัญญา 
จิตสาธารณะ และ
พัฒนาศักยภาพ
คนให้พร้อมรับกับ
การเปลี่ยนแปลง 

การพัฒนา
อนุรักษ ์ฟื้นฟู
และสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญา 

การพัฒนา การ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(สนับสนุน
หน่วยงานอื่น/
องค์กรอื่น) 

ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอยู่
คู่กับท้องถิ่น 

 - ประชาชนใน
พื้นที่มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ ์ฟื้นฟู 
สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น- 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่นไม่
สูญหาย/ได้รับการ
สืบสาน 

3 
ครั้ง 

3 
ครั้ง 

3 
ครั้ง 

3 
ครั้ง 

ปีละ 3 
ครั้ง 

ส่งเสริม สนับสนุน 
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 - สนับสนุนหน่วยงาน (ที่ท า
การปกครองอ าเภอแม่แตง, 
สภาวัฒนธรรมต าบลขี้เหล็ก) 
ด าเนินกิจกรรมการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม  

ส านักปลัด/
กอง

การศึกษา 

  
1. การพัฒนา
เศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 
2. การสร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม 
ความรู้ ภูมิปัญญา 
จิตสาธารณะ และ
พัฒนาศักยภาพ
คนให้พร้อมรับกับ
การเปลี่ยนแปลง 

การพัฒนา
อนุรักษ ์ฟื้นฟู
และสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญา 

การพัฒนา การ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(จัดกิจกรรมสืบ
สานศิลปวัฒนธรรม
ฯ) 

ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอยู่
คู่กับท้องถิ่น 

 - ประชาชนใน
พื้นที่มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ ์ฟื้นฟู 
สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่นไม่
สูญหาย/ได้รับการ
สืบสาน 

๕ 
ครั้ง 

๕ 
ครั้ง 

๕ 
ครั้ง 

๕ 
ครั้ง 

ปีละ ๕ 
ครั้ง 

ส่งเสริม สนับสนุน 
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 - จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อนุรักษ์ สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญา ของท้องถิ่น  

ส านักปลัด/ 
กอง

การศึกษา 

  

แบบ ยท. 03 (ต่อ) 

66 /การพัฒนา... 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

61 62 63 64 

1. การพัฒนา
เศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 
2. การสร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม 
ความรู้ ภูมิปัญญา 
จิตสาธารณะ และ
พัฒนาศักยภาพ
คนให้พร้อมรับกับ
การเปลี่ยนแปลง 

การพัฒนา
อนุรักษ ์ฟื้นฟู
และสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญา 

การพัฒนา การ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(จัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการแสดง
ความจงรัก ภักดี 
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์) 

ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอยู่
คู่กับท้องถิ่น 

 - ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
แสดงออกในความ
จงรัก ภักดี ต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย ์

4 
กิจ 

กรรม 

4 
กิจ 

กรรม 

4 
กิจ 

กรรม 

4 
กิจ 

กรรม 

ปีละ ๔  
กิจกรรม 

ส่งเสริม สนับสนุน 
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 - จัดกิจกรรมด้านการส่งเสริม
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/
ประเพณ/ีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(ได้แก่ วันพ่อ วันแม่ วันเฉลิม
พระเกียรติพระบรมวงศานุ
วงค์) 

ส านักปลัด 

  
1. การพัฒนา
เศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน2. 
การสร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม 
ความรู้ ภูมิปัญญา 
จิตสาธารณะ และ
พัฒนาศักยภาพ
คนให้พร้อมรับกับ
การเปลี่ยนแปลง 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีขึ้น 
และได้รับการ
ดูแลอย่างทั่วถึง 

 - ประชาชนมี
สุขภาพที่ดีขึ้น- 
การศึกษามี
มาตรฐาน และ
ประชาชนมีความรู้
มากขึ้น- 
ประชาชนได้รับ
สวัสดิการขั้น
พื้นฐานตามที่
กฎหมายก าหนด
อย่างทั่วถึง 
 
 
 
 
 

๕ 
กิจ 

กรรม 

๕ 
กิจ 

กรรม 

๕ 
กิจ 

กรรม 

๕ 
กิจ 

กรรม 

ปีละ ๕ 
กิจกรรม 

ส่งเสริมสุขภาวะ
ของชุมชน 

 - จัดกิจกรรมส่งเสริมการดูแล
สุขภาพของประชาชน (ในแต่
ละปีอาจมีกิจกรรมในลักษณะ
ที่คล้ายกัน) 

ส านักปลัด/
กอง

การศึกษา 

  

แบบ ยท. 03 (ต่อ) 

67 /การพัฒนา... 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

1. การพัฒนา
เศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 
2. การสร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม 
ความรู้ ภูมิปัญญา 
จิตสาธารณะ และ
พัฒนาศักยภาพ
คนให้พร้อมรับกับ
การเปลี่ยนแปลง 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีขึ้น 
และได้รับการ
ดูแลอย่างทั่วถึง 

 - ประชาชนมี
สุขภาพที่ดีขึ้น 
- การศึกษามี
มาตรฐาน และ
ประชาชนมีความรู้
มากขึ้น 
- ประชาชนได้รับ
สวัสดิการขั้น
พื้นฐานตามที่
กฎหมายก าหนด
อย่างทั่วถึง 

14 
กิจ 

กรรม 

14 
กิจ 

กรรม 

14 
กิจ 

กรรม 

14 
กิจ 

กรรม 

ปีละ 14  
กิจกรรม 

ส่งเสริมการศึกษา
และ 
การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต  

 - จัดกิจกรรมส่งเสริมการให้
ความรู้แก่ประชาชน/เยาวชน 
 - สนับสนุนโรงเรียน(ร.ร.ร่ า
เปิงวิทยา,ร.ร.วัดห้วยไร่)/
ศพด.ในสังกัดในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ  

ส านักปลัด/ 
กอง

การศึกษา 

  

1. การพัฒนา
เศรษฐกิจอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 
2. การสร้างสังคม
แห่งวัฒนธรรม 
ความรู้ ภูมิปัญญา 
จิตสาธารณะ และ
พัฒนาศักยภาพ
คนให้พร้อมรับกับ
การเปลี่ยนแปลง 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีขึ้น 
และได้รับการ
ดูแลอย่างทั่วถึง 

 - ประชาชนมี
สุขภาพที่ดีขึ้น 
- การศึกษามี
มาตรฐาน และ
ประชาชนมีความรู้
มากขึ้น 
- ประชาชนได้รับ
สวัสดิการขั้น
พื้นฐานตามที่
กฎหมายก าหนด
อย่างทั่วถึง 

7 
กิจ 

กรรม 

7 
กิจ 

กรรม 

7 
กิจ 

กรรม 

7 
กิจ 

กรรม 

ปีละ 7  
กิจกรรม 

ส่งเสริมสวัสดิการ
สังคม 
และการสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส 

 - จัดกิจกรรมส่งเสริม
สวัสดิการสังคมและการ
สงเคราะห์ (ในแต่ละปีอาจมี
กิจกรรมในลักษณะที่
คล้ายกัน) 
 - สนับสนุนหน่วยงานอื่นใน
การด าเนินกิจกรรมด้านการ
สงเคราะห์ 

ส านักปลัด   

การสร้างความ
มั่นคง ปลอดภัย 
และความสงบสุข
ของประชาชน 

การปูองกัน 
บรรเทาสาธารณ
ภัยและการรักษา
ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อยใน
ชุมชนเรียบร้อย
ในชุมชน 

การพัฒนาการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ประชาชนมีความ
มั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิต และ
ทรัพย์สิน 

 - หมู่บ้าน/ชุมชน
มีความสงบ
เรียบร้อย- 
หมู่บ้าน/ชุมชนมี
ปัญหาด้าน
อาชญากรรม และ
สิ่งเสพติด ลดลง 

๕ 
กิจ 

กรรม 

๕ 
กิจ 

กรรม 

๕ 
กิจ 

กรรม 

๕ 
กิจ 

กรรม 

ปีละ ๕ 
กิจกรรม 

จัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

 - จัดกิจกรรมรักษาความสงบ
เรียบร้อย/สร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

ส านักปลัด   

แบบ ยท. 03 (ต่อ) 

68 /การสร้าง... 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

61 62 63 64 

การสร้างความ
มั่นคง ปลอดภัย 
และความสงบสุข
ของประชาชน 

การปูองกัน 
บรรเทาสาธารณ
ภัยและการรักษา
ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อยใน
ชุมชนเรียบร้อย
ในชุมชน 

การพัฒนาการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ประชาชนมีความ
มั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิต และ
ทรัพย์สิน 

 - หมู่บ้าน/ชุมชน
มีความสงบ
เรียบร้อย 
- หมู่บ้าน/ชุมชนมี
ปัญหาด้าน
อาชญากรรม และ
สิ่งเสพติด ลดลง 

๕ 
กิจ 

กรรม 

๕ 
กิจ 

กรรม 

๕ 
กิจ 

กรรม 

๕ 
กิจ 

กรรม 

ปีละ ๕  
กิจกรรม 

ปูองกันและแก้ไข
ปัญหา 
อาชญากรรม 
อบายมุขและสิ่ง
เสพติด 

 - จัดกิจกรรมการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรม 
อบายมุขและสิ่งเสพติด 
 - สนับสนุนหน่วยงานอื่นใน
การด าเนินกิจกรรมด้านการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม อบายมุขและสิ่ง
เสพติด 

ส านักปลัด   

การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ภาครัฐและการ
ให้บริการ
ประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพ 
โปร่งใสและเป็น
ธรรม 

การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาองค์กรให้
เป็นองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลใน
การปฏิบัติ
ราชการ โดยเน้น
การมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 

 - องค์กรมี
มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน 
- ประชาชนเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของ 
อปท.มากขึ้น 
- การปฏิบัติงาน 
การปฏิบัติราชการ
ต่างๆของเทศบาล 
มีความสะดวกและ
เหมาะส าหรับการ
อ านวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชน 
 
 
 
 

12 
กิจ 

กรรม 

12 
กิจ 

กรรม 

12 
กิจ 

กรรม 

12 
กิจ 

กรรม 

ปีละ ๑๒  
กิจกรรม 

เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

 - จัดกิจกรรมส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม 
ของประชาชนในการบริหาร
ท้องถิ่น 
 - สนับสนุนหน่วยงานอื่นใน
การด าเนินการต่างๆอย่างมี
ธรรมภิบาล 

ส านักปลัด/ 
กองคลัง/

กอง
การศึกษา/
กองช่าง 

  

แบบ ยท. 03 (ต่อ) 

69 /การพัฒนา... 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

61 62 63 64 

การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ภาครัฐและการ
ให้บริการ
ประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพ 
โปร่งใสและเป็น
ธรรม 

การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

พัฒนาองค์กรให้
เป็นองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลใน
การปฏิบัติ
ราชการ โดยเน้น
การมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 

 - องค์กรมี
มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน- 
ประชาชนเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของ 
อปท.มากขึ้น- การ
ปฏิบัติงาน การ
ปฏิบัติราชการ
ต่างๆของเทศบาล 
มีความสะดวกและ
เหมาะส าหรับการ
อ านวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชน 

10
แห่ง/
อัน/
อย่าง
/ชิ้น 

10
แห่ง/
อัน/
อย่าง
/ชิ้น 

10
แห่ง/
อัน/
อย่าง
/ชิ้น 

10
แห่ง/
อัน/
อย่าง
/ชิ้น 

ปีละ ๑0
แห่ง/อัน/
อย่าง/ชิ้น 

บริหารจัดการ
ทรัพย์สินต่างๆของ
เทศบาล โดยเน้น
ให้เกิดประโยชน์แก่
ราชการ และ
ประชาชนเป็น
ส าคัญ 

 - พัฒนา/ซ่อมแซม/ปรับปรุง/
จัดหา/ก่อสร้าง อาคาร,
สถานที่, วัสดุอุปกรณ์ฯลฯ 
ของเทศบาล 

ส านักปลัด/
กองคลัง/

กอง
การศึกษา/
กองช่าง 

  

 

แบบ ยท. 03 (ต่อ) 
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน

ที่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
สนับสนุน

1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองชาง 1. อบจ.
2. กฟภ.
3. กปภ.

ฯลฯ

2 การพัฒนาเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ 1. การเกษตร
2. การพาณิชย

สํานักปลัด สนง.
เกษตร
อําเภอ

3 การพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ
อยางยั่งยืน

บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป สํานักปลัด/
กองชาง

4 การพัฒนา การอนุรักษ ฟนฟู
 และสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น

บริการชุมชนและสังคม การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ

สํานักปลัด/
กองการศึกษา

อบจ.

5 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

1. บริหารงานทั่วไป
2. บริการชุมชนและ
สังคม
3. การดําเนินงานอื่นๆ

1. บริหารงานทั่วไป
2. การศึกษา
3. สังคมสงเคราะห
4. สาธารณสุข
.5. งบกลาง

สํานักปลัด/
กองการศึกษา

6 การพัฒนาการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบรอย

1. บริหารงานทั่วไป
2. บริการชุมชนและ
สังคม

1. การรักษาความ
สงบภายใน
2. สรางความเขมแข็ง
ของชุมชน

สํานักปลัด

7 การพัฒนาดานการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี

บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป สํานักปลัด/
กองชาง/

กองคลัง/กอง
การศึกษา

รวม ๗ ยุทธศาสตร 4 ดาน 11 แผนงาน

สวนที่ ๔ การนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปสูการปฏิบัติ
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จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 32 23,218,940 35 61,184,500 32 45,136,200 34 63,129,440 133 192,669,080

รวม 32 23,218,940 35 61,184,500 32 45,136,200 34 63,129,440 133 192,669,080

2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานการเกษตร 11 755,000 11 755,000 11 755,000 11 755,000 44 3,020,000

2.2 แผนงานการพาณิชย 8 175,000 8 175,000 8 175,000 8 175,000 32 700,000

รวม 19 930,000 19 930,000 19 930,000 19 930,000 76 3,720,000

3) ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร

ธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศอยางยั่งยืน

3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 12 1,090,000 9 690,000 8 340,000 7 240,000 36 2,360,000

รวม 12 1,090,000 9 690,000 8 340,000 7 240,000 36 2,360,000

4) ยุทธศาสตรการพัฒนา การอนุรักษ ฟนฟู 

และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 11 695,000 11 695,000 11 695,000 11 695,000 44 2,780,000

รวม 11 695,000 11 695,000 11 695,000 11 695,000 44 2,780,000

5) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต  

5.1 แผนงานบริหารงานสาธารณสุข 11 6,840,200 11 1,840,200 11 1,840,200 11 1,840,200 44 12,360,800

5.2 แผนงานการศึกษา 13 3,495,200 10 2,526,200 10 2,526,200 10 2,526,200 43 11,073,800

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕64 รวม 4 ป

ยุทธศาสตร

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖4)

เทศบาลตําบลจอมแจง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม

ป ๒๕63

ผ. 07 
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จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕64 รวม 4 ป

ยุทธศาสตร

ป ๒๕63

5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 12 13,209,000 12 13,209,000 12 13,209,000 12 13,209,000 48 52,836,000

รวม 36 23,544,400 33 17,575,400 33 17,575,400 33 17,575,400 135 76,270,600

6) ยุทธศาสตรการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน 

สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย

6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10 974,000 9 474,000 9 474,000 9 324,000 37 2,246,000

6.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2 1,550,000 2 1,550,000 2 1,550,000 2 1,550,000 8 6,200,000

รวม 12 2,524,000 11 2,024,000 11 2,024,000 11 1,874,000 45 8,446,000

7) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 16 1,116,000 14 336,000 14 336,000 14 336,000 58 2,124,000

รวม 16 1,116,000 14 336,000 14 336,000 14 336,000 58 2,124,000

รวมทั้งสิ้น 138 53,118,340 132 83,434,900 128 67,036,600 129 84,779,840 527 288,369,680
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

1 กอสรางถนน คสล. ลําเหมืองฮอ 

เชื่อมหมู ๑๐ (หมู ๓ บานดงปาลัน)

เพื่อใหมีความสะดวก

ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

 ถนน คสล. กวาง 3 ม. 

ยาว 326 ม. หนา 0.15

 ม. (ตอเนื่องจากจุดเดิม)

       577,020                   -                    -                  - รอยละของ

เสนทางสัญจรที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร

กองชาง

2 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงคของ

หมูบาน (หมู ๓ บานดงปาลัน)

เพื่อใหมีสถานที่เหมาะ

สําหรับดําเนินกิจกรรมตางๆ

ของหมูบาน

ปรับปรุงอาคาร กวาง 

๖.๒๐ ม. ยาว ๑๒ ม. สูง

 ๒.๕๐ ม.

       300,000                   -                    -                  - จํานวนพื้นที่

สาธารณะสําหรับ

ดําเนินกิจกรรม

ตางๆของหมูบาน

มีเพิ่มขึ้น

มีสถานที่เหมาะ

สําหรับดําเนิน

กิจกรรมตางๆ

ของหมูบาน

กองชาง

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลจอมแจง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

งบประมาณและที่ผานมา

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคม ดานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตร )  

แบบ ผ. 01 2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

3 กอสรางถนน คสล. บริเวณบานคุณ

อุบลรัตน ผดุง เปนตนไป (หมู ๓ บาน

ดงปาลัน)

เพื่อใหมีความสะดวก

ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

 ถนน คสล. กวาง 3 ม. 

ยาว 120 ม. หนา ๐.๑๕

 ม.

       212,400                   -                    - รอยละของ

เสนทางสัญจรที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร

กองชาง

4 วางทอสงน้ําจากคลองชลประทานสู

ไรนาและเกษตรกร (หมู ๓ บานดงปา

ลัน)

เพื่อใหมีแหลงน้ําสําหรับภาค

การเกษตรเพิ่มขึ้น

วางทอสงน้ํา ๑ แหง/

ระบบ

                   -       100,000                    -                  - รอยละของแหลง

น้ําภาค

การเกษตรมี

เพิ่มขึ้น

เกษตรกรมีแหลง

น้ําสําหรับใช

ประกอบอาชีพ

อยางเพียงพอ

กองชาง

5 เจาะบอบาดาลน้ําลึกเพื่อการเกษตร 

(หมู ๓ บานดงปาลัน)

เพื่อใหมีแหลงน้ําสําหรับภาค

การเกษตรเพิ่มขึ้น

บอบาดาลน้ําลึก ๑ แหง                    -       200,000                    -                  - รอยละของแหลง

น้ําภาค

การเกษตรมี

เพิ่มขึ้น

เกษตรกรมีแหลง

น้ําสําหรับใช

ประกอบอาชีพ

อยางเพียงพอ

กองชาง

6 เขื่อนเรียงหินกั้นตลิ่งน้ําปง 

(หมู ๓ บานดงปาลัน)

เพื่อปองกันน้ําปงกัดเซาะ

บริเวณตลิ่ง

เขื่อนเรียงหินกั้นน้ํา

เซาะตลิ่ง สูง 6 ม. ยาว 

500 ม.

                   - 32,500,000                        -                  - รอยละของพื้นที่ที่

ไดรับการปองกัน

น้ํากัดเซาะตลิ่ง

พื้นที่/ที่ดินของ

ประชาชนยังคง

อยูในสภาพที่

สมบูรณ

กองชาง



76

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

7 ขุดลอกอางน้ําหวยทรายขาว

(หมู ๓ บานดงปาลัน)

เพื่อใหน้ําไหลผานสะดวก

เหมาะสําหรับภาคการเกษตร

ขุดลอกอางน้ํา ๑ แหง                    -                   - 1,000,000                     - รอยละของแหลง

น้ําภาค

การเกษตรมี

เพิ่มขึ้น

เกษตรกรมีแหลง

น้ําสําหรับใช

ประกอบอาชีพ

อยางเพียงพอ

กองชาง

8 ขุดลอกอางน้ําสาธารณะ

ของหมูบาน (หมู ๓ บานดงปาลัน)

เพื่อใหน้ําไหลผานสะดวก

เหมาะสําหรับภาคการเกษตร

ขุดลอกอางน้ํา ๒ แหง                    -                   - 1,500,000                     - รอยละของแหลง

น้ําภาค

การเกษตรมี

เพิ่มขึ้น

เกษตรกรมีแหลง

น้ําสําหรับใช

ประกอบอาชีพ

อยางเพียงพอ

กองชาง

9 กอสรางถนน คสล. จากบาน

คุณบุญรัตน ถึง ซอย 9 (หมู ๓ บาน

ดงปาลัน)

เพื่อใหมีความสะดวก

ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

ถนน คสล. กวาง 3 - 4 

ม. 

หนา 0.15 ม. ยาว ๑๒๐

 ม.

                   -                   - 261,240                       - รอยละของ

เสนทางสัญจรที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร

กองชาง

10 ทํานบกั้นน้ําลําเหมืองกลาง 

(หมู ๓ บานดงปาลัน)

เพื่อใหน้ําไหลผานสะดวก

เหมาะสําหรับภาคการเกษตร

ทํานบกั้นน้ํายาว ๓.๐๐ ม.                    -                   -                    - 100,000        รอยละของแหลง

น้ําภาค

การเกษตรมี

เพิ่มขึ้น

เกษตรกรมีแหลง

น้ําสําหรับใช

ประกอบอาชีพ

อยางเพียงพอ

กองชาง



77

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

11 กอสรางถนน คสล. เลียบ

ริมน้ําปงบริเวณเขื่อนเรียงหิน (หมู ๓ 

บานดงปาลัน)

เพื่อใหมีความสะดวก

ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

ถนน คสล. กวาง ๔.๐๐ 

ม. 

หนา ๐.๑๕ ม. ยาว 

๑,๐๐๐ ม.

                   -                   -                    - 2,488,000     รอยละของ

เสนทางสัญจรที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร

กองชาง

12 กอสรางถนน คสล. เลียบกาดผี 

(หมู ๓ บานดงปาลัน)

เพื่อใหมีความสะดวก

ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

ถนน คสล.กวาง ๔.๐๐ ม. 

หนา ๐.๑๕ ม. ยาว 

๑,๐๐๐ ม.

                   -                   -                    - 2,488,000     รอยละของ

เสนทางสัญจรที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร

กองชาง

13 กอสรางบอพักน้ําสําหรับผลิต

น้ําประปาหมูบาน บริเวณหอเสื้อบาน 

(หมู ๓ บานดงปาลัน)

เพื่อใหมีบอพักน้ําสําหรับ

ผลิตน้ําประปาหมูบาน

เหมาะสําหรับการใช

อุปโภค/บริโภค

บอพักน้ําประปาที่ได

มาตรฐาน ๑ แหง

                   -                   -                    -     300,000 จํานวนเขตพื้นที่

บริการประปาที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดมี

น้ําประปาใช

อยางเพียงพอ

และทั่วถึง

กองชาง

14 ซอมแซมถนน (โอเวอรเลย) จากปาก

ทางถนนเชียงใหมฝาง บริเวณตรง

ขามปมบางจาก ถึง ถนนสายหลัก

ของหมูบาน (หมู ๔ บานหนองโคง)

เพื่อใหมีความสะดวก

ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

ซอมแซมถนนแบบโอ

เวอรเลย กวาง 4 ม. หนา

 ๐.๐๕ ม. ยาว ๓๘๐ ม.

       486,400                   -                    -                  - รอยละของ

เสนทางสัญจรที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร

กองชาง



78

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

15 ปรับปรุงสนามกีฬาประจําหมูบาน 

(หมู ๔ บานหนองโคง)

เพื่อใหมีสถานที่เหมาะ

สําหรับดําเนินกิจกรรมดาน

นันทการ

ปรับปรุงสนามกีฬา ๑ 

แหง

       200,000                   -                    -                  - รอยละความพึง

พอใจของผูใช

พื้นที่สนามกีฬา

ในการดําเนิน

กิจกรรมตางๆ

1. สนามกีฬา

ของหมูบานใหมี

สภาพที่สวยงาม

2. ประชาชนมี

พื้นที่สําหรับเลน

กีฬา/นันทการ

อื่นๆเพิ่มขึ้น

กองชาง

16 ขุดลอกลําเหมืองกลาง 

(หมู ๔ บานหนองโคง)

เพื่อใหน้ําไหลผานสะดวก

เหมาะสําหรับภาคการเกษตร

ขุดลอกลําเหมือง กวาง 

๒-๓ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม.

       200,000                   -                    -                  - รอยละของแหลง

น้ําภาค

การเกษตรมี

เพิ่มขึ้น

เกษตรกรมีแหลง

น้ําสําหรับใช

ประกอบอาชีพ

อยางเพียงพอ

กองชาง

17 ขุดลอกอางน้ําเพื่อการเกษตร (หมู ๔ 

บานหนองโคง)

เพื่อใหน้ําไหลผานสะดวก

เหมาะสําหรับภาคการเกษตร

ขุดลอกอางน้ํา ๑ แหง                    -       200,000                    -                  - รอยละของแหลง

น้ําภาค

การเกษตรมี

เพิ่มขึ้น

เกษตรกรมีแหลง

น้ําสําหรับใช

ประกอบอาชีพ

อยางเพียงพอ

กองชาง

18 กอสรางถนน คสล. บริเวณขางวัด

หนองโคง (หมู ๔ บานหนองโคง)

เพื่อใหมีความสะดวก

ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

 ถนน คสล. กวาง 4 ม. 

ยาว 500 ม. หนา 0.15

 ม. (ตอเนื่องจากจุดเดิม)

                   -    1,180,000                    -                  - รอยละของ

เสนทางสัญจรที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร

กองชาง



79

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

19 กอสรางทํานบกั้นน้ํา บริเวณบานคุณ

อินหวัน นวลโดด (หมู ๔ บานหนอง

โคง)

เพื่อใหมีแหลงน้ําสําหรับภาค

การเกษตรเพิ่มขึ้น

ทํานบกั้นน้ํา(เหมือง) 

ขนาดกวาง 3 ม. จํานวน

 ๓ จุด

                   -         45,000                    -                  - รอยละของแหลง

น้ําภาค

การเกษตรมี

เพิ่มขึ้น

เกษตรกรมีแหลง

น้ําสําหรับใช

ประกอบอาชีพ

อยางเพียงพอ

กองชาง

20 ขยายเขตประปาหมูบาน สายบาน

แพะ (หมู ๔ บานหนองโคง)

เพื่อขยายเขตบริการ

น้ําประปาใหเพียงพอตอ

ความตองการของประชาชน

ขยายเขตบริการ

น้ําประปาหมูบาน

                   -                   -          50,000                  - จํานวนเขตพื้นที่

บริการประปาที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดมี

น้ําประปาใช

อยางเพียงพอ

และทั่วถึง

กองชาง

21 เจาะบอบาดาลน้ําลึกเพื่อการเกษตร 

(หมู ๔ บานหนองโคง)

เพื่อใหมีแหลงน้ําสําหรับภาค

การเกษตรเพิ่มขึ้น

บอบาดาลน้ําลึก ๑ แหง                    -                   -       200,000                  - รอยละของแหลง

น้ําภาค

การเกษตรมี

เพิ่มขึ้น

เกษตรกรมีแหลง

น้ําสําหรับใช

ประกอบอาชีพ

อยางเพียงพอ

กองชาง

22 ขุดลองอางน้ําชมปง 

(หมู ๔ บานหนองโคง)

เพื่อใหน้ําไหลผานสะดวก

เหมาะสําหรับภาคการเกษตร

ขุดลอกอางน้ํา ๑ แหง                    -                   - 1,000,000                     - รอยละของแหลง

น้ําภาค

การเกษตรมี

เพิ่มขึ้น

เกษตรกรมีแหลง

น้ําสําหรับใช

ประกอบอาชีพ

อยางเพียงพอ

กองชาง



80

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

23 ขุดลองอางน้ําหวยถ้ํา 

(หมู ๔ บานหนองโคง)

เพื่อใหน้ําไหลผานสะดวก

เหมาะสําหรับภาคการเกษตร

ขุดลอกอางน้ํา ๑ แหง                    -                   -                    - 1,000,000  รอยละของแหลง

น้ําภาค

การเกษตรมี

เพิ่มขึ้น

เกษตรกรมีแหลง

น้ําสําหรับใช

ประกอบอาชีพ

อยางเพียงพอ

กองชาง

24 ขยายเขตบริการประปา

สวนภูมิภาค (หมู ๔ บานหนองโคง)

เพื่อขยายเขตบริการ

น้ําประปาสวนภูมิภาคให

เพียงพอตอความตองการ

ของประชาชน

ประสานงานขอให

ประปาสวนภูมิภาค

พิจารณาดําเนินการขยาย

เขตบริการน้ําประปา

สวนภูมิภาค

                   -                   -                    -     500,000 จํานวนเขตพื้นที่

บริการประปาที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดมี

น้ําประปาใช

อยางเพียงพอ

และทั่วถึง

กองชาง

25 จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายหมูบาน (หมู

 ๔ บานหนองโคง)

เพื่อใหการประชาสัมพันธ

ขาวสารของหมูบาน/ชุมชน

ไดเปนไปอยางทั่วถึง

จัดซื้อเครื่องเสียงตาม

สายพรอมระบบเสียง

ติดตั้ง

                   - -                  -                   150,000    รอยละ

ของผูไดรับ

ขอมูลขาวสาร

ประชาสัมพันธ

เพิ่มมากขึ้น

การ

ประชาสัมพันธ

ขาวสารของ

หมูบาน/ชุมชน

เปนไปอยางทั่วถึง

กองชาง

26 กอสรางดาดลําเหมือง คสล. ทอไม

เหี๊ยะ (หมู ๕ บานทรายมูล)

เพื่อใหน้ําไหลผานสะดวก

เหมาะสําหรับภาคการเกษตร

ดาดลําเหมือง คสล. กวาง

 ๑ ม. ยาว ๓๐๐ ม.

300,000       -                  -                   -                 รอยละของแหลง

น้ําภาค

การเกษตรมี

เพิ่มขึ้น

เกษตรกรมีแหลง

น้ําสําหรับใช

ประกอบอาชีพ

อยางเพียงพอ

กองชาง



81

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

27 ขยายเขตบริการประปาสวนภูมิภาค 

(หมู ๕ บานทรายมูล)

เพื่อขยายเขตบริการ

น้ําประปาสวนภูมิภาคให

เพียงพอตอความตองการ

ของประชาชน

ประสานงานขอให

ประปาสวนภูมิภาค

พิจารณาดําเนินการขยาย

เขตบริการน้ําประปา

สวนภูมิภาค

       221,000 -                  -                   -                 จํานวนเขตพื้นที่

บริการประปาที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดมี

น้ําประปาใช

อยางเพียงพอ

และทั่วถึง

กองชาง

28 กอสรางถนน คสล. บริเวณรอบวัด

ดอยจอมแจง (หมู ๕ บานทรายมูล)

เพื่อใหมีความสะดวก

ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

ถนน คสล. กวาง 4 ม. 

ยาว 1,000 ม.

       250,000 -                  -                   -                 รอยละของ

เสนทางสัญจรที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร

กองชาง

29 กอสรางถนน คสล. บริเวณบาน

คุณจรูญ เปนตนไป (หมู ๕ บานทราย

มูล)

เพื่อใหมีความสะดวก

ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

ถนน คสล. กวาง 4 ม. 

ยาว 200 ม. หนา ๐.๑๕

 ม.

-                         472,000 -                   -                 รอยละของ

เสนทางสัญจรที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร

กองชาง

30 กอสรางอางกักเก็บน้ํา/เขื่อนระหวาง

หมูบาน หมู ๕ กับ หมู ๖ (หมู ๕ 

บานทรายมูล)

เพื่อใหมีแหลงน้ําสําหรับภาค

การเกษตรเพิ่มขึ้น

อางกักเก็บน้ํา/เขื่อนกัก

เก็บน้ํา ๑ แหง

                   -       500,000 -                   -                 รอยละของแหลง

น้ําภาค

การเกษตรมี

เพิ่มขึ้น

เกษตรกรมีแหลง

น้ําสําหรับใช

ประกอบอาชีพ

อยางเพียงพอ

กองชาง
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

31 เปลี่ยนทอสงน้ําประปาหมูบาน 

(หมู ๕ บานทรายมูล)

เพื่อใหระบบจาย/สงน้ํา

สําหรับ

อุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพ

มากขึ้นและเพียงพอตอ

ความตองการของประชาชน

เปลี่ยนทอสงน้ําประปา

หมูบาน และขยายเขต

บริการน้ําประปาหมูบาน

 ยาว ๔,๐๐๐ ม.

                   -       300,000 -                   -                 จํานวนเขตพื้นที่

บริการประปาที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ระบบจาย/สงน้ํา

สําหรับอุปโภค

บริโภคมีคุณภาพ

มากขึ้นและ

เพียงพอตอความ

ตองการของ

ประชาชน

กองชาง

32 เจาะบอบาดาล (หมู ๕ บานทรายมูล) เพื่อใหประชาชนมีน้ําสําหรับ

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

 - บอบาดาล ๑ แหง -                   -                  200,000      -                 รอยละของแหลง

น้ําที่สามารถ

นํามาอุปโภค

บริโภคมีเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ํา

สําหรับ

อุปโภคบริโภค

อยางเพียงพอ

กองชาง

33 การผันน้ําปงเพื่อการเกษตร (หมู ๕ 

บานทรายมูล)

เพื่อใหมีแหลงน้ําสําหรับภาค

การเกษตรเพิ่มขึ้น

ระบบผันน้ําปงเพื่อ

การเกษตร ๑ แหง

-                   -                  500,000      -                 รอยละของแหลง

น้ําภาค

การเกษตรมี

เพิ่มขึ้น

เกษตรกรมีแหลง

น้ําสําหรับใช

ประกอบอาชีพ

อยางเพียงพอ

กองชาง

34 เจาะบอบาดาลน้ําลึกเพื่อการเกษตร 

(หมู ๕ บานทรายมูล)

เพื่อใหมีแหลงน้ําสําหรับภาค

การเกษตรเพิ่มขึ้น

บอบาดาลน้ําลึก ๑ แหง                    -                   -       200,000 -                 รอยละของแหลง

น้ําภาค

การเกษตรมี

เพิ่มขึ้น

เกษตรกรมีแหลง

น้ําสําหรับใช

ประกอบอาชีพ

อยางเพียงพอ

กองชาง
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

35 กอสรางถนนลูกรังเสนหลังวัดดอย

จอมแจง (หมู ๕ บานทรายมูล)

เพื่อใหมีความสะดวก

ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

ถนนลูกรังกวาง ๔.๐๐ ม. 

ยาว ๑,๐๐๐ ม.

                   - 500,000    รอยละของ

เสนทางสัญจรที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร

กองชาง

36 เพิ่มเฟสกําลังไฟฟาจาก ๑ เฟส เปน 3

 เฟส บริเวณบานคุณณรงค ปญญานะ

 (หมู ๕ บานทรายมูล)

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช

อยางทั่วถึงและเพียงพอ

เพิ่มเฟสกําลังไฟฟา ๓ 

เฟส 

๑ แหง

                   - 200,000    รอยละของไฟฟา

สาธารณะ/ไฟฟา

ในครัวเรือนที่ได

มาตรฐานมีเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีไฟฟา

ใชอยางทั่วถึงและ

เพียงพอ

กองชาง

37 กอสรางเมรุมาศ ปาชาบานร่ําเปง 

(หมู ๕ บานทรายมูล)

เพื่อใหมีสถานที่ที่เหมาะแก

การประกอบการฌาปนกิจ

เมรุมาศ ๑ แหง                    - 1,500,000  รอยละความพึง

พอใจของ

ประชาชน

มีสถานที่เหมาะ

สําหรับการ

ฌาปนกิจ

กองชาง

38 กอสรางถนน คสล. บริเวณคุณทับทอง

 เปนตนไป (หมู ๖ บานร่ําเปง)

เพื่อใหมีความสะดวก

ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

 ถนน คสล. กวาง 4 ม. 

ยาว 70 ม. หนา ๐.๑๕ ม.

       165,200                   -                    -                  - รอยละของ

เสนทางสัญจรที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร

กองชาง

39 ปรับปรุงระบบเสียงตามสายหมูบาน 

(หมู ๖ บานร่ําเปง)

เพื่อใหการประชาสัมพันธ

ขาวสารของหมูบาน/ชุมชน

ไดเปนไปอยางทั่วถึง

ปรับปรุงระบบเสียงตาม

สาย

ของหมูบาน

100,000                         -                    -                  - รอยละ

ของผูไดรับ

ขอมูลขาวสาร

ประชาสัมพันธ

เพิ่มมากขึ้น

การ

ประชาสัมพันธ

ขาวสารของ

หมูบาน/ชุมชน

เปนไปอยางทั่วถึง

กองชาง
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

40 กอสรางถนน คสล. บริเวณเสนทางไป 

โรงผลิตน้ําดื่มฟอรจูน (หมู ๖ บานร่ํา

เปง)

เพื่อใหมีความสะดวก

ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

 ถนน คสล. กวาง 4 ม. 

ยาว 1,000 ม. หนา 

๐.๑๕ ม.

    2,360,000                   -                    -                  - รอยละของ

เสนทางสัญจรที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร

กองชาง

41 กอสรางถนน คสล. บริเวณบานคุณ

บรรเจิด ซองซะลัย - ฝายเกาหา  (หมู

 ๖ บานร่ําเปง)

เพื่อใหมีความสะดวก

ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

 ถนน คสล. กวาง 3 ม. 

ยาว 300 ม. หนา ๐.๑๕

 ม.

       531,000                   -                    -                  - รอยละของ

เสนทางสัญจรที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร

กองชาง

42 กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 

คันคลองชลประทาน หมูที่ ๖ บานร่ํา

เปง ถึง หมูที่ ๑ บานบวกหมื้อ เขต

รับผิดชอบ ทต.สันมหาพน (เชื่อม หมู

 ๖ หมู ๔ หมู ๓ หมู ๑๐) (หมู ๖ บาน

ร่ําเปง)

เพื่อใหมีความสะดวก

ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

 ถนนแอสฟลทติกคอนก

รีตขนาดกวาง ๔ เมตร 

ยาว ๖,๐๐๐ เมตร แยก

เปน

- ป ๒๕61 ยาว 1,5๐๐

 ม.

- ป ๒๕62 ยาว 1,5๐๐

 ม

5,814,000    5,814,000   5,814,000    5,814,000  รอยละของ

เสนทางสัญจรที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร

กองชาง

43 กอสรางดาดคลองทิ้งน้ํา  

(หมู ๖ บานร่ําเปง)

เพื่อใหน้ําไหลผานสะดวก

และปองกันน้ําทวมขังในชวง

ฤดูฝน

ดาดลําเหมือง คสล. กวาง

 3 ม. ยาว 1๐๐ ม.

-                   250,000                         -                  - รอยละความพึง

พอใจของ

ประชาชน

น้ําไหลผาน

สะดวกและลด

ปญหาน้ําทวมขัง

ชวงฤดูฝน

กองชาง
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

44 ขยายเขตบริการประปาสวนภูมิภาค 

(หมู ๖ บานร่ําเปง)

เพื่อขยายเขตบริการ

น้ําประปาสวนภูมิภาคให

เพียงพอตอความตองการ

ของประชาชน

ประสานงานขอให

ประปาสวนภูมิภาค

พิจารณาดําเนินการขยาย

เขตบริการน้ําประปา

สวนภูมิภาค

                   -       500,000                    -                  - จํานวนเขตพื้นที่

บริการประปาที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดมี

น้ําประปาใช

อยางเพียงพอ

และทั่วถึง

กองชาง

45 กอสรางประตูเปด/ปดน้ําคลอง 

บริเวณบานคุณสวาท ชัยเลิศ  (หมู ๖

 บานร่ําเปง)

เพื่อใหน้ําไหลผานสะดวก

และปองกันน้ําทวมขังในชวง

ฤดูฝน

ประสานงานขอใหกรม

ชลประทานพิจารณา

ดําเนินการกอสราง

-                   400,000                         -                  - รอยละความพึง

พอใจของ

ประชาชน

น้ําไหลผาน

สะดวกและลด

ปญหาน้ําทวมขัง

ชวงฤดูฝน

กองชาง

46 เจาะบอบาดาลน้ําลึกเพื่อการเกษตร  

(หมู ๖ บานร่ําเปง)

เพื่อใหมีแหลงน้ําสําหรับภาค

การเกษตรเพิ่มขึ้น

บอบาดาลน้ําลึก ๑ แหง                    -       200,000                    -                  - รอยละของแหลง

น้ําภาค

การเกษตรมี

เพิ่มขึ้น

เกษตรกรมีแหลง

น้ําสําหรับใช

ประกอบอาชีพ

อยางเพียงพอ

กองชาง

47 ขยายสะพาน บริเวณบานคุณบัวไหล  

(หมู ๖ บานร่ําเปง)

เพื่อใหมีความสะดวก

ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

สะพาน กวาง ๔.๐๐ ม. 

ยาว ๔.๕๐ ม.

                   -                   - 100,000                       - รอยละของ

เสนทางสัญจรที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร

กองชาง
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

48 ขยายสะพาน บริเวณตลาดร่ําเปง  

(หมู ๖ บานร่ําเปง)

เพื่อใหมีความสะดวก

ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

สะพาน กวาง ๑.๐๐ ม. 

ยาว ๒๔ ม.

                   -                   - 500,000                       - รอยละของ

เสนทางสัญจรที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร

กองชาง

49 กอสรางถนนถนน คสล. บริเวณคลอง

ชลประทาน ถึง บานคุณดวงจันทร  

(หมู ๖ บานร่ําเปง)

เพื่อใหมีความสะดวก

ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

ถนน คสล. กวาง ๔.๐๐ 

ม. 

หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๕๓๐

 ม.

                   -                   - 13,186,400                   - รอยละของ

เสนทางสัญจรที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร

กองชาง

50 เขื่อนเรียงหินกั้นตลิ่งน้ําปง 

บริเวณบานคุณทับทอง

เพื่อปองกันน้ําปงกัดเซาะ

บริเวณตลิ่ง

เขื่อนเรียงหินกั้นน้ํา

เซาะตลิ่ง สูง 6 ม. ยาว 

๓00 ม.

                   -                   -                    - 19,500,000   รอยละของพื้นที่ที่

ไดรับการปองกัน

น้ํากัดเซาะตลิ่ง

พื้นที่/ที่ดินของ

ประชาชนยังคง

อยูในสภาพที่

สมบูรณ

กองชาง

51 กอสรางดาดลําเหมืองลําหวยแมขะ

จาน บริเวณคุณเรือน ถึง ฝายเกาหา  

(หมู ๖ บานร่ําเปง)

เพื่อใหน้ําไหลผานสะดวก

เหมาะสําหรับภาคการเกษตร

ดาดลําเหมือง คสล. กวาง

 ๒ - ๓ ม. ลึก ๒ ม. ยาว

 ๒00 ม.

-                   -                  -                   500,000    รอยละของแหลง

น้ําภาค

การเกษตรมี

เพิ่มขึ้น

เกษตรกรมีแหลง

น้ําสําหรับใช

ประกอบอาชีพ

อยางเพียงพอ

กองชาง

52 กอสรางเมรุมาศ ปาชาบานร่ําเปง 

 (หมู ๖ บานร่ําเปง)

เพื่อใหมีสถานที่ที่เหมาะแก

การประกอบการฌาปนกิจ

เมรุมาศ ๑ แหง                    -                   -                    - 1,500,000  รอยละความพึง

พอใจของ

ประชาชน

มีสถานที่เหมาะ

สําหรับการ

ฌาปนกิจ

กองชาง
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

53 กอสรางถนนถนน คสล. บริเวณบาน

เทิดไท  (หมู ๖ บานร่ําเปง)

เพื่อใหมีความสะดวก

ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

ถนน คสล. กวาง ๔.๐๐ 

ม. 

หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๔๖๐

 ม.

                   -                   -                    -   1,500,000 รอยละของ

เสนทางสัญจรที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร

กองชาง

54 จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายหมูบาน (หมู

 ๗ บานแมขะจาน)

เพื่อใหการประชาสัมพันธ

ขาวสารของหมูบาน/ชุมชน

ไดเปนไปอยางทั่วถึง

จัดซื้อเครื่องเสียงตาม

สายพรอมระบบเสียง

ติดตั้ง

100,000       -                  -                   -                 รอยละ

ของผูไดรับ

ขอมูลขาวสาร

ประชาสัมพันธ

เพิ่มมากขึ้น

การ

ประชาสัมพันธ

ขาวสารของ

หมูบาน/ชุมชน

เปนไปอยางทั่วถึง

กองชาง

55 กอสรางถนน คสล. บริเวณบาน

คุณศรี ชุมภู เปนตนไป  

(หมู ๗ บานแมขะจาน)

เพื่อใหมีความสะดวก

ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

 ถนน คสล. กวาง 4 ม. 

ยาว 83 ม. หนา ๐.๑๕ ม.

       250,000                   -                    - -                 รอยละของ

เสนทางสัญจรที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร

กองชาง

56 กอสรางถนน คสล. ซอย 19  (หมู ๗ 

บานแมขะจาน)

เพื่อใหมีความสะดวก

ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

 ถนน คสล. กวาง 3 ม. 

ยาว 150 ม. หนา ๐.๑๕

 ม.

       265,500                   -                    - -                 รอยละของ

เสนทางสัญจรที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร

กองชาง
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

57 กอสรางถนน คสล. ซอย 12  (หมู ๗ 

บานแมขะจาน)

เพื่อใหมีความสะดวก

ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

 ถนน คสล. กวาง 3 ม. 

ยาว 100 ม. หนา ๐.๑๕

 ม.

                   -       177,000                    - -                 รอยละของ

เสนทางสัญจรที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร

กองชาง

58 กอสรางถนน คสล. ระหวาง ซอย 17

 - 18 (หมู ๗ บานแมขะจาน)

เพื่อใหมีความสะดวก

ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

 ถนน คสล. กวาง 3 ม. 

ยาว 100 ม. หนา ๐.๑๕

 ม.

                   -       265,500                    - -                 รอยละของ

เสนทางสัญจรที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร

กองชาง

59 เจาะบอบาดาลน้ําลึกเพื่อการเกษตร  

(หมู ๗ บานแมขะจาน)

เพื่อใหมีแหลงน้ําสําหรับภาค

การเกษตรเพิ่มขึ้น

บอบาดาลน้ําลึก ๑ แหง                    -       200,000                    - -                 รอยละของแหลง

น้ําภาค

การเกษตรมี

เพิ่มขึ้น

เกษตรกรมีแหลง

น้ําสําหรับใช

ประกอบอาชีพ

อยางเพียงพอ

กองชาง

60 กอสรางระบบกรองน้ําประปา 

จุดโรงสีขาวชุมชน (หมู ๗ บานแมขะ

จาน)

เพื่อใหมีระบบกรองน้ําที่

เหมาะสําหรับการใช

อุปโภค/บริโภค

ระบบกรองน้ําประปาที่

ไดมาตรฐาน ๑ แหง

                   -                   -       300,000                  - จํานวนเขตพื้นที่

บริการประปาที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดมี

น้ําประปาใช

อยางเพียงพอ

และทั่วถึง

กองชาง
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

61 ขุดลอกอางทุงโปง 

(หมู ๗ บานแมขะจาน)

เพื่อใหน้ําไหลผานสะดวก

เหมาะสําหรับภาคการเกษตร

ขุดลอกอางน้ํา ๑ แหง                    -                   - 1,000,000                     - รอยละของแหลง

น้ําภาค

การเกษตรมี

เพิ่มขึ้น

เกษตรกรมีแหลง

น้ําสําหรับใช

ประกอบอาชีพ

อยางเพียงพอ

กองชาง

62 กอสรางถนน คสล. บริเวณปาชา 

ถึง ทุงโปง (หมู ๗ บานแมขะจาน)

เพื่อใหมีความสะดวก

ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

ถนน คสล.กวาง ๔.๐๐ ม. 

หนา ๐.๑๕ ม. ยาว 

๑,๐๐๐ ม.

                   -                   - 2,488,000                     - รอยละของ

เสนทางสัญจรที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร

กองชาง

63 กอสรางถนน คสล. บริเวณบาน

คุณประสงค ถึง รีสอรท ตรงขามปาชา

 (หมู ๗ บานแมขะจาน)

เพื่อใหมีความสะดวก

ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

ถนน คสล. กวาง ๔.๐๐ 

ม. 

หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๕๐๐

 ม.

                   -                   - 1,244,000  รอยละของ

เสนทางสัญจรที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร

กองชาง

64 ขยายสะพาน บริเวณลําหวยแมขะ

จาน 

เสนทางไปตําบลสันปายาง (หมู ๗ 

บานแมขะจาน)

เพื่อใหมีความสะดวก

ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

สะพานกวาง ๑ ม. 

ยาว ๘.๐๐ ม.

                   -                   - 200,000    รอยละของ

เสนทางสัญจรที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร

กองชาง
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

65 ขยายเขตบริการประปาสวนภูมิภาค 

เพิ่มเติม (หมู ๗ บานแมขะจาน)

เพื่อขยายเขตบริการ

น้ําประปาสวนภูมิภาคให

เพียงพอตอความตองการ

ของประชาชน

ประสานงานขอให

ประปาสวนภูมิภาค

พิจารณาดําเนินการขยาย

เขตบริการน้ําประปา

สวนภูมิภาค

                   -                   -                    -     500,000 จํานวนเขตพื้นที่

บริการประปาที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดมี

น้ําประปาใช

อยางเพียงพอ

และทั่วถึง

กองชาง

66 กอสรางถนน คสล. ซอย 6 

(หมู ๘ บานปางเปา)

เพื่อใหมีความสะดวก

ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

 ถนน คสล. กวาง 4 ม. 

ยาว 300 ม. หนา ๐.๑๕

 ม.

       708,000                   -                    -                  - รอยละของ

เสนทางสัญจรที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร

กองชาง

67 ขยายเขตบริการน้ําประปาหมูบาน 

(หมู ๘ บานปางเปา)

เพื่อขยายเขตบริการ

น้ําประปาใหเพียงพอตอ

ความตองการของประชาชน

ขยายเขตบริการ

น้ําประปาหมูบาน ขนาด

ทอเสนผานศูนยกลาง ๒

 นิ้ว ยาว ๑,๕๐๐  ม.

       500,000                   -                    -                  - จํานวนเขตพื้นที่

บริการประปาที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดมี

น้ําประปาใช

อยางเพียงพอ

และทั่วถึง

กองชาง

68 ซอมแซมถนน (โอเวอรเลย) บริเวณ

หลังวัดปางเปา- แยก ชรบ. (หมู ๘ 

บานปางเปา)

เพื่อใหมีความสะดวก

ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

 ถนนโอเวอรเลย กวาง 4

 ม. ยาว 1,150 ม. หนา

 ๐.0๕ ม.

    1,840,000                   -                    -                  - รอยละของ

เสนทางสัญจรที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร

กองชาง
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

69 ซอมแซมถนน (โอเวอรเลย) ซอย 1 

(หมู ๘ บานปางเปา)

เพื่อใหมีความสะดวก

ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

 ถนนโอเวอรเลย กวาง 4

 ม. ยาว 1,000 ม. หนา

 ๐.0๕ ม.

    2,400,000                   -                    -                  - รอยละของ

เสนทางสัญจรที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร

กองชาง

70 เจาะบอบาดาลเพื่อการเกษตร (หมู ๘

 บานปางเปา)

เพื่อใหมีแหลงน้ําสําหรับภาค

การเกษตรเพิ่มขึ้น

บอบาดาลเพื่อการเกษตร

 ๑๐ แหง ขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง กวาง ๖ นิ้ว

       100,000                   -                    -                  - รอยละของแหลง

น้ําภาค

การเกษตรมี

เพิ่มขึ้น

เกษตรกรมีแหลง

น้ําสําหรับใช

ประกอบอาชีพ

อยางเพียงพอ

กองชาง

71 กอสรางดาดลําเหมืองทุงโละ 

(หมู ๘ บานปางเปา)

เพื่อใหน้ําไหลผานสะดวก

เหมาะสําหรับภาคการเกษตร

ดาดลําเหมือง คสล. กวาง

 ๑.5 ม. ลึก 1 ม. ยาว 

1,500 ม.

-                   1,500,000                      -                  - รอยละของแหลง

น้ําภาค

การเกษตรมี

เพิ่มขึ้น

เกษตรกรมีแหลง

น้ําสําหรับใช

ประกอบอาชีพ

อยางเพียงพอ

กองชาง

72 กอสรางอาคารอเนกประสงคเพื่อใช

เปนอาคารเก็บของกลุมแมบาน (หมู 

๘ บานปางเปา)

เพื่อใหมีสถานที่เหมาะ

สําหรับดําเนินกิจกรรมตางๆ

ของหมูบาน

อาคาร กวาง 8 ม. ยาว 

15 ม. สูง 3 ม.

-                         500,000                    -                  - จํานวนพื้นที่

สาธารณะสําหรับ

ดําเนินกิจกรรม

ตางๆของหมูบาน

มีเพิ่มขึ้น

มีสถานที่เหมาะ

สําหรับดําเนิน

กิจกรรมตางๆ

ของหมูบาน

กองชาง
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

73 ขุดลอกอาง/ขยายอางหวยลําลูกกา

และหวยตนยาง (หมู ๘ บานปางเปา)

เพื่อใหน้ําไหลผานสะดวก

เหมาะสําหรับภาคการเกษตร

ขุดลอกลําเหมือง -                      2,000,000                    -                  - รอยละของแหลง

น้ําภาค

การเกษตรมี

เพิ่มขึ้น

เกษตรกรมีแหลง

น้ําสําหรับใช

ประกอบอาชีพ

อยางเพียงพอ

กองชาง

74 กอสรางถังเก็บน้ํา และระบบกรอง

น้ําประปา บริเวณจุด 3 (หมู ๘ บาน

ปางเปา)

เพื่อใหมีถังเก็บน้ําประปา 

เพิ่มขึ้นและระบบกรองน้ําที่

เหมาะสําหรับการใช

อุปโภค/บริโภค

ถังเก็บน้ําประปาและ

ระบบกรองน้ําประปาที่

ไดมาตรฐาน ๑ แหง

-                         500,000                    -                  - จํานวนเขตพื้นที่

บริการประปาที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดมี

น้ําประปาใช

อยางเพียงพอ

และทั่วถึง

กองชาง

75 กอสรางถนน คสล. บริเวณบาน

คุณแดง (หมู ๘ บานปางเปา)

เพื่อใหมีความสะดวก

ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

ถนน คสล.กวาง ๔.๐๐ ม.

หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๖๐ ม.

-                   149,280                         -                  - รอยละของ

เสนทางสัญจรที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร

กองชาง

76 กอสรางถนน คสล. บริเวณซอย 3 

(หมู ๘ บานปางเปา)

เพื่อใหมีความสะดวก

ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

ถนน คสล.กวาง ๔.๐๐ ม. 

หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๒๐

 ม.

-                   -                  298,560      รอยละของ

เสนทางสัญจรที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร

กองชาง
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

77 กอสรางดาดลําเหมืองหวยตนยาง (หมู

 ๘ บานปางเปา)

เพื่อใหน้ําไหลผานสะดวก

เหมาะสําหรับภาคการเกษตร

ดาดลําเหมือง คสล.

กวาง ๑.๕๐ ม. ลึก ๑.๒๐

 ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม.

-                   -                  1,500,000    รอยละของแหลง

น้ําภาค

การเกษตรมี

เพิ่มขึ้น

เกษตรกรมีแหลง

น้ําสําหรับใช

ประกอบอาชีพ

อยางเพียงพอ

กองชาง

78 กอสรางดาดลําเหมืองหวยตนมวงสาย

กลาง (หมู ๘ บานปางเปา)

เพื่อใหน้ําไหลผานสะดวก

เหมาะสําหรับภาคการเกษตร

ดาดลําเหมือง คสล.

กวาง ๑.๕๐ ม. ลึก ๑.๒๐

 ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม.

-                   -                  1,500,000    รอยละของแหลง

น้ําภาค

การเกษตรมี

เพิ่มขึ้น

เกษตรกรมีแหลง

น้ําสําหรับใช

ประกอบอาชีพ

อยางเพียงพอ

กองชาง

79 จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายหมูบาน 

พรอมขยายเขตเสียงตามสาย 2 จุด 

(หมู ๘ บานปางเปา)

เพื่อใหการประชาสัมพันธ

ขาวสารของหมูบาน/ชุมชน

ไดเปนไปอยางทั่วถึง

จัดซื้อเครื่องเสียงตาม

สายพรอมระบบเสียง

ติดตั้ง

-                   -                  100,000      -                 รอยละ

ของผูไดรับ

ขอมูลขาวสาร

ประชาสัมพันธ

เพิ่มมากขึ้น

การ

ประชาสัมพันธ

ขาวสารของ

หมูบาน/ชุมชน

เปนไปอยางทั่วถึง

กองชาง
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

80 ติดตั้งไฟฟากิ่ง ทั้งหมูบาน 

(หมู ๘ บานปางเปา)

เพื่อใหพื้นที่สาธารณะ

ภายในหมูบานมีแสงสวาง

เพียงพอ

ติดตั้งไฟฟากิ่งบริเวณริม

เสนทาง/พื้นที่สาธารณะ

ตางๆภายในหมูบาน

-                   -                  -                   500,000    รอยละของพื้นที่

สาธารณะมีความ

ปลอดภัยมากขึ้น

ประชาชนมี

ความสะดวก

ปลอดภัยในใช

พื้นที่สาธารณะ

และในการ

เดินทางสัญจร

กองชาง

81 กอสรางถนน คสล. บริเวณปาชา ถึง 

บายพาส (หมู ๘ บานปางเปา)

เพื่อใหมีความสะดวก

ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

ถนน คสล.กวาง ๔.๐๐ ม. 

หนา ๐.๑๕ ม. ยาว 

๒,๐๐๐ ม.

-                   -                  4,976,000  รอยละของ

เสนทางสัญจรที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร

กองชาง

82 กอสรางถนน คสล. บริเวณซอย 10 

(หมู ๘ บานปางเปา)

เพื่อใหมีความสะดวก

ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

ถนน คสล.กวาง ๔.๐๐ ม. 

หนา ๐.๑๕ ม. ยาว 

๑,๐๐๐ ม.

-                   -                  2,488,000  รอยละของ

เสนทางสัญจรที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร

กองชาง

83 กอสรางถนน คสล. เชื่อม ซอย 10 - 

6 

(หมู ๘ บานปางเปา)

เพื่อใหมีความสะดวก

ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

ถนน คสล.กวาง ๔.๐๐ ม. 

หนา ๐.๑๕ ม. ยาว 

๑,๐๐๐ ม.

-                   -                  2,488,000  รอยละของ

เสนทางสัญจรที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร

กองชาง
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

84 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงคของ

หมูบาน (หมู ๙ บานหวยไร)

เพื่อใหมีสถานที่เหมาะ

สําหรับดําเนินกิจกรรมตางๆ

ของหมูบาน

ปรับปรุงอาคาร กวาง 8 

ม. ยาว ๑5 ม.

       300,000                   -                    -                  - จํานวนพื้นที่

สาธารณะสําหรับ

ดําเนินกิจกรรม

ตางๆของหมูบาน

มีเพิ่มขึ้น

มีสถานที่เหมาะ

สําหรับดําเนิน

กิจกรรมตางๆ

ของหมูบาน

กองชาง

85 กอสราถนน คสล. ซอย 8 

(หมู ๙ บานหวยไร)

เพื่อใหมีความสะดวก

ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

 ถนน คสล. กวาง 4 ม. 

ยาว 1,000 ม. หนา 

๐.๑๕ ม.

    2,360,000                   -                    -                  - รอยละของ

เสนทางสัญจรที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร

กองชาง

86 ขยายเขตบริการประปาหมูบาน ซอย

 ๘ (หมู ๙ บานหวยไร)

เพื่อขยายเขตบริการ

น้ําประปาหมูบานให

เพียงพอตอความตองการ

ของประชาชน

ขยายเขตบริการประปา

หมูบาน วางทอสงน้ํา 

พีวีซี ขนาดกวาง ๒ นิ้ว 

ยาว ๒,๐๐๐ ม.

       150,000                   -                    -                  - จํานวนเขตพื้นที่

บริการประปาที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดมี

น้ําประปาใช

อยางเพียงพอ

และทั่วถึง

กองชาง

87 กอสรางอางเก็บน้ําหวยสาน

(หมู ๙ บานหวยไร)

เพื่อใหมีแหลงน้ําสําหรับภาค

การเกษตรเพิ่มขึ้น

ขุดลอกลําเหมือง        500,000                   -                    -                  - รอยละของแหลง

น้ําภาค

การเกษตรมี

เพิ่มขึ้น

เกษตรกรมีแหลง

น้ําสําหรับใช

ประกอบอาชีพ

อยางเพียงพอ

กองชาง
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

88 ขุดลอกลําหวยหวยไรตลอดสาย 

(หมู ๙ บานหวยไร)

เพื่อใหน้ําไหลผานสะดวก

เหมาะสําหรับภาคการเกษตร

ขุดลองลําหวย กวาง ๔ 

ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม.

                   - 1,000,000                      -                  - รอยละของแหลง

น้ําภาค

การเกษตรมี

เพิ่มขึ้น

เกษตรกรมีแหลง

น้ําสําหรับใช

ประกอบอาชีพ

อยางเพียงพอ

กองชาง

89 กอสรางถนน คสล. ซอย 17 

(หมู ๙ บานหวยไร)

เพื่อใหมีความสะดวก

ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

 ถนน คสล. กวาง 4 ม. 

ยาว 1,000 ม. หนา 

๐.๑๕ ม.

                   -    2,360,000                    -                  - รอยละของ

เสนทางสัญจรที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร

กองชาง

90 กอสรางรางระบายน้ํา ซอย 7 

(หมู ๙ บานหวยไร)

เพื่อใหน้ําไหลผานสะดวก

และปองกันน้ําทวมขังในชวง

ฤดูฝน

รางระบายน้ํา คสล. กวาง

 ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. 

ยาว 5๐๐ ม.

-                   750,000                         -                  - รอยละความพึง

พอใจของ

ประชาชน

น้ําไหลผาน

สะดวกและลด

ปญหาน้ําทวมขัง

ชวงฤดูฝน

กองชาง

91 กอสรางถนน คสล.บานนายอวน 

ปลอดภัย (หมู ๙ บานหวยไร)

เพื่อใหมีความสะดวก

ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

 ถนน คสล. กวาง 4 ม. 

ยาว 300 ม. หนา ๐.๑๕

 ม.

                   -       708,000                    -                  - รอยละของ

เสนทางสัญจรที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร

กองชาง
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

92 เปลี่ยนทอประปา (หมู ๙ บานหวยไร) เพื่อใหระบบจาย/สงน้ํา

สําหรับอุปโภคบริโภคที่มี

คุณภาพมากขึ้น

เปลี่ยนทอสงน้ําประปา

หมูบาน พีวีซี ขนาดกวาง

 ๒ นิ้ว ยาว ๒,5๐๐ ม.

                   -       200,000                    -                  - จํานวนเขตพื้นที่

บริการประปาที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ระบบจาย/สงน้ํา

สําหรับอุปโภค

บริโภคมีคุณภาพ

มากขึ้นและ

เพียงพอตอความ

ตองการของ

ประชาชน

กองชาง

93 กอสรางถนน คสล.ซอย 12 

(หมู ๙ บานหวยไร)

เพื่อใหมีความสะดวก

ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

 ถนน คสล. กวาง 4 ม. 

ยาว 300 ม. หนา ๐.๑๕

 ม.

                   -                   -       708,000                  - รอยละของ

เสนทางสัญจรที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร

กองชาง

94 ซอมแซมถนน (โอเวอรเลย) ปาก

ทางเขาเหลายาวเปนตนไป (หมู ๙ 

บานหวยไร)

เพื่อใหมีความสะดวก

ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

 ถนนโอเวอรเลย กวาง 4

 ม. ยาว 1,100 ม. หนา

 ๐.0๕ ม.

                   -                   -     2,640,000                  - รอยละของ

เสนทางสัญจรที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร

กองชาง

95 ขยายเขตบริการประปาสวนภูมิภาค 

(หมู ๙ บานหวยไร)

เพื่อขยายเขตบริการ

น้ําประปาสวนภูมิภาคให

เพียงพอตอความตองการ

ของประชาชน

ประสานงานขอให

ประปาสวนภูมิภาค

พิจารณาดําเนินการขยาย

เขตบริการน้ําประปา

สวนภูมิภาค

                   -                   -       700,000                  - จํานวนเขตพื้นที่

บริการประปาที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดมี

น้ําประปาใช

อยางเพียงพอ

และทั่วถึง

กองชาง
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

96 ขุดลอกลําเหมืองตางๆในหมูบาน 

(หมู ๙ บานหวยไร)

เพื่อใหน้ําไหลผานสะดวก

เหมาะสําหรับภาคการเกษตร

ขุดลองลําเหมือง -                   -                  500,000                       - รอยละของแหลง

น้ําภาค

การเกษตรมี

เพิ่มขึ้น

เกษตรกรมีแหลง

น้ําสําหรับใช

ประกอบอาชีพ

อยางเพียงพอ

กองชาง

97 เจาะบอบาดาลน้ําลึกเพื่อการเกษตร 

(หมู ๙ บานหวยไร)

เพื่อใหมีแหลงน้ําสําหรับภาค

การเกษตรเพิ่มขึ้น

บอบาดาลน้ําลึก ๑ แหง -                   -                        200,000                  - รอยละของแหลง

น้ําภาค

การเกษตรมี

เพิ่มขึ้น

เกษตรกรมีแหลง

น้ําสําหรับใช

ประกอบอาชีพ

อยางเพียงพอ

กองชาง

98 ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ทั้ง ๓ จุด

 (หมู ๙ บานหวยไร)

เพื่อใหการประชาสัมพันธ

ขาวสารของหมูบาน/ชุมชน

ไดเปนไปอยางทั่วถึง

จัดซื้อเครื่องเสียงตาม

สายพรอมระบบเสียง

ติดตั้ง

-                   -                  -                   100,000    รอยละ

ของผูไดรับ

ขอมูลขาวสาร

ประชาสัมพันธ

เพิ่มมากขึ้น

การ

ประชาสัมพันธ

ขาวสารของ

หมูบาน/ชุมชน

เปนไปอยางทั่วถึง

กองชาง

99 ขุดลอกอางน้ําขางสนามกีฬา 

(หมู ๙ บานหวยไร)

เพื่อใหมีแหลงน้ําเพียงพอตอ

ความตองการของประชาชน

ขุดลอกอางน้ํา ๑ แหง -                   -                  -                   800,000    รอยละของแหลง

น้ํามีเพิ่มขึ้น
ประชาชนไดมี

น้ําประปาใช

อยางเพียงพอ

และทั่วถึง

กองชาง



99

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

100 เจาะบอบาดาลน้ําลึก พรอมระบบ

ประปา (หมู ๙ บานหวยไร)

เพื่อใหมีแหลงน้ําเพียงพอตอ

ความตองการของประชาชน

เจาะบอบาดาล 

ขนาดเสนผานศูนยกลาง

 ๖ นิ้ว ลึกไมนอยกวา 

๑๕๐ ม. พรอมระบบ

ประปา

-                   -                  -                   2,500,000  จํานวนเขตพื้นที่

บริการประปาที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดมี

น้ําประปาใช

อยางเพียงพอ

และทั่วถึง

กองชาง

101 ปรับปรุงถนนลูกรังในหมูบาน 

(หมู ๙ บานหวยไร)

เพื่อใหมีความสะดวก

ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

 ปรับปรุงถนนลูกรัง

ทุกสายในหมูบาน

-                   -                  -                     1,000,000

102 กอสรางถังเก็บน้ํา คสล.บริเวณบาน

แมขิ (หมู ๙ บานหวยไร)

เพื่อใหมีถังเก็บน้ําประปา 

เพิ่มขึ้น และเหมาะสําหรับ

การใชอุปโภค/บริโภค

ถังเก็บน้ําประปาที่ได

มาตรฐาน ๑ แหง

-                   -                                     -     350,000 จํานวนเขตพื้นที่

บริการประปาที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดมี

น้ําประปาใช

อยางเพียงพอ

และทั่วถึง

กองชาง

103 กอสรางถนน คสล. ลําเหมืองฮอ 

เชื่อมหมู 3 (หมู ๑๐ บานทุงสีทอง)

เพื่อใหมีความสะดวก

ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

 ถนน คสล. กวาง 3 ม. 

ยาว 326 ม. หนา 0.15

 ม.

       577,020                   -                    -                  - รอยละของ

เสนทางสัญจรที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร

กองชาง

104 กอสรางถนน คสล. บริเวณบานคุณ

อะตา (หมู ๑๐ บานทุงสีทอง)

เพื่อใหมีความสะดวก

ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

 ถนน คสล. กวาง 4 ม. 

ยาว 65 ม. หนา 0.15 

ม. (ตอเนื่องจากจุดเดิม)

       153,400                   -                    -                  - รอยละของ

เสนทางสัญจรที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร

กองชาง



100

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

105 กอสรางรางระบายน้ํา บริเวณบาน

คุณสุชาติ แซลี้ (หมู ๑๐ บานทุงสีทอง)

เพื่อใหน้ําไหลผานสะดวก

และปองกันน้ําทวมขังในชวง

ฤดูฝน

รางระบายน้ํา คสล. กวาง

 ๐.3๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. 

ยาว 88 ม.

120,000                         -                    -                  - รอยละความพึง

พอใจของ

ประชาชน

น้ําไหลผาน

สะดวกและลด

ปญหาน้ําทวมขัง

ชวงฤดูฝน

กองชาง

106 กอสรางอาคารอเนกประสงคประจํา

หมูบาน (หมู ๑๐ บานทุงสีทอง)

เพื่อใหมีสถานที่เหมาะ

สําหรับดําเนินกิจกรรมตางๆ

ของหมูบาน

อาคาร กวาง 10 ม. ยาว

 15 ม. สูง 3 ม.

                   -       200,000                    -                  - จํานวนพื้นที่

สาธารณะสําหรับ

ดําเนินกิจกรรม

ตางๆของหมูบาน

มีเพิ่มขึ้น

มีสถานที่เหมาะ

สําหรับดําเนิน

กิจกรรมตางๆ

ของหมูบาน

กองชาง

107 ขยายเขตบริการประปาสวนภูมิภาค 

(หมู ๑๐ บานทุงสีทอง)

เพื่อขยายเขตบริการ

น้ําประปาสวนภูมิภาคให

เพียงพอตอความตองการ

ของประชาชน

ประสานงานขอให

ประปาสวนภูมิภาค

พิจารณาดําเนินการขยาย

เขตบริการน้ําประปา

สวนภูมิภาค

                   -       500,000                    -                  - จํานวนเขตพื้นที่

บริการประปาที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดมี

น้ําประปาใช

อยางเพียงพอ

และทั่วถึง

กองชาง

108 ซอมแซมถนนลูกรังบริเวณลําเหมือง

กลาง -  หนองโคง* (หมู ๑๐ บานทุง

สีทอง)

เพื่อใหมีความสะดวก

ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

ถนนโอเวอรเลย กวาง 3

 ม. 

ยาว ๑,0๐๐ ม.

-                   250,000                         -                  - รอยละของ

เสนทางสัญจรที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร

กองชาง
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

109 เจาะบอบาดาลน้ําลึกเพื่อการเกษตร  

(หมู ๑๐ บานทุงสีทอง)

เพื่อใหมีแหลงน้ําสําหรับภาค

การเกษตรเพิ่มขึ้น

บอบาดาลน้ําลึก ๑ แหง                    -       200,000                    -                  - รอยละของแหลง

น้ําภาค

การเกษตรมี

เพิ่มขึ้น

เกษตรกรมีแหลง

น้ําสําหรับใช

ประกอบอาชีพ

อยางเพียงพอ

กองชาง

110 กอสรางรางระบายน้ํา บริเวณ

อาคารอเนกประสงค (หมู ๑๐ บาน

ทุงสีทอง)

เพื่อใหน้ําไหลผานสะดวก

และปองกันน้ําทวมขังในชวง

ฤดูฝน

รางระบายน้ํา คสล. กวาง

 ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. 

ยาว ๒๐๐ ม.

-                   -                  500,000                       - รอยละความพึง

พอใจของ

ประชาชน

น้ําไหลผาน

สะดวกและลด

ปญหาน้ําทวมขัง

ชวงฤดูฝน

กองชาง

111 จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายหมูบาน 

พรอมขยายเขตเสียงตามสาย 2 จุด 

(หมู ๑๐ บานทุงสีทอง)

เพื่อใหการประชาสัมพันธ

ขาวสารของหมูบาน/ชุมชน

ไดเปนไปอยางทั่วถึง

จัดซื้อเครื่องเสียงตาม

สายพรอมระบบเสียง

ติดตั้ง

-                   -                  100,000                       - รอยละ

ของผูไดรับ

ขอมูลขาวสาร

ประชาสัมพันธ

เพิ่มมากขึ้น

การ

ประชาสัมพันธ

ขาวสารของ

หมูบาน/ชุมชน

เปนไปอยางทั่วถึง

กองชาง

112 ขุดลอกลําเหมืองฮอ 

(หมู ๑๐ บานทุงสีทอง)

เพื่อใหน้ําไหลผานสะดวก

เหมาะสําหรับภาคการเกษตร

ขุดลอกลําเหมือง 

กวาง ๑.๕๐ ม. ยาว 

๕๐๐ ม.

-                   -                  100,000                       - รอยละของแหลง

น้ําภาค

การเกษตรมี

เพิ่มขึ้น

เกษตรกรมีแหลง

น้ําสําหรับใช

ประกอบอาชีพ

อยางเพียงพอ

กองชาง
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

113 ขุดลอกลําเหมืองกลาง 

(หมู ๑๐ บานทุงสีทอง)

เพื่อใหน้ําไหลผานสะดวก

เหมาะสําหรับภาคการเกษตร

ขุดลอกลําเหมือง

กวาง ๑.๕๐ - ๓ ม. ยาว

 ๘๐๐ ม.

-                   -                  150,000                       - รอยละของแหลง

น้ําภาค

การเกษตรมี

เพิ่มขึ้น

เกษตรกรมีแหลง

น้ําสําหรับใช

ประกอบอาชีพ

อยางเพียงพอ

กองชาง

114 ขุดลอกลําเหมืองหวยเกี๋ยง 

(หมู ๑๐ บานทุงสีทอง)

เพื่อใหน้ําไหลผานสะดวก

เหมาะสําหรับภาคการเกษตร

ขุดลอกลําเหมือง

กวาง ๒ - ๓ ม. ยาว 

๑,๐๐๐ ม.

-                   -                  -                   200,000    รอยละของแหลง

น้ําภาค

การเกษตรมี

เพิ่มขึ้น

เกษตรกรมีแหลง

น้ําสําหรับใช

ประกอบอาชีพ

อยางเพียงพอ

กองชาง

115 กอสรางถนน คสล. บริเวณ

ลําเหมืองกลาง (หมู ๑๐ บานทุงสีทอง)

เพื่อใหมีความสะดวก

ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

ถนน คสล.กวาง ๓ ม. 

หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๘๐๐

 ม.

-                   -                  -                   1,492,800  รอยละของ

เสนทางสัญจรที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร

กองชาง

116 กอสรางถนน คสล. บริเวณ

บานคุณเกรียงไกร (หมู ๑๐ บานทุงสี

ทอง)

เพื่อใหมีความสะดวก

ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

ถนน คสล.กวาง ๔ ม. 

หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๓๐ ม.

-                   -                  -                   74,640       รอยละของ

เสนทางสัญจรที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร

กองชาง
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

117 ขุดลอก/ขยายอางเก็บน้ําขางคลอง

ชลประทาน (หมู ๑๐ บานทุงสีทอง)

เพื่อใหน้ําไหลผานสะดวก

เหมาะสําหรับภาคการเกษตร

ขุดลอกอางน้ํา -                   -                  -                   800,000    รอยละของแหลง

น้ําภาค

การเกษตรมี

เพิ่มขึ้น

เกษตรกรมีแหลง

น้ําสําหรับใช

ประกอบอาชีพ

อยางเพียงพอ

กองชาง

118 ปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมระหวาง

หมูบาน จากบานปงแสงทอง - บาน

หวยไร  (หมู ๑๑ บานปงแสงทอง)

เพื่อใหมีความสะดวก

ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

ปรับปรุงถนนดวยดิน

ลูกรัง กวาง 4 ม. ยาว 

2,5๐๐ ม.

250,000       -                  -                   -                 รอยละของ

เสนทางสัญจรที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร

กองชาง

119 เจาะบอน้ําบาดาล ดอยใต (หมู ๑๑ 

บานปงแสงทอง)

เพื่อใหมีแหลงน้ําสําหรับใช

อุปโภค/บริโภคเพิ่มขึ้น

บอน้ําบาดาล  ๑ แหง        220,000 -                  -                   -                 รอยละของแหลง

น้ําภาค

การเกษตรมี

เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดมี

น้ําประปาใช

อยางเพียงพอ

และทั่วถึง

กองชาง

120 กอสรางถนน คสล. ซอย 14 (หมู ๑๑

 บานปงแสงทอง)

เพื่อใหมีความสะดวก

ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

 ถนน คสล. กวาง 4 ม. 

ยาว 300 ม. หนา ๐.๑๕

 ม.

       708,000 -                  -                   -                 รอยละของ

เสนทางสัญจรที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร

กองชาง

121 กอสรางถนน คสล. บริเวณบานนาย

สม จันทรปง เปนตนไป (หมู ๑๑ 

บานปงแสงทอง)

เพื่อใหมีความสะดวก

ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

 ถนน คสล. กวาง 4 ม. 

ยาว 2,500 ม. หนา 

0.15 ม.

-                   5,900,000   -                   -                 รอยละของ

เสนทางสัญจรที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร

กองชาง



104

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

122 ขุดลอกอางหวยตนมวง  

(หมู ๑๑ บานปงแสงทอง)

เพื่อใหน้ําไหลผานสะดวก

เหมาะสําหรับภาคการเกษตร

ขุดลองอางน้ํา -                   100,000      -                   -                 รอยละของแหลง

น้ําภาค

การเกษตรมี

เพิ่มขึ้น

เกษตรกรมีแหลง

น้ําสําหรับใช

ประกอบอาชีพ

อยางเพียงพอ

กองชาง

123 กอสรางถนน คสล. ซอย 4  (หมู ๑๑ 

บานปงแสงทอง)

เพื่อใหมีความสะดวก

ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

 ถนน คสล. กวาง 3 ม. 

ยาว 36 ม. หนา 0.15 ม.

-                   63,720        -                   -                 รอยละของ

เสนทางสัญจรที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร

กองชาง

124 ขุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศนอางเก็บ

น้ําแมมาลัย (หมู ๑๑ บานปงแสงทอง)

เพื่อใหน้ําไหลผานสะดวก

เหมาะสําหรับภาคการเกษตร

 และพัฒนาสภาพแวดลอม

โดยรอบอางน้ําใหเหมาะ

สําหรับเปนแหลงทองเที่ยว

ขุดลองอางน้ํา และปรับ

ภูมิทัศนโดยรอบอางเก็บ

น้ํา

-                   1,000,000   -                   -                 รอยละของแหลง

น้ําภาค

การเกษตรมี

เพิ่มขึ้น

๑. เกษตรกรมี

แหลงน้ําสําหรับ

ใชประกอบ

อาชีพอยาง

เพียงพอ

๒. มีแหลง

ทองเที่ยวภายใน

ชุมชนเพิ่มขึ้น

กองชาง
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

125 ขุดอางเก็บน้ําหวยน้ําฮาก  (หมู ๑๑ 

บานปงแสงทอง)

เพื่อใหน้ําไหลผานสะดวก

เหมาะสําหรับภาคการเกษตร

ขุดลองอางน้ํา -                   -                  5,000,000    -                 รอยละของแหลง

น้ําภาค

การเกษตรมี

เพิ่มขึ้น

เกษตรกรมีแหลง

น้ําสําหรับใช

ประกอบอาชีพ

อยางเพียงพอ

กองชาง

126 ซอมแซมถนน (โอเวอรเลย) สายเจา

แมกวนอิ่ม - บานสหกรณ(หมู ๑๑ 

บานปงแสงทอง)

เพื่อใหมีความสะดวก

ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

 ถนนโอเวอรเลย กวาง 4

 ม. ยาว 1,100 ม. หนา

 ๐.0๕ ม.

                   -                   -     2,640,000 -                 รอยละของ

เสนทางสัญจรที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร

กองชาง

127 เจาะบอบาดาลน้ําลึกเพื่อการเกษตร  

(หมู ๑๑ บานปงแสงทอง)

เพื่อใหมีแหลงน้ําสําหรับภาค

การเกษตรเพิ่มขึ้น

บอบาดาลน้ําลึก ๑ แหง                    -                   -       200,000 -                 รอยละของแหลง

น้ําภาค

การเกษตรมี

เพิ่มขึ้น

เกษตรกรมีแหลง

น้ําสําหรับใช

ประกอบอาชีพ

อยางเพียงพอ

กองชาง

128 ขยายเขตบริการประปาหมูบาน 

บริเวณสวนธรรม (หมู ๑๑ บานปง

แสงทอง)

เพื่อขยายเขตบริการ

น้ําประปาหมูบานให

เพียงพอตอความตองการ

ของประชาชน

ขยายเขตบริการประปา

หมูบาน วางทอสงน้ํา 

พีวีซี ขนาดกวาง ๒ นิ้ว 

ยาว ๔,๐๐๐ ม.

                   -                   -                    -     300,000 จํานวนเขตพื้นที่

บริการประปาที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดมี

น้ําประปาใช

อยางเพียงพอ

และทั่วถึง

กองชาง
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

129 จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายหมูบาน 

พรอมขยายเขตเสียงตามสาย (หมู ๑๑

 บานปงแสงทอง)

เพื่อใหการประชาสัมพันธ

ขาวสารของหมูบาน/ชุมชน

ไดเปนไปอยางทั่วถึง

จัดซื้อเครื่องเสียงตาม

สายพรอมระบบเสียง

ติดตั้ง

-                   -                  -                   100,000    รอยละ

ของผูไดรับ

ขอมูลขาวสาร

ประชาสัมพันธ

เพิ่มมากขึ้น

การ

ประชาสัมพันธ

ขาวสารของ

หมูบาน/ชุมชน

เปนไปอยางทั่วถึง

กองชาง

130 กอสรางถนน คสล. บริเวณซอย 16 

(หมู ๑๑ บานปงแสงทอง)

เพื่อใหมีความสะดวก

ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

 ถนน คสล. กวาง 4 ม.  

หนา 0.15 ม. ยาว      

2,๐00 ม.

-                   -                  -                   4,976,000  รอยละของ

เสนทางสัญจรที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

เดินทางสัญจร

กองชาง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

1 โครงการพัฒนาศักยภาพของ

คณะกรรมการบริหาร

ศูนยบริการและถายทอด

เทคโนโลยีเกษตร ตําบลขี้เหล็ก

เพื่อสงเสริมการดําเนินการ

ตางๆของศูนยบริการและ

ถายทอดเทคโนโลยีเกษตร 

ตําบลขี้เหล็ก

สนับสนุนงบประมาณ

สําหรับใชดําเนินการ

ตางๆภายในศูนยฯ

50,000         50,000       50,000       50,000       รอยละ

ความพึงพอใจ

ของผูรวม

โครงการ

สํานักปลัด

 (๒๕60:50,000)

(๒๕๕9:50,000)

(๒๕๕8:40,000)

2.1 แผนงานการเกษตร/แผนงานการพาณิชย (กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาสงเสริมการประกอบอาชีพของกลุมอาชีพและประชาชน สงเสริมการพัฒนาดานเศรษฐกิจในพื้นที)่  

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

1. ศูนยฯดําเนินงาน

อยางมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น

2. ศูนยฯมีความ

พรอมและเหมาะ

สําหรับใชเปน

สถานที่บริการ

เกษตรกร/ประชาชน
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

2 โครงการฝกอบรมอาชีพ/

สงเสริมกลุมอาชีพ ทุกเพศ 

ทุกวัย (ทุกหมูบาน/ชุมชน)

เพื่อฝกอบรมอาชีพ/สงเสริม

กลุมอาชีพ (ทุกเพศทุกวัย) 

เชน  กลุมทําเครื่องหนัง,กลุม

เย็บผา,กลุมผลิตภัณฑอาหาร

แปรรูป(ถั่วเนา),กลุมนวดแผน

ไทย,กลุมเกษตรกร(ดานเมล็ด

พันธุ กิ่งพันธุ),กลุมOTOP,

กลุมผลิตปุย,กลุมทอผา,กลุม

เพาะเห็ด,พลังงานทดแทน 

ฯลฯ ใหไดมีสรางผลิตภัณฑ/

ผลิตผลใหมีคุณภาพมากขึ้น

จัดกิจกรรมอบรม

อาชีพ/สงเสริม ให

ความรูดานอาชีพตางๆ

 แกประชาชนทุกเพศ 

ทุกวัย

50,000         50,000       50,000       50,000       รอยละ

ความพึงพอใจ

ของผูรวม

โครงการ

กลุมอาชีพทุกกลุม  

ไดมีการประกอบ

อาชีพของตนเอง

อยางมีประสิทธิภาพ 

และมีมาตรฐานมาก

ขึ้น

สํานักปลัด

 (๒๕60:50,000)

3 โครงการฝกอบรมอาชีพ

ผูสูงอายุ

เพื่อใหความรูและทักษะใน

การประกอบอาชีพ และสราง

รายไดแกผูสูงอายุ และนํา

ความรูที่ไดไปประกอบเปน

อาชีพ/อาชีพเสริม เพื่อ

เสริมสรางรายได

จัดฝกอบรมอาชีพที่

เหมาะสมแกผูสูงอายุ

         20,000 20,000       20,000       20,000       รอยละความ

พึงพอใจของ

ผูเขารวม

โครงการ

ผูสูงอายุมีความรู

ดานอาชีพอื่นๆ

เพิ่มขึ้น และมีรายได

เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

 (๒๕60:20,000)

(๒๕๕9:10,000)
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

4 โครงการสงเสริมเลี้ยงสัตว

เศรษฐกิจ

เพื่อสงเสริมการอาชีพ

ทางเลือกใหแกเกษตรกร

50,000         50,000       50,000       50,000       รอยละความ

พึงพอใจของ

ผูเขารวม

โครงการ

สํานักปลัด

 (๒๕๕9:100,000)

(๒๕๕9:8,000)

(๒๕๕8:15,000)

๕ โครงการสงเสริมการเลี้ยงปลา

เพื่อเปนแหลงอาหารในชุมชน

1. เพื่อสงเสริมใหประชาชน

ทั่วไปมีความรูดานอาชีพการ

ประมง(เลี้ยงปลา)และนํา

ความรูที่ไดไปประกอบเปน

อาชีพ/อาชีพเสริม เพื่อ

เสริมสรางรายได

2. เพื่อเพิ่มปริมาณสัตวน้ําใน

แหลงสาธารณะ

20,000         20,000       20,000       20,000       รอยละความ

พึงพอใจของ

ผูเขารวม

โครงการ

1. ประชาชนมี

ความรูดานอาชีพ

การประมง และมี

รายไดเพิ่มขึ้น

2. แหลงน้ํา

ธรรมชาติมีปริมาณ

ปลาเพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัด

 (๒๕๕9:20,000)

เกษตรกร/ประชาชน

 มีความรูดานอาชีพ

ทางเลือกใหม โดย

อาจนําความรูที่ไดไป

ประกอบเปนอาชีพ

จัดฝกอบรม/สนับสนุน

อาชีพการเลี้ยงสัตว

เศรษฐกิจใหแก

เกษตรกร เชน การ

เลี้ยงไกประดูหางดํา

หรืออื่นๆ,การเลี้ยงกบ

จัดฝกอบรมเสริมสราง

ความรูดานการประมง

แกประชาชนทั่วไป 

และปลอยพันธุปลา

ตามแหลงน้ําธรรมชาติ

 สาธารณะของหมูบาน
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

๖ โครงการสงเสริมการ

ดํารงชีวิตตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อสงเสริมการดํารงชีวิตตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

สงเสริมใหชาวบานประชาชน

พึ่งพาตนเอง

30,000         30,000       30,000       30,000       รอยละความ

พึงพอใจของ

ผูเขารวม

โครงการ

ประชาชนผูเขารวม

โครงการมีความรู

ดานการดํารงชีวิต

ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง

สํานักปลัด

 (๒๕60:50,000

(๒๕๕9:12,000)

(๒๕๕8:10,000)

๗ โครงการฝกอบรมการเพาะ

ชํากลาไมเพื่อการคา

เพื่อสงเสริมใหประชาชน

ทั่วไปมีความรูดานอาชีพการ

เพาะชํากลาไมและนําความรู

ที่ไดไปประกอบเปนอาชีพ/

อาชีพเสริม เพื่อเสริมสราง

รายได

จัดฝกอบรมกิจกรรม

เสริมสรางความรูดาน

การเพาะชํากลาไมเพื่อ

การคาแกประชาชน

ทั่วไป

30,000         30,000       30,000       30,000       รอยละความ

พึงพอใจของ

ผูเขารวม

โครงการ

ประชาชนมีความรู

ดานอาชีพการเพาะ

ชํากลาไมเพื่อการคา 

และมีรายไดเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

๘ โครงการฝกอบรมอาชีพสตรี จัดฝกอบรมอาชีพที่

เหมาะสมแกสตรี

20,000         20,000       20,000       20,000       รอยละความ

พึงพอใจของ

ผูเขารวม

โครงการ

สตรีมีความรูดาน

อาชีพอื่นๆเพิ่มขึ้น 

และมีรายไดเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

 (๒๕60:20,000)

(๒๕๕9:10,000)

(๒๕๕8:24,000)

เพื่อใหความรูและทักษะใน

การประกอบอาชีพ แกสตรี 

และนําความรูที่ไดไปประกอบ

เปนอาชีพ/อาชีพเสริม เพื่อ

เสริมสรางรายได

จัดฝกอบรมเชิง

ปฏิบัติการสงเสริมการ

ปลูกผักปลอดสารพิษ/

ปลูกผักในครัวเรือน/

เลี้ยงไก โดยมุงเนน

การดํารงชีวิตตาม

ปรัชญาเศษฐกิจ

พอเพียง
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

๙ โครงการฝกอบรมอาชีพดาน 

คหกรรม

เพื่อใหความรูและทักษะใน

การประกอบอาชีพดานคหกร

รม แกประชาชน และนํา

ความรูที่ไดไปประกอบเปน

อาชีพ/อาชีพเสริม เพื่อ

เสริมสรางรายได

จัดฝกอบรมอาชีพดาน

 คหกรรม แกประชาชน

10,000         10,000       10,000       10,000       รอยละความ

พึงพอใจของ

ผูเขารวม

โครงการ

ประชาชนมีความรู

ดานอาชีพเพิ่มขึ้น 

และมีรายไดเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

 (๒๕60:20,000)

(๒๕๕9:10,000)

๑๐ โครงการฝกอบรมอาชีพดาน

หัตถกรรม

เพื่อใหความรูและทักษะใน

การประกอบอาชีพดานคหกร

รม แกประชาชน และนํา

ความรูที่ไดไปประกอบเปน

อาชีพ/อาชีพเสริม เพื่อ

เสริมสรางรายได

จัดฝกอบรมอาชีพดาน

 หัตถกรรม แก

ประชาชน

20,000         20,000       20,000       20,000       รอยละความ

พึงพอใจของ

ผูเขารวม

โครงการ

ประชาชนมีความรู

ดานอาชีพเพิ่มขึ้น 

และมีรายไดเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

 (๒๕60:20,000)

(๒๕๕9:10,000)
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

๑๑ โครงการฝกอบรมอาชีพดาน

งานชาง

เพื่อใหความรูและทักษะใน

การประกอบอาชีพดานงาน

ชาง แกประชาชน และนํา

ความรูที่ไดไปประกอบเปน

อาชีพ/อาชีพเสริม เพื่อ

เสริมสรางรายได

จัดฝกอบรมอาชีพดาน 

งานประดิษฐ แก

ประชาชน

20,000         20,000       20,000       20,000       รอยละความ

พึงพอใจของ

ผูเขารวม

โครงการ

ประชาชนมีความรู

ดานอาชีพเพิ่มขึ้น 

และมีรายไดเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

 (๒๕60:20,000)

๑๒ โครงการสงเสริมเศรษฐกิจ

ฐานรากในชุมชน (ดงปาลัน

หมูบานทองเที่ยววิถีลานนาสู

ประชาคมอาเซียน)

เพื่อสงเสริมแหลงทองเที่ยว

ภายในเขตเทศบาล และสราง

รายไดภายในชุมชน

จัดกิจกรรมสงเสริม

การทองเที่ยวภายใน

ชุมชน

30,000         30,000       30,000       30,000       รอยละของ

แหลงทองเที่ยว

ภายในหมูบาน

ไดเปนที่รูจัก

ทั่วไป

แหลงทองเที่ยว

ภายในหมูบาน/

ชุมชนไดรับการ

ประชาสัมพันธ และ

ประชาชนในหมูบาน

มีรายไดเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

 (๒๕60:30,000)
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

๑๓ โครงการจัดทําปาย

ประชาสัมพันธ

แหลงทองเที่ยวภายในเขต

เทศบาล

๑. เพื่อประชาสัมพันธแหลง

ทองเที่ยวในหมูบาน/ชุมชน

ตางๆ

๒. เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว

ในทองถิ่น

จัดทําปาย

ประชาสัมพันธ

แหลงทองเที่ยวตางๆใน

เขตรับผิดชอบของ

เทศบาล

5,000           5,000         5,000         5,000         รอยละของ

แหลงทองเที่ยว

ภายในหมูบาน

ไดเปนที่รูจัก

ทั่วไป

แหลงทองเที่ยว

ภายในหมูบาน/

ชุมชนไดรับการ

ประชาสัมพันธ และ

ประชาชนในหมูบาน

มีรายไดเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

๑๔ โครงการสงเสริมการปองกัน

กําจัดโรคและแมลงโดยชีววิธี

ในไมผล

เพื่อสงเสริมการปองกันกําจัด

โรคและแมลง

จัดอบรม/สงเสริมการ

ปองกันกําจัดโรคและ

แมลงใหแกเกษตรกร

20,000         20,000       20,000       20,000       รอยละของ

ผลผลิตมี

คุณภาพเพิ่มขึ้น

ผลผลิตทาง

การเกษตรมีคุณภาพ

ที่ดีขึ้น และมีปริมาณ

ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น

สนง.เกษตร

 อ.แมแตง,

 สํานักปลัด

 (๒๕60:20,000)

๑๕ โครงการสงเสริมการแปรรูป

พืชสนุนไพร

เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรมี

ความรูดานการแปรรูปพืชส

นุนไพรตางๆใชในครัวเรือน

หรือจําหนาย

จัดอบรมใหความรู

ดานการแปรรูปพืชส

นุนไพร

25,000         25,000       25,000       25,000       รอยละของการ

นําพืชสนุนไพร

มาใชประโยชน

เพิ่มมากขึ้น

เกษตรกรมีรายได

เพิ่มขึ้น

สนง.เกษตร

 อ.แมแตง,

 สํานักปลัด

 (๒๕60:25,000)



114

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

๑๖ โครงการสนับสนุนเมล็ดพันธุ

ขาวและถั่วเหลือง

1. เพื่อสนับสนุนใหเกษตรกร

ผูปลูกขาวและถั่วเหลืองมี

เมล็ดพันธุที่มีคุณภาพที่ดี

สําหรับเพาะปลูก

๒. เพื่อเปนการชวยลดตนทุน

แกเกษตรกร

จัดซื้อ/จัดหาเมล็ด

พันธุขาวและถั่วเหลือง

แจกจายเกษตรกร

300,000       300,000    300,000    300,000    รอยละของ

ผลผลิตมี

คุณภาพเพิ่มขึ้น

1. ผลผลิตทาง

การเกษตรมีคุณภาพ

ที่ดีขึ้น และมีปริมาณ

ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น

๒. เกษตรกรมี

คาใชจายของตนทุน

การผลิตลดลง

สนง.เกษตร

 อ.แมแตง,

 สํานักปลัด

 (๒๕60:300,000)

๑๗ โครงการจัดหาปจจัยการผลิต

ทางการเกษตร

เพื่อสนับสนุนการลดภาระ

คาใชจายตนทุนการผลิต

จัดอบรมใหความรูแก

เกษตรกรดานการหา

แหลงปจจัยทางเกษตร

ที่มีตนทุนต่ํา

200,000       200,000    200,000    200,000    รอยละความ

พึงพอใจของ

ผูเขารวม

โครงการ

เกษตรกรมีคาใชจาย

ของตนทุนการผลิต

ลดลง

สนง.เกษตร

 อ.แมแตง,

 สํานักปลัด

 (๒๕60:200,000)
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

๑๘ โครงการสงเสริมการผลิต

สมุนไพรเพื่อปองกันและ

กําจัดศัตรูพืชในชุมชน

1. เพื่อเปนการสงเสริมให

เกษตรกรมีการใชสมุนไพรใน

การปองกันและจํากัดศัตรูพืช

๒. เพื่อเปนการลดตนทุนการ

ผลิต

จัดอบรมใหความรูแก

เกษตรกรดานการผลิต

สมุนไพรเพื่อปองกัน

และกําจัดศัตรูพืชใน

ชุมชน

20,000         20,000       20,000       20,000       รอยละความ

พึงพอใจของ

ผูเขารวม

โครงการ

สนง.เกษตร

 อ.แมแตง,

 สํานักปลัด

 (๒๕60:20,000)

๑๙ โครงการสงเสริมการทําปุย

หมักและปุยน้ําชีวภาพ

1. เพื่อเปนการสงเสริมให

เกษตรกรมีการใชปุยที่ผลิต

จากระบบธรรมชาติใชในภาค

การเกษตร

๒. เพื่อเปนการลดตนทุนการ

ผลิต

จัดอบรมใหความรูแก

เกษตรกรดานการผลิต

ปุยหมักและปุยน้ํา

ชีวภาพ

10,000         10,000       10,000       10,000       รอยละความ

พึงพอใจของ

ผูเขารวม

โครงการ

๑. เกษตรกรมี

ความรูดานปุยหมัก

และปุยน้ําชีวภาพ

เพิ่มขึ้น

๒. เกษตรกรมี

คาใชจายของตนทุน

การผลิตลดลง

สนง.เกษตร

 อ.แมแตง,

 สํานักปลัด

 (๒๕60:10,000)

๑. เกษตรกรมี

ความรูดานการผลิต

สมุนไพรฯเพิ่มขึ้น

๒. เกษตรกรมี

คาใชจายของตนทุน

การผลิตลดลง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดลอม เพื่อเปนฐานการพัฒนาอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศอยางยั่งยืน  

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

1 โครงการรักษน้ํา รักษปา 

รักษาแผนดิน

1. เพื่ออนุรักษแหลงน้ํา

ธรรมชาติ

2. เพื่อเพิ่มจํานวนตนไม

30,000         30,000       30,000       30,000       สํานักปลัด

 (๒๕60:20,000)

(๒๕๕9:6,500)

2 โครงการรณรงค/อบรมการคัด

 แยกขยะ

๑. เพื่อใหความรูแก

ประชาชนในการใช

ประโยชนจากของเหลือใช

(ขยะ)

๒. เพื่อรวมชวยรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ

จัดอบรมใหความรู

แกประชาชน ในการ

ใชประโยชนจากของ

เหลือใชภายใน

ครัวเรือน/ชุมชน

20,000         20,000       20,000       20,000       รอยละปริมาณ

ขยะในหมูบาน/

ลดลง

1. ประชาชนสามารถนํา

ของเหลือใช(ขยะ)มาใช

ประโยชนไดใหม และมี

สวนรวมในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

2. ปริมาณขยะใน

หมูบาน/ชุมชนลดลง

สํานักปลัด

 (๒๕60:10,000)

(๒๕๕9:10,000)

(๒๕๕8:10,000)

3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป (กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาการปลุกจิตสํานึกในการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

จัดกิจกรรม/รณรงค 

การอนุรักษแหลงน้ํา

ธรรมชาติ/การปลูก

ตนไม

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

รอยละของ

แหลงน้ํา

ธรรมชาติไดรับ

การดูแล และ

จํานวนตนไม

เพิ่มขึ้น

ภายในเขตเทศบาลมี

แหลงน้ําธรรมชาติมี

สภาพสมบูรณขึ้น และ

จํานวนตนไมเพิ่มขึ้น

งบประมาณและที่ผานมา
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

บริเวณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาล

100,000       -                 -                 -                 รอยละของ

พื้นที่ที่ไดรับการ

ปรับปรุงมี

สภาพแวดลอม

ดีขึ้น

 สภาพแวดลอมโดยรอบ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลมีความสวยงาม

และปลอดภัย

กองชาง

 (๒๕60:100,000)

(๒๕๕9:100,000)

(๒๕๕8:50,000)

4 โครงการกอสราง/ซอมแซม

ฝายชะลอน้ําเพื่อการเกษตร 

(ทุกหมูบาน)

เพื่อใหมีแหลงน้ําสําหรับ

ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

กอสราง/ซอมแซม 

ฝายชะลอน้ํา ภายใน

เขตรับผิดชอบของ 

ทต.

         50,000        50,000        50,000        50,000 รอยละของ

แหลงน้ําภาค

การเกษตรมี

เพิ่มขึ้น

เกษตรกรมีแหลงน้ํา

สําหรับใชประกอบอาชีพ

อยางเพียงพอ

กองชาง

 (๒๕60:50,000)

5 โครงการจัดทําฝายแมว เพื่อใหมีแหลงน้ําสําหรับ

ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น

กอสรางฝายแมว เพื่อ

การอนุรักษดินและน้ํา

 ภายในเขตรับผิด

         30,000        30,000        30,000        30,000 รอยละของ

แหลงน้ําภาค

การเกษตรมี

เพิ่มขึ้น

เกษตรกรมีแหลงน้ํา

สําหรับใชประกอบอาชีพ

อยางเพียงพอ

กองชาง

 (๒๕60:30,000)

 ปรับปรุง/พัฒนา

สภาพแวดลอม

บริเวณโดยรอบศูนย

พัฒนาเด็กเล็กมีความ

สวยงามและปลอดภัย

เพื่อปรับปรุง/พัฒนา

สภาพแวดลอมโดยรอบ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาล ใหมีความ

สวยงาม และปลอดภัย

สําหรับเด็กเล็กหรือบุคคล

ทั่วไป
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

บริเวณสะพานขามแมน้ําปง 

แหงใหม (หมู ๓ บานดงปาลัน)

เพื่อปรับปรุง/พัฒนา

สภาพแวดลอมโดยรอบ

บริเวณสะพานขามแมน้ํา

ปง แหงใหม (หมู ๓ บาน

ดงปาลัน)  ใหมีความ

สวยงาม และปลอดภัย

 ปรับปรุง/พัฒนา

สภาพแวดลอม

บริเวณโดยรอบ

สะพานขามแมน้ําปง 

แหงใหม (หมู ๓ บาน

ดงปาลัน)  ใหมีความ

สวยงาม และปลอดภัย

350,000       350,000    -                 -                 รอยละของ

พื้นที่ที่ไดรับการ

ปรับปรุงมี

สภาพแวดลอม

ดีขึ้น

สภาพแวดลอมบริเวณ

โดยรอบสะพานขาม

แมน้ําปง แหงใหม (หมู ๓

 บานดงปาลัน)  ใหมี

ความสวยงาม และ

ปลอดภัย

กองชาง

 (๒๕60:350,000)

7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

บริเวณปาชาและบริเวณ

โดยรอบ (หมู 4 บานหนองโคง)

เพื่อปรับปรุง/พัฒนา

สภาพแวดลอมโดยรอบ

บริเวณปาชาและบริเวณ

โดยรอบ (หมู 4 บาน

หนองโคง) ใหมีความ

สวยงาม และปลอดภัย

 ปรับปรุง/พัฒนา

สภาพแวดลอม

บริเวณปาชาและ

บริเวณโดยรอบ (หมู 

4 บานหนองโคง)ให

มีความสวยงาม และ

ปลอดภัย

200,000       -                 -                 -                 รอยละของ

พื้นที่ที่ไดรับการ

ปรับปรุงมี

สภาพแวดลอม

ดีขึ้น

สภาพแวดลอมบริเวณปา

ชาและบริเวณโดยรอบ 

(หมู 4 บานหนองโคง) 

ใหมีความสวยงาม และ

ปลอดภัย

กองชาง

 (๒๕60:200,000)
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

บริเวณศูนยการเรียนรูชุมชน 

(หมู 5 บานทรายมูล)

เพื่อปรับปรุง/พัฒนา

สภาพแวดลอมโดยรอบ

บริเวณศูนยการเรียนรู

ชุมชน (หมู 5 บานทราย

มูล)  ใหมีความสวยงาม 

และปลอดภัย

 ปรับปรุง/พัฒนา

สภาพแวดลอม

บริเวณโดยรอบศูนย

การเรียนรูชุมชน (หมู

 5 บานทรายมูล) ให

มีความสวยงาม และ

ปลอดภัย

100,000       -                 -                 -                 รอยละของ

พื้นที่ที่ไดรับการ

ปรับปรุงมี

สภาพแวดลอม

ดีขึ้น

สภาพแวดลอมบริเวณ

โดยรอบศูนยการเรียนรู

ชุมชน (หมู 5 บานทราย

มูล) ใหมีความสวยงาม 

และปลอดภัย

กองชาง

 (๒๕60:100,000)

9 โครงการปลูกปาทดแทน (หมู

 ๙ บานหวยไร)

เพื่อเพิ่มจํานวนตนไม/

พื้นที่สีเขียวภายในเขต

หมูบาน

จัดกิจกรรมการปลูก

ตนไมในวันสําคัญ

ตางๆ บริเวณพื้นที่

สาธารณะของหมูบาน

5,000           5,000         5,000         5,000         รอยละของพื้นที่

สีเขียวเพิ่มขึ้น
ภายในเขตหมูบานมี

จํานวนตนไม/พื้นที่สีเขียว

เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด/

หมู ๙

 (๒๕60:5,000)
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

10 กิจกรรมสงเสริม/สนับสนุน

การอนุรักษปาตนน้ําและ

แหลงน้ําธรรมชาติ (หมู ๙ 

บานหวยไร)

เพื่อใหแหลงตนน้ํา

ธรรมชาติมีความสมบูรณ

มากขึ้น

5,000           5,000         5,000         5,000         รอยละของพื้นที่

แหลงตนน้ํา

ไดรับการดูแล

เพิ่มขึ้น

มีแหลงตนน้ําธรรมชาติที่

สมบูรณภายในหมูบาน

สํานักปลัด/

หมู ๑๐

 (๒๕60:5,000)

๑๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

บริเวณสวนธรรม  

(หมู ๑๑ บานปงแสงทอง)

เพื่อปรับปรุง/พัฒนา

สภาพแวดลอมโดยรอบ

บริเวณสวนธรรม ใหมี

ความสวยงาม และ

ปลอดภัย

 ปรับปรุง/พัฒนา

สภาพแวดลอม

บริเวณโดยรอบสวน

ธรรมใหมีความ

สวยงาม และปลอดภัย

100,000       100,000    100,000    -                 รอยละของ

พื้นที่ที่ไดรับการ

ปรับปรุงมี

สภาพแวดลอม

ดีขึ้น

สภาพแวดลอมบริเวณ

โดยรอบสวนธรรม  ใหมี

ความสวยงาม และ

ปลอดภัย

กองชาง

๑๒ กอสรางสวนสาธารณะภายใน

หมูบาน (หมู ๑๑ บานปงแสง

ทอง)

เพื่อใหมีพื้นที่สาธารณะ

ภายในหมูบานสําหรับ

ดําเนินกิจกรรมตางๆ

สวนธารณะ ๑ แหลง 100,000       100,000    100,000    100,000    รอยละของ

พื้นที่ที่ไดรับการ

ปรับปรุงมี

สภาพแวดลอม

ดีขึ้น

ภายในเขตหมูบานมีพื้นที่

สําหรับดําเนินกิจกรรม

ตางๆเพิ่มขึ้น

กองชาง

 จัดกิจกรรมการ

พัฒนาพื้นที่แหลงตน

น้ํา และรณรงค

ประชาสัมพันธการ

ดูแลรักษาแหลงตน

น้ํารวมกัน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

4. ยุทธศาสตรการพัฒนา การอนุรักษ ฟนฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น  

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

1 โครงการสืบสานวัฒนธรรม

ลานนา ถวายเทียนพรรษา

จัดกิจกรรมวัน

เขาพรรษา/ถวายเทียน

จํานําพรรษาใหวัด

10,000          10,000      10,000      10,000      กอง

การศึกษา

 (๒๕60:10,000)

(๒๕๕9:70,000)

(๒๕๕8:70,000)

2 โครงการวันออกพรรษา เพื่อเปนการสืบสานประเพณี

ทําบุญวันออกพรรษา

จัดกิจกรรมวันออก

พรรษา/ตักบาตรเทโว

โรหนะ

5,000            5,000        5,000        5,000        กอง

การศึกษา

 (๒๕60:5,000)

(๒๕๕9:5,000)

(๒๕๕8:5,000)

4.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาสงเสริม สนับสนุน การอนุรักษ ฟนฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น) 

เพื่อเปนสืบสานประเพณี

ถวายเทียนพรรษา และสืบ

สานพุทธศาสนา

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

ประเพณีทําบุญวัน

ออกพรรษา ไดรับการ

อนุรักษและสืบสาน

รอยละ

ความพึง

พอใจของผู

รวมโครงการ

ประเพณีถวายเทียน

พรรษา และพุทธ

ศาสนาไดรับการ

อนุรักษและสืบสาน

รอยละ

ความพึง

พอใจของผู

รวมโครงการ
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

3 โครงการสืบสานวัฒนธรรม 

ประเพณีลอยกระทง

เพื่อสืบสาน ฟนฟู อนุรักษ 

ประเพณียี่เปงของทองถิ่น

จัดงานประเพณียี่เปง 250,000        250,000   250,000   250,000   ประชาชนมีสวนรวมใน

การสืบสาน ฟนฟู 

อนุรักษ ประเพณียี่เปง

ของทองถิ่น

กอง

การศึกษา

 (๒๕60:250,000)

(๒๕๕9:80,000)

(๒๕๕8:80,000)

4 โครงการอบรมสงเสริมสืบ

สานอนุรักษ วัฒนธรรม 

ประเพณีปใหมเมือง

1. เพื่อสืบสาน อนุรักษ 

ประเพณีวันผูสูงอายุ/วันป

ใหมเมือง/วันสงกรานต ให

คงอยูสืบไป

2. เพื่อแสดงความเคารพผูที่

มีอาวุโส

จัดกิจกรรมวันผูสูงอายุ/

วันปใหมเมือง/วัน

สงกรานต

30,000          30,000      30,000      30,000      รอยละ

ความพึง

พอใจของ

ประชาชนที่มี

ตอการจัดงาน

วันผูสูงอายุ/

วันสงกรานต

ประชาชนมีสวนรวมใน

การสืบสาน อนุรักษ 

ประเพณีวันผูสูงอายุ/

วันปใหมเมือง/วัน

สงกรานต

กอง

การศึกษา

 (๒๕60:30,000)

(๒๕๕9:100,000)

(๒๕๕8:180,000)

รอยละ

ความพึง

พอใจของ

ประชาชนที่มี

ตอการจัด

งานสืบสาน

วัฒนธรรม 

ประเพณีลอย

กระทง
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

5 โครงการสรงน้ําพระพุทธ

ศตวรรษมุนีศรีแมแตง

เพื่อเปนการสืบสาน 

ประเพณีสรงน้ําพระพุทธ

ศตวรรษมุนีศรีแมแตง

จัดงานสรงน้ําพระพุทธ

ศตวรรษมุนีศรีแมแตง

30,000          30,000      30,000      30,000      รอยละ

ความพึง

พอใจของ

ประชาชนที่มี

ตอการจัดงาน

ประชาชนมีสวนรวมใน

การสืบสาน ประเพณี

สรงน้ําพระพุทธ

ศตวรรษมุนีศรีแมแตง

กอง

การศึกษา

 (๒๕60:30,000)

(๒๕๕9:30,000)

(๒๕๕8:30,000)

6 โครงการอนุรักษสืบสาน

วัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น

1. เพื่ออนุรักษสืบสาน

วัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น 

ใหคงอยูตลอดไป

2. เผยแพรประชาสัมพันธ

วัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น

ใหเปนที่รูจักของประชาชน

ทั่วไป

จัดกิจกรรมสงเสริมการ

อนุรักษสืบสานวัฒนธรรม

 ภูมิปญญาทองถิ่น ใน

ลักษณะตางๆ เชน 

สงเสริมการเลนดนตรี

พื้นเมือง, การประดิษฐ

สิ่งของตามภูมิปญญา

ทองถิ่น, สงเสริมอาชีพที่มี

เฉพาะถิ่น เปนตน

50,000          50,000      50,000      50,000      รอยละ

ความพึง

พอใจของ

ประชาชนที่มี

ตอการจัด

กิจกรรม

1. วัฒนธรรมภูมิ

ปญญาทองถิ่น คงอยู

ตลอดไป

2. วัฒนธรรมภูมิ

ปญญาทองถิ่นไดรับ

การประชาสัมพันธให

เปนที่รูจักโดยทั่วไป

กอง

การศึกษา

 (๒๕60:50,000)

(๒๕๕9:50,000)
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

7 โครงการสงเสริมการแสดง

ศิลปะลานนา

๑. เพื่ออนุรักษสืบสาน

ศิลปการแสดงของชาวลานนา

๒. เพื่อเผยแพร

ศิลปการแสดงของชาวลานนา

จัดกิจกรรมอบรม/

ประชาสัมพันธ/เผยแพร

ศิลปการแสดงของลานนา

50,000          50,000      50,000      50,000      รอยละ

ความพึง

พอใจของ

ประชาชนที่มี

ตอการจัด

กิจกรรม

1. ศิลปการแสดงของ

ชาวลานนา คงอยู

ตลอดไป

2. วัศิลปการแสดงของ

ชาวลานนาไดรับการ

ประชาสัมพันธใหเปนที่

รูจักโดยทั่วไป

กอง

การศึกษา

 (๒๕60:50,000)

8 โครงการวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 12 สิงหาคม 

2560

เพื่อจัดกิจกรรมใหประชาชน

มีสวนรวมในการถวายความ

จงรักภักดีตอสถาบันกษัตริย 

และรวมระลึกถึงพระคุณ

มารดา

จัดงาน/กิจกรรม เพื่อ

เฉลิมพระชนมพรรษา 12

  สิงหาคม

200,000        200,000   200,000   200,000   รอยละ

ความพึง

พอใจของ

ประชาชนที่มี

ตอการจัด

กิจกรรม

ประชาชนมีสวนรวมใน

การถวายความ

จงรักภักดีตอสถาบัน

กษัตริย และรวมระลึก

ถึงพระคุณมารดา

สํานักปลัด

 (๒๕60:200,000)

(๒๕๕9:20,000)

(๒๕๕8:20,000)
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

9 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระ

บรมวงศานุวงค

เพื่อจัดกิจกรรมใหประชาชน

มีสวนรวมในการถวายความ

จงรักภักดีตอสถาบันกษัตริย

จัดงาน/กิจกรรม เพื่อ

เฉลิมพระเกียรติพระบรม

วงศานุวงค

30,000          30,000      30,000      30,000      ประชาชนมีสวนรวมใน

การถวายความ

จงรักภักดีตอสถาบัน

กษัตริย

สํานักปลัด

 (๒๕60:30,000)

(๒๕๕9:30,000)

(๒๕๕8:50,000)

รอยละ

ความพึง

พอใจของ

ประชาชนที่มี

ตอการจัด

กิจกรรม
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

10 กิจกรรมวันทองถิ่นไทย (18 

มี.ค.)

1. เพื่อเปนการรําลึกถึงพระ

มหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว (ร.๕) 

2. เพื่อเผยแพรบทบาท 

ภารกิจ ผลงาน และ

ความสําคัญของ อปท.

3. เพื่อเปนการสราง

ความสัมพันธ ที่ดีระหวาง 

บุคลากรในสังกัดฯ

1. จัดพิธีถวายราช

สักการะพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว (ร.๕) เพื่อ

รําลึกถึงพระมหา

กรุณาธิคุณ ผูประกาศ

จัดตั้งทองถิ่นไทย

2. จัดนิทรรศการ

เกี่ยวกับความสําคัญของ

ทองถิ่นไทย

3. จัดพิธีทําบุญตักบาตร 

4. จัดการแขงขันกีฬา

ภายในเทศบาลเพื่อเชื่อม

ความสัมพันธ ระหวาง 

ผูบริหาร/สท./ขรก./

พนักงานจาง

20,000          20,000      20,000      20,000      รอยละความ

พึงพอใจของ

ผูเขารวม

กิจกรรม

1. ประชาชน/บุคลการ

ในสังกัด ไดแสดงความ

จงรักภักดี และรําลึก

ถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว (ร.๕) 

2. ไดเผยแพรภารกิจ 

ผลงาน ของ อปท. 

3. บุคลากรในสังกัดฯ

ความสัมพันธที่ดีตอกัน

และเปนประโยชนตอ

การปฏิบัติราชการ

สํานักปลัด

 (๒๕60:20,000)

(๒๕๕9:50,000)
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

11 กิจกรรมวันเทศบาล (วันที่ 24

 เม.ย.)

1. เพื่อเผยแพรบทบาท 

ภารกิจ ผลงานและ

ความสําคัญของ เทศบาล

2. เพื่อเปนการสราง

ความสัมพันธ ที่ดีระหวาง 

บุคลากรในสังกัดฯ

 1. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ

การเผยแพรประวัติความ

เปนมา อํานาจหนาที่ของ

เทศบาล 

2. จัดกิจกรรมที่

เสริมสรางกระบวนการมี

สวนรวมตอกัน ของคณะ

ผูบริหาร/สท./ขรก./

พนักงานจาง

20,000          20,000      20,000      20,000      รอยละความ

พึงพอใจของ

ผูเขารวม

กิจกรรม

1. ไดเผยแพรภารกิจ 

ผลงาน ของเทศบาล

2. บุคลากรในสังกัดฯ

ความสัมพันธที่ดีตอกัน

และเปนประโยชนตอ

การปฏิบัติราชการ

สํานักปลัด

 (๒๕60:20,000)

(๒๕๕9:50,000)
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตของประชาชน  

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

1 โครงการกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

สัมพันธ (ศพด.เกมส)

๑.เพื่อสงเสริมการออก

กําลังกายของเด็กนักเรียน

๒. เด็กนักเรียนมีสุขภาพ

แข็งแรง และมีพัฒนาการ

เหมาะสมตามวัย

๓. สรางความสามัคคีใน

กลุมผูปกครองเด็กนักเรียน

จัดการแขงขัน/

กิจกรรมสงเสริมการ

ออกกําลังกายใหแก

เด็กนักเรียนศูนย

พัฒนาเด็กเล็กใน

สังกัดฯ และ

ผูปกครอง

40,000             40,000      40,000       40,000       รอยละ

ความพึงพอใจ

ของผูปกครอง

เด็กเล็กที่รวม

โครงการ

เด็กนักเรียนและ

ผูปกครอง

มีความสามัคคีกัน 

และไดรับการ

สงเสริมการออก

กําลังกาย

กอง

การศึกษา

 (๒๕60:40,000)

5.1   แผนงานบริหารงานสาธารณสุข (กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาสงเสริมสุขภาวะของชุมชน)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

2 โครงการแขงขันกีฬาเชื่อม

ความสัมพันธ "จอมแจงเกมส"

เพื่อสรางความสามัคคีของ

ประชาชน และสงเสริม

การออกกําลังกายของ

ประชาชน

จัดการแขงขันกีฬา

ประจําตําบลขี้เหล็ก

200,000           200,000    200,000    200,000    รอยละ

ความพึงพอใจ

ของผูรวม

โครงการ

กอง

การศึกษา

 (๒๕60:200,000)

(๒๕๕9:200,000)

(๒๕๕8:200,000)

3 โครงการปองกันและควบคุม

โรคติดตอและโรคไมติดตอ

เพื่อปองกันและควบคุมโรค

ติดตอ โรคไมติดตอในพื้นที่

จัดกิจกรรมรณรงค

หรือรวมเปน

หนวยงานในการ

ปองกันและควบคุม

โรค เชน 

ไขเลือดออก ไขหวัด

นก ฯลฯ

100,000           100,000    100,000    100,000    รอยละของโรค

ระบาดในพื้นที่

ลงลด

ลดปญหา

โรคติดตอและโรค

ไมติดตอในพื้นที่

สํานักปลัด

 

(๒๕60:50,000)

(๒๕๕9:80,000)

(๒๕๕8:80,000)

ประชาชนแตละ

หมูบาน

มีความสามัคคีกัน 

และไดรับการ

สงเสริมการออก

กําลังกาย
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

4 โครงการปองกันและกําจัดโรคพิษ

สุนัขบา

เพื่อปองกันและควบคุม

โรคพิษสุนัขบาในเขต

เทศบาล

จัดซื้อวัดซีนและ

อุปกรณอื่นๆที่ใชใน

การปองกันและ

กําจัดโรคพิษสุนัขบา

30,000             30,000      30,000       30,000       รอยละของ

โรคพิษสุนัขบา 

ในพื้นที่ลงลด

ลดปญหาการ

ระบาด/ปองกัน

การแพรระบาด

ของโรคพิษสุนัข

บาน

สํานักปลัด

 (๒๕60:30,000)

(๒๕๕9:15,000)

(๒๕๕8:10,000)

5 โครงการใหความรูดานการปองกัน

โรคเอดส

เพื่อปองกันและสงเสริม

ใหความรูดานโรคเอดส 

แกประชาชนทั่วไป

จัดกิจกรรมรณรงค

หรือความรูดานโรค

เอดสแกประชาชน

ทั่วไป

10,000             10,000      10,000       10,000       รอยละ

ความพึงพอใจ

ของผูรวม

โครงการ

ประชาชนทั่วไป

ตระหนักถึงปญหา

โรคเอดสเพิ่มมาก

ขึ้น

สํานักปลัด
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

6 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ํา

ประปาหมูบาน

เพื่อใหมีขอมูลคุณภาพ

น้ําประปาของหมูบาน วา

มีคุณภาพน้ําสามารถใช

อุปโภคบริโภคในระดับใด

สุมสํารวจประปา

หมูบาน และสง

ตัวอยางน้ําตรวจ

คุณภาพน้ํากับ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

15,000             15,000      15,000       15,000       รอยละของ

น้ําประปา

หมูบานไดรับ

การพัฒนาใหมี

มาตรฐานที่ดีขึ้น

สํานักปลัดฯ/

กองชาง

 (๒๕60:15,000)

(๒๕๕9:15,000)

(๒๕๕8:10,000)

7 โครงการประชาสัมพันธการ

ปองกันโรคมะเร็งเตานมและ

มะเร็งปากมดลูก

เพื่อเผยแพรความรูในการ

ปองกันโรคมะเร็งเตานม

และมะเร็งปากมดลูก แก

ประชาชนทั่วไป

จัดทําแผนพับ และ

ปายให

ประชาสัมพันธการ

ปองกันโรคมะเร็ง

เตานมและมะเร็ง

ปากมดลูก

2,700               2,700        2,700         2,700         รอยละ

ความพึงพอใจ

ของผูไดรับ

ขอมูลขาวสาร

ประชาชนมีความรู

ดานการปองกัน

โรคมะเร็งเตานม

และมะเร็งปาก

มดลูก

สํานักปลัด

 (๒๕60:2,700)

(๒๕๕9:1,800)

(๒๕๕8:15,000)

ทราบถึงคุณภาพ

น้ําประปาที่

ประชาชนใช

อุปโภคบริโภค

ภายในครัวเรือน 

ทั้งนี้หากต่ํากวา

มาตรฐานก็จะมี

การปรับปรุงแกไข

ในอนาคต
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

8 โครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูล

1. เพื่ออํานวยความ

สะดวกแกประชาชนใน

การทําลายขยะ 

2. เพื่อใหการจัดเก็บขยะ

มูลฝอย ภายในชุมชน/

หมูบาน ไดเปนไปอยางถูก

สุขลักษณะและได

มาตรฐาน

จัดจางบริษัทเอกชน

จัดเก็บขยะมูลฝอย

ในครัวเรือน ชุมชน

1,400,000           1,400,000   1,400,000    1,400,000    รอยละ

ความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ

1. ประชาชน

ไดรับความสะดวก

ในการทําลายขยะ

2. การจัดเก็บขยะ

มูลฝอย ภายใน

ชุมชน/หมูบาน ได

เปนไปอยางถูก

สุขลักษณะและได

มาตรฐาน

สํานักปลัด

 (๒๕60:1,400,000)

(๒๕๕9:1,400,000)

(๒๕๕8:1,400,000)
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

9 กอสรางเตาเผาขยะ ของเทศบาล 

(ทุกหมูบาน)

1. เพื่อมีเครื่องมือสําหรับ

ดําเนินการกําจัดขยะ

อยางถูกสุขลักษณะ

2. เพื่ออํานวยความ

สะดวกใหแกประชาชนใน

พื้นที่ในการกําจัดขยะใน

ครัวเรือน

กอสรางเตาเผาขยะ

 พรอมระบบ จํานวน

 ๑ แหง

5,000,000        -                -                 -                 รอยละ

ความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ

1. การจัดเก็บขยะ

มูลฝอย ภายใน

ชุมชน/หมูบาน ได

เปนไปอยางถูก

สุขลักษณะและได

มาตรฐาน

2. ประชาชน

ไดรับความสะดวก

กองชาง

 (๒๕60:5,000,000)

10 โครงการจัดทําจุดรวบรวมขยะ

พิษ/ขยะอันตรายในหมูบาน

เพื่อใหมีแหลงเก็บ

รวบรวมขยะที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ ทั้งนี้

เพื่อสะดวกในการบริหาร

จัดการ

จัดทํา/สราง/จัดตั้ง

จุดรวบรวมขยะพิษ/

ขยะที่เปนอันตราย 

ภายในหมูบาน ทุก

หมูบาน (รวมเปน ๙

 แหง)

22,500             22,500      22,500       22,500       รอยละ

ของปริมาณ

ขยะพิษ/ขยะที่

เปนอันตราย

ลดลง

การจัดเก็บขยะ

พิษ/ขยะอันตราย

ภายในชุมชน/

หมูบาน ไดเปนไป

อยางถูก

สุขลักษณะและได

มาตรฐาน

สํานักปลัดฯ/

กองชาง
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

๑๑ โครงการรณรงคอาหารปลอดภัย

ในชุมชน

เพื่อตรวจหาสารพิษ

ตกคางในอาหาร และ

รณรงคการใชบริโภค

อาหารปลอดสาร

จัดกิจกรรมการ

ตรวจหาสารพิษ

ตกคางในอาหาร 

ของผูประกอบการ

ภายในเขต

รับผิดชอบของ

เทศบาล และหา

แนวทางปองกันและ

แกไข (๖ ครั้งตอป)

             20,000       20,000 20,000       20,000       รอยละ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ที่ไดรับ

ผลประโยชน

๑. เพื่อใหทราบถึง

จํานวนรานคา/

ผูประกอบการที่มี

ความเสี่ยงดาน

สารตกคางใน

อาหาร

๒. ประชาชนได

บริโภคอาหาร

ปลอดสาร

สํานักปลัด
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตของประชาชน  

5.2  แผนงานการศึกษา (กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาสงเสริมการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต)

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

1 โครงการสนับสนุน

คาใชจายในการบริหาร

จัดการสถานศึกษาในสังกัด

เพื่อใหสถานศึกษาใน

สังกัดเทศบาลมีความ

พรอมในทุกดาน 

สําหรับการใหการศึกษา

แกเด็ก เชน คาวัสดุ คา

สาธารณูปโภค คาถาย

เอกสาร คาจางเหมา

แรงงาน คาอาหาร

กลางวัน คาจัดกิจกรรม

ตางๆ ฯลฯ

1,622,200       1,622,200  1,622,200  1,622,200  ประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

ของบุคลากร

เพิ่มขึ้นรอยละ 

๕๐

สถานศึกษาในสังกัด

เทศบาลมีความพรอมใน

ทุกดาน สําหรับการให

การศึกษาแกเด็ก

กอง

การศึกษา

 (๒๕60:1,622,200)

(๒๕๕9:1,905,200)

(๒๕๕8:1,120,500)

1. จัดซื้อ/จัดหาวัสดุ

อุปกรณตางๆ

2. จายคา

สาธารณูปโภคตางๆ

3. จายคาจางเหมา

สําหรับจัดทําอาหาร

กลางวันเด็ก

4. จายคากิจกรรม

ตางๆภายใน

สถานศึกษา

5. คาใชจายอื่นๆ

ภายในสถานศึกษา

หนวยงานที่

รับผิดชอบที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

2 โครงการวันเด็กแหงชาติ เพื่อสงเสริมใหเด็กและ

ผูปกครองมีกิจกรรมทํา

รวมกันในวันเด็กแหงชาติ

จัดงานวันเด็กแหงชาติ 150,000          150,000     150,000     150,000     รอยละ

ความพึงพอใจ

ของผูรวม

โครงการ

เด็กและผูปกครองไดทํา

กิจกรรมรวมกันในวัน

เด็กแหงชาติ

กอง

การศึกษา

 (๒๕60:150,000)

(๒๕๕9:120,000)

(๒๕๕8:160,000)

3 โครงการจางนักเรียน 

นักศึกษา ทํางานชวงปด

ภาคเรียน

เพื่อใหนักเรียน 

นักศึกษามีรายไดในชวง

ปดภาคเรียน, มีความรู

ในดานตางๆเกี่ยวกับ

ทองถิ่น

จัดใหนักเรียน 

นักศึกษามีกิจกรรมทํา

ในชวงปดภาคเรียน

(ฤดูรอน)

30,000            30,000       30,000       30,000       รอยละ

ความพึงพอใจ

ของผูรวม

โครงการ

นักเรียน นักศึกษา

มีรายไดในชวงปดภาค

เรียน, มีความรูในดาน

ตางๆเกี่ยวกับทองถิ่น

สํานักปลัด

 (๒๕60:30,000)

(๒๕๕9:30,000)

(๒๕๕8:20,000)



137

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

4 โครงการอบรมเพิ่ม

ศักยภาพสภาเด็กและ

เยาวชนตําบลขี้เหล็ก

เพื่อสงเสริมใหความรูแก

เด็กและเยาวชน ใน

บทบาทหนาที่ของ

ตนเองที่มีพึงมีตอสังคม 

และการมีสวนรวมใน

การพัฒนาทองถิ่น

จัดอบรมใหความรู

ดานบทบาทหนาที่

ของสภาเด็กและ

เยาวชน

20,000            20,000       20,000       20,000       รอยละ

ความพึงพอใจ

ของผูรวม

โครงการ

๑. กลุมเด็กและเยาวชน

มีความรูความเขาใจใน

บทบาทหนาที่ของตนเอง

เพิ่มขึ้น

๒. สภาเด็กและเยาวชน

เขามามีสวนรวมในการ

พัฒนาทองถิ่นมากขึ้น

สํานักปลัด

 (๒๕60:20,000)

5 โครงการทัศนศึกษาดูแล

งาน ของสภาเด็กและ

เยาวชนตําบลขี้เหล็ก

เพื่อเสริมสราง

ประสบการณใหกลุม

สภาเด็กฯ และนํา

ประสบการณที่ไดรับมา

ปรับใชภายในกลุมตนเอง

จัดใหมีการศึกษาดู

งานของสภาเด็กและ

เยาวชนตําบลขี้เหล็ก 

โดยมีเปาหมายศึกษา

ดูงานกลุมเด็กและ

เยาวชนที่มีความโดด

เดนดานการมีสวน

รวมในการพัฒนา

ทองถิ่น/สังคม หรือ

อื่นๆ

200,000          200,000     200,000     200,000     รอยละ

ความพึงพอใจ

ของผูรวม

โครงการ

๑. การดําเนินกิจกรรม

ตางๆของสภาเด็กและ

เยาวชนตําบลขี้เหล็กมี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น

๒. กลุมเด็กและเยาวชน

เริ่มมีบทบาทในการมี

สวนรวมพัฒนาสังคม

และทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัด

 (๒๕60:200,000)



138

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

6 โครงการฝกอบรมให

ความรูดานตางๆแกกลุม

สตรี

เพื่อสงเสริม/ใหความรู

ดานกฎหมายขั้นพื้นฐาน

 เชน กฎหมายที่ใชใน

ชีวิตประจําวัน แกกลุม

สตรี

จัดอบรมใหความรู

ดานตางๆแกกลุมสตรี

9,000              9,000         9,000         9,000         รอยละ

ความพึงพอใจ

ของผูรวม

โครงการ

สตรีผูเขารวมโครงการมี

ความรูดานตางๆที่ใชใน

ชีวิตประจําวันเพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัด

 (๒๕60:9,000)

7 โครงการฝกอบรมใหความรู

 พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร แก

ประชาชน

1. เพื่อสงเสริม/ให

ความรูดาน พ.ร.บ.

ขอมูลขาวสาร แก

ประชาชนทั่วไป

๒. เพื่อสงเสริมให

ประชาชนเขาใจใน

กระบวนการมีสวนรวม

จัดอบรมใหความรู

ดานพ.ร.บ.ขอมูล

ขาวสาร แก

ประชาชนทั่วไป

25,000            25,000       25,000       25,000       รอยละ

ความพึงพอใจ

ของผูรวม

โครงการ

๑. ผูเขารวมโครงการมี

ความรูดาน พ.ร.บ.

ขอมูลขาวสารเพิ่มมากขึ้น

๒. ประชาชนเขาใจถึง

บทบาทการมีสวนรวม

ของตนเองเพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัด

 (๒๕60:25,000)

8 โครงการคายฝกทักษะทาง

วิชาการชวงปดภาคเรียน

จัดคายทางวิชาการ

และประสบการชีวิต 

แกเด็กนักเรียนภายใน

เขตเทศบาล

50,000            50,000       50,000       50,000       รอยละ

ความพึงพอใจ

ของผูรวม

โครงการ

สํานักปลัด

 (2560:400,000)

(๒๕๕9:50,000)

1. เพื่อใหนักเรียนใช

เวลาวางในชวงปดภาค

เรียนใหเปนประโยชน

2. เสริมสรางทักษะทาง

วิชาการและ

ประสบการณใหแก

นักเรียนเพื่อใชใน

ชีวิตประจําวัน

1. นักเรียนใชเวลาวาง

ในชวงปดภาคเรียนให

เปนประโยชน

2. นักเรียนไดรับความรู

ทางทักษะวิชาการและ

ประสบการณชีวิต
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

9 โครงการจัดตั้งโรงเรียน

อนุบาลในสังกัดเทศบาล

เพื่อสงเสริมและสราง

ความพรอมในการพัฒนา

เด็กปฐมวัย ให

เหมาะสมกับวัย

จัดตั้งโรงเรียนอนุบาล

ในสังกัดเทศบาล ๑ 

แหง

400,000          400,000     400,000     400,000     รอยละ ๘๐ ของ

การพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยไดเปนไป

ตามเกณฑที่

กําหนด

เด็กในวัยปฐมวัยไดรับ

การพัฒนาตามความ

เหมาะสมและเปนไปตาม

เกณฑ

กอง

การศึกษา

 (๒๕60:400,000)

10 ปรับปรุงอาคารเรียนศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

20,000            20,000       20,000       20,000       รอยละของ

อาคาร/สิ่งปลูก

สรางของ ศพด.

มาตรฐาน

กองชาง

 (๒๕60:20,000)

(๒๕๕9:200,000)

(๒๕๕8:300,000)

1. มีอาคารเรียนที่

เหมาะสําหรับเปน

สถานที่ศึกษา มีความ

สะดวก ปลอดภัยแก

นักเรียนและบุคลากร

2. มีอาคารเรียน/

หองเรียนเพียงพอหรือ

เหมาะสมแกจํานวน

นักเรียน

1. ตอเติมอาคารเรียน

2. ปูพื้นกระเบื้อง

ทางเดินเทาระหวาง

อาคารเรียน

3. ปรับปรุงอาคาร

เรียนดานอื่นๆให

เหมาะสําหรับเด็ก

นักเรียน

1. เพื่อใหมีอาคาร

เรียน/สิ่งปลูกสรางที่ได

มาตรฐานเหมาะสําหรับ

ใชเปนพื้นที่การศึกษา

สําหรับเด็กเล็ก

2. เพื่อใหมีอาคาร

เรียน/หองเรียนเพียงพอ

ตอการเรียนการศึกษา
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

11 กอสรางถนน คสล. 

บริเวณหนา ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเทศบาล

เพื่อใหมีความสะดวก

ปลอดภัยในการเดินทาง

สัญจรของผูปกครอง

นักเรียน/นักเรียน และ

ประชาชนทั่วไปที่ใช

เสนทาง

ถนน คสล. กวาง 3 ม. 

ยาว 60 ม.

99,000            -                  -                  -                  รอยละของ

เสนทางสัญจรที่

ไดมาตรฐานมี

เพิ่มขึ้น

ผูปกครองนักเรียน/

นักเรียน และประชาชน

ทั่วไปมีความสะดวก

ปลอดภัยในการเดินทาง

ภายในบรเวณ ศพด.

แมขะจาน

กองชาง

 (๒๕60:99,000)

(๒๕๕9:99,000)

12 กอสรางรั้วสนามเด็กเลน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมีความปลอดภัย

เพิ่มมากขึ้น และเอื้อตอ

การเรียนรูของเด็ก

นักเรียน

รั้วมาตรฐานรอบ

สนามเด็กเลน

70,000            -                  -                  -                  รอยละของ

อาคาร/สิ่งปลูก

สรางของ ศพด.

มาตรฐาน

ภายใน ศพด.มีพื้นที่ที่ได

มาตรฐานและเหมาะแก

การดําเนินกิจกรรม/

การละเลน

กองชาง

 (๒๕60:70,000)

13 กอสราง/จัดตั้งศูนยการ

เรียนรูตลอดชีวิตประจํา

ชุมชน/หมูบาน (หมู ๕ 

บานทรายมูล)

เพื่อสงเสริม/สนับการ

เรียนรูตลอดชีวิตใหแก

ประชาชนทุกเพศทุกวัย

ในชุมชน/หมูบาน

กอสรางอาคารและ

จัดตั้งศูนยการเรียนรูฯ

 ๑ แหง

800,000          -                  -                  -                  รอยละความพึง

พอใจของ

ประชาชนใน

ชุมชน/หมูบาน

สงเสริมใหประชาชนทุก

เพศทุกวัยมีความรูเพิ่ม

มากขึน

กองชาง/

สํานักปลัด

 (๒๕60:800,000)
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตของประชาชน  

5.3   แผนงานสังคมสงเคราะห และแผนงานงบกลาง (กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาสงเสริมสวัสดิการสังคมและการสงเคราะหผูดอยโอกาส)

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

1 โครงการศูนยบริการทาง

สังคมแบบมีสวนรวม

เพื่อสงเสริมการ

ดําเนินการตางๆของ

ศูนยบริการทางสังคม

แบบมีสวนรวม (ศาลา

สรางสุข)

สนับสนุน

งบประมาณสําหรับ

ใชดําเนินการตางๆ

ภายในศูนยฯ

142,500          142,500       142,500       142,500       รอยละ

ความพึงพอใจ

ของผูรวม

โครงการ

สํานักปลัด

 (๒๕60:142,500)

(๒๕๕9:80,000)

(๒๕๕8:100,000)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

1. ศูนยฯดําเนินงาน

อยางมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น

2. ศูนยฯมีความ

พรอมและเหมาะ

สําหรับใชเปน

สถานที่บริการ

ประชาชน

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

(KPI)
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

(KPI)

2 โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ 1 เพื่อสรางเสริมองค

ความรูเพื่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิตที่ดีของ

ผูสูงอายุ

2 เพื่อสงเสริมให

ผูสูงอายุรวมกลุมทํา

กิจกรรมรวมกัน

จัดกิจกรรมตางๆที่

สงเสริมใหคุณภาพ

ชีวิตของผูสูงอายุ

(สมาชิก) ดีขึ้น

24,000            24,000          24,000          24,000          รอยละ

ความพึงพอใจ

ของผูสูงอายุที่

รวมโครงการ

ผูสูงอายุมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น และ

สามารถพึ่งพา

ตนเองได

สํานักปลัด

 (๒๕60:24,000)

(๒๕๕9:48,000)

3 โครงการศูนยฟนฟู

สมรรถภาพคนพิการและ

ผูสูงอายุ

เพื่อสงเสริมการดําเนิน

กิจกรรมตางๆของศูนย

ฟนฟูสมรรถภาพฯ

75,000            75,000          75,000          75,000          รอยละ

ความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ

ศูนยฟนฟู

สมรรถภาพฯ

มีการดําเนินงาน/

กิจกรรมอยางมี

ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

 (๒๕60:75,000)

(๒๕๕9:750,000)

(๒๕๕8:760,000)

จัดหา/จัดซื้อวัสดุ

อุปกรณ หรือ

ปรับปรุงซอมแซม

วัสดุอุปกรณที่มีอยู

ในศูนย หรือ

ดําเนินการอยางอื่นที่

เปนการสงเสริมการ

ดําเนินกิจกรรมใหมี

ประสิทธิภาพ
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

(KPI)

4 การสงเคราะหเบี้ยยังชีพ

ผูปวยเอดส

เพื่อสงเคราะหผูปวย

เอดสใหมีรายไดสําหรับ

ใชดํารงชีพเพิ่มขึ้น

จายเงินสงเคราะห

การยังชีพผูปวยเอดส

 จํานวน 35 รายๆ 

ละ ๕๐๐ บาท ตอ 

เดือน จํานวน ๑๒ 

เดือน

210,000          210,000       210,000       210,000       รอยละ

ความพึงพอใจ

ของผูที่ไดรับ

การชวยเหลือ

ผูปวยเอดสมีรายได

เพิ่มขึ้น และมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สํานักปลัด

 (๒๕60:108,000)

(๒๕๕9:108,000)

(๒๕๕8:108,000)
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

(KPI)

5 โครงการเยี่ยมบานผูสูงอายุ 

ผูพิการ และผูดอยโอกาส

1. เพื่อรับฟงปญหา

ความตองการของ

ผูสูงอายุ ผูพิการ และ

ผูดอยโอกาส

2. เพื่อตรวจสุขภาพ

เบื้องตนแกผูสูงอายุ ผู

พิการ และผูดอยโอกาส

3. เพื่อสรางขวัญและ

กําลังใจแกผูสูงอายุ ผู

พิการ และผูดอยโอกาส

จัดกิจกรรมออกตรวจ

เยี่ยมบานผูสูงอายุ ผู

พิการ และ

ผูดอยโอกาส ที่อยู

ติดบาน และที่ติด

เตียง เพื่อให

คําปรึกษาเกี่ยวกับ

สุขภาพ

4,500              4,500            4,500            4,500            รอยละของ

ผูสูงอายุที่อยู

ในภาวะ

ยากลําบาก

ไดรับการดูแล

๑. ไดรับทราบ

ปญหาของผูสูงอายุ

 ผูพิการ และ

ผูดอยโอกาส

(กลุมเปาหมาย)

เพื่อจะไดนํามาปรับ

เปนวิธีชวยเหลือ

2. ไดสงเสริมการ

ชวยเหลือตัวเอง

ของผูสูงอายุ ผู

พิการ และ

ผูดอยโอกาส

(กลุมเปาหมาย)

3. ผูสูงอายุ ผูพิการ

 และผูดอยโอกาส 

มีคุณภาพชีวิต

ความเปนอยูที่ดีขึ้น

สํานักปลัด

 (๒๕60:9,000)

(๒๕๕9:7,000)
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

(KPI)

6 โครงการประชาสัมพันธสิทธิ

ประโยชนของผูสูงอายุ

เพื่อประชาสัมพันธ

สิทธิประโยชน/ขอมูล

ดานอื่นๆที่จําเปนแก

ผูสูงอายุภายในเขต

เทศบาล

จัดทําแผนพับและ

ปายประชาสัมพันธ 

แจกจาย

กลุมเปาหมาย และ

จุดประชาสัมพันธ

หมูบาน ทุกแหง

1,500              1,500            1,500            1,500            รอยละ

ความพึงพอใจ

ของผูไดรับ

ขอมูลบริการ

ผูสูงอายุได

รับทราบขอมูล

ขาวสารดานสิทธิ

ประโยชนอยาง

ทั่วถึง

สํานักปลัด

 (๒๕60:1,350)

(๒๕๕9:1,000)

7 โครงการอบรมสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

เพื่อเปนการสงเสริมให

ผูสูงอายุมีความรูความ

เขาใจเรื่องการปฎิบัติ

ตนใหอยูในสังคมอยาง

เปนสุข

จัดอบรมใหความรู

ดานการดํารงชีวิตใน

วัยสูงอายุ เชน การ

ดูแลสุขภาพ การ

รับประทานอาหารที่

ดี การปรับตัวใน

สภาวะตางๆ

60,000            60,000          60,000          60,000          รอยละ

ความพึงพอใจ

ของผูรวม

โครงการ

ผูสูงอายุมีพื้นฐาน

และมีความรูที่

สําคัญอันนําไปสู

การสามารถดูแล

ตนเองได

กอง

การศึกษา

 (๒๕60:60,000)

(๒๕๕9:100,000)
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

(KPI)

8 โครงการวันผูสูงอายุ เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุ

มีความรูดานการดูแล

ตนเองเบื้องตน ทั้งทาง

รางกายและจิตใจ

จัดอบรมใหความรู

ดานการดูแลตนเอง

ของผูสูงอายุ

120,000          120,000       120,000       120,000       รอยละ

ความพึงพอใจ

ของผูรวม

โครงการ

ผูสูงอายุสามารถ

ดูแลและชวยเหลือ

ตนเองได

กอง

การศึกษา

 (๒๕60:120,000)

9 โครงการฝกอบรมใหความรู

แกผูสูงอายุ

เพื่อสงเสริม/ใหความรู

ดานกฎหมายขั้น

พื้นฐาน เชน กฎหมายที่

ใชในชีวิตประจําวัน แก

กลุมผูสูงอายุ

จัดอบรมใหความรู

ดานตางๆแกกลุม

ผูสูงอายุ

16,500            16,500          16,500          16,500           รอยละ

ความพึงพอใจ

ของผูรวม

โครงการ

กลุมผูสูงอายุ

ผูเขารวมโครงการ

มีความรูดานตางๆ

ที่ใชใน

ชีวิตประจําวันเพิ่ม

มากขึ้น

สํานักปลัด

10 การจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อสงเคราะหผูสูงอายุ

ใหมีรายไดสําหรับใช

ดํารงชีพเพิ่มขึ้น

จายเงินสงเคราะห

การยังชีพผูสูงอายุ 

จํานวนประมาณ 

๑,๓๐๖ คน ๑๒ เดือน

10,146,000     10,146,000  10,146,000  10,146,000  รอยละ

ความพึงพอใจ

ของผูที่ไดรับ

การชวยเหลือ

ผูสูงอายุมีรายได

เพิ่มขึ้น และมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สํานักปลัด

 (๒๕60:930,000)
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

(KPI)

11 การจายเบี้ยยังชีพผูพิการ เพื่อสงเคราะหผูพิการ

ใหมีรายไดสําหรับใช

ดํารงชีพเพิ่มขึ้น

จายเงินสงเคราะห

การยังชีพผูพิการ 

จํานวน ๑๒ เดือน

2,400,000       2,400,000     2,400,000     2,400,000     รอยละ

ความพึงพอใจ

ของผูที่ไดรับ

การชวยเหลือ

ผูพิการมีรายได

เพิ่มขึ้น และมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สํานักปลัด

 (๒๕60:2,275,200)

๑๒ โครงการฝกอบรมการดูแล

ผูปวยกลุมติดเตียง

เพื่อเปนการใหความรู

แกบุคคลผูดูแลผูปวย

กลุมติดเตียง ใหมี

ความรูพื้นฐานการดูแล

ผูปวยทั้งทางรางกาย

และจิตใจ

จัดอบรมบุคคล

ผูดูแลผูปวยกลุมติด

เตียง เชน ญาติผูปวย

 กลุมอาสาสมัคร ฯลฯ

9,000              9,000            9,000            9,000            ผูปวยกลุมติดเตียง

ไดรับการดูแล

อยางถูกตองตาม

หลักการดูแล/

รักษาในกลุมเฉพาะ

 และมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น

สํานักปลัด
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยในชุมชน

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

1 โครงการการปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลป

ใหม

            1,500          1,500         1,500         1,500 รอยละ

ความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ

สํานักปลัด

 (๒๕60:1,500)

(๒๕๕9:1,500)

(๒๕๕8:22,200)

2 โครงการการปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล

สงกรานต

            1,500          1,500         1,500         1,500 รอยละ

ความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ

สํานักปลัด

 (๒๕60:1,500)

(๒๕๕9:1,500)

(๒๕๕8:22,200)

6.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน (กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบรอย และการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

ประชาชน 

นักทองเที่ยว ไดรับ

การอํานวยความ

สะดวกในการใช

เสนทางสัญจรในชวง

เทศกาล และชวยลด

อุบัติเหตุทางถนน

ประชาชน 

นักทองเที่ยว ไดรับ

การอํานวยความ

สะดวกในการใช

เสนทางสัญจรในชวง

เทศกาล และชวยลด

อุบัติเหตุทางถนน

เพื่ออํานวยความสะดวกแก

ประชาชน นักทองเที่ยว ให

ไดรับความสะดวกในการใช

เสนทางสัญจรชวงเทศกาล 

และเปนการเฝาระวังไมให

เกิดอุบัติเหตุทางถนน

เพื่ออํานวยความสะดวกแก

ประชาชน นักทองเที่ยว ให

ไดรับความสะดวกในการใช

เสนทางสัญจรชวงเทศกาล 

และเปนการเฝาระวังไมให

เกิดอุบัติเหตุทางถนน

จัดทําหรือตั้งจุด

บริการประชาชน

ทั่วไป นักทองเที่ยว  

เพื่อใหขอมูลการ

เดินทาง หรือ

ชวยเหลือหรือ

อํานวยความสะดวก 

หากเกิดกรณีฉุกเฉิน

จัดทําหรือตั้งจุด

บริการประชาชน

ทั่วไป นักทองเที่ยว  

เพื่อใหขอมูลการ

เดินทาง หรือ

ชวยเหลือหรือ

อํานวยความสะดวก 

หากเกิดกรณีฉกเฉิน

งบประมาณและที่ผานมา
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

3 โครงการการปองกันแกไขปญหา

หมอกควัน ไฟปา ภัยแลง

เพื่อปองกัน แกไขปญหา

หมอกควัน ไฟปา ภัยแลง

จัดกิจกรรมการ

รณรงคใชความรู

เกี่ยวกับการปองกัน

แกไขปญหาหมอก

ควัน  ไฟปา ภัยแลง 

และออกชวยเหลือใน

กรณีดังกลาว

6,000            6,000         6,000        6,000        อัตราการ

เผาปาหรือเผา

ลักษณะอื่นๆ

ในพื้นที่ลดลง

ปญหาหมอกควัน ไฟ

ปาภัยแลง ไดรับการ

ปองกันและแกไข

อยางมีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

 (๒๕60:6,000)

(๒๕๕9:6,000)

(๒๕๕8:20,000)

4 โครงการฝกอบรม/ฝกอบรม

ทบทวนและทัศนศึกษาดูงานของ

 อปพร.

เพื่อให อปพร.ไดรับการ

ฝกอบรมเพื่อเติมความรู

และประสบการในการ

ปฏิบัติหนาที่

จัดฝกอบรมให

ความรูดานตางๆแก 

อปพร. และทัศน

ศึกษาดูงานนอก

สถานที่

150,000        150,000     150,000   150,000   รอยละ

ความพึงพอใจ

ของผูรวม

โครงการ

อปพร.มีความรูดาน

การชวยเหลือดาน  

สาธารณภัยเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

 (๒๕๖0:150,000)

(๒๕๕9:150,000)

(๒๕๕7:150,000)
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

5 โครงการสงเสริมความรูเกี่ยวกับ

การปองกันสาธารณภัยแก

ประชาชน

เพื่อใหเสริมสรางให

ประชาชนไดมีความรูดาน

ภัยสาธารณภัยและการ

ปองกัน

จัดอบรมใหความรู

ดานการปองกันภัย

สาธารณะตางๆ

25,000          25,000       25,000      25,000      รอยละ

ความพึงพอใจ

ของผูรวม

โครงการ

ประชาชนมีความรู

ดานภัยสาธารณภัย

และการปองกัน

สํานักปลัด

 (๒๕60:25,000)

6 โครงการบริหารจัดการศูนย

ปรองดองสมานฉันทเทศบาล

เพื่อใหการบริหารจัดการ

ศูนยฯไดเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพประสิทธิผล 

โดยเนนความสมานสามัคคี

ของประชาชนในระดับตําบล

จัดอบรม หรือประชุม

 หรือจัดทําสื่อ

เผยแพร หรือจัด

กิจกรรมตางๆอัน

เกี่ยวเนื่องกับการ

สรางความ

สมานฉันทระดับตําบล

20,000          20,000       20,000      20,000      รอยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนใน

เขตรับผิดชอบ

สํานักปลัด

 (๒๕60:20,000)

(๒๕๕9:20,000)

(๒๕๕8:20,000)

ประชาชนมีความ

สมานฉันท และมี

สวนรวมในการสราง

ความปรองดองใน

ระดับทองถิ่น
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

7 โครงการฝกอบรมใหความรูดาน

การปองกันไฟปา แกประชาชน 

(ทุกหมูบาน)

๑. เพื่อเปนการใหความรูแก

ประชาชนทั่วไปดานการ

ปองกันไฟปา

๒. เพื่อเปนการสรางเครื่อ

ขายในการเฝาระวังไฟฟา

จัดฝกอบรมให

ความรูดานการ

ปองกันไฟปาแก

ประชาชนทั่วไป

20,000          20,000       20,000      20,000      รอยละ

ความพึงพอใจ

ของผูรวม

โครงการ

๑. ประชาชนทั่วไปมี

ความรูดานการ

ปองกันไฟปา และมี

สวนรวมในการ

ปองกันและแกไข

ปญหา

๒. ในเขตพื้นที่มีความ

เสี่ยงการเกิดไฟปา

ลดลง

๓. ปญหาไฟปาใน

เขตพื้นที่ลดลง

๔. มีเครือขายในการ

เฝาระวังไฟปาเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

 (๒๕60:20,000)
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา

8 จัดทําปายประจํา ซอย/ตรอก 

ทุกหมูบาน/ชุมชนภายในเขต

เทศบาล

1. เพื่ออํานวยความสะดวก

แกประชาชนโดยทั่วไปใน

การติดตอสื่อสารภายใน

หมูบาน/ชุมชน

2. เพื่อใหภายในหมูบาน/

ชุมชน มีความเปนระเบียบ

เรียบรอย

ติดตั้งปายประจํา 

ซอย/ตรอก ทุก

หมูบาน/ชุมชน

ภายในเขตเทศบาล

150,000        150,000     150,000   -                รอยละของ

พื้นที่ดําเนินการ
1. ประชาชนทั่วไป

ไดรับความสะดวกใน

การติดตอสื่อสาร

ภายในหมูบาน/ชุมชน

2. ภายในหมูบาน/

ชุมชน มีความเปน

ระเบียบเรียบรอย

มากขึ้น

กองชาง

 (๒๕๕9:105,000)

๙ ติดตั้งไฟสัญญานจราจร (หมู ๖ 

บานร่ําเปง)

เพื่อลดปญหาหรืออุบัติเหตุ

บนทองถนน

ติดตั้งสัญญาณไฟ

จราจร (แดง สม 

เขียว) จํานวน 1 จุด

500,000        -                  -                -                อัตราการเกิด

อุบัติเหตุบน

ทองถนน

(บริเวณที่ติดตั้ง

สัญญาน)

จราจรลดลง

อุบัติเหตุบนทองถนน

 ลดลง

กองชาง

๑๐ สรางแนวกั้นไฟรอบปาชุมชน ทุก

หมูบาน

เพื่อลดปญหาดานไฟไหม

ปาชุมชน

แนวกั้นไฟบริเวณ

ปาชุมชน

100,000        100,000     100,000   100,000   อัตราการ

เผาปาหรือเผา

ลักษณะอื่นๆ

ในพื้นที่ลดลง

ปญหาหมอกควัน ไฟ

ปาภัยแลง ไดรับการ

ปองกันและแกไข

อยางมีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยในชุมชน

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย

6.2  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาการปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรม อบายมุขและสิ่งเสพติด)

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

1 โครงการการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด

เพื่อใหความรูแก

ประชาชน/เยาวชน/กลุม

เสี่ยง ในดานการปองกัน

แกไขปญหายาเสพติด

50,000           50,000       50,000       50,000       สํานักปลัด

 (๒๕60:50,000)

(๒๕๕9:50,000)

(๒๕๕8:50,000)

2 โครงการติดตั้งกลอง CCTV เพื่อปองกันปญหาการ

แพรระบาดของยาเสพ

ติดภายในพื้นที่หมูบานที่

มีความเสี่ยงดานยาเสพติด

ติดตั้งกลอง CCTV 

พรอมระบบ ตามพื้นที่

เสี่ยงตอการแพร

ระบาดของยาเสพติด 

ปละ ๑ จุด

1,500,000      1,500,000  1,500,000  1,500,000  รอยละ

การแพร

ระบาดยา

เสพติดใน

พื้นที่ลดลง

ปองกันการแพรระบาด

ของยาเสพติดในพื้นที่

กองชาง

 (๒๕60:1,500,000)

(๒๕๕9:1,500,000)

(๒๕๕8:1,500,000)

รอยละ

ความพึง

พอใจของผู

รวมโครงการ

จัดอบรมใหความรูดาน

ยาเสพติด หรือออก

เยี่ยมดูแลและใหความรู

 แกประชาชน เยาวชน

หรือกลุมเสี่ยง

ประชาชน/เยาวชน

/กลุมเสี่ยง มีความรู

ดานการปองกันแกไข

ปญหายาเสพติด และมี

สวนรวมในการลด

ปญหายาเสพติด

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป (กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาการเสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองคกร) 

2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

1 โครงการสงเสริมการบริหาร

จัดการหอพระศตวรรษมุนีศรี

แมแตง

20,000         20,000       20,000      20,000      รอยละของ

พื้นที่บริเวณ 

หอพระ

ศตวรรษมุนีฯ 

มีความสวยงาม

สํานักปลัด

 (๒๕60:20,000)

(๒๕๕9:5,000)

(๒๕๕8:5,000)

2 โครงการเทศบาล บริการเชิง

รุก (เคลื่อนที่)

จัดกิจกรรมออก

ใหบริการดานตางๆแก

ประชาชนนอก

สํานักงาน (ในแตละ

หมูบาน)

20,000         20,000       20,000      20,000      รอยละ

ความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ

ประชาชนไดรับความ

สะดวกและไดรับ

บริการดานตางๆอยาง

ทั่วถึง

สํานักปลัด

 (๒๕60:20,000)

(๒๕๕9:20,000)

(๒๕๕8:10,000)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

เพื่อใหการดูแลรักษา

สถานที่บริเวณหอพระฯ มี

ความสวยงาม และเหมาะ

สําหรับเปนสถานที่ใช

ประกอบศาสนพิธี

หอพระศตวรรษมุนี

ศรีแมแตง มีความ

สวยงาม และเหมาะ

สําหรับเปนสถานที่ใช

ประกอบศาสนพิธี

1. เพื่อออกใหบริการ

ประชาชนดานตางๆนอก

สถานที่

2. เพื่อเปนการลดขั้นตอน

การปฏิบัติงาน  และรับฟง

ความคิดเห็นของประชาชน

ไดดานตางๆ

จัดจางผูดูแลทําความ

สะอาด ตัดแตงหญา 

ดูแลตนไม และจายเปน

คาใชจายตางๆในการ

บริหารจัดการ
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

3 โครงการสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนแผนชุมชนสูการ

พัฒนาทองถิ่นแบบบูรณาการ

1. เพื่อสนับสนุนและ

สงเสริมใหกลุมผูนํา

หมูบาน/คณะกรรมการ

หมูบาน และประชาชนมี

สวนรวมในการจัดทําแผน

ชุมชนแบบบูรณาการ

๒. เพื่อใหแผนชุมชนของ

แตละหมูบานสอดคลอง

กับแผนพัฒนาเทศบาล

1. จัดอบรมใหความรู

ดานการจัดทําแผน

ชุมชนสูการพัฒนา

ทองถิ่น แก กลุมผูนํา

หมูบาน/คณะกรรมการ

หมูบาน และประชาชน

2. จัดกิจกรรมการ

ประชุมประชาคมเพื่อ

จัดทําแผนชุมชนของแต

ละหมูบาน

15,000         15,000       15,000      15,000      รอยละของ

แผนชุมชนที่

สอดคลองกับ

แผนพัฒนา

เทศบาล

1. กลุมผูนําหมูบาน/

คณะกรรมการหมูบาน 

และประชาชนมีสวน

รวมในการจัดทําแผน

ชุมชนแบบบูรณาการ

2. แผนชุมชน

สอดคลองกับ

แผนพัฒนาเทศบาล

สํานักปลัด

 (๒๕60:15,000)

(๒๕๕9:15,000)

(๒๕๕8:15,000)
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

4 โครงการประชุมประชาคม 

เพื่อจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล

1. เพื่อสงเสริมให

ประชาชนมีสวนรวมใน

การพัฒนาทองถิ่น  และ

เสนอแนวทางในแกไข

ปญหาตางๆ  รวมถึงเปน

การสงเสริมการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยฯ

๒. เพื่อใหแผนชุมชนของ

แตละหมูบานสอดคลอง

กับแผนพัฒนาเทศบาล

จัดเวทีประชาคมให

ประชาชนทุกหมูบาน/

ชุมชนไดเสนอความ

ตองการในการพัฒนา

หรือแกไขในพื้นที่ของ

ตน ทั้งนี้เพื่อนําความ

ตองการ/ปญหา

ดังกลาวมาบรรจุใน

แผนพัฒนาเทศบาล

20,000         20,000       20,000      20,000      รอยละของ

แผนชุมชนที่

สอดคลองกับ

แผนพัฒนา

เทศบาล

สํานักปลัด

 (๒๕60:20,000)

(๒๕๕9:10,000)

(๒๕๕8:10,000)

5 โครงการประชุมสภาเทศบาล

สัญจร

จัดประชุมสภาฯนอก

สถานที่เพื่อรับฟงความ

คิดเห็นของประชาชน

ในดานตางๆ

15,000         15,000       15,000      15,000      รอยละ

ความพึงพอใจ

ของผูรวม

โครงการ

ประชาชนมีสวนเขา

รวมประชุมสภาฯและได

เสนอความคิดเห็นตางๆ

สํานักปลัด

 (๒๕๖0:15,000)

(๒๕๕8:15,000)

(๒๕๕7:10,000)

เพื่อสงเสริมใหประชาชนมี

สวนเขารวมประชุมสภาฯ 

รวมถึงเปนการสงเสริมการ

ปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยฯ

1. ประชาชนมีสวนรวม

ในการพัฒนาทองถิ่น  

และเสนอแนวทางใน

แกไขปญหาตางๆ  

รวมถึงเปนการสงเสริม

การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยฯ

๒. เพื่อใหแผนชุมชน

ของแตละหมูบาน

สอดคลองกับ

แผนพัฒนาเทศบาล
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

6 โครงการบริหารจัดการศูนย

การเรียนรู ไอ.ซี.ที "เพื่อพอ

หลวง" ตําบลขี้เหล็ก

เพื่อบริหารจัดการศูนยฯให

มีประสิทธิภาพในการ

ใหบริการประชาชน

สงเสริมการบริหาร

จัดการของศูนยฯ

60,000         60,000       60,000      60,000      รอยละ

ความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ

บริหารจัดการศูนยฯมี

ประสิทธิภาพในการ

ใหบริการประชาชน

สํานักปลัด

 (๒๕60:60,000)

(๒๕๕9:70,000)

(๒๕๕8:45,000)

7 โครงการอบรมใหความรู

เกี่ยวกับสิทธิประโยชนและ

เสนทางความกาวหนาในการ

ปฏิบัติราชการ

เพื่อใหขาราชการ/

พนักงานจางทราบถึง

กฎระเบียบ/ขอบังคับ และ

หลักเกณฑที่เกี่ยวของกับ

การปฏิบัติงานราชการ, 

ความกาวหนาในสายงาน, 

สิทธิสวัสดิการ

จัดอบรมใหความรูดาน

หลักเกณฑการ

บริหารงานบุคคล และ

กฎระเบียบที่เกี่ยวของ

20,000         20,000       20,000      20,000      รอยละของ

การปฏิบัติ

ราชการใน

หนวยงานมี

ประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น

ขาราชการ/พนักงาน

จางมีความรูดาน

หลักเกณฑการ

บริหารงานบุคคล และ

กฎระเบียบที่เกี่ยวของ

เพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัด

 (๒๕๖0:20,000)
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

8 โครงการอบรมใหความรูเรื่อง

การปองกันผลประโยชนทับ

ซอน

เพื่อใหความรูแกบุคลากร

ในสังกัดเรื่องการปองกัน

ผลประโยชนทับซอน

จัดอบรมใหความรูดาน

การปองกัน

ผลประโยชนทับซอน 

แกบุคลากรในสังกัดฯ

20,000         20,000       20,000      20,000      รอยละของ

การปฏิบัติ

ราชการใน

หนวยงานมี

ประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น

๑. บุคลากรในสังกัดมี

ความรูดานการปองกัน

ผลประโยชนทับซอน

เพิ่มมากขึ้น

๒. บุคลากรในสังกัด

สามารถปฏิบัติราชการ

อยางมีประสิทธิภาพ

เพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัด/

กองคลัง

 (๒๕๖0:20,000)

9 โครงการการอบรมใหความรู

ดานบทบาทหนาที่ของ

คณะกรรมการหมูบานในการ

มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น

เพื่อสงเสริมให

คณะกรรมการหมูบานมี

ความรูความเขาใจใน

บทบาทหนาที่ของตนเอง

ในการมีสวนรวมในการ

พัฒนา

จัดอบรมใหความรูดาน

ตางๆที่เกี่ยวของกับ

บทบาทหนาที่ของ

คณะกรรมการหมูบาน 

โดยเฉพาะการมีสวน

รวมในการพัฒนาทองถิ่น

20,000         20,000       20,000      20,000      รอยละการมี

สวนรวมใน

การพัฒนา

ทองถิ่นเพิ่ม

มากขึ้น

การพัฒนาทองถิ่น

เปนไปในทิศทาง

เดียวกันกับการพัฒนา

ของหนวยงานอื่นๆใน

พื้นที่มากขึ้น

สํานักปลัด

 (๒๕๖0:20,000)
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

10 โครงการอบรมพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมของ

ขาราชการ/พนักงาน

11,000         11,000       11,000      11,000      สํานักปลัด

 (๒๕60:11,000)

(๒๕๕9:80,000)

11 โครงการบริการประชาชน

เพื่อรับชําระภาษี นอกสถานที่

1. เพื่ออํานวยความ

สะดวกแกประชาชนในการ

ชําระภาษี/คาธรรมเนียม

อื่นๆ

2. เพื่อใหมีจํานวนผูชําระ

ภาษี/คาธรรมเนียมอื่น

เพิ่มขึ้น

3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การจัดเก็บรายไดของ

เทศบาล

จัดกิจกรรมบริการ

ประชาชน ดานรับชําระ

ภาษี และคาธรรมเนียม

อื่นๆที่อยูในอํานาจของ

เทศบาล นอกสถานที่

15,000         15,000       15,000      15,000      รอยละ

ความพึงพอใจ

ของ

ผูรับบริการ/

รอยละของ

รายไดที่

สามารถจัดเก็บ

ไดเพิ่มขึ้น

1. ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

ชําระภาษีและ

คาธรรมเนียมอื่นๆ

2. เทศบาลสามารถ

จัดเก็บรายไดเพิ่มมากขึ้น

กองคลัง

 (๒๕60:15,000)

เพื่อสงเสริมจิตสํานึกที่ดี 

เหมาะสําหรับการปฏิบัติ

หนาที/่ราชการ ของ

ผูบริหาร/สท./ขรก./

พนักงานจาง

จัดอบรมดานการ

พัฒนาและสงเสริม

จิตสํานึก ดานคุณธรรม

และจริยธรรม

บุคลากรในสังกัดมี

จิตสํานึกในการปฏิบัติ

หนาที/่ราชการ และใน

การใหบริการประชาชน

ที่ดี

รอยละของ

การปฏิบัติ

ราชการใน

หนวยงานมี

ประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

12 การพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ในสังกัด

เทศบาล

เพื่อพัฒนาศักยภาพครู

ผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก ของ 

ศพด.ในสังกัดเทศบาล

จัดใหมีหรือสงครูผูดูแล

เด็ก/ผูดูแลเด็ก ในสังกัด

เขาอบรมหรือศึกษาใน

หลักสูตรตางๆ

10,000         10,000       10,000      10,000      รอยละการ

ปฏิบัติหนาที่

ของครู มี

คุณภาพมากขึ้น

ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก

ในสังกัดมีความรูเพิ่ม

มากขึ้น

กอง

การศึกษา

 (๒๕60:10,000)

(๒๕๕9:20,000)

13 โครงการศึกษาดูงาน ของครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

ในสังกัดเทศบาล

เพื่อสงเสริมการพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษา

ใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพ

จัดศึกษาดูงานใน

หนวยงานที่มีความโดด

เดนดานการสอน/การ

ปฏิบัติงานในสถานศึกษา

50,000         50,000       50,000      50,000      รอยละการ

ปฏิบัติหนาที่

ของครู มี

คุณภาพมากขึ้น

ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก

ในสังกัดมีความรูและมี

คุณภาพเพิ่มมากขึ้น

กอง

การศึกษา

 (๒๕60:50,000)

14 ปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาล 1. เพื่อปรับปรุงสนามกีฬา

ของเทศบาลใหมีสภาพที่

สวยงามขึ้น

2. เพื่อใหประชาชนมีพื้นที่

สําหรับเลนกีฬา/นันทการ

อื่นๆ

ปรับปรุงสนามกีฬาของ

เทศบาล

580,000       -                 -                 -                 รอยละความ

พึงพอใจของ

ผูใชพื้นที่

สนามกีฬาใน

การดําเนิน

กิจกรรมตางๆ

1. สนามกีฬาของ

เทศบาลใหมีสภาพที่

สวยงาม

2. ประชาชนมีพื้นที่

สําหรับเลนกีฬา/นันท

การอื่นๆเพิ่มขึ้น

กองชาง

 (๒๕60:580,000)
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2561

(บาท)

2562

(บาท)

2563

(บาท)

2564

(บาท)

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา

15 ปรับปรุงหองน้ําสนามกีฬา

เทศบาล

๑. เพื่ออํานวยความ

สะดวกแกผูมาใชสนามกีฬา

2. เพื่อใหมีหองน้ําเพียงพอ

สําหรับบริการผูมารวม

กิจกรรมที่จัด ณ สนามกีฬา

ปรับปรุงหองน้ําสนาม

กีฬา ตามแบบเทศบาล

กําหนด

200,000       -                 -                 -                 รอยละความ

พึงพอใจของ

ผูใชบริการ

1. ประชาชนไดรับ

ความสะดวกมากขึ้น

2. บริเวณสนามกีฬามี

หองน้ําเพียงพอสําหรับ

บริการประชาชน

กองชาง

 (๒๕60:200,000)

16 จัดทําเวปไซดของเทศบาล ๑. เพื่อใหเทศบาลมี

ชองทางสําหรับบริการ

ขอมูลดานตางๆแก

ประชาชน

2. เพื่อเพิ่มชองทางติดตอ

ราชการระหวาง

บุคคลภายนอกกับเทศบาล

3. เพื่ออํานวยความ

สะดวกแกประชาชนในการ

จะสืบคนขอมูลตางๆที่

เกี่ยวกับเทศบาล

จัดจางจัดทําเวปไซด

ประชาสัมพันธขอมูล

ขาวสารของเทศบาล 

เปนประจําทุกป จํานวน

 ๑ ระบบ

40,000         40,000       40,000      40,000      รอยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชนผู

ติดตอเทศบาล

ดวยชองทาง

อินเตอรเน็ต/

เว็บไซต

๑. การติดตอราชการ/

ขาวสารของเทศบาลกับ

บุคคลภายนอกเปนไป

อยางทั่วถึง

2. ประชาชนผูตองการ

ทราบขอมูลตางๆไดรับ

ความสะดวกมากขึ้น

สํานักปลัด

 (๒๕60:40,000)



หมูบาน โครงการ รายละเอียด งบประมาณ

3 1 เขื่อนเรียงหินกั้นตลิ่งน้ําปง สูง 6 ม. ยาว 500 ม. 32,500,000                  

2 ขุดลอกอางน้ําหวยทรายขาว 1,000,000                    

3 ขุดลอกอางน้ําสาธารณะภายในหมูบาน 1,500,000                    

4 กอสรางถนน คสล. จากบานนายบุญรัตน ถึง ซอย 9 กวาง 3 - 4 ม. หนา 0.15 ม. ยาว ๑๒๐ ม. 261,240                       

5 ทํานบกั้นน้ําลําเหมืองกลาง ทํานบกั้นน้ํายาว ๓.๐๐ ม. 100,000                       

6 กอสรางถนน คสล. เลียบริมน้ําปงบริเวณเขื่อนเรียงหิน กวาง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. 2,488,000                    

7 กอสรางถนน คสล. เลียบกาดผี กวาง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. 2,488,000                    

4 1 ซอมแซมถนน (โอเวอรเลย) จากปากทางถนนเชียงใหมฝาง (ตรงขามปมบางจาก) ถึง 

ถนนสายหลักหมูบาน ** ขอเปลี่ยนเปนลําดับที่ 1 กวาง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. ยาว ๓๘๐ ม. 486,400                       

2 ขุดลองอางน้ําชมปง 1,000,000                    

3 ขุดลองอางน้ําหวยถ้ํา 1,000,000                    

4 ขยายเขตบริการประปาสวนภูมิภาค 

5 ขยายเขตไฟฟาและสายพาดดับ พรอมไฟกิ่ง (บริเวณหลังวัด) ยาว ๒๐๐ ม. 150,000                       

6

จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายในหมูบาน เพื่อขยายเขตประชาสัมพันธขาวสารหมูบาน 1 จุด 150,000                       

5 1 ขยายเขตไฟฟาและขยายสายพาดดับพรอมไฟกิ่ง  

บริเวณสะพานขามแมน้ําปง (ตอจากจุดเดิม) 350,000                       

2 ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร (ซอย 2)

3 กอสรางถนนลูกรังเสนหลังวัดดอยจอมแจง กวาง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. 500,000                       

4 เพิ่มเฟสกําลังไฟฟาจาก 2 เฟส เปน 3 เฟส (บริเวณบานนายณรงค ปญญานะ) 200,000                       

5 ขยายสายพาดดับ จากหอกระจายขาว ถึง บานนายมานพ 40,000                         

บัญชีโครงการแผนพัฒนาสี่ป 2561 - 2564



หมูบาน โครงการ รายละเอียด งบประมาณ

6 กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมเมรุมาศ ปาชาบานร่ําเปง 1,500,000                    

6 1 ติดตั้งไฟสัญญานจราจร (ไฟแดง/สม/เขียว) 500,000                       

2 ขยายสายพาดดับ บริเวณบานเทิดไท ยาว ๔๖๐ ม. 270,000                       

3 ขยายสายพาดดับ บริเวณบานนางสุมาลี อินคํา ยาว ๖๐ ม. 40,000                         

4 ขยายสะพาน บริเวณบานนางบัวไหล กวาง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔.๕๐ ม. 100,000                       

5 ขยายสะพาน บริเวณตลาดร่ําเปง กวาง ๑.๐๐ ม. ยาว ๒๔ ม. 500,000                       

6 กอสรางถนนถนน คสล. บริเวณคลองชลประทาน ถึง บานนายดวงจันทร กวาง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๕๓๐ ม. 13,186,400                  

7 เขื่อนเรียงหินกั้นตลิ่งน้ําปง บริเวณบานอ.ทับทอง สูง ๖.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. 19,500,000                  

8 กอสรางดาดลําเหมืองลําหวยแมขะจาน บริเวณนายเรือน ถึง ฝายเกาหา กวาง ๒ - ๓ ม. ลึก ๒ ม. ยาว ๒๐๐ ม. 500,000                       

9 กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมเมรุมาศ ปาชาบานร่ําเปง 1,500,000                    

ถนน เทิดไท กวาง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๔๖๐ ม.

7 1 กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมระบบกรองน้ําประปา จุดโรงสีขาวชุมชน

2 ขุดลอกอางทุงโปง 1,000,000                    

3 กอสรางถนน คสล. บริเวณปาชา ถึง ทุงโปง กวาง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. 2,488,000                    

4 กอสรางถนน คสล. บริเวณบานนายประสงค ถึง รีสอรท (ตรงขามปาชา) กวาง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๕๐๐ ม. 1,244,000                    

5 ขยายสะพาน บริเวณลําหวยแมขะจาน (เสนทางไปสันปายาง) กวาง ๑ ม. ยาว ๘.๐๐ ม. 200,000                       

6 ขยายเขตบริการประปาสวนภูมิภาค 

7 ขยายเขตไฟฟาและสายพาดดับ พรอมไฟกิ่ง ภายในหมูบาน 400,000                       

8 ขยายเขตเสียงตามสาย 100,000                       

8 1 กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมถังเก็บน้ําและระบบกรองน้ําประปา จุด 3 500,000                       

2 กอสรางถนน คสล. บริเวณบานคุณแดง กวาง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๖๐ ม. 149,280                       

3 กอสรางถนน คสล. บริเวณซอย 3 กวาง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๒๐ ม. 298,560                       



หมูบาน โครงการ รายละเอียด งบประมาณ

4 กอสรางดาดลําเหมืองหวยตนยาง หวยตนมวง กวาง ๑.๕๐ ม. ลึก ๑.๒๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. 1,500,000                    

5 กอสรางดาดลําเหมืองหวยตนมวง กวาง ๑.๕๐ ม. ลึก ๑.๒๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. 1,500,000                    

6 ขยายเขตเสียงตามสาย 2 จุด 100,000                       

7 ติดตั้งไฟฟากิ่ง ทั้งหมูบาน 500,000                       

8 ขยายเขตไฟฟาและสายพาดดับ พรอมไฟกิ่ง ซอย 10 ยาว ๔๐๐ ม. 250,000                       

9 ขยายเขตไฟฟาและสายพาดดับ พรอมไฟกิ่ง บริเวณถนนสายบานปางเปา 

ถึง บานแมขะจาน

ยาว ๑,๐๐๐ ม.

1,200,000                    

10 กอสรางถนน บริเวณปาชา ถึง บายพาส กวาง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. 4,976,000                    

11 กอสรางถนน บริเวณซอย 10 กวาง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. 2,488,000                    

12 ซอมแซม/ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน เพิ่มเงินในแผน 500,000                       

13 กอสรางถนน เชื่อม ซอย 10 - 6 กวาง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม.

9 1 ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ทั้ง ๓ จุด 100,000                       

2 ขยายเขตไฟฟาและสายพาดดับ พรอมไฟกิ่ง บริเวณหนวยปาไม เปนตนไป ยาว ๕๐๐ ม. 350,000                       

3 ขุดลอกอางน้ําขางสนามกีฬา 800,000                       

4 เจาะบอบาดาลน้ําลึกภายในหมูบาน ขนาด ∅ ๖" ลึกไมนอยกวา ๑๕๐ ม.

10 1 กอสรางรางระบายน้ํา บริเวณอาคารอเนกประสงค 500,000                       

2 ขยายเขตเสียงตามสาย 2 จุด 100,000                       

3 ขยายเขตไฟฟาและสายพาดดับ พรอมไฟกิ่ง ภายในหมูบาน ยาว ๕๐๐ ม. 300,000                       

4 ขุดลอกลําเหมืองฮอ กวาง ๑.๕๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม. 100,000                       

5 ขุดลอกลําเหมืองกลาง กวาง ๑.๕๐ - ๓ ม. ยาว ๘๐๐ ม. 150,000                       

6 ขุดลอกลําเหมืองหวยเกี๋ยง กวาง ๒ - ๓ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. 200,000                       

7 กอสรางถนน คสล. บริเวณลําเหมืองกลาง กวาง ๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๘๐๐ ม. 1,492,800                    

8 กอสรางถนน คสล. บริเวณบานคุณเกรียงไกร กวาง ๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๓๐ ม. 74,640                         



หมูบาน โครงการ รายละเอียด งบประมาณ

9 ขุดลอก/ขยายอางเก็บน้ําขางคลองชลประทาน 800,000                       

11 1 ขยายทอสงน้ําประปา บริเวณจุด ๓ (สวนธรรม) ทอ pvc ∅ ๒" ยาว ๗,๐๐๐ ม. 300,000                       

2 ปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณสวนธรรม 100,000                       

3 แนวกั้นไฟรอบปาชุมชน 100,000                       

4 ขยายเขตเสียงตามสาย 100,000                       

5 กอสรางสวนสาธารณะภายในหมูบาน 100,000                       

6 ขยายเขตไฟฟาและสายพาดดับ พรอมไฟกิ่ง (สวนธรรม) ยาว ๑,๕๐๐ ม. 500,000                       

7 กอสรางถนน คสล. บริเวณซอย 16 กวาง ๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. 4,976,000                    
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สวนที่ ๕ การติดตามและประเมินผล 
 

๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
 เทศบาลตําบลจอมแจงมีแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ประกอบดวย 
 

ประเด็น คะแนน 
1. ขอมูลสภาพท่ัวไปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ๒๐ 
๒. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๑๕ 
๓ ยุทธศาสตร ประกอบดวย  65 

๓.๑ ยุทธศาสตรของเทศบาล (๑๐) 
๓.๒ ยุทธศาสตรของ อปท.ในเขตจังหวัด (๑๐) 
๓.๓ ยุทธศาสตรจังหวัด (๑๐) 
3.4 วิสัยทัศน  (๕) 
3.5 กลยุทธ (๕) 
3.๖ เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (๕) 
3.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร (๕) 
3.๘ แผนงาน (๕) 
3.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕) 
3.๑๐ ผลผลิต/โครงการ (๕) 

รวม 100 
 
  ** หมายเหตุ เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ิน ไมควร
นอยกวารอยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 
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๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 เทศบาลตําบลจอมแจงมีแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการ ประกอบดวย  

๑) การสรุปสถานการณการพัฒนา ๑๐ คะแนน  
 ๒) การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน 
 ๓) การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน 
 ๔) แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนา ๑๐ คะแนน 
 ๕) โครงการพัฒนา ๖๐ คะแนน ประกอบดวย 
  ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน 
  ๕.๒ กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ ๕ คะแนน 

 ๕.๓ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง 
๕ คะแนน 
 ๕.๔ โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ๕ คะแนน 
 ๕.๕ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  ๓ คะแนน 
 ๕.๖ โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐ ๕ คะแนน 
 ๕.๗ โครงการมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ๕ คะแนน 
 ๕.๘ โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง 
ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ ๕ คะแนน 
 ๕.๙ งบประมาณมีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๕ คะแนน 
 ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน 
 ๕.๑๑ มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผนท่ีคาดวาจะ
ไดรับ ๕ คะแนน 
 ๕.๑๒ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค ๕ คะแนน 
 ** หมายเหตุ คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและ

ขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลไมควรนอยกวารอยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 
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๓. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 

 ๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  เทศบาลตําบลจอมแจงจะมีการวัดผลโดยใชระบบแบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ 

Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 

๔. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 

 ๔.๑ ผลกระทบนําไปสูอนาคต 

  ๑) สงเสริมโดยการประสัมพันธหรือขอความรวมมือให ประชาชน กลุมองคกร หนวยงาน

ภาคเอกชน หนวยงานภาครัฐอ่ืนๆใหมีสวนรวมในข้ันตอนการจัดทําประชาคมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นในการพัฒนา

ใหมากข้ึน 

  ๒) สนับสนนุหรอืสรางแรงจูงสําหรับผูเขารวมกระบวนการมีสวนรวมการพัฒนาทองถ่ินอยางเปน

รูปธรรม 

  ๓) ควรจะมีมาตรการก่ึงบังคับสําหรับการนําโครงการหรือปญหาความตองการจากประชาชนมา

ดําเนินการพัฒนาหรือปฏิบัติใหมากกวาเดิม 

  ๔) รัฐบาลควรมีการจัดสรรงบประมาณใหทองถ่ินดําเนินการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานตางๆให

มากกวานี้เพราะถือวาเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนรูปธรรมมากท่ีสุด 

 ๔.๒ ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจาการพัฒนา 

  ๑) ประชาชนสวนใหญมักจะขอเสนอแนะใหมีการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานมากวาดานอ่ืนๆ

เพราะเปนการพัฒนาท่ีเปนรูปธรรม ประกอบกับพ้ืนท่ีสวนใหญของเทศบาลตําบลจอมแจงยังมีสิ่งอํานวยความ

สะดวกข้ันพ้ืนฐานยังไมเปนท่ีเพียงพอตอความตองการของประชาชน 

  ๒) การพัฒนายังเปนไปอยางไมตรงกับความตองการของประชาชนมากนักเพราะวาการ

ดําเนินการตางๆของเทศบาลตําบลจอมแจงยังตองถือหลักตามนโยบายของหนวยงานกํากับดูแลหรือหนวยงานอ่ืนๆ

ท่ีเก่ียวของ กลาวคือ มีการกําหนดแนวทางพัฒนาใหตรงกับนโยบายภาครัฐมากวาความตองการของประชาชนใน

พ้ืนท่ี 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

   1. ยุทธศาสตการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคม ดานการสาธารณูปโภคสาธารณูปการและโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตร)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 กอสรางถนน คสล.สายเรียบเขื่อนเรียงหิน เพื่อใหมีความสะดวกปลอดภัย ถนน คสล. กวาง 3 ม.ยาว 200,000 200,000  -  -  - รอยละ 90 มีถนนเพิ่ม ประชาชนมีความ กองชาง

หมูที่ 3 บานดงปาลัน ในการเดินทางสัญจร 100 ม. หนา 0.15 ม. ขึ้น สะดวกในการสัญจร

(เลียบลําน้ําปง)

2 กอสรางถนน คสล.ซอยบานนายศรีทอน เพื่อใหมัความสะดวกปลอดภัย ถนน คสล. กวาง 3 ม.ยาว 200,000 200,000  -  -  - รอยละ 90 มีถนนเพิ่ม ประชาชนมีความ กองชาง

กอนแกว หมูที่ 3 บานดงปาลัน ในการเดินทางสัญจร 100 ม. หนา 0.15 ม. ขึ้น สะดวกในการสัญจร

(ซอยบานนายศรีทอน 

กอนแกว ถึงบานนายศักดา)

3 ติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในหมูบาน เพื่อใหการประชาสัมพันธ ติดตั้งระบบเสียงตามสาย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 90 การประชาสัมพันธ กองชาง

หมูที่ 3 บานดงปาลัน ขาวสารของหมูบานเปน ของหมูบานตามแบบ หมูบานไดรับ ขาวสารของหมูบาน

ไปอยางทั่วถึง เทศบาลกําหนด ขาวสารอยางทั่วถึง เปนไปอยางทั่วถึง

4 กอสรางถนน คสล. ซอยบานลุงชาญ เพื่อใหมีความสะดวก ถนน คสล. กวาง 3 ม. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 90 มีถนน ประชาชนมีความ กองชาง

ริยะปา ปลอดภัยในการเดินทาง ยาว 22 ม. หนา .015 ม. เพิ่มขึ้น สะดวกในการสัญจร

หมูที่ 3 บานดงปาลัน สัญจร

5 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต เพื่อใหมีความสะดวก ถนนลาดยางแอสฟลท 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 รอยละ 90 มีถนน ประชาชนมีความ กองชาง

(Over-Lay) ซอย 9 หมูที่ 3 บานดงปาลัน ปลอดภัยในการเดินทาง คอนกรีต กวาง 4 ม. ยาว เพิ่มขึ้น สะดวกในการสัญจร

สัญจร 150 ม. หนา 0.05 ม.

6 ขยายถนนเสนหลังวัด หมูที่ 3 เพื่อใหมีความสะดวก ขยายความกวางถนนเสนหลัง  -  - 450,000 450,000 450,000 รอยละ 90 มีถนน ประชาชนมีความ กองชาง

บานดงปาลัน ปลอดภัยในการเดินทาง วัด เพิ่มเปน 4 ม. เพิ่มขึ้น สะดวกในการสัญจร

สัญจร
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 ขยายเขตไฟฟาพรอมสายพาดพรอมชุดโคม เพื่อใหประชาชนไดมี ซอยบาน นส.จุฑามาศ -  -  - 100,000 100,000 100,000 รอยละ 90 มีไฟฟา ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

ไฟ หมูที่ 3 บานดงปาลัน ไฟฟาสองสวางและปลอดภัย บานนายศักดา ดงทัน สองสวางเพิ่มขึ้น สองสวางและมีความ

ในการสัญจร จํานวน 3 ตน และมีความปลอดภัย ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ในการเดินทางสัญจร

8 ปรับปรุงถนนลูกรัง หมูที่ 3, 4, 10 เพื่อใหมีความสะดวก ถนนลูกรังลําเหมืองกลาง  -  - 100,000 100,000 100,000 รอยละ 90 มีถนน ประชาชนมีความ กองชาง

ปลอดภัยในการเดินทาง เพิ่มขึ้น สะดวกในการสัญจร

สัญจร

9 กอสรางโดมปาชาน้ําจํา หมูที่ 3, 4, เพื่อใหมีความสะดวกใน โดมขนาด กวาง 17 ม. ยาว  -  - 200,000 200,000 200,000 รอยละ 90 มีลานที่ มีความสะดวกในการ กองชาง

10 การทํากิจกรรมตางๆ 27 ม. สามารถทํากิจกรรมได ทํากิจกรรมตางๆ

10 กอสรางถนน คสล.ลําเหมืองฮอ เชื่อม หมู เพื่อใหความสะดวก ปลอดภัยใน ถนน คสล. กวาง 3 ม.  -  - 577,020 577,020 577,020 รอยละ 90 มีถนนเพิ่ม ประชาชนมีความ กองชาง

ที่ 10  เดินทางสัญจร ยาว 236 ม. หนา 0.15 ม. ขึ้น สะดวกปลอดภัยในการ

หมูที่ 3 บานดงปาลัน ตอจุดเดิม เดินทางสัญจร

11 เจาะบอบาดาลน้ําลึกเพื่อการเกษตร เพื่อใหมีแหลงน้ําสําหรับภาค บอบาดาล น้ําลึก 1 แหง  -  - 200,000 200,000 200,000 รอยละ 90 มีแหลงน้ํา เกษตรมีแหลงน้ํา กองชาง

หมูที่ 3 บานดงปาลัน การเกษตร ภาคการเกษตร สําหรับใชการเกษตร

12 ชุดลอกอางทรายขาว เพื่อใหน้ําไหลผานสะดวก ขุดลอกอางน้ํา 1 แหง  -  -  - 1,000,000  - รอยละ 90 มีแหลงน้ํา เกษตรมีแหลงน้ํา กองชาง

หมูที่ 3 บานดงปาลัน เหมาะสําหรับทําการเกษตร ทางการเกษตร สําหรับใชการเกษตร

13 ขุดลอกอางน้ําสาธารณะของหมูบาน เพื่อใหน้ําไหลผานสะดวก ขุดลอกอางน้ํา 2 แหง  -  -  - 1,500,000  - รอยละ 90 มีแหลงน้ํา เกษตรมีแหลงน้ํา กองชาง

หมูที่ 3 บานดงปาลัน เหมาะสําหรับทําการเกษตร ทางการเกษตร สําหรับใชการเกษตร

14 ทํานบกั้นน้ําลําเหมืองกลาง เพื่อใหน้ําไหลผานสะดวก ทํานบกั้นน้ํายาว 3 ม.  -  -  -  - 100,000 รอยละ 90 มีแหลงน้ํา เกษตรมีแหลงน้ํา กองชาง

หมูที่ 3 บานดงปาลัน เหมาะสําหรับทําการเกษตร ทางการเกษตร สําหรับใชการเกษตร

15 เจาะบอบาดาล หมูที่ 4 บานหนองโคง เพื่อใหประชาชนมีน้ําสําหรับ ขนาดทอ 6 นิ้ว ลึกไมนอยกวา  - 250,000  -  -  - รอยละ 90 มีน้ําอุปโภค ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ 150 ม. หนา 0.05 ม. บริโภคเพียงพอ สําหรับอุปโภคบริโภค

จุดวัดหนองโคง อยางเพียงพอ

16 กอสรางถนน คสล. ซอยหลังวัด เพื่อใหมีความสะดวกปลอดภัยใน ถนน คสล. กวาง 4 ม. ยาว  - 400,000 400,000 400,000 400,000 รอยละ 90 มีถนนเพิ่ม ประชาชนมีความ กองชาง

หมูที่ 4 บานหนองโคง การเดินทาง 125 ม. หนา 0.15 ม. ขึ้น สะดวกในการสัญจร

17 กอสรางถนน คสล.(เลียบคลองชลประทาน) เพื่อใหมีความสะดวกปลอดภัยใน ถนน คสล. กวาง 4 ม. ยาว  - 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ 90 มีถนนเพิ่ม ประชาชนมีความ กองชาง

หมูที่ 4 บานหนองโคง การเดินทาง 170 ม. หนา 0.15 ม. ขึ้น สะดวกในการสัญจร
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

18 ขยายเขตไฟฟาพรอมสายพาดดับอาง เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ได ขยายเขตไฟฟาอางหวยถ้ํา  -  - 100,000 100,000 100,000 รอยละ 90 ประชาชน ประชาชนไดใชน้ํา กองชาง

หวยถ้ํา เพื่อใชกับระบบประปา ใชน้ําประปาอยางทั่วถึง ในพื้นที่ไดมีน้ําใช ประปาอยางทั่วถึง

หมูที่ 4 บานหนองโคง

19 ขยายเขตไฟฟาพรอมสายพาดดับ เพื่อใหประชาชนไดมี จากถนนเชียงใหม-ฝางขาง  -  - 100,000 100,000 100,000 รอยละ 90 มีไฟฟา ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

จากถนนเชียงใหม- ฝาง ขางคลีนิกหมอ ไฟฟาสองสวางและปลอดภัย คลีนิกหมอสถาพร สองสวางเพิ่มขึ้น สองสวางและมีความ

สถาพรถึงแยกบานนายทอง ชุมใจ ในการสัญจร และมีความปลอดภัย ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

หมูที่ 4 บานหนองโคง ในการเดินทางสัญจร

20 เจาะบอบาดาลพรอมระบบ บริเวณปาชา เพื่อใหประชาชนไดมีน้ํา บริเวณปาชาน้ําจํา  -  - 250,000 250,000 250,000 รอยละ 90 ประชาชน ประชาชนไดมีน้ํา กองชาง

น้ําจํา หมูที่ 4 บานหนองโคง อุปโภคบริโภค ไดมีน้ําอุปโภคบริโภค อุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น

21 ขยายเขตไฟฟาพรอมสายพาดดับพรอมชุด เพื่อใหประชาชนไดมี ตั้งแตวัดหนองโคง - สาม  - 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ 90 มีไฟฟา ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

โคมไฟกิ่ง ตั้งแตวัดหนองโคง-สามแยก ไฟฟาสองสวางและปลอดภัย แยกบานแมขะจาน สองสวางเพิ่มขึ้น สองสวางและมีความ

บานแมขะจาน หมูที่ 4 บานหนองโคง ในการสัญจร และมีความปลอดภัย ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ในการเดินทางสัญจร

22 กอสรางถนน คสล. ซอยบานนายดุสิต เพื่อใหมีความสะดวก ถนน คสล. กวาง 3 ม.  -  - 200,000 200,000 200,000 รอยละ 90 มีถนน ประชาชนมีความ กองชาง

วันตา ปลอดภัยในการเดินทาง ยาว 100 ม. หนา .015 ม. เพิ่มขึ้น สะดวกในการสัญจร

สัญจร

23 ปรับปรุงสนามกีฬาหมูบาน เพื่อใหมีสถานที่ออกกําลัง ปรับปรุงสนามกีฬา 1 แหง  -  - 200,000 200,000 200,000 รอยละ 90 ประชาชน มีสถานที่ออกกําลัง กองชาง

หมูที่ 4 บานหนองโคง กายและใชในการทํากิจกรรม มีความพึงพอใจในการ กายและใชในการทํา

ใชสนามกีฬา กิจกรรม

24 ขุดลอกอางชมปง เพื่อใหน้ําไหลผานสะดวก ขุดลอกอาง 1 แหง  -  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละ 90 มีแหลงน้ํา เกษตรกรมีแหลงน้ํา กองชาง

หมูที่ 4 บานหนองโคง เหมาะสําหรับทําการเกษตร ทําการเกษตร ทําการเกษตร

25 กอสรางโดมปาชาน้ําจํา หมูที่ 3, 4, เพื่อใหมีความสะดวกใน โดมขนาด กวาง 17 ม. ยาว  -  - 200,000 200,000 200,000 รอยละ 90 มีลานที่ มีความสะดวกในการ กองชาง

10 การทํากิจกรรมตางๆ 27 ม. สามารถทํากิจกรรมได ทํากิจกรรมตางๆ

26 ขยายเขตไฟฟา บานนายจรัล เพื่อใชกับประปา ขยายเขตไฟฟา บริเวณบาน  - 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 90 มีไฟฟา ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

หมูที่ 5 บานทรายมูล นายจรัล สายบานบน สองสวางเพิ่มขึ้น สองสวางและมีความ

และมีความปลอดภัย ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ในการเดินทางสัญจร
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27 กอสรางระบบประปา บริเวณขางวัด เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําใช กอสรางระบบประปา 1 แหง  -  - 600,000 600,000 600,000 รอยละ 90 ประชาชน ประชาชนไดมีใช กองชาง

จอมแจง หมูที่ 5 บานทรายมูล อุปโภคบริโภคอยางทั่วถึง ไดมีน้ําอุปโภคบริโภค อุปโภคบริโภคอยาง

ทั่วถึง

28 กอสรางถนน คสล. หลังวัดทรายมูล เพื่อใหมีความสะดวกปลอดภัยใน ถนน คสล. กวาง 4 ม. ยาว  - 357,000 357,000 357,000 375,000 รอยละ 90 มีถนนเพิ่ม ประชาชนมีความ กองชาง

(คลองชลประทาน) หมูที่ 5 บานทรายมูล การเดินทางสัญจร 150 ม. หนา 0.15 ม. ขึ้น สะดวกในการสัญจร

(หลังวัดทรายมูล คลองชลฯ)

29 กอสราง ถนน คสล.หลังเต็นทรถ เพื่อใหมีความสะดวกปลอดภัยใน ถนน คสล. กวาง 4 ม. ยาว  - 507,.000  -  -  - รอยละ 90 มีถนนเพิ่ม ประชาชนมีความ กองชาง

หมูที่ 5 บานทรายมูล การเดินทางสัญจร 297 ม. หนา 0.15 ม. ขึ้น สะดวกในการสัญจร

(หลังเต็นทรถ)

30 ขยายสายพาดดับพรอมชุดโคมไฟกิ่งภาย เพื่อใหประชาชนไดมี ขยายสายพาดดับพรอมชุด  -  - 100,000 100,000 100,000 รอยละ 90 มีไฟฟา ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

ในหมูบาน หมูที 5 บานทรายมูล ไฟฟาสองสวางและปลอดภัย โคมไฟภายในหมูบาน สองสวางเพิ่มขึ้น สองสวางและมีความ

ในการสัญจร และมีความปลอดภัย ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ในการเดินทางสัญจร

31 กอสราง ถนน คสล.(รอบหลังวัดดอยจอม เพื่อใหมีความสะดวกปลอดภัยใน ถนน คสล. กวาง 4 ม. ยาว  - 1,190,000 1,190,000 1,190,000 1,190,000 รอยละ 90 มีถนนเพิ่ม ประชาชนมีความ กองชาง

แจง) หมูที่ 5 บานทรายมูล การเดินทางสัญจร 500 ม. หนา 0.15 ม. ขึ้น สะดวกในการสัญจร

(ขางบานนางจารุวรรณ)

32 กอสรางถนน คสล.ขางบานนางจารุวรรณ เพื่อใหมีความสะดวกปลอดภัยใน ถนน คสล. กวาง 4 ม. ยาว  - 357,000 375,000 375,000 375,000 รอยละ 90 มีถนนเพิ่ม ประชาชนมีความ กองชาง

หมูที่ 5 บานทรายมูล การเดินทางสัญจร 150 ม. หนา 0.15 ม. ขึ้น สะดวกในการสัญจร

(ขางบานนางจารุวรรณ)

33 กอสรางถนน คสล. เสนหลังวัดทรายมูล เพื่อใหมีความสะดวก ถนน คสล. กวาง 4 ม.  - 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ 90 มีถนน ประชาชนมีความ กองชาง

(ตอจากจุดเดิม) หมู 5 บานทรายมูล ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร ยาว 100 ม. หนา .015 ม. เพิ่มขึ้น สะดวกในการสัญจร

34 กอสรางถนน คสล. หนาบานนางสมพร เพื่อใหมีความสะดวก ถนน คสล. กวาง 3 ม.  - 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ 90 มีถนน ประชาชนมีความ กองชาง

ปานกลาง หมูที่ 5 บานทรายมูล ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร ยาว 100 ม. หนา .015 ม. เพิ่มขึ้น สะดวกในการสัญจร

35 การผันน้ําปงเพื่อการเกษตร เพื่อใหประชาชนมีน้ําสําหรับ ระบบผันน้ําปงเพื่อการ  -  - 500,000 500,000 500,000 รอยละ 90 ประชาชน ประชาชนไดมีน้ําใช กองชาง

หมูที่ 5 บานทรายมูล การเกษตร เกษตร 1 แหง ไดมีน้ําใชในการเกษตร ในการเกษตร

77

งบประมาณ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

36 ขยายเขตไฟฟาพรอมสายพาดดับจุดบาน เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟา ขยายเขตไฟฟาพรอมสายพาด  -  - 200,000 200,000 200,000 รอยละ 90 มีไฟฟา ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

นางสมพร ปานกลาง หมูที่ 5 สองสวางและปลอดภัยในการ ดับ จุดบานนางสมพร สองสวางเพิ่มขึ้น สองสวางและมีความ

บานทรายมูล สัญจร ปานกลาง และมีความปลอดภัย ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ในการเดินทางสัญจร

37 กอสรางดาดลําเหมิอง คสล.ทอไมเหี๊ยะ เพื่อใหน้ําไหลผานสะดวก ดาดลําเหมือง คสล. กวาง 1  -  - 300,000 300,000 300,000 รอยละ 90 มีแหลงน้ํา น้ําไหลผานสะดวก กองชาง

หมูที่ 5 บานทรายมูล เหมาะสมกับการเกษตร ม. ยาว 300 ม. ภาคการเกษตร เหมาะสมกับการเกษตร

38 เปลี่ยนทอสงน้ําประปาหมูบาน เพื่อใหระบบจาย/สงน้ําสําหรับ เปลี่ยนทอสงน้ําประปาและ  -  - 300,000 300,000 300,000 รอยละ 90 ระบบทอสง ระบบจาย/สงน้ํา กองชาง

หมูที่ 5 บานทรายมูล อุปโภตบริโภคมีคุณภาพและ ขยายเขตบริการประปา น้ําประปามีคุณภาพดีขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น

เพียงพอตอความตองการ

39 เจาะบอบาดาล เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชสําหรับ บอบาดาล 1 แหง  -  - 200,000 200,000 200,000 รอยละ 90 ประชาชน ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

หมูที่ 5 บานทรายมูล อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ มีน้ําอุปโภคบริโภคเพียง บริโภคอยางเพียงพอ

พอ

40 กอสรางทอลอดเหลี่ยมขามหวยแมขะจาน เพื่อใหมีการสัญจรไปมาสะดวก ทอลอดเหลี่ยม คสล.  -  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละ 90 การสัญจร การสัญจรไปมาสะดวก กองชาง

บริเวณบานนางไหล ชมพู หมูที่ 6 ยิ่งขึ้น ไปมาสะดวกยิ่งขึ้น ยิ่งขึ้น

บานร่ําเปง

41 กอสรางโดมปาชา หมูที่ 5, 6 เพื่อชวยปองกันแสงแดดและ กอสรางโดม 1 แหง  -  - 500,000 500,000 500,000 รอยละ 90 ชวยกัน ชวยปองกันแสงแดด กองชาง

ฝน แสงแดดและฝน และกันฝน

42 ปรับปรุงฝารางระบายน้ํา ตั้งแตเขตบาน เพื่อสรางความปลอดภัยในการ ฝารางระบายน้ํา ยาว 2,000  -  - 200,000 200,000 200,000 รอยละ 90 มีความ มีความปลอดภัยในการ กองชาง

แมขะจานจนถึงคลองชลประทาน สัญจรไปมาของประชาชน ม. (ตะแกรง) ปลอดภัยในการสัญจร ไปมาของประชาชน

หมูที่ 6 บานร่ําเปง ไปมาของประชาชน

43 กอสรางรางระบายน้ําลําหวยแมขะจาน เพื่อปองกันน้ําทวมและน้ําไหล รางระบาย ขนาดกวาง1-2 ม.  -  - 400,000 400,000 400,000 รอยละ 90 ปองกันน้ํา ปองกันน้ําทวมและน้ํา กองชาง

บริเวณ หมูที่ 6 บานร่ําเปง หลากเขาสูบานเรือนประชาชน ซม. ลึก 1 ม. ยาว 1,000 ม. ทวมและน้ําไหลหลาก ไหลหลาก

44 ขยายเขตไฟฟาสายพาดดับพรอมชุดโคม เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟา จํานวน 10 จุด  - 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ 90 มีไฟฟา ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

ไฟ ภายในหมูบาน หมูที่ 6 บานร่ําเปง สองสวางและปลอดภัยในการ สองสวางเพิ่มขึ้น สองสวางและมีความ

สัญจร และมีความปลอดภัย ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ในการเดินทางสัญจร
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45 ระบบพลังงานแสงอาทิตยใชกับประปา เพื่อใหมีระบบพลังงานแสง ระบบพลังงานแสงอาทิตย  -  - 200,000 200,000 200,000 รอยละ 90 มีระบบ มีระบบพลังงานแสง กองชาง

หมูบาน หมูที่ 6 บานร่ําเปง อาทิตยใชกับประปา 1 ระบบ พลังงานแสงอาทิตย อาทิตยใชกับประปา

ใชกับประปา

46 กอสรางถนน คสล. ซอยคลองทิ้งน้ํา เพื่อใหมีความสะดวก ถนน คสล. กวาง 3 ม.  - 400,000 400,000 400,000 400,000 รอยละ 90 มีถนน ประชาชนมีความ กองชาง

แมขะจาน หมูที่ 6 บานร่ําเปง ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น สะดวกในการสัญจร

47 กอสรางถนน คสล. ตอจากจุดเดิม เพื่อใหมีความสะดวก ถนน คสล. กวาง 3 ม.  - 350,000 350,000 350,000 350,000 รอยละ 90 มีถนน ประชาชนมีความ กองชาง

หมูที่ 6 บานร่ําเปง ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น สะดวกในการสัญจร

(ตอจากจุดเดิม เสนคลองชลฯ

ถึงบานนายดวงจันทร สิงหดวง

นางมาลี มูลอิ่นแกว

48 กอสรางถนน คสล. (คันคลองชลประทาน) เพื่อใหมีความสะดวก ถนน คสล. กวาง 4 ม. ยาว  - 350,000 350,000 350,000 350,000 รอยละ 90 มีถนน ประชาชนมีความ กองชาง

หมูที่ 6 บานร่ําเปง - หมูที่ 4 ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร 300 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น สะดวกในการสัญจร

บานหนองโคง

49 กอสรางถนน คสล. ซอยหนาโรงสี เพื่อใหมีความสะดวก ถนน คสล. กวาง 3 ม.  -  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละ 90 มีถนน ประชาชนมีความ กองชาง

หมูที่ 6 บานร่ําเปง ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น สะดวกในการสัญจร

50 กอสรางถนน คสล. ซอยสนามกีฬา-บาน เพื่อใหมีความสะดวก ถนน คสล. กวาง 3 ม.  -  - 350,000 350,000 350,000 รอยละ 90 มีถนน ประชาชนมีความ กองชาง

เทิดไท หมูที่ 6 บานร่ําเปง ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น สะดวกในการสัญจร

51 ปรับปรุงลําหวยสาธารณะหวยแมขะจาน เพื่อปองกันการกัดเซาะของน้ํา ดาดคอนกรีตหรือกลองเรียง  -  -  - 300,000 300,000 รอยละ 90 ปองกันการ ปองกันการกัดเซาะของ กองชาง

บริเวณหนาบานนางศรี สุทา และปองกันน้ําทวมในชวงฤดูฝน หิน กัดเซาะของน้ําได น้ําและปองกันน้ําทวม

หมูที่ 6 บานร่ําเปง

52 ขยายสะพานขามหวยแมขะจาน บริเวณ เพื่อสะดวกในการสัญจรไปมา ขยายสะพาน 1 แหง  -  - 300,000 300,000 300,000 รอยละ 90 การสัญจร การสัญจรไปมาสะดวก กองชาง

หลังวัดร่ําเปง หมูที่ 6 บานร่ําเปง ขางละ 150 ซม. ไปมาของประชาชน ของประชาชนสะดวก

สะดวกขึ้น ขึ้น

53 กอสรางถนน คสล.หนาบานนางจันทรฟอง เพื่อใหมีความสะดวก ถนน คสล. กวาง 3 ม.  - 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละ 90 มีถนน ประชาชนมีความ กองชาง

นายอํานวย หมูที่ 6 บานร่ําเปง ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร ยาว 150 ม. หนา .015 ม. เพิ่มขึ้น สะดวกในการสัญจร

54 เจาะบอบาดาลเพื่อการเกษตร บริเวณลํา เพื่อใหมีน้ําในการทําการเกษตร บอบาดาล 1 บอ  -  - 350,000 350,000 350,000 รอยละ 90 มีบอบาดาล มีน้ําเพื่อทําการเกษตร กองชาง

เหมืองสาธารณะติดที่ของนายประสิทธิ์ ใชในการเกษตร เพิ่มขึ้น

ขัตติยะ หมูที่ 6 บานร่ําเปง

79

งบประมาณ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

55 ปรับปรุงถนนลูกรังเลียบลําหวยแมขะจาน เพื่อใหประชาชนไดมีการสัญจร ระยะทางยาว 300 ม.  -  - 150,000 150,000 150,000 รอยละ 90 มีการสัญจร ประชาชนไดมีการ กองชาง

หมูที่ 6 บานร่ําเปง ที่สะดวกยิ่งขึ้น ไปมาสะดวกขึ้น สัญจรไปมาสะดวกขึ้น

56 ขยายอางเก็บน้ําประปา เพื่อสามารถเก็บน้ําประปาได ขยายอาง 1 แหง  -  - 300,000 300,000 300,000 รอยละ 90 สามารถเก็บ สามารถเก็บน้ําประปา กองชาง

หมูที่ 6 บานร่ําเปง เพิ่มขึ้น น้ําประปาได ไดเพิ่มขึ้น

57 ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมูบาน เพื่อใหมีความสะดวก ปลอดภัย ถนนลูกรัง กวาง 4 ม. ยาว  - 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละ 90 การเดินทาง มีความสะดวกปลอดภัย กองชาง

หมูที่ 7 บานแมขะจาน ในการเดินทางสัญจร ขนสงทาง 750 ม. สัญจรไปมาสะดวกขึ้น ในการเดินทางสัญจร

การเกษตร

58 กอสรางถนน คสล.ซอย 17 - 18 เพื่อใหมีความสะดวก ปลอดภัย ถนน คสล. กวาง 3 ม. ยาว  - 170,000 170,000 170,000 170,000 รอยละ 90 การเดินทาง มีความสะดวกปลอดภัย กองชาง

หมูที่ 7 บานแมขะจาน ในการเดินทางสัญจร 200 ม. หนา 0.15 ม. สัญจรไปมาสะดวกขึ้น ในการเดินทางสัญจร

(ซอย 17-18 บานนาย

สมเพชร, นายจันติ๊บ ชมชื่น)

59 ขยายทอประปาหนาวัดแมขะจาน เพื่อใหมีน้ําใชในการอุปโภค ขยายทอประปา ระยะทางยาว  -  - 300,000 300,000 300,000 รอยละ 90 ประชาชน ประชาชนไดมีน้ําใช กองชาง

หมูที่ 7 บานแมขะจาน บริโภคเพิ่มขึ้น 2,000 ม. มีน้ําใชอุปโภคบริโภค อุปโภคบริโภคทั่วถึง

60 กอสรางถังเก็บน้ําโครงสรางเหล็กบริเวณ เพื่อใชกักเก็บน้ําในชวงฤดูแลง ถังเก็บน้ําโครงสรางเหล็ก 1  -  - 450,000 450,000 450,000 รอยละ 90 มีน้ํากักเก็บ ม้ํากักเก็บไวใชในชวงฤดู กองชาง

สันตนฮัก 1 หมูที่ 7 บานแมขะจาน แหง ไวใชในชวงฤดูแลง แลง

61 ขยายเขตไฟฟาพรอมสายพาดับพรอมโคม เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟา ภายในหมูบาน  -  - 250,000 250,000 250,000 รอยละ 90 มีไฟฟา ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

ไฟกิ่ง ภายในหมูบาน หมูที่ 7 สองสวางและปลอดภัยในการ สองสวางเพิ่มขึ้น สองสวางและมีความ

บานแมขะจาน สัญจร และมีความปลอดภัย ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ในการเดินทางสัญจร

62 ขยายเขตไฟฟา บริเวณบานนายพูลศักดิ์ เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟา บริเวณบานนายพูลศักดิ์ถึง  -  - 150,000 150,000 150,000 รอยละ 90 มีไฟฟา ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

ถึงรีสอรท หมูที่ 7 บานแมขะจาน สองสวางและปลอดภัยในการ รีสอรท สองสวางเพิ่มขึ้น สองสวางและมีความ

สัญจร และมีความปลอดภัย ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ในการเดินทางสัญจร

63 ดาดลําเหมืองฝายหวยตนไคร พรอมทอ เพื่อปองกันการกัดเซาะของน้ํา ระยะทางยาว 1,500 ม.  -  - 200,000 200,000 200,000 รอยละ 90 สามารถปอง เพื่อปองกันการกัดเซาะ กองชาง

ระบายน้ํา หมูที่ 7 บานแมขะจาน และปองกันน้ําทวม กันการกัดเซาะของน้ํา ของน้ําและปองกันน้ํา

และปองกันน้ําทวม ทวม
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64 กอสรางถนน คสล.ซอย 18 ตั้งแตบาน เพื่อใหมีความสะดวก ถนน คสล. กวาง 3 ม.  -  - 350,000 350,000 350,000 รอยละ 90 มีถนน ประชาชนมีความ กองชาง

นายชุมพล พรมมา ถึงประปาหมูบาน บาน ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น สะดวกในการสัญจร

นายสวิง ปลอดภัย หมูที่ 7 บานแมขะจาน

65 ขยายเขตไฟฟาเลียบลําหวยแมขะจานเพื่อ เพื่อใหมีไฟฟาใชในการทําการ ระยะทางยาว 800 ม.  -  - 250,000 250,000 250,000 รอยละ 90 มีไฟฟาใช มีไฟฟาทําการเกษตร กองชาง

การเกษตร หมูที่ 7 บานแมขะจาน เกษตร เพื่อทําการเกษตร เพิ่มขึ้น

66 กอสรางรางระบายน้ํา บริเวณหนาบาน เพื่อปองกันน้ําทวม รางระบายน้ํา ขนาดกวาง 30  -  -  - 100,000 100,000 รอยละ 90 สามารถ สามารถปองกันน้ําทวม กองชาง

นางอรทัย ถึง ลําเหมืองกลาง หมูที่ 7 ซม. ลึก 30 ซม. ยาว 60 ซม. ปองกันน้ําทวมได ไดดีขึ้น

บานแมขะจาน

67 กอสรางถนน คสล.ซอย 18-19 บริเวณ เพื่อใหมีความสะดวก ถนน คสล. กวาง 3 ม.  - 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ 90 มีถนน ประชาชนมีความ กองชาง

หนาบานนายประมวลถึงบานนายอาย ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น สะดวกในการสัญจร

คํากลา หมูที่ 7 บานแมขะจาน

68 กอสรางถนน คสล.ซอย 17-18 บริเวณ เพื่อใหมีความสะดวก ถนน คสล. กวาง 3 ม.  - 180,000 180,000 180,000 180,000 รอยละ 90 มีถนน ประชาชนมีความ กองชาง

หนาบานนางชื่นและบานนายสมเพชร ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น สะดวกในการสัญจร

หมูที่ 7 บานแมขะจาน

69 กอสรางถนน คสล.ซอย 12 บริเวณ เพื่อใหมีความสะดวก ถนน คสล. กวาง 3 ม.  - 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 90 มีถนน ประชาชนมีความ กองชาง

นายเจริญ พรมมา หมูที่ 7 บานแมขะจาน ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร ยาว 20 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น สะดวกในการสัญจร

70 กอสรางถนน คสล.ซอย 2 บริเวณหนา เพื่อใหมีความสะดวก ถนน คสล. กวาง 3 ม.  -  - 400,000 400,000 400,000 รอยละ 90 มีถนน ประชาชนมีความ กองชาง

นางโสภา ถึงบาน นายสงวน หมูที่ 7 ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น สะดวกในการสัญจร

บานแมขะจาน

71 กอสรางรางระบายน้ํา ซอย 14 เพื่อปองกันน้ําทวมและน้ําไหล รางระบาย ขนาดกวาง 50  - 70,000 700,000 700,000 700,000 รอยละ 90 ปองกันน้ํา ปองกันน้ําทวมและน้ํา กองชาง

หมูที่ 7 บานแมขะจาน หลากเขาสูบานเรือนประชาชน ซม. ลึก 50 ซม. ยาว 300 ม. ทวมและน้ําไหลหลาก ไหลหลาก

72 กอสรางถนน คสล.ซอย 2 บริเวณปาชา เพื่อใหมีความสะดวก ถนน คสล. กวาง 3 ม. ยาว  -  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอยละ 90 มีถนน ประชาชนมีความ กองชาง

ถึงทุงโปง หมูที่ 7 บานแมขะจาน ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร  1,000 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น สะดวกในการสัญจร

73 กอสรางถนน คสล.ซอย 21 ถึงบาน เพื่อใหมีความสะดวก ถนน คสล. กวาง 3 ม. ยาว  -  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอยละ 90 มีถนน ประชาชนมีความ กองชาง

นายโรจน หมูที่ 7 บานแมขะจาน ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร  1,000 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น สะดวกในการสัญจร

74 กอสรางถนน คสล.ซอยบานนายจรัล เพื่อใหมีความสะดวก ถนน คสล.กวาง 3 ม. ยาว  - 178,500  -  -  - รอยละ 90 มีถนน ประชาชนมีความ กองชาง

ดอนแกว หมูที่ 8 บานปางเปา ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร 100 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น สะดวกในการสัญจร

(ซอยบานนายจรัล ดอนแกว)

81

งบประมาณ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

75 กอสรางถนน คสล.ซอยบานนายเสถียร เพื่อใหมีความสะดวก ถนน คสล.กวาง 3 ม. ยาว  - 178,500  -  -  - รอยละ 90 มีถนน ประชาชนมีความ กองชาง

สุริวงค หมูที่ 8 บานปางเปา ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร 100 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น สะดวกในการสัญจร

(ซอยบานนายจรัล ดอนแกว)

76 ขยายเขตไฟฟาพรอมสายพาดดับพรอม เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟา ภายในหมูบาน จุดปากทาง  - 250,000 250,000 250,000 250,000 รอยละ 90 มีไฟฟา ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

โคมไฟกิ่ง ภายในหมูบาน หมูที่ 8 สองสวางและปลอดภัยในการ บานหวยไร สองสวางเพิ่มขึ้น สองสวางและมีความ

บานปางเปา สัญจร และมีความปลอดภัย ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ในการเดินทางสัญจร

77 กอสรางถนน คสล.ซอย 6 ถึงบานหวยไร เพื่อใหมีความสะดวก ถนน คสล. กวาง 3 ม. ยาว  - 200,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอยละ 90 มีถนน ประชาชนมีความ กองชาง

 หมูที่ 8 บานปางเปา ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร  2,000 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น สะดวกในการสัญจร

78 กอสรางถนน คสล.ซอย 10 บริเวณบาน เพื่อใหมีความสะดวก ถนน คสล. กวาง 3 ม. ยาว  - 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 รอยละ 90 มีถนน ประชาชนมีความ กองชาง

นายตวน อินทนนท ถึง ซอย 6 ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร  500 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น สะดวกในการสัญจร

หมูที่ 8 บานปางเปา

79 กอสรางถนน Over-lay บริเวณบาน เพื่อใหมีความสะดวก ถนน คสล. กวาง 3 ม. ยาว  -  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละ 90 มีถนน ประชาชนมีความ กองชาง

นายตั๋น  ถึง ถนนบายพาส ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร  1,000 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น สะดวกในการสัญจร

หมูที่ 8 บานปางเปา

80 ดาดลําเหมืองไสไกหวยตนยาง เพื่อปองกันการพังทลายของ ระยะทางยาว 1,500 ม.  - 400,000 400,000 400,000 400,000 รอยละ 90 ปองกันการ ปองกันการพังทลาย กองชาง

หมูที่ 8 บานปางเปา ลําเหมือง พังทลายของลําเหมือง ของลําเหมือง

81 ปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยปาชาถึงถนน เพื่อใหมีความสะดวก ถนนลูกรัง ระยะทางยาว  -  - 200,000 200,000 200,000 รอยละ 90 มีถนน ประชาชนมีความ กองชาง

บายพาส หมูที่ 8 บานปางปา ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร 1,500 ม. เพิ่มขึ้น สะดวกในการสัญจร

82 ดาดลําเหมืองหวยตนมวง และเหมืองไสไก เพื่อปองกันการพังทลายของ ระยะทางยาว 1,500 ม.  -  - 200,000 200,000 200,000 รอยละ 90 ปองกันการ ปองกันการพังทลาย กองชาง

หมูที่ 8 บานปางเปา ลําเหมือง พังทลายของลําเหมือง ของลําเหมือง

83 วางทอประปาเพื่อการเกษตรพรอมเครื่อง เพื่อใหมีน้ําใชในการทําการ ระยะทางยาว 2,000 ม.  -  - 200,000 200,000 200,000 รอยละ 90 มีน้ําใชใน มีน้ําใชในการเกษตร กองชาง

สูบน้ํา หมูที่ 8 บานปางเปา เกาตร การทําเกษตร เพิ่มขึ้น

84 กอสรางถนนลูกรังเลียบลําหวยแมขะจาน เพื่อใหมีถนนสัญจรไปมาเพิ่ม ระยะทางยาว 1,000 ม.  -  - 200,000 200,000 200,000 รอยละ 90 มีถนนในการ มีถนนในการสัญจรไป กองชาง

หมูที่ 8 บานปางเปา ขึ้น สัญจรไปมาเพิ่มขึ้น มาเพิ่มขึ้น

85 กอสรางถนนลูกรังเลียบลําเหมืองหวยตน เพื่อใหมีถนนสัญจรไปมาเพิ่ม ระยะทางยาว 1,500 ม.  -  - 200,000 200,000 200,000 รอยละ 90 มีถนนในการ มีถนนในการสัญจรไป กองชาง

ยาง  หมูที่ 8 บานปางเปา ขึ้น สัญจรไปมาเพิ่มขึ้น มาเพิ่มขึ้น
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86 กอสรางถนน คสล.ซอย 3/1 ถึงซอยปาชา เพื่อใหมีความสะดวก ถนน คสล. กวาง 3 ม. ยาว  - 600,000 600,000 600,000 600,000 รอยละ 90 มีถนน ประชาชนมีความ กองชาง

หมูที่ 8 บานปางเปา ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร  200 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น สะดวกในการสัญจร

87 กอสรางถนน คสล.ซอย 3/2 ถึงซอยปาชา เพื่อใหมีความสะดวก ถนน คสล. กวาง 3 ม. ยาว  - 600,000 600,000 600,000 600,000 รอยละ 90 มีถนน ประชาชนมีความ กองชาง

หมูที่ 8 บานปางเปา ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร  300 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น สะดวกในการสัญจร

88 กอสรางถนน คสล. ซอยบานนายจรัล เพื่อใหมีความสะดวก ถนน คสล. กวาง 3 ม. ยาว  - 200,000 200,000 200,000 200,00 รอยละ 90 มีถนน ประชาชนมีความ กองชาง

(ตอจุดเดิม) หมูที่ 8 บานปางเปา ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร  100 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น สะดวกในการสัญจร

89 กอสรางถนน คสล. ซอยบานนายเสถียร เพื่อใหมีความสะดวก ถนน คสล. กวาง 3 ม. ยาว  - 750,000 750,000 750,000 750,000 รอยละ 90 มีถนน ประชาชนมีความ กองชาง

(ตอจุดเดิม) หมูที่ 8 บานปางเปา ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร  300 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น สะดวกในการสัญจร

90 กอสรางถนน คสล. ซอยหนาปาชา  เพื่อใหมีความสะดวก ถนน คสล. กวาง 3 ม. ยาว  - 750,000 750,000 750,000 750,000 รอยละ 90 มีถนน ประชาชนมีความ กองชาง

หนาบานนางสาวยุวเยาว กอนจาย ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร  300 ม. หนา 0.15 ม.

(ตอจุดเดิม) หมูที่ 8 บานปางเปา ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร เพิ่มขึ้น สะดวกในการสัญจร

91 ติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในหมูบาน เพื่อใหการประชาสัมพันธ ติดตั้งระบบเสียงตามสาย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 90 การประชาสัมพันธ กองชาง

หมูที่ 8 บานปางเปา ขาวสารของหมูบานเปน ของหมูบานตามแบบ หมูบานไดรับ ขาวสารของหมูบาน

ไปอยางทั่วถึง เทศบาลกําหนด ขาวสารอยางทั่วถึง เปนไปอยางทั่วถึง

92 ติดตั้งถังกรองประปา จุด 3 หนาโรงสีขาง เพื่อใหไดน้ําอุปโภคบริโภคที่ ถังกรองประปา 1 ตัว  -  - 50,000 50,000 50,000 รอยละ 90 มีน้ําอุปโภค ไดน้ําอุปโภคบริโภค กองชาง

ปาชา หมูที่ 8 บานปางเปา สะอาด บริโภคที่สะอาด ที่สะอาด

93 ขยายเขตประปาหมูบาน หมูที่ 9 เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําใชอยาง ขยายเขตประปา ระยะทาง  - 60,000 60,000 60,000 60,000 รอยละ 90 มีน้ําใชอยาง ประชาชนมีน้ําใชอยาง กองชาง

บานหวยไร ทั่วถึง ยาว 1,000 ม. (ซอย 14 ทั่วถึง ทั่วถึง

สนามกีฬา)

94 กอสรางถนน คสล. ซอย 2 หมูที 9 เพื่อใหมีความสะดวก ถนน คสล. กวาง 4 ม. ยาว  - 377,000 377,000 377,000 377,000 รอยละ 90 มีถนน ประชาชนมีความ กองชาง

บานหวยไร ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร  160 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น สะดวกในการสัญจร

(ซอย 2)

95 กอสรางถนน คสล. ซอย 14 หมูที่ 9 เพื่อใหมีความสะดวก ถนน คสล. กวาง 4 ม. ยาว  - 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละ 90 มีถนน ประชาชนมีความ กองชาง

บานหวยไร ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร 108 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น สะดวกในการสัญจร

(ซอย 14)

76 ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมูบาน เพื่อใหมีความสะดวก ปรับปรุงถนนลูกรัง ภายใน  -  - 200,000 200,000 200,000 รอยละ 90 มีถนนในการ มีถนนในการสัญจรไป กองชาง

หมูที่ 9 บานหวยไร ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร หมูบาน สัญจรไปมาเพิ่มขึ้น มาเพิ่มขึ้น
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77 ขยายเขตไฟฟาพรอมสายพาดดับพรอม เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟา ภายในหมูบาน เพิ่มเฟสบาง  -  - 250,000 250,000 250,000 รอยละ 90 มีไฟฟา ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

ชุดโคมไฟกิ่ง ภายในหมูบาน สองสวางและปลอดภัยในการ จุด สองสวางเพิ่มขึ้น สองสวางและมีความ

หมูที่ 9 บานหวยไร สัญจร และมีความปลอดภัย ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ในการเดินทางสัญจร

78 กอสรางถังเก็บน้ํา คสล. ซอย 14 เพื่อใหมีถังเก็บน้ําใชอุปโภค ถังเก็บน้ํา คสล.  -  - 200,000 200,000 200,000 รอยละ 90 มีถังเก็บน้ํา มีถังเก็บน้ําใชอุปโภค กองชาง

หมูที่ 9 บานหวยไร บริโภค ไวใชอุปโภคบริโภค บริโภค

79 ปรับปรุงทอประปาจากวัดแมขิถึงวัดหวยไร เพื่อใหมีน้ําไหลผานไดตลอด ระยะทาง 2,000 ม.  -  - 200,000 200,000 200,000 รอยละ 90 มีทอประปา มีทอประปาสภาพดีขึ้น กองชาง

หมูที่ 9 บานหวยไร และแกไขสิ่งอุดตันในทอ ที่มีสภาพดีขึ้น

80 กอสรางถนน คสล. ซอย 6 บริเวณหลังวัด เพื่อใหมีความสะดวก ถนน คสล. กวาง 3 ม. ยาว  -  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละ 90 มีถนน ประชาชนมีความ กองชาง

หวยไร หมูที่ 9 บานหวยไร ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร  500 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น สะดวกในการสัญจร

81 กอสรางถนน คสล. ซอย 3 เพื่อใหมีความสะดวก ถนน คสล. กวาง 3 ม. ยาว  -  - 400,000 400,000 400,000 รอยละ 90 มีถนน ประชาชนมีความ กองชาง

หมูที่ 9 บานหวยไร ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร  200 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น สะดวกในการสัญจร

82 กอสรางถนน คสล. ซอย 16 เพื่อใหมีความสะดวก ถนน คสล. กวาง 3 ม. ยาว  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละ 90 มีถนน ประชาชนมีความ กองชาง

หมูที่ 9 บานหวยไร ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร  1,000 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น สะดวกในการสัญจร

83 กอสรางถนน คสล. ซอย 4 เพื่อใหมีความสะดวก ถนน คสล. กวาง 3 ม. ยาว  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละ 90 มีถนน ประชาชนมีความ กองชาง

หมูที่ 9 บานหวยไร ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร  1,000 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น สะดวกในการสัญจร

84 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอย 7 เพื่อปองกันน้ําทวม รางระบายน้ํา คสล. กวาง 50  -  - 500,000 500,000 500,000 รอยละ 90 มีรางระบาย ปองกันน้ําทวมไดดี กองชาง

หมูที่ 9 บานหวยไร ซม. ลึก 60 ซม. ยาว 200 ม. น้ําเพิ่มขึ้น

85 กอสรางถนน คสล. ซอย 8 ตอจากจุดเดิม เพื่อใหมีความสะดวก ถนน คสล. กวาง 3 ม. ยาว  - 600,000 600,000 600,000 600,000 รอยละ 90 มีถนน ประชาชนมีความ กองชาง

หมูที่ 9 บานหวยไร ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร 300 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น สะดวกในการสัญจร

86 กอสรางถนน คสล. ซอย 15 เพื่อใหมีความสะดวก ถนน คสล. กวาง 3 ม. ยาว  -  - 350,000 350,000 350,000 รอยละ 90 มีถนน ประชาชนมีความ กองชาง

บานนางอารีย หมูที่ 9 บานหวยไร ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร 300 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น สะดวกในการสัญจร

87 พลังงานแสงอาทิตยเพื่อใชในการเกษตร เพื่อใชพลังงานแสงอาทิตยใน ขอสนับสนุนจากหนวยงานอื่น  -  - 200,000 200,000 200,000 รอยละ 90 มีพลังงาน มีพลังงานแสงอาทิตย กองชาง

ผลิตน้ําประปา หมูที่ 9 บานหวยไร การทําการเกษตร แสงอาทิตยใชในการ ใชในการเกษตร

เกษตร

88 กอสรางถนน คสล. จุดเริ่มตนอาคารศูนย เพื่อใหมีความสะดวก ถนน คสล. กวาง 3 ม. ยาว  -  - 200,000 200,000 200,000 รอยละ 90 มีถนน ประชาชนมีความ กองชาง

เด็กเล็กเกาถึงพระธาตหวยไร ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร 100 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น สะดวกในการสัญจร

หมูที่ 9 บานหวยไร
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89 เจาะบอบาดาลหมูบาน จุดหนาสํานักสงฆ เพื่อใหมีน้ําใชอุปโภคบริโภค บอดาบาล 1 บอ  -  - 250,000 250,000 250,000 รอยละ 90 มีบอบาดาล มีน้ําใชอุปโภคบริโภค กองชาง

ทุงสีทอง หมูที่ 10 บานทุงสีทอง เพิ่มขึ้น

90 กอสรางถนน คสล. หนาบานอะตา ใสยะ เพื่อใหมีความสะดวก ถนน คสล. กวาง 3 ม. ยาว  - 400,000 400,000 400,000 400,000 รอยละ 90 มีถนน ประชาชนมีความ กองชาง

หมูที่ 10 บานทุงสีทอง ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร 300 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น สะดวกในการสัญจร

91 กอสรางถนน คสล. ซอยบานนายยูเหงย เพื่อใหมีความสะดวก ถนน คสล. กวาง 3 ม. ยาว  - 400,000 400,000 400,000 400,000 รอยละ 90 มีถนน ประชาชนมีความ กองชาง

หมูที่ 10 บานทุงสีทอง ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร 300 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น สะดวกในการสัญจร

92 กอสรางถนน คสล. หนาบานอะเล เพื่อใหมีความสะดวก ถนน คสล. กวาง 3 ม. ยาว  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละ 90 มีถนน ประชาชนมีความ กองชาง

หยางเกีย หมูที่ 10 บานทุงสีทอง ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร 500 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น สะดวกในการสัญจร

93 กอสรางถนน คสล. ซอยหลังวัดสันปาสัก เพื่อใหมีความสะดวก ถนน คสล. กวาง 3 ม. ยาว  -  - 180,000 180,000 180,000 รอยละ 90 มีถนน ประชาชนมีความ กองชาง

เชื่อม ทต.สันมหาพน ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร 60 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น สะดวกในการสัญจร

หมูที่ 10 บานทุงสีทอง

94 ขยายเขตไฟฟาพรอมสายพาดดับพรอม เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟา ภายในหมูบาน  - 250,000 250,000 250,000 250,000 รอยละ 90 มีไฟฟา ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

ชุดโคมไฟกิ่ง ภายในหมูบาน สองสวางและปลอดภัยในการ สองสวางเพิ่มขึ้น สองสวางและมีความ

หมูที่ 10 บานทุงสีทอง สัญจร และมีความปลอดภัย ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ในการเดินทางสัญจร

95 ปรับปรุงทอระบายน้ํา ซอยบานนายนิกร เพื่อใหมีทอระบายน้ําที่ดีขึ้น ขนาดทอ 80 ซม. ระยะทาง  -  - 20,000 20,000 20,000 รอยละ 90 มีทอระบาย มีทอระบายน้ําที่ใชงาน กองชาง

แซหมี่ หมูที่ 10 บานทุงสีทอง ยาว 8 ม. น้ําที่ใชงานไดดี ไดดี

96 กอสรางถนน Over-layพรอมรางระบายน้ํา เพื่อใหมีความสะดวก Over-lay กวาง 3 ม. ยาว  - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 รอยละ 90 มีถนน ประชาชนมีความ กองชาง

จากปากทางถนนเชียงใหม-ฝาง ถึง คลอง ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร 1,000 ม. หนา 0.05 ม. เพิ่มขึ้น สะดวกในการสัญจร

ชลประทาน หมูที่ 10 บานทุงสีทอง

97 ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมูบาน เพื่อใหมีถนนในการสัญจรดีขึ้น ภายในหมูบาน  -  - 200,000 200,000 200,000 รอยละ 90 มีถนนในการ มีถนนในการสัญจรไป กองชาง

หมูที่ 10 บานทุงสีทอง สัญจรไปมาเพิ่มขึ้น มาเพิ่มขึ้น

98 ปรับปรุงรางระบายน้ํา (ตะแกรง) เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร แบบตะแกรง ระยะทางยาว  -  - 100,000 100,000 100,000 รอยละ 90 มีความปลอด การสัญจรปลอดภัยขึ้น กองชาง

หมูที่ 10 บานทุงสีทอง ไปมา 150 ม. ภัยในการสัญร

99 กอสรางลานกีฬาหมูบาน หนาโบสถ เพื่อใหสถานที่ออกกําลังหรือ ลานกีฬา ขนาดกวาง 20 ม.  -  - 300,000 300,000 300,000 รอยละ 90 มีลานกีฬา มีสถานที่ออกกําลังกาย กองชาง

ทุงสีทอง หมูที่ 10 บานทุงสีทอง กิจกรรมตางๆ ยาว 20 ม. เพิ่มขึ้น หรือทํากิจกรรมตางๆ 

100 กอสรางถนน คสล.ซอยประปาดอยใต เพื่อใหมีความสะดวก ถนน คสล. กวาง 3 ม. ยาว  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอยละ 90 มีถนน ประชาชนมีความ กองชาง

หมูที่ 11 บานปงแสงทอง ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร 1,000 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น สะดวกในการสัญจร
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

101 ติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในหมูบาน เพื่อใหการประชาสัมพันธขาว จัดซื้อเครื่องเสียงตามสาย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 90 ไดรับขาว- การประชาสัมพันธขาว กองชาง

หมูที่ 11 บานปงแสงทอง สารของหมูบาน/ชุมชน พรอมระบบเสียง สารของหมูบานทั่วถึงขึ้น สารของหมูบาน/ชุมชน

เปนไปอยางทั่วถึง

102 กอสรางถนน คสล.ซอยประปาดอยใต เพื่อใหมีความสะดวก ถนน คสล. กวาง 3 ม. ยาว  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอยละ 90 มีถนน ประชาชนมีความ กองชาง

หมูที่ 11 บานปงแสงทอง ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร 1,000 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น สะดวกในการสัญจร

103 ขยายเขตประปาบอสาม  จากบานนาย เพื่อใหมีน้ําใชอุปโภคบริโภค ขยายเขตประปา ยาว 1,000  -  - 200,000 200,000 200,000 รอยละ 90 มีน้ําอุปโภค มีน้ําอุปโภคบริโภคใช กองชาง

พัชรพงษ เกียรติมณี-นายเอก ตุยสามสี ม. บริโภค

หมูที่ 11 บานปงแสงทอง

104 กอสรางถนนพาราซอยด ภายในหมูบาน เพื่อใหมีถนนในการสัญจรดีขึ้น ระยะทาง 7 กม.  -  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละ 90 มีถนนใช มีถนนในการสัญจร กองชาง

เชื่อม ทต.สันมหาพน สัญจรไปมาเพิ่มขึ้น ไปมา

หมูที่ 11 บานปงแสงทอง

105 ขยายเขตไฟฟาพรอมสายพาดดับพรอม เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟา ภายในหมูบาน  -  - 250,000 250,000 250,000 รอยละ 90 มีไฟฟา ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

ชุดโคมไฟกิ่ง ภายในหมูบาน สองสวางและปลอดภัยในการ สองสวางเพิ่มขึ้น สองสวางและมีความ

หมูที่ 11 บานปงแสงทอง สัญจร และมีความปลอดภัย ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ในการเดินทางสัญจร

106 กอสรางถนน คสล.ซอยหมูหันถึงสวนธรรม เพื่อใหมีความสะดวก ถนน คสล. กวาง 3 ม. ยาว 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 รอยละ 90 มีถนน ประชาชนมีความ กองชาง

หมูที่ 11 บานปงแสงทอง ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร 125 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น สะดวกในการสัญจร

107 กอสรางถนน คสล. ซอย 12 ตอจาก เพื่อใหมีความสะดวก ถนน คสล. กวาง 3 ม. ยาว  -  - 180,000 180,000 180,000 รอยละ 90 มีถนน ประชาชนมีความ กองชาง

คสล. ทต.สันมหาพน ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร 80 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น สะดวกในการสัญจร

หมูที่ 11 บานปงแสงทอง

108 กอสรางพนังกั้นน้ํา (กลองเรียงหิน) เพื่อปองกันน้ําไหลหลากและ กลองเรียงหิน ระยะทางยาว  -  - 400,000 400,000 400,000 รอยละ 90 มีพนังกั้นน้ํา สามารถปองกันน้ําหลาก กองชาง

ซอยหมูหัน หมูที่ 11 บานปงแสงทอง สามารถกักเก็บน้ําได 100 ม. เพิ่มขึ้น และเก็บกักน้ําได

109 กอสรางถนน คสล. ซอย 8 ถึงบานนาง เพื่อใหมีความสะดวก ถนน คสล. กวาง 3 ม. ยาว  -  - 400,000 400,000 400,000 รอยละ 90 มีถนน ประชาชนมีความ กองชาง

ศรีพัน จอมแปง ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร 200 ม. หนา 0.15 ม. เพิ่มขึ้น สะดวกในการสัญจร

หมูที่ 11 บานปงแสงทอง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

110 ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมูบาน เพื่อใหมีถนนในการสัญจรดีขึ้น ภายในหมูบาน  -  - 800,000 800,000 800,000 รอยละ 90 มีถนนในการ มีถนนในการสัญจรไป กองชาง

หมูที่ 11 บานปงแสงทอง สัญจรไปมาเพิ่มขึ้น มาเพิ่มขึ้น

111 กอสรางระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย เพื่อใหมีระบบประปาแสง ระบบประปาพลังงานแสง  -  - 200,000 200,000 200,000 รอลยะ 90 มีระบบประป มีระบบประปาแสง กองชาง

หมูที่ 11 บานปงแสงทอง อาทิตยใช อาทิตย 1 ระบบ พลังงานแสงอาทิตย อาทิตย

112 ขยายอางเก็บน้ําหวยแมมาลัย เพื่อใหมีอางเก็บน้ําขนาดใหญขึ้น ขอสนับสนุนจากหนวยงานอื่น  -  - 500,000 500,000 500,000 รอยละ 90 มีอางเก็บน้ําทีมีอางเก็บน้ําที่มีขนาด กองชาง

หมูที่ 11 บานปงแสงทอง มีขนาดใหญ ใหญ

113 ขุดลอกอางหวยตนมวง เพื่อขุดลอกอางใหมีขนาดใหญ ขอสนับสนุนจากหนวยงานอื่น  -  - 500,000 500,000 500,000 รอยละ 90 อางมีขนาด อางมีขนาดใหญขึ้น กองชาง

หมูที่ 11 บานปงแสงทอง ขึ้น ใหญขึ้น

114 กอสรางฝายน้ําลนหวยน้ําฮาก เพื่อใหมีการกักเก็บน้ําไวใชชวง ขอสนับสนุนจากหนวยงานอื่น  -  - 300,000 300,000 300,000 รอยละ 90 มีฝายน้ําลน มีฝายนน้ําลนใชในชวง กองชาง

หมูที่ 11 บานปงแสงทอง ฤดูแลง ฤดูแลง

115 ปรับปรุงภูมิทัศนอางเก็บน้ําดอยตื้น เพื่อใหมีภูมิทัศนที่สวยงาม ขอสนับสนุนจากหนวยงานอื่น  -  - 400,000 400,000 400,000 รอยละ 90 มีภูมิทัศนที่ มีภูมิทัศนที่สวยงาม กองชาง

หมูที่ 11 บานปงแสงทอง สวยงาม

116 กอสรางรางระบายน้ําแบบฝาปด จาก เพื่อใหน้ําไดระบายไดดีและปอง ขอสนับสนุนจากหนวยงานอื่น  -  - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 รอยละ 90 มีรางระบาย น้ําสามารถระบายไดดี กองชาง

กม.2 - กม. 4 หมูที่ 11 บานปงแสงทอง กันน้ําทวม (ทางหลวงชนบท) น้ําเพิ่มขึ้น และปองกันน้ําทวม

117 ติดตั้งสายพาดดับพรอมไฟกิ่ง เพื่อใหมีแสงสวางและปลอดภัย ขอสนับสนุนจากหนวยงานอื่น  -  - 100,000 100,000 100,000 รอยละ 90 มีแสงสวาง มีแสงสวางอยางทั่วถึง กองชาง

หมูที่ 11 บานปงแสงทอง อยางทั่วถึง (ทางหลวงชนบท) และมีความปลอดภัย

118 ติดตั้งปายบอกทางทั้งตําบล เพื่อใหมีปายบอกทางที่ชัดเจน ปายบอกทางทั้งตําบล  -  - 100,000 100,000 100,000 รอยละ 90 มีปายบอก มีปายบอกทางชัดเจน กองชาง

ที่ชัดเจน
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   2. ยุทธศาสตการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

   2.1 แผนงานการเกษตร/แผนงานการพาณิชย (กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาสงเสริมการประกอบอาชีพและประชาชน สงเสริมการพัฒนาดานเศรษฐกิจในพื้นที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ เพื่อสงเสริมการดําเนินการตางๆ สนับสนุนงบประมาณสําหรับ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละความพึงพอใจของ 1. ศูนยฯดําเนินงาน สํานักปลัด

บริหารศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี ของศูนยบริการและถายทอด ใชดําเนินการตางๆ ภายใน ผูรวมโครงการ อยางมีประสิทธิภาพ

เกษตร ตําบลขี้เหล็ก เทคโนโลยีเกษตรตําบลขี้เหล็ก ศูนยฯ มากขึ้น

2. ศูนยฯ มีความพรอม

และเหมาะสําหรับใช

เปนสถานที่บริการ

เกษตร/ประชาชน

2 โครงการฝกอบรมอาชีพ/สงเสริมกลุมอาชีพ เพื่อฝกอบรมอาชีพ/สงเสริม จัดกิจกรรมอบรมอาชีพ/ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละความพึงพอใจของ กลุมอาชีพทุกกลุมไดมี สํานักปลัด

ทุกเพศ ทุกวัย (ทุกหมูบาน/ชุมชน) กลุมอาชีพ (ทุกเพศทุกวัย) เชน สงเสริมใหความรูดานอาชีพ ผูรวมโครงการ การประกอบอาชีพ

กลุมทําเครื่องหนัง ,กลุมเย็บผา, ตางๆ แกประชาชนทุกเพศ ของตนเองอยางมี

กลุมผลิตภัณฑอาหารแปรรูป ประสิทธิภาพและมี

(ถั่วเนา), กลุมนวดแผนไทย, มาตรฐานมากขึ้น

กลุมเกษตรกร (ดานเมล็ดพันธุ 

กิ่งพันธุ) กลุม OTOP, กลุมผลิต

ปุย, กลุมทอผา, กลุมเพาะเห็ด,

พลังงานทดแทนฯลฯ ใหไดสราง

ผลิตภัณฑ/ผลิตผลใหมีคุณภาพ

มากขึ้น
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3 โครงการฝกอบรมอาชีพผูสูงอายุ เพื่อใหความรูและทักษะในการ จัดฝกอบรมอาชีพที่เหมาะสม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละความพึงพอใจของ ผูสูงอายุมีความรูดาน สํานักปลัด

ประกอบอาชีพและสรางรายได แกผูสูงอายุ ผูเขารวมโครงการ อาชีพอื่นๆ เพิ่มขึ้นและ

แกผูสูงอายุและนําความรูที่ไดไป มีรายไดเพิ่มขึ้น

ประกอบอาชีพ/อาชีพเสริมเพื่อ

เสริมสรางรายได

4 โครงการสงเสริมเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ เพื่อสงเสริมการอาชีพทางเลือก จัดฝกอบรม/สนับสนุนอาชีพ 500,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละความพึงพอใจของ เกษตรกร/ประชาชน สํานักปลัด

ใหแกเกษตรกร การเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจใหแก ผูเขารวมโครงการ มีความรูดานอาชีพทาง

เกษตรกร เชน การเลี้ยงไก เลือกใหม โดยนําความ

ประดูหางดําหรือื่นๆ,เลี้ยงกบ รูที่ไดไปประกอบอาชีพ

5 โครงการสงเสริมการเลี้ยงปลาเพื่อเปนแหลง 1.เพื่อสงเสริมใหประชาชนทั่วไปมี จัดฝกอบรมเสริมสรางความรู 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละความพึงพอใจของ 1. ประชาชนมีความรู สํานักปลัด

อาหารในชุมชน ความรูดานอาชีพการประมง ดานการประมลแกประชาชน ผูเขารวมโครงการ ดานอาชีพการประมง

(เลี้ยงปลา) และนําความรูที่ไดไป และปลอยพันธุปลาตามแหลง และมีรายไดเพิ่มขึ้น

ประกอบอาชีพ/อาชีพเสริมเพื่อ ธรรมชาติสาธารณะของหมูบาน 2. แหลงน้ําธรรมชาติมี

เสริมสรางรายได ปริมาณปลาเพิ่มมากขึ้น

2.เพื่อเพิ่มปริมาณสัตวน้ําในแหลง

สาธารณะ

6 โครงการฝกอบรมการเพาะชํากลาไมเพื่อการ เพื่อสงเสริมใหประชาชนทั่วไปมี จัดอบรมกิจกรรมเสริมสราง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละความพึงพอใจของ ประชาชนมีความรูดาน สํานักปลัด

คา ความรูดานอาชีพการเพาะชํากลา ความรูดานการเพาะชํากลาไม ผูเขารวมโครงการ อาชีพการเพาะชํากลาไม

ไมและนําความรูที่ไดไปประกอบ เพื่อการคาแกประชาชน เพื่อการคาและมีรายได

อาชีพ/อาชีพเสริม เพื่อเสริมสราง เพิ่ม

รายได

7 โครงการฝกอบรมอาชีพสตรี เพื่อใหความรูและทักษะในการ จัดฝกอบรมอาชีพที่เหมาะสม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละความพึงพอใจของ สตรีมีความรูดานอาชีพ สํานักปลัด

ประกอบอาชีพแกสตรีและนํา แกสตรี ผูเขารวมโครงการ อื่นๆเพิ่มขึ้นและมีรายได

ความรูที่ไดไปประกอบเปนอาชีพ เพิ่มขึ้น

/อาชีพเสริม เพื่อเสริมสรางรายได
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8 โครงการสงเสริมการดํารงชีวิตตามปรัชญา เพื่อสงเสริมการดํารงชีวิตตาม จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  -  - 30,000 30,000 30,000 รอยละความพึงพอใจของ ประชาชนผูเขารวม สํานักปลัด

เศรษฐกิจพอเพียง แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมการปลูกผักปลอดสาร ผูเขารวมโครงการ โครงการมีความรูดาน

สงเสริมใหชาวบาน ประชาชน พิษ/ปลูกผักในครัวเรือน/เลี้ยง การดํารงชีวิตตามแนว

ไก โดยมุงเนนการดํารงชีวิต ทางเศรษฐกิจพอเพียง

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียง

9 โครงการฝกอบรมอาชีพสตรี เพื่อใหความรูและทักษะในการ จัดฝกอบรมอาชีพที่เหมาะสม  -  - 20,000 20,000 20,000 รอยละความพึงพอใจของ สตรีมีความรูดานอาชีพ สํานักปลัด

ประกอบอาชีพแกสตรีและนํา แกสตรี ผูเขารวมโครงการ อื่นๆเพิ่มขึ้นและมีรายได

ความรูที่ไดไปประกอบเปนอาชีพ/ เพิ่มขึ้น

อาชีพเสริม เพื่อเสริมสรางรายได

10 โครงการฝกอบรมอาชีพดานคหกรรม เพื่อใหความรูและทักษะในการ จัดฝกอบรมอาชีพดานคหกรรม รอยละความพึงพอใจของ ประชาชนมีความรูดาน สํานักปลัด

ประกอบอาชีพดานคหกรรมแก แกประชาชน  -  - 10,000 10,000 10,000 ผูเขารวมโครงการ อาชีพเพิ่มขึ้นและมีราย

ประชาชนและนําความรูที่ไดไป ไดเพิ่ม

ประกอบเปนอาชีพ/อาชีพเสริม

เพื่อเสริมสรางรายได

11 โครงการฝกอบรมอาชีพดานหัตถกรรม เพื่อใหความรูและทักษะในการ จัดฝกอบรมอาชีพดานหัตถกรรม  -  - 20,000 20,000 20,000 รอยละความพึงพอใจของ ประชาชนมีความรูดาน สํานักปลัด

ประกอบอาชีพดานคหกรรมแก แกประชาชน ผูเขารวมโครงการ อาชีพเพิ่มขึ้นและมีราย

ประชาชนและนําความรูที่ไดไป ไดเพิ่ม

ประกอบเปนอาชีพ/อาชีพเสริม

เพื่อเสริมสรางรายได

12 โครงการฝกอบรมอาชีพดานงานชาง เพื่อใหความรูและทักษะในการ จัดฝกอบรมอาชีพดานงาน  -  - 20,000 20,000 20,000 รอยละความพึงพอใจของ ประชาชนมีความรูดาน สํานักปลัด

ประกอบอาชีพดานคหกรรมแก ประดิษฐแกประชาชน ผูเขารวมโครงการ อาชีพเพิ่มขึ้นและมีราย

ประชาชนและนําความรูที่ไดไป ไดเพิ่ม

ประกอบเปนอาชีพ/อาชีพเสริม

เพื่อเสริมสรางรายได
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13 โครงการสงเสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน เพื่อสงเสริมแหลงทองเที่ยวภายใน จัดกิจกรรมการทองเที่ยวภายใน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละของแหลงทองเที่ยว แหลงทองเที่ยวภายใน สํานักปลัด

(ดงปาลัน) หมูบานทองเที่ยววิถีลานนาสู เขตเทศบาลและสรางรายไดแก ชุมชน (แกงดง) ภายในหมุบานไดเปนที่ หมูบาน/ชุมชนไดรับการ

ประชาคมอาเซียน หมูที่ 3 บานดงปาลัน ชุมชน รูจักทั่วไป ประชาสัมพันธและ

ประชาชนในหมูบานมี

รายไดเพิ่มขึ้น

14 โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธแหลงทอง 1. เพื่อประชาสัมพันธแหลงทอง จัดทําปายประชาสัมพันธแหลง 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละของแหลงทองเที่ยว แหลงทองเที่ยวภายใน สํานักปลัด

เที่ยวภายในเขตเทศบาล เที่ยวในหมูบาน/ชุมชนตางๆ ทองเที่ยวตางๆในเขตรับผิดชอบ ภายในหมูบานไดเปนที่ หมูบาน/ชุมชนไดรับการ

2. เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวใน ของเทศบาล รูจัก ประชาสัมพันธและ

ทองถิ่น ประชาชนในหมูบานมี

รายไดเพิ่มขึ้น

15 โครงการสงเสริมการปองกันกําจัดโรคและ เพื่อสงเสริมการปองกันกําจัดโรค จัดอบรม/สงเสริมการปองกัน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของผลผลิตมี ผลผลิตทางการเกษตรมี สํานักปลัด

แมลงโดยชีววิธีในไมผล และแมลง กําจัดโรคและแมลงใหแก คุณภาพเพิ่มขึ้น คุณภาพที่ดีขึ้นและ

เกษตรกร ปริมาณผลผลิตเพิ่มมาก

ขึ้น

16 โครงการสงเสริมการแปรรูปพืชสมนุไพร เพื่อสงเสริมใหเกษตรมีความรูดาน จัดอบรมใหความรูดานการแปร 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 รอยละของการนําสมุนไพร เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น สํานักปลัด

การแปรรูปพืชสมุนไพรตางๆใชใน รูปพืชสมุนไพร มาใชประโยชนเพิ่มมากขึ้น

ครัวเรือน

17 โครงการสนับสนุนเมล็ดพันธุขาวและ 1. เพื่อสนับสนุนใหเกษตรผูปลูก จัดซื้อ/จัดหาเมล็ดพันธุขาวและ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละของผลผลิตมี 1.ผลผลิตทางการเกษตร สํานักปลัด

ถั่วเหลือง ขาวและถวเหลืองมีเมล็ดพันธุที่ดี ถั่วเหลืองแจกจายเกษตร คุณภาพเพิ่มขึ้น มีคุณภาพที่ดีขึ้นและมี

สําหรับเพาะปลูก ปริมาณผลผลิตเพิ่มมาก

2. เพื่อเปนการชวยลดตนทุนแก ขึ้น

เกษตรกร 2.เกษตรกรมีคาใชจาย

ของตนทุนการผลิตลดลง
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18 โครงการสงเสริมการผลิตสมุนไพรเพื่อปองกัน1. เพื่อเปนการสงเสริมใหเกษตร จัดอบรมใหความรูแกเกษตรกร 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละความพึงพอใจของ 1. เกษตรกรมีความรู สํานักปลัด

และกําจัดศัตรูพืชในชุมชน กรมีการใชสมุนไพรในการปองกัน ดานการผลิตสมุนไพรเพื่อปอง ผูเขารวมโครงการ ดานการผลิตสมุนไพร

และกําจัดศัตรูพืช กันและกําจัดศัตรูพืชในชุมชน เพิ่มขึ้น

2. เพื่อเปนการลดตนทุนการผลิต 2. เกษตรกรมีคาใชจาย

ของตนทุนการผลิตลดลง

19 โครงการสงเสริมการทําปุยหมักและปุยน้ํา 1. เพื่อเปนการสงเสริมใหเกษตร จัดอบรมใหความรูแกเกษตรกร 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละความพึงพอใจของ 1. เกษตรกรมีความรู สํานักปลัด

ชีวภาพ กรมีการใชปุยที่ผลิตจากระบบ ดานการผลิตปุยหมักและปุยน้ํา ผูเขารวมโครงการ ดานปุยหมักและปุยน้ํา

ธรรมชาติที่ใชในในภาคการเกษตร ชีวภาพ ชีวภาพเพิ่มขึ้น

2. เพื่อเปนการลดตนทุนการผลิต 2. เกษตรกรมีคาใชจาย

ของตนทุนการผลิตลดลง

20 โครงการสงเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรง เพื่อเปนทางเลือกใหแกประชาชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 รอยละความพึงพอใจของ ประชาชนมีความรูดาน สํานักปลัด

เลี้ยงผึ้งโพรง ผูเขารวมโครงการ อาชีพเพิ่มขึ้นและมีราย

ไดเพิ่ม

21 โครงการสงเสริมการปลูกผักหวานปาแบบ เพื่อเปนทางเลือกใหแกประชาชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละความพึงพอใจของ ประชาชนมีความรูดาน สํานักปลัด

พื้นเมือง ปลูกผักหวานปาแบบครบวงจร ผูเขารวมโครงการ อาชีพเพิ่มขึ้นและมีราย

ไดเพิ่ม

22 โครงการธนาคารน้ําใตดินตําบลขี้เหล็ก เพื่อเปนแหลงน้ําสํารองไวใชในฤดู อบรมเชิงปฏิบัติการใหความรู 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละความพึงพอใจของ ประชาชนมีความรูดาน สํานักปลัด

แลง และฝกปฏิบัติในการทําธนาคาร ผูเขารวมโครงการ อาชีพเพิ่มขึ้นและมีราย

น้ําใตดิน ไดเพิ่ม

23 โครงการโฮรโมนไขเพื่อสุขภาพแบบสุญญา- เพื่อสงเสริมสุขภาพใหแก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละความพึงพอใจของ ประชาชนมีความรูดาน สํานักปลัด

กาศ ประชาชน จัดทําฮอรโมนไขเพื่อสุขภาพ ผูเขารวมโครงการ อาชีพเพิ่มขึ้นและมีราย

ไดเพิ่ม

24 โครงการผอดีดีตําบลขี้เหล็ก เพื่อใหผูนําชุมชน/ อสม.สามารถ อบรมใหความรูดานการใชแอพ 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 รอยละความพึงพอใจของ ผูนําชุมชน/อสม.เขาถึง สํานักปลัด

เขาถึงขอมูลไดรวดเร็ว พลิเคชั่นผอดีดี ผูเขารวมโครงการ ขอมูลไดรวดเร็ว
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

25 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืขในพระราชดําริ เพื่อสํารวจและอนุรักษพันธุกรรม สมัครเขารวมโครงการและ  -  - 20,000 20,000 20,000 รอยละความพึงพอใจของ สามารถสํารวจและ สํานักปลัด

พืชในทองถิ่น ดําเนินการตามโครงการ ผูเขารวมโครงการ และอนุรักษพันธุกรรมพืช

ในทองถิ่น

26 โครงการผักปลอดภัยตําบลขี้เหล็ก เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพดี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการ  -  - 20,000 20,000 20,000 รอยละความพึงพอใจของ ประชาชนมีสุขภาพดี สํานักปลัด

ใหความรูและฝกปฏิบัติ ผูเขารวมโครงการ

27 โครงการสงเสริมยุวชุนเกษตรตําบลขี้เหล็ก เพื่อสงเสริมใหนักเรียนในโรงเรียน จัดอบรมใหความรู/ฝกปฏิบัติ  -  - 30,000 30,000 30,000 รอยละความพึงพอใจของ นักเรียนในโรงเรียน สํานักปลัด

สามารถเรียนรูกิจกรรมเกษตรได จัดประกวดระหวางโรงเรียน ผูเขารวมโครงการ สามารถเรียนรูกิจกรรม

เพื่อเปนเกษตรกรคุณภาพใน เกษตรไดเพื่อเปนเกษตร

อนาคต กรคุณภาพในอนาคต
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดลอม เพื่อเปนฐานการพัฒนาทองถิ่น

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   3. ยุทธศาสตการพัฒนาการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศอยางยั่งยืน

   3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาการปลุกจิตสํานึกในการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการรักษน้ํา รักษปา รักษาแผนดิน 1. เพื่ออนุรักษแหลงน้ํา จัดกิจกรรม/รณรงคการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละของแหลงน้ํา ภายในเขจเทศบาลมี สํานักปลัด

ธรรมชาติ อนุรักษแหลงน้ําธรรมชาติ/ ธรรมชาติไดรับการดูแล แหลงน้ําธรรมชาติ มี

2. เพื่อเพิ่มจํานวนตนไม การปลูกตนไม และจํานวนตนไมเพิ่มขึ้น สภาพสมบูรณขึ้น และ

จํานวนตนไมเพิ่มขึ้น

2 โครงการรณรงค/อบรมการคัดแยกขยะ 1. เพื่อใหความรูแกประชาชนใน จัดอบรมใหความรูแก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอละปริมาณขยะใน 1. ประชาชนสามารถนํา สํานักปลัด

การใชประโยชนจากของเหลือ ประชาชน ในการใชประโยชน หมูบาน/ลดลง ของเหลือใช(ขยะ)มาใช

ใช(ขยะ) จากของเหลือใชภายในครัว ประโยชนไดใหม และมี

2. เพื่อรวมชวยรักษาทรัพยากร เรือน/ชุมชน สวนรวมในการอนุรักษ

ธรรมชาติ ทรัพยากรธรรชาติ

2. ปริมาณชยะใน

หมูบาน/ชุมชนลดลง

3 โครงการกอสราง/ซอมแซมฝายชะลอน้ําเพื่อ เพื่อใหมีแหลงน้ําสําหรับภาคการ กอสราง/ซอมแซมฝายชะลอน้ํา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละของแหลงน้ําภาค เกษตรกรมีแหลงน้ํา สํานักปลัด

การเกษตร (ทุกหมูบาน) เกษตรเพิ่มขึ้น ภายในเขตรับผิดชอบของ การเกษตรมีเพิ่มขึ้น สําหรับใชประกอบอาชีพ

เทศบาล อยางเพียงพอ

4 โครงการจัดทําฝายแมว เพื่อใหมีแหลงน้ําสําหรับภาคการ กอสรางฝายแมวเพื่อการอนุรักษ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละของแหลงน้ําภาค เกษตรกรมีแหลงน้ํา สํานักปลัด

เกษตรเพิ่มขึ้น ดินและน้ําภายในเขตรับผิดชอบ การเกษตรมีเพิ่มขึ้น สําหรับใชประกอบอาชีพ

อยางเพียงพอ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการปลูกปาทดแทนภายในพื้นที่ เพื่อเพิ่มจํานวนตนไม/พื้นที่สีเขียว จัดกิจกรรมการปลูกตนไมในวัน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละของพื้นที่สีเขียว ภายในพื้นที่เทศบาลมี สํานักปลัด

เทศบาล ภายในพื้นที่เทศบาล สําคัญตางๆ ในพื้นที่เทสบาล เพิ่มขึ้น จํานวนตนไม/พื้นที่

สีเขียวเพิ่มขึ้น

6 กิจกรรมสงเสริม/สนับสนุนการอนุรักษปาตน เพื่อใหแหลงตนน้ําธรรมชาติมี จัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่แหลงตน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละของพื้นที่แหลงตน มีแหลงตนน้ําธรรมชาติ สํานักปลัด

น้ําและแหลงน้ําธรรมชาติ ความสมบูรณมากขึ้น น้ําและรณรงคประชาสัมพันธ น้ําไดรับการดูแลเพิ่มขึ้น สมบูรณภายในพื้นที่

การดูแลรักษาแหลงตนน้ํา

7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสวนธรรม เพื่อปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดลอมปรับปรุง/พัฒนาสภาพแวดลอม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของพื้นที่ที่ไดรับ สภาพแวดลอมบริเวณ กองชาง

หมูที่ 11 บานปงแสงทอง โดยรอบบริเวณสวนธรรม ใหมี บริเวณโดยรอบสวนธรรมใหมี ปรับปรุงมีสภาพแวดลอม สวนธรรม มีความสวย

ความสวยงามและปลอดภัย ความสวยงามและปลอดภัย ดีขึ้น งามและปลอดภัย

8 กอสรางสวนสาธารณะภายในหมูบาน เพื่อใหมีพื้นที่สาธารณะภายใน สวยสาธารณะ 1 แหง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของพื้นที่ที่ไดรับ ภายในเขตหมูบานมีพื้น กองชาง

หมูที่ 11 บานปงแสงทอง หมูบานสําหรับดําเนินกิจกรรม ปรับปรุงมีสภาพแวดลอม ที่สําหรับดําเนินกิจกรรม

ตางๆ ดีขึ้น ตางๆ เพิ่มขึ้น
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาสักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

   4. ยุทธศาสตการพัฒนา การอนุรักษ ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

   4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาสงเสริม สนับสนุน การอนุรักษ ฟนฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสืบสานวัฒนธรรมลานนา ถวาย เพื่อสืบสานประเพณีถวายเทียน จัดกิจกรรมวันเขาพรรษา/ถวาย 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละความพึงพอใจของ ประเพณีถวายเทียน กองการ

เทียนพรรษา พรรษาและสืบสานพุทธศาสนา เทียนจํานําพรรษาใหวัด ผูรวมโครงการ พรรษาและพุทธศาสนา ศึกษา

ไดรับการอนุรักษและ

สืบสาน

2 โครงการวันออกพรรษา เพื่อเปนการสืบสานประเพณีทํา จัดกิจกรรมวันออกพรรษา/ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละความพึงพอใจของ ประเพณีทําบุญวันออก กองการ

บุญวันออกพรรษา ตักบาตรเทโว ผูรวมโครงการ พรรษาไดรับการอนุรักษ ศึกษา

และสืบสาน

3 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี เพื่อสืบสาน ฟนฟู อนุรักษประเพณจีัดงานประเพณียี่เปง 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 รอยละความพึงพอใจของ ประชาชนมีสวนรวมใน กองการ

ลอยกระทง ยี่เปงของทองถิ่น ผูรวมโครงการ การสืบสาน ฟนฟูอนุรักษ ศึกษา

ประเพณียี่เปง

4 โครงการอบรมสงเสริมสืบสานอนุรักษ 1.เพื่อสืบสาน อนุรักษประเพณี จัดกิจกรรมวันผูสูงอายุ/วันปใหม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละความพึงพอใจของ ประชาชนมีสวนรวมใน กองการ

วัฒนธรรมประเพณีปใหมเมือง วันผูสูงอายุ/วัยปใหมเมือง/วัน เมือง/วันสงกรานต ผูรวมโครงการ การสืบสาน อนุรักษ ศึกษา

สงกรานตใหคงอยูสืบไป ประเพณีวันผูสูงอายุ/วัน

2.เพื่อแสดงความเคารพผูที่มี ปใหมเมือง/วันสงกรานต

อาวุโส

5 โครงการสรงน้ําพระพุทธศตวรรษมุนีศรี เพื่อเปนการสืบสานประเพณีสรง จัดงานสรงน้ําพระพุทธศวรรษ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละความพึงพอใจของ ประชาชนมีสวนรวมใน กองการ

แมแตง น้ําพระพุทธศตวรรษมุนีแมแตง มุนีศรีแมแตง ผูรวมโครงการ การสืบสาน ประเพณีสรง ศึกษา

น้ําพระพุทธศตวรรษมุนี
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการสืบสานวัฒนธรรมลานนา ถวาย เพื่อสืบสานประเพณีถวายเทียน จัดกิจกรรมวันเขาพรรษา/ถวาย 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละความพึงพอใจของ ประเพณีถวายเทียน กองการ

เทียนพรรษา พรรษาและสืบสานพุทธศาสนา เทียนจํานําพรรษาใหวัด ผูรวมโครงการ พรรษาและพุทธศาสนา ศึกษา

ไดรับการอนุรักษและ

สืบสาน

7 โครงการอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมภูมิปญญา 1.เพื่ออนุรักษสืบสานวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละความพึงพอใจของ 1.วัฒนธรรมภูมิปญญา กองการ

ทองถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่นใหคงอยูตลอด สืนสานวัฒนธรรม ภูมิปญญา ผูรวมโครงการ ทองถิ่นคงอยูตลอดไป ศึกษา

ไป ทองถิ่นในลักษณะตางๆ เชน 2.วัฒนธรรมภูมิปญญา

2.เผยแพรประชาสัมพันธ สงเสริมการเลนดนตรีพื้นเมือง, ทองถิ่นไดรับการ

วัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นให การประดิษฐสิ่งของตามภูมิ ประชาสัมพันธเปนที่รูจัก

เปนที่รูจักของประชาชนทั่วไป ปญญาทองถิ่น, สงเสริมอาชีพที่ โดยทั่วไป

มีเฉพาะถิ่น เปนตน

8 โครงการสงเสริมการแสดงศิลปะลานนา 1.เพื่ออนุรักษสืบสานศิลปการ จัดกิจกรรมอบรมประชาสัมพันธ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละความพึงพอใจของ 1.ศิลปการแสดงของชาว กองการ

แสดงของชาวลานนา เผยแพรศิลปการแสดงของ ผูรวมโครงการ ลานนาคงอยูตลอดไป ศึกษา

2.เพื่อเผยแพรศิลปการแสดงของ ลานนา 2.ศิลปการแสดงของชาว

ชาวลานนา ลานนาไดรับการ

ประชาสัมพันธเปนที่รูจัก

9 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 เพื่อจัดกิจกรรมใหประชาชนมี จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระชนม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละความพึงพอใจของ ประชาชนมีสวนรวมใน กองการ

สิงหาคม (วันแมแหงชาติ) สวนรวมในการถวายความจงรัก พรรษา 12 สิงหาคม (วันแม ผูรวมโครงการ การถวายความจงรักภักดี ศึกษา

ภักดีตอสถาบันกษัตริยและรวม แหงชาติ) ตอสถาบันกษัตริยและ

ระลึกถึงพระคุณมารดา รวมระลึกถึงพระคุณ

มารดา

10 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงค เพื่อจัดกิจกรรมใหประชาชนมี จัดงาน/กิจกรรม เพื่อเฉลิมพระ 30,000 30,000 100,000 100,000 100,000 รอยละความพึงพอใจของ ประชาชนมีสวนรวมใน กองการ

สวนรวมในการถวายความจงรัก เกียรติพระบรมวงศานุวงค ผูรวมโครงการ การถวายความจงรักภักดี ศึกษา

ภักดีตอสถาบันกษัตริย ตอสถาบันกษัตริย
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 โครงการวันทองถิ่นไทย (18 มี.ค.) 1.เพื่อเปนการรําลึกพระมหากรุณา1.จัดพิธีถวายราชสักการะพระ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละความพึงพอใจของ 1.ประชาชน/บุคลากร สํานักปลัด

ธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจา บาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจา ผูรวมโครงการ ในสังกัดไดแสดงความจง

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว (ร.5) อยูหัว (ร.5) เพื่อรําลึกถึงพระ รักภักดีและรําลึกถึงพระ

2.เพื่อเผยแพรบาทบาทภารกิจ มหากรุณาธิคุณ ผูประกาศจัดตั้ง มหากรุณาธิคุณของพระ

ผลงานและความสําคัญของ อปท. ทองถิ่นไทย บาทสมเด็จพระจุลจอม

3.เพื่อเปนการสรางความสัมพันธ 2.จัดนิทรรศการเกี่ยวกับความ เกลาเจาอยูหัว (ร.5)

ที่ดีระหวางบุคลากรในสังกัด สําคัญของทองถิ่นไทย 2.ไดเผยแพรภารกิจผล

3.จัดพิธีทําบุญตักบาตร งานของ อปท.

4.จัดแขงขันกีฬาภายในเทศบาล 3.บุคลากรในสังกัดมี

เพื่อเชื่อมความสัมพันธระหวาง ความสัมพันธที่ดีตอกัน

ผูบริหาร/สท./ขรก./พนักงานจาง

12 กิจกรรมวันเทศบาล (24 เมษายน) 1.เพื่อเผยแพรบาทบาท ภารกิจ 1.จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเผย 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละความพึงพอใจของ 1.ไดเผยแพรภารกิจ สํานักปลัด

ผลงานและความสําคัญของ แพรประวัติความเปนมา อํานาจ ผูรวมโครงการ ผลงานของเทศบาล

เทศบาล หนาที่ของเทศบาล 2.บุคลากรในสังกัดฯ

2.เพื่อเปนการสรางความสัมพันธ 2.จัดกิจกรรมที่เสริมสราง มีความสัมพันธที่ดีตอกัน

ที่ดีระหวางบุคลากรในสังกัด กระบวนการมีสวนรวมตอกันของ และเปนประโยชนตอ

ผูบริหาร/สท./ขรก./พนักงานจาง การปฏิบัติราชการ

13 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลขี้เหล็ก เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ การดําเนินงานของ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละความพึงพอใจของ วัฒนธรรมไดรับการ กองการ

สภาวัฒนธรรมตําบลขี้เหล็กเปน สภาวัฒนธรรมตําบลขี้เหล็กได ประชาชนที่มีตอการ สงเสริม ศึกษา

ไปอยางมีประสิทธิภาพ รับการสงเสริม ดําเนินงานของสภาวัฒน

ธรรม

14 อุดหนุนสภาวัฒธรรมอําเภอแมแตง เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ การดําเนินงานของสภา 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ทต.มีสวนรวมกับหนวย วัฒนธรรมไดรับการ กองการ

สภาวัฒนธรรมอําเภอแมแตง วัฒนธรรมอําเภอแมแตงไดรับการ งานอื่นในการสงเสริม สงเสริม ศึกษา

สงเสริม วัฒนธรรมประเพณี
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

15 อุดหนุนโครงการสงเสริมประเพณีวัฒนธรรม เพื่อสงเสริมประเพณีอันดีงามของ การดําเนินงานของสภา 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 รอยละความพึงพอใจของ วัฒนธรรมไดรับการ กองการ

ทองถิ่น (ประเพณีปใหมเมือง) ทองถิ่น บาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจา ผูรวมกิจกรรม สงเสริม ศึกษา

อยูหัว (ร.5) เพื่อรําลึกถึงพระ

มหากรุณาธิคุณ ผูประกาศจัดตั้ง

ทองถิ่นไทย

16 โครงการสงเสริมวันสําคัญทางพระพุทธ เพื่ออนุรักษประเพณีและวัฒน จัดกิจกรรมสงเสริมวันสําคัญ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละความพึงพอใจของ ประเพณีและวัฒนธรรม กองการ

ศาสนาสัปดาหวันมาฆบูชา ธรรมประเพณีในทองถิ่นใหดีงาม สัปดาหวันมาฆบูชา ผูรวมกิจกรรม ไดมีการอนุรักษใหดีงาม ศึกษา

17 โครงการอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรมลานนา เพื่อใหประชาชนไดทํากิจกรรม อบรมการแสดงศิลปลานนาให 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละความพึงพอใจของ ศิลปะลานนาไดรับการ กองการ

รวมกัน สงเสริมอนุรักษศิลปะ เยาวชนและประชาชนที่สนใจ ผูรวมกิจกรรม อนุรักษ ศึกษา

ลานนา

18 โครงการรดน้ําดําหัวผูสูงอายุประเพณี เพื่อใหประชาชนไดสืบสาน จัดกิจกรรมรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละความพึงพอใจของ ไดสืบสานวัฒนธรรมของ กองการ

สงกรานต วัฒนธรรมของไทยคงอยูถึงรุนลูก ผูรวมกิจกรรม ไทยคงอยูถึงรุนลูกรุน ศึกษา

รุนหลาน หลาน

19 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมแตง ตาม 1.เพื่อสงเสริมการเชิดชูและคงไว อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เทศบาลมีสวนรวมกับ 1.รักษาขนบธรรมเนียม กองคลัง

โครงการจัดงานมหกรรมไมดอกไมประดับ ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ความ แมแตง หนวยงานอื่นในการ ประเพณ ความงดงาม

จังหวัดเชียงใหม งดงามของไมดอกไมประดับนานา สงเสริมการทองเที่ยว ของไมดอกไมประดับ

พันธุและเปนการเผยแพร นานาพันธุ ภาพลักษณ

ภาพลักษณของจังหวัดเชียงใหม ของจังหวัดไดรับการ

2.เพื่อสงเสริการทองเที่ยว เผยแพร

2.สงเสริมการทองเที่ยว

จังหวัดเชียงใหม
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาสักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

   5. ยุทธศาสตการพัฒนา ดานคุณภาพชีวิต

   5.1 แผนงานการบริหารสาธารณสุข (กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาสงเสริมการสุขภาวะของชุมชน)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ 1.เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย จัดแขงขัน/กิจกรรมสงเสริมการ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 รอยละความพึงพอใจของ เด็กนักเรียนและ กองการ

(ศพด.เกมส) ของเด็กนักเรียน ออกกําลังกายใหแกเด็กนักเรียน ผูปกครองเด็กเล็กที่รวม ผูปกครองมีความสามัคคี ศึกษา

2.เด็กนักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด โครงการ และไดรับการสงเสริมการ

และมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ออกกําลังกาย

3.สรางความสามัคคีในกลุมผู

ปกครองเด็กนักเรียน

2 โครงการแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ เพื่อสรางความสามัคคีของ จัดการแขงขันกีฬาประจําตําบล 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละความพึงพอใจของ ประชาชนแตละหมูบาน กองการ

"จอมแจงเกมส" ประชาชนและสงเสริมการออก ขี้เหล็ก ผูที่รวมโครงการ มีความสามัคคีกันและได ศึกษา

กําลังกายของประชาชน รับการสงเสริมการออก

กําลังกาย

3 โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอและ เพื่อปองกันและควบคุมโรคติดตอ จัดกิจกรรมรณรงคหรือรวมเปน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของโรคระบาดใน ลดปญหาโรคติดตอและ สํานักปลัด

โรคไมติดตอ โรคไมติดตอในพื้นที่ หนวยงานในการปองกันและ พื้นที่ลดลง โรคไมติดตอในพื้นที่

ควบคุมโรค เชน ไขเลือดออก

ไขหวัดนก ฯลฯ

4 โครงการปองกันและกําจัดโรคพิษสุนัขบา เพื่อปองกันและควบคุมโรคพิษ จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณอื่นๆที่ใช 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละของโรคพิษสุนัขบา ลดปญหาการระบาด/ สํานักปลัด

สุนัขบาในเขตเทศบาล ในการปองกันและกําจัดโรคพิษ ในพื้นที่ลดลง ปองกันการแพรระบาด

สุนัขบา ของโรคพิษสุนัขบา

5 โครงการใหความรูดานการปองกันโรคเอดส เพื่อปองกันและสงเสริมใหความรู จัดกิจกรรมหรือความรูดานโรค 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละความพึงพอใจของ ประชาชนทั่วไปตระหนัก สํานักปลัด

ดานโรคเอดสแกประชาชนทั่วไป เอดสแกประชาชนทั่วไป ผูรวมโครงการ ถึปญหาโรคเอดสเพิ่ม

มากขึ้น
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
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6 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ําประปา เพื่อใหมีขอมูลคุณภาพน้ําประปา สุมสํารวจประปาหมูบานและ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 รอยละของน้ําประปา ทราบถึงคุณภาพน้ํา กองชาง

หมูบาน ของหมูบานวามีคุณภาพน้ํา สงตัวอยางน้ําตรวจคุณภาพน้ํา หมูบานไดรับการพัฒนา ประปา เพื่อใหมีการ

สามารถใชอุปโภคบริโภคในระดับ กับหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหมีมาตรฐานที่ดีขึ้น ปรับปรุงแกไขในอนาคต

ใด

7 โครงการประชาสัมพันธการปองกันโรค เพื่อเผยแพรความรูในการปองกัน จัดทําแผนพับและปาย 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 รอยละความพึงพอใจของ ประชาชนมีความรูดาน สํานักปลัด

มะเร็งเตานมและมะเร็งปากมดลูก โรคมะเร็งเตานมและมะเร็งปาก ประชาสัมพันธการปองกันโรค ผูไดรับขอมูลขาวสาร การปองกันโรคมะเร็ง

มดลูกแกประชาชนทั่วไป มะเร็งเตานมและมะเร็งปากมดลูก เตานมและมะเร็งปาก

มดลูก

8 โครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1.เพื่ออํานวยความสะดวกแก จัดจางบริษัทเอกชนจัดเก็บขยะ 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 รอยละความพึงพอใจของ 1.ประชาชนไดรับความ สํานักปลัด

ประชาชนในการทําลายขยะ มูลฝอยในครัวเรือน ชุมชน ผูรับบริการ สะดวกในการจัดเก็บขยะ

2.เพื่อใหการจัดเก็บขยะมูลฝอย 2.จัดเก็บขยะมูลฝอย 

ภายในชุมชน/หมูบานไดเปนไป ภายในชุมชน/หมูบาน

อยางถูกสุขลักษณะและได เปนไปอยางถูกสุข

มาตรฐาน ลักษณะและไดมาตรฐาน

9 กอสรางเตาเผาขยะของเทศบาล 1.เพื่อใหมีเครื่องมือสําหรับดําเนิน กอสรางเตาเผาชยะพรอมระบบ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 รอยละความพึงพอใจของ จัดเก็บขยะมูลฝอยภาย กองชาง

(ทุกหมูบาน) การกําจัดขยะอยางถูกสุขลักษณะ จํานวน 1 แหง ผูรับบริการ ในชุมชนหมูบานไดอยาง

2.เพื่ออํานวยความสะดวกใหแก สุขลักษณะ

ประชาชนในพื้นที่ในการกําจัด

ขยะในครัวเรือน

10 โครงการจัดทําจุดรวบรวมขยะพิษ/อันตราย เพื่อใหแหลงเก็บรวบรวมขยะที่ จัดทํา/สราง/จัดตั้งจุดรวบรวม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละของปริมาณขยะ การจัดเก็บชยะพิษ/ขยะ สํานักปลัด

ในหมูบาน เปนอันตรายตอสุขภาพ ขยะพิษ/อันตรายภายในหมูบาน พิษ/ขยะอันตรายลดลง อันตรายภายในชุมชน/ กองชาง

หมูบานถูกสุขลักษณะ

11 โครงการรณรงคอาหารปลอดภัยในชุมชน เพื่อตรวจหาสารพิษตกคางใน จัดกิจกรรมการตรวจหาสารพิษ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละความพึงพอใจของ ไดทราบถึงรานคา/ผู สํานักปลัด

อาหารและรณรงคการบริโภค ในอาหารของผูประกอบการใน ประชาชนที่ไดรับผล ประกอบการที่มีความ

อาหารปลอดสาร พื้นที่เทศบาล ประโยชน เสี่ยงสารตกคางใน

อาหาร
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12 สมทบกกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ สมทบงบประมาณใหแกกองทุน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละของกิจกรรมภาย การบริหารงานภายใน สํานักปลัด

กองทุนหลักประกันสุขภาพในการ หลักประกันสุขภาพเทศบาล ใตกองทุนฯ ที่ไดรับการ โครงการกองุทนฯเปนไป

ดําเนินการตางๆ สงเสริมใหดําเนินการ ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว

13 อุดหนุนโรงเรียนร่ําเปงวิทยาและโรงเรียนวัด เพื่อใหนักเรียนไดรับประทาน อุดหนุนโรงเรียน 2 แหง ตาม 1,256,000 1,256,000 1,256,000 1,256,000 1,256,000 รอยละ 85 ของนักเรียน นักเรียนไดรับประทาน กองการ

หวยไร ตามโครงการอาหารกลางวันแกเด็ก กลางวันตามหลักโภชนาการและมี โครงการฯ ที่ไดรับประทานตามหลัก อาหารครบตามหลัก ศึกษา

นักเรียน รางกายแข็งแรงพรอมสําหรับการ โภชนาการ โภชนาการและมีรางกาย

เรียนรูและลดรายจายของ แข็งแรง

ผูปกครอง

14 อุดหนุนโรงเรียนร่ําเปงวิทยาและโรงเรียนวัด เพื่อสุขภาพดานทันตกรรมของ อุดหนุนโรงเรียน 2 แหง ตาม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของนักเรียนที่มี สุขภาพดานทันตกรรม กองการ

หวยไรตามโครงการทันตสุขภาพของนักเรียน นักเรียนทั้ง 2 โรง โครงการฯแหงละ 10,000 บาท ทันตสุขภาพที่ดีขึ้น ของนักเรียนทั้ง 2 โรง ศึกษา

ดีขึ้น

15 อุดหนุนโรงเรียนร่ําเปงวิทยาและโรงเรียนวัด เพื่อเด็กกอนวัยเรียนของโรงเรียน อุดหนุนโรงเรียน 2 แหง ตาม 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 รอยละของนักเรียนมี เด็กกอนวันเรียนของทั้ง กองการ

หวยไรตามโครงการเฝาระวัง ตรวจแกไข ทั้งสองไดรับโภชนาการครบทุก โครงการฯแหงละ 36,000 บาท พัฒนาการสมวัย 2 โรง ไดรับโภชนาการ ศึกษา

โภชนาการและพัฒนาการของเด็กกอน ดานและไดรับการพัฒนาที่ดี ครบทุกดานและไดรับการ

วัยเรียน พัฒนาที่ดี

16 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ใน เพื่อใหการบริหารจัดการ/การดํา อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข 67,650 67,650 67,650 67,650 67,650 รอยละความพึงพอใจขอ การบริหารจัดการ/การ สํานักปลัด

เขตเทศบาล เนินงานของอาสาสมัครสาธารณ (อสม.) อสม. ดําเนินงานของอาสา

สุข (อสม.)ของหมูบานมีประสิทธิ สมัครสาธารณสุข (อสม.)

ภาพมากขึ้น ของหมูบานมีประสิทธิ

ภาพ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาสักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

   5. ยุทธศาสตการพัฒนา ดานคุณภาพชีวิต

   5.2 แผนงานการศึกษา (กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาสงเสริมการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร เพื่อใหสถานศึกษาในสังกัด สนับสนุนคาใชจายในการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประสิทธิภาพในการ สถานศึกษาในสังกัด กองการ

สถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เทศบาลมีความพรอมในทุกดาน บริหารจัดการสถานศึกษาตางๆ ปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลมีความพรอมใน ศึกษา

ตําบลจอมแจง สําหรับการใหการศึกษาแกเด็ก เพิ่มขึ้น ทุกดานสําหรับการให

เชน คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค การศึกษาแกเด็ก

คาถายเอกสาร คาจางเหมาแรง-

งาน คาอาหารกลางวัน คาจัด

กิจกรรมตางๆ ฯลฯ

2 โครงการวันเด็กแหงชาติ เพื่อสงเสริมใหเด็กและผูปกครอง จัดงานวันเด็กแหงชาติ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละความพึงพอใจของ เด็กและผูปกครองไดทํา กองการ

มีกิจกรรมทํารวมกันในวันเด็ก ผูรวมโครงการ กิจกรรมรวมกันในวัน ศึกษา

แหงชาติ เด็กแหงชาติ

3 โครงการจางเด็กนักเรียนนักศึกษา ทํางาน เพื่อใหนักเรียนนักศึกษามีรายได จัดใหนักเรียนนักศึกษามีกิจกรรม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละความพึงพอใจของ นักเรียน นักศึกษามีราย กองการ

ในชวงปดภาคเรียน ในชวงปดภาคเรียน, มีความรูใน ทําในชวงปดภาคเรียน (ฤดูรอน) ผูรวมโครงการ ไดในชวงปดภาคเรียน ศึกษา

ดานตางๆเกี่ยวกับทองถิ่น มีความรูในดานตางๆ

เกี่ยวกับทองถิ่น

4 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพสภาเด็กและ เพื่อสงเสริมใหความรูแกเด็กและ จัดอบรมใหความรูดานบทบาท 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละความพึงพอใจของ เด็กและเยาวชนเขาใจ กองการ

เยาวชนตําบลขี้เหล็ก เยาวชนในบทบาทหนาที่ของ หนาที่สภาเด็กและเยาวชน ผูรวมโครงการ บทบาทหนาที่ของตน ศึกษา

เองที่พึงมีตอสังคมและการมีสวน

รวมในการพัฒนาทองถิ่น
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5 โครงการสนับสนุนดานนันทนาการแก 1.เพื่อสงเสริมสุขภาพเด็กและ จัดซื้ออุปกรณดานการกีฬาหรือ 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 รอยละความพึงพอใจของ สงเสริมสุขภาพเด็ก กองการ

เยาวชนและประชาชน เยาวชน ประชาชนในการเลน ดนตรีพื้นเมืองใหแกเยาวชนและ เยาวชน/ประชาชนที่ไดรับเยาวชนและประชาชน ศึกษา

กีฬาและนันทนาการตางๆ ประชาชน การสนับสนุน ใหความสําคัญเกี่ยวกับ

กีฬา

6 โครงการทัศนศึกษาดูงานของสภาเด็กและ เพื่อสงเสริมประสบการณใหกลุม จัดใหมีการศึกษาดูงานของสภา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละความพึงพอใจของ 1.การดําเนินกิจกรรม กองการ

เยาวชนตําบลขี้เหล็ก สภาเด็กฯและนําประสบการณที่ เด็กและเยาวชนตําบลขี้เหล็ก ผูเขารวมโครงการ ตางๆของสภาเด็กและ ศึกษา

ไดมาปรับใชภายในกลุม โดยมีเปาหมายศึกษาดูงาน การมี เยาวชนตําบลขี้เหล็กมี

สวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น/ ประสิทธิภาพและ

สังคม ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น

7 โครงการฝกอบรมใหความรูดานตางๆแก เพื่อสงเสริมใหความรูดานตางๆ จัดอบรมใหความรูดานตางๆแก 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละความพึงพอใจของ สตรีผูเขารวมโครงการ สํานักปลัด

กลุมสตรี ใหแกกลุมสตรีในพื้นที่ กลุมสตรี ผูเขารวมโครงการ มีความรูดานตางๆเพิ่ม

มากขึ้น

8 โครงการฝกอบรมใหความรู พ.ร.บ.ขอมูล 1.เพื่อสงเสริมใหความรูดาน จัดอบรมใหความรูดาน พ.ร.บ. 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 รอยละความพึงพอใจของ ผูเขารวมโครงการมี สํานักปลัด

ขาวสารแกประชาชน พรบ.ขอมูลขาวสารแกประชาชน ขอมูลขาวสารแกประชาชน ผูเขารวมโครงการ มีความรูเกี่ยวกับ พ.ร.บ.

2.เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวน ขอมูลขาวสารเพิ่มขึ้น

รวมกับทองถิ่น

9 โครงการคายฝกทักษะทางวิชาการชวงปด 1.เพื่อใหนักเรียนใชเวลาวางใน จัดคายทางวิชาการและ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละความพึงพอใจของ 1.นักเรียนใชเวลาวางใน สํานักปลัด

ภาคเรียน ชวงปดภาคเรียนใหเปนประโยชน ประสบการณแกเด็กนักเรียนใน ผูเขารวมโครงการ ชวงปดภาคเรียนใหเปน

2.เสริมสรางทักษะทางวิชาการ พื้นที่ ประโยชน

และประสบการณใหแกนักเรียน 2.นักเรียนไดรับความรู

ทางทักษะวิชาการและ

ประสบการณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร เพื่อใหสถานศึกษาในสังกัด สนับสนุนคาใชจายในการ 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 ประสิทธิภาพในการ สถานศึกษาในสังกัด กองการ

สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล เทศบาลมีความพรอมในทุกดาน บริหารจัดการสถานศึกษาของ ปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลมีความพรอมใน ศึกษา

จอมแจง สําหรับการใหการศึกษาแกเด็ก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล เพิ่มขึ้น ทุกดานสําหรับการให

เชน คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค จอมแจง การศึกษาแกเด็ก

คาถายเอกสาร คาจางเหมาแรง-

งาน คาอาหารกลางวัน คาจัด

กิจกรรมตางๆ ฯลฯ ของโรงเรียน

อนุบาลเทศบาลตําบลจอมแจง

11 โครงการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาล เพื่อสงเสริมและสรางความพรอม จัดตั้งโรงเรียนอนุบาล 1 แหง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 รอยละ 80 การพัฒนา เด็กวัยปฐมวัยไดรับการ กองการ

ตําบลจอมแจง ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหเหมาะ เด็กปฐมวัยเปนไปตาม พัฒนาตามความเหมาะ- ศึกษา

สมกับวัย เกณฑมาตรฐาน สมและเปนไปตามเกณฑ

12 ปรับปรุงอาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1.เพื่อใหมีอาคาร/สิงปลูกสราง 1.ตอเติมอาคารเรียน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของอาคารและ 1.มีอาคารเรียนที่เหมาะ กองชาง

เทศบาลตําบลจอมแจง ไดมาตรฐานเหมาะสําหรับใชเปน 2.ปูพื้นกระเบื้องทางเดินเทา สิ่งปลูกสรางของ ศพด.ได สําหรับเปนสถานที่ศึกษา

พื้นที่การศึกษาสําหรับเด็กเล็ก ระหวางอาคารเรียน รับมาตรฐาน

3.ปรับปรุงอาคารเรียนดานอื่นๆ

ใหเหมาะสมสําหรับเด็กนักเรียน

13 กอสรางถนน คสล.บริเวณหนาศูนยพัฒนา เพื่อใหมีความสะดวกปลอดภัยใน ถนน คสล. กวาง 3 ม. ยาว 60 99,000  -  -  -  - รอยละของเสนทางสัญจร ผูปกครอง/ประชาชนทั่ว กองชาง

เด็กเล็กเทศบาลตําบลจอมแจง การเดินทางสัญจรของผูปกครอง ม. ไดมาตรฐานนขึ้น ไปมีความสะดวกปลอด

นักเรียน/ประชาชนทั่วไป ภัยในการเดินทาง

14 กอสรางรั้วสนามเด็กเลนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีความ รั้วมาตรฐานรอบสนามเด็กเลน 70,000  -  -  -  - รอยละของอาคารและสิ่ง ภายใน ศพด.มีพื้นที่ที่ได กองชาง

เทษศบาลตําบลจอมแจง ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นและเอื้อตอ ปลูกสรางของ ศพด.ได มาตรฐานและเหมาะแก

การเรียนรูของเด็กนักเรียน มาตรฐาน การจัดกิจกรรม

15 กอสราง/จัดตั้งศูนยการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อสงเสริม/สนับสนุนการเรียนรู กอสรางอาคารและจัดตั้งศูนย 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 รอยละความพึงพอใจของ สงเสริมใหประชาชนทุก สํานักปลัด

ประจําชุมชน/หมูบาน (ทุกหมูบาน) ตลอดชีวิตใหแกประชาชนทุกเพศ เรียนรู 1 แหง ประชาชนในหมูบาน/ เพศทุกวัยมีความรูเพิ่ม กองชาง

ทุกวัยในชุมชน/หมูบาน ชุมชน มากขึ้น

105

งบประมาณ



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

16 โครงการใหบริการรถรับ-สงนักเรียนศูนย เพื่อแกปญหาผูปกครองที่มีฐานะ จัดบริการรถรับ-สงนักเรียน  - 180,000 180,000 180,000 180,000 รอยละความพึงพอใจของ แกปญหาผูปกครองที่มี กองการ

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจอมแจง ยากจนและผูสูงอายุ ชวยแบงเบา นักเรียนและผูปกครอง ฐานะยากจนและที่เปน ศึกษา

ภาระผูปกครอง ผูสูงอายุ

17 โครงการทําเสาธงหนาอาคาร 3 1.เพื่อใหนักเรียนไดทํากิจกรรม เสาธงหนาอาคาร 3 จํานวน 1 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 รอยละของอาคาร/สิ่งปลูกนักเรียนทํากิจกรรมหนา กองการ

หนาเสาธงไดสะดวกและปลูกฝง ตน สรางของมีมาตรฐาน เสาธงไดสะดวกและมี ศึกษา

ใหนักเรียนมีความรักชาติ ความรักชาติ

18 โครงการกอสรางหองน้ําครูอาคาร 3 1.เพื่อใหบริการและอํานวยความ หองน้ําครูจํานวน 5 หอง 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 รอยละของอาคาร/สิ่งปลูกสามารถใหบริการและ กองชาง

สะดวกใหกัยครู บุคลากรและผูมา สรางของมีมาตรฐาน อํานวยความสะดวกให กองการ

ใชบริการ กับครู บุคลากรและผูมา ศึกษา

2.เพื่อเปนสัดสวนของครูกับ ใชบริการ

นักเรียน

19 โครงการสรางโรงจอดรถอาคาร 3 เพื่อใหครู บุคลากร ผูมาใชบริการ โรงจอดรถอาคาร 3 จํานวน 1  -  - 250,000 250,000 250,000 รอยละอาคารสถานที่ของ มีโรงจอดรถรองรับผูมา กองชาง

ไดรับความสะดวก โรง ศพด.ไดมาตรฐาน ใชบริการ กองการ

ศึกษา

20 โครงการกอสรางอาคารเรียนโรงเรียน เพื่อใหมีอาคารสถานที่ในการจัด อาคารเรียน 1 อาคาร  -  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอยละอาคารสถานที่ของ มีอาคารเรียนที่มี กองชาง

อนุบาลเทศบาลตําบลจอมแจง การเรียนการสอนระดับปฐมวัยที่ ศพด.ไดมาตรฐาน มาตรฐาน กองการ

ถูกตองตามระเบียบของรัฐ ศึกษา

21 โครงการจางเหมาบริการในงานตางๆของ เพื่อจัดจางบริการในงานตางๆที่ จางเหมาบริการในงานประเภท  -   - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 รอยละของการบริการมี การบริการเพียงพอตอ กองการ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลจอมแจง เปนการพัฒนาของศูนยพัฒนา ตางๆ เพียงพอตอมาตรฐานของ มาตรฐานของกรมสง ศึกษา

เด็กเล็กเทศบาลตําบลจอมแจง กรมสงเสริมฯ เสริมฯ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาสักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

   5. ยุทธศาสตการพัฒนา ดานคุณภาพชีวิต

   5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห และแผนงานงบกลาง (กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาสงเสริมสวัสดิการสังคมและการสงเคราะหผูดอยโอกาส)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการศูนยบริการทางสังคมแบบมีสวน เพื่อสงเสริมการดําเนินการตางๆ สนับสนุนงบประมาณสําหรับใช 142,500 142,500 142,500 142,500 142,500 รอยละความพึงพอใจของ ศูนยฯดําเนินงานอยางมี สํานักปลัด

รวม (ศาลาสรางสุข) ของศูนยบริการทางสังคมแบบมี ดําเนินการตางๆภายในศูนย ผูรวมโครงการ ประสิทธิภาพมากขึ้นและ

สวนรวม (ศาลาสรางสุข) เหมาะสําหรับใชเปน

สถานที่บริการประชาชน

2 โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ 1.เพื่อเสริมสรางองคความรูเพื่อ จัดกิจกรรมตางๆที่สงเสริมให 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 รอยละความพึงพอใจของ ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ สํานักปลัด

การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ผูสูงอายุเขารวมโครงการ ดีขึ้นและสามารถพึงพา

ผูสูงอายุ ตนเองได

2.เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุรวมกลุม

ทํากิจกรรมรวมกัน

3 โครงการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนพิการและ เพื่อสงเสริมการดําเนินกิจกรรม จัดหา/จัดซื้อวัสดุอุปกรณหรือ 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 รอยละความพึงพอใจของ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพฯ สํานักปลัด

ผูสูงอายุ ตางๆของศูนยฟนฟูสมรรถภาพ ปรับปรุงซอมแซมวัสดุอุปกรณที่มี ผูรับบริการ มีการดําเนินงาน/

อยูในศูนยหรือดําเนินการอยาง กิจกรรมอยางมีประสิทธิ

อื่นที่เปนการสงเสริมการดําเนิน ภาพ

กิจกรรมใหมีประสิทธิภาพ

4 การสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพื่อสงเคราะหผูปวยเอดสใหมี จายเงินสงเคราะหการยังชีพผู 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 รอยละความพึงพอใจของ ผูปวยเอดสมีรายไดเพิ่ม สํานักปลัด

รายไดสําหรับการดํารงชีพเพิ่มขึ้น ปวยเอดส จํานวน 35 รายๆละ ผูที่ไดรับการชวยเหลือ ขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่

500 บาทตอเดือน จํานวน 12 ดีขึ้น

เดือน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการเยี่ยมบานผูสูงอายุ ผูพิการและผู 1.เพื่อรับฟงปญหาความตองการ จัดกิจกรรมออกตรวจเยี่ยมบาน 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 รอยละของผูสูงอายุที่อยู 1.ไดรับทราบปญหาของ สํานักปลัด

ดอยโอกาส ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส ในภาวะยากลําบากไดรับ ผูสูงอายุ ผูพิการและผู

2.เพื่อตรวจสุขภาพเบื้องตนแกผู และที่ติดเตียงเพื่อใหคําปรึกษา การดูแล ดอยโอกาส เพื่อนํามา

สูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส เกี่ยวกับสุขภาพ ปรับการชวยเหลือ

2.สงเสริมการชวยเหลือ

ตัวเองของผูสูงอายุ 

ผูพิการและผูดอยโอกาส

3.คุณภาพชีวิตของผูสูง

อายุ ผูพิการและผูดอย

โอกาสดีขึ้น

6 โครงการประชาสัมพันธสิทธิประโยชนของ เพื่อประชาสัมพันธสิทธิประโยชน จัดทําแผนพับและปายประชา- 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 รอยละความพึงพอใจของ ผูสูงอายุไดรับทราบขอ สํานักปลัด

ผูสูงอายุ ขอมูลดานอื่นๆที่จําเปนแกผูสูง สัมพันธแจกจายกลุมเปาหมาย ผูรวมโครงการ มูลขาวสารดานสิทธิ-

อายุในเขตเทศบาล และจุดประชาสัมพันธหมูบาน ประโยชนอยางทั่วถึง

7 โครงการอบรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ เพื่อเปนการสงเสริมใหผูสูงอายุมี จัดอบรมใหความรูดานการดํารง 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 รอยละความพึงพอใจของ ผูสูงอายุมีพื้นฐานและมี สํานักปลัด

ชีวิตผูสูงอายุ ความรูความเขาใจเรื่องการปฏิบัติ ชีวิตในวัยสูงอายุ เชน การดูแล ผูรวมโครงการ ความรูที่นําไปสูการดูแล

ตนใหอยูในสังคมอยางเปนสุข สุขภาพ การรับประทานอาหารที่ ตนเองได

ดี การปรับตัวในสภาวะตางๆ

8 โครงการวันผูสูงอายุ เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุมีความรู จัดอบรมใหความรูดานการดูแล 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 รอยละความพึงพอใจของ ผูสูงอายุสามารถดูแล สํานักปลัด

การดูแลตนเองเบื้องตน ทั้งทาง ตนเองของผูสูงอายุ ผูรวมโครงการ และชวยเหลือตนเองได

กายและจิตใจ

9 โครงการฝกอบรมใหความรูแกผูสูงอายุ เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุมีความรู จัดอบรมใหความรูดานตางๆแก 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 รอยละความพึงพอใจของ กลุมผูสูงอายุผูเขารวม สํานักปลัด

ในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับชีวิต กลุมผูสูงอายุ ผูรวมโครงการ โครงการมีความรูดาน

ประจําวัน ตางๆที่ใชในชีวิตประจํา

วัน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 การจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อสงเคราะหผูสูงอายุใหมีรายได จายเงินสงเคราะหการยังชีพผูสูง 10,146,000 10,146,000 10,146,000 10,146,000 10,146,000 รอยละความพึงพอใจของ ผูสูงอายุมีรายไดเพิ่มขึ้น สํานักปลัด

สําหรับใชดํารงชีพเพิ่มขึ้น อายุจํานวนประมาณ 1,306 คน ผูที่ไดรับการชวยเหลือ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จํานวน 12 เดือน

11 การจายเบี้ยยังชีพผูพิการ เพื่อสงเคราะหผูพิการใหมีรายได จายเงินสงเคราะหการยังชีพ 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 รอยละความพึงพอใจของ ผูพิการมีรายไดเพิ่มขึ้น สํานักปลัด

สําหรับใชดํารงชีพเพิ่มขึ้น ผูพิการ จํานวน 12 เดือน ผูที่ไดรับการชวยเหลือ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

12 โครงการฝกอบรมการดูแลผูปวยกลุมติด เพื่อเปนการใหความรูแกบุคคล จัดอบรมบุคคลผูดูแลผูปวยกลุม 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 รอยละความพึงพอใจของ ผูปวยกลุมติดเตียงไดรับ สํานักปลัด

เตียง ผูดูแลผูปวยกลุมติดเตียงใหมี ติดเตียง เชน ญาติผูปวย ผูเขาโครงการ การดูแลอยางถูกตอง

ความรูพื้นฐานการดูแลผูปวยทั้ง อาสาสมัคร ฯลฯ

ทางรางกายและจิตใจ
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

   1. ยุทธศาสตการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคม ดานการสาธารณูปโภคสาธารณูปการและโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตร)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค ตามโครงการ เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง ขยายเขตไฟฟาพรอมสายพาดดับ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของไฟฟาสาธารณะประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

ขยายเขตไฟฟาพรอมสายพาดดับ หมูที่ 3 ทั่วถึงและเพียงพอ หมูที่ 3 บานดงปาลัน ไฟฟาในครัวเรือนได อยางทั่วถึงและเพียงพอ

บานดงปาลัน มาตรฐานเพิ่มขึ้น

2 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค ตามโครงการ เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง ขยายเขตไฟฟาพรอมสายพาดดับ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของไฟฟาสาธารณะประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

ขยายเขตไฟฟาพรอมสายพาดดับ หมูที่ 4 ทั่วถึงและเพียงพอ หมูที่ 4 บานหนองโคง ไฟฟาในครัวเรือนได อยางทั่วถึงและเพียงพอ

บานหนองโคง มาตรฐานเพิ่มขึ้น

3 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค ตามโครงการ เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง ขยายเขตไฟฟาพรอมสายพาดดับ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของไฟฟาสาธารณะประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

ขยายเขตไฟฟาพรอมสายพาดดับ หมูที่ 5 ทั่วถึงและเพียงพอ หมูที่ 5 บานทรายมูล ไฟฟาในครัวเรือนได อยางทั่วถึงและเพียงพอ

บานทรายมูล มาตรฐานเพิ่มขึ้น

4 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค ตามโครงการ เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง ขยายเขตไฟฟาพรอมสายพาดดับ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของไฟฟาสาธารณะประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

ขยายเขตไฟฟาพรอมสายพาดดับ หมูที่ 6 ทั่วถึงและเพียงพอ หมูที่ 6 บานร่ําเปง ไฟฟาในครัวเรือนได อยางทั่วถึงและเพียงพอ

บานหนองโคง มาตรฐานเพิ่มขึ้น

5 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค ตามโครงการ เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง ขยายเขตไฟฟาพรอมสายพาดดับ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของไฟฟาสาธารณะประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

ขยายเขตไฟฟาพรอมสายพาดดับ หมูที่ ทั่วถึงและเพียงพอ หมูที่ 7 บานแมขะจาน ไฟฟาในครัวเรือนได อยางทั่วถึงและเพียงพอ

บานแมขะจาน มาตรฐานเพิ่มขึ้น
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค ตามโครงการ เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง ขยายเขตไฟฟาพรอมสายพาดดับ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของไฟฟาสาธารณะประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

ขยายเขตไฟฟาพรอมสายพาดดับ หมูที่ 8 ทั่วถึงและเพียงพอ หมูที่ 8 บานปางเปา ไฟฟาในครัวเรือนได อยางทั่วถึงและเพียงพอ

บานปางเปา มาตรฐานเพิ่มขึ้น

7 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค ตามโครงการ เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง ขยายเขตไฟฟาพรอมสายพาดดับ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของไฟฟาสาธารณะประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

ขยายเขตไฟฟาพรอมสายพาดดับ หมูที่ 9 ทั่วถึงและเพียงพอ หมูที่ 9 บานหวยไร ไฟฟาในครัวเรือนได อยางทั่วถึงและเพียงพอ

บานหวยไร มาตรฐานเพิ่มขึ้น

8 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค ตามโครงการ เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง ขยายเขตไฟฟาพรอมสายพาดดับ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของไฟฟาสาธารณะประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

ขยายเขตไฟฟาพรอมสายพาดดับ หมูที่ 10 ทั่วถึงและเพียงพอ หมูที่ 10 บานทุงสืทอง ไฟฟาในครัวเรือนได อยางทั่วถึงและเพียงพอ

บานทุงสีทอง มาตรฐานเพิ่มขึ้น

9 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค ตามโครงการ เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง ขยายเขตไฟฟาพรอมสายพาดดับ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของไฟฟาสาธารณะประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

ขยายเขตไฟฟาพรอมสายพาดดับ หมูที่ 11 ทั่วถึงและเพียงพอ หมูที่ 11 บานปงแสงทอง ไฟฟาในครัวเรือนได อยางทั่วถึงและเพียงพอ

บานปงแสงทอง มาตรฐานเพิ่มขึ้น

10 กอสรางทอลอดเหลี่ยมขามหวยแมขะจาน เพื่อใหมีการสัญจรไปมาสะดวก ทอลอดเหลี่ยม คสล.  -  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละ 90 การสัญจรไป การสัญจรไปมาสะดวก กองชาง

บริเวณบานนางไหล ชมพู หมูที่ 6 มาสะดวกขึ้น ขึ้น

บานร่ําเปง

11 ขยายสะพานขามหวยแมขะจาน บริเวณหลัง เพื่อสะดวกในการสัญจรไปมา ขยายสะพาน 1 แหง  -  -  - 300,000 300,000 รอยละ 90 การสัญจรไป การสัญจรไปมาสะดวก กองชาง

วัดร่ําเปง หมูที่ 6 บานร่ําเปง ขางละ 150 ซม. มาสะดวกขึ้น ขึ้น

12 กอสรางถนน Over-lay บริเวณบานนายตั๋น เพื่อใหมีการสัญจรไปมาสะดวก ถนน Over-lay กวาง 3 ม.  -  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละ 90 การสัญจรไป การสัญจรไปมาสะดวก กองชาง

ถึง ถนนบายพาส ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม. มาสะดวกขึ้น ขึ้น

หมูที่ 8 บานปางเปา

13 กอสรางถนน Over-lay เชื่อมระหวางตําบล เพื่อใหมีการสัญจรไปมาสะดวก ชวงที่ 1 หมูที 1- หมูที่ 4  - 11,900,000 11,900,000 11,900,000 11,900,000 รอยละ 90 การสัญจรไป การสัญจรไปมาสะดวก กองชาง

(คันคลองชลประทาน) หมูที่ 6 บานร่ําเปง กวาง 6 ม ยาว 1,795 ม. มาสะดวกขึ้น ขึ้น

ถึง หมูที่ 1 บานบวกหมื้อ (ทต.สันมหาพน) ชวงที่ 2 หมูที 10- หมูที่ 1

บานบวกหมื้อ กวาง 6 ม.

ยาว 1,270 ม.
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

14 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 5 บานทรายมูล เพื่อใหมีการสัญจรไปมาสะดวก ถนน คสล. กวาง 6 ม. ยาว  - 630,000 630,000 630,000 630,000 รอยละ 90 การสัญจรไป การสัญจรไปมาสะดวก กองชาง

ถึงบานขี้เหล็กหลวง (ทต.ขี้เหล็ก) 165 ม. มาสะดวกขึ้น ขึ้น

15 กอสรางถนน Over-lay พรอมรางระบายน้ํา เพื่อใหมีการสัญจรไปมาสะดวก Over-lay กวาง 3 ม. ยาว  - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 รอยละ 90 การสัญจรไป การสัญจรไปมาสะดวก กองชาง

จากปากทางถนนเชียงใหม-ฝาง ถึง 1,000 ม. หนา 0.15 ม. มาสะดวกขึ้น ขึ้น

คลองชลประทาน หมูที่ 10 บานทุงสีทอง

16 ปรับปรุงซอมแซมถนน Over-lay เพื่อใหมีการสัญจรไปมาสะดวก Over-lay กวาง 4 ม. ยาว  -  - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 รอยละ 90 การสัญจรไป การสัญจรไปมาสะดวก กองชาง

หมูที 4 บานหนองโคง 1,100 ม. หนา 0.05 ม. มาสะดวกขึ้น ขึ้น
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงานที่

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานทั่วไป คาวัดุ คาอาหารเสริม (นม) เพื่อใหเด็กนักเรียนมีสุขภาพที่ดี สงเสริมพัฒนาการเด็ก จัดซื้อ/จัดหาอาหารเสริมนม 335,777 335,777 335,777 335,777 335,777 กองการ

เกี่ยวกับการศึกษา และมีรางกายแข็งแรงพรอมสําหรับการเรียนรู ใหนักเรียน ศพด.ในสังกัด ศึกษา

เทศบาลตําบลจอมแจง

2 บริหารงานทั่วไป คาวัสดุ คาอาหารเสริม (นม) เพื่อใหเด็กนักเรียนมีสุขภาพที่ดี สงเสริมพัฒนาการเด็ก จัดซื้อ/จัดหาอาหารเสริมนม 601,687 601,687 601,687 601,687 601,687 กองการ

เกี่ยวกับการศึกษา และมีรางกายแข็งแรงพรอมสําหรับการเรียนรู ใหนักเรียนโรงเรียนร่ําเปงวิทยาและ ศึกษา

โรงเรียนวัดหวยไร

3 บริหารงานทั่วไป คาวัสดุ วัสดุกีฬา เพื่อสงเสริมใหประชาชน/เยาวชนใชเวลาวางใหเกิด จัดซื้ออุปกรณดานกีฬาพรือดนตรี 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ศึกษา

เกี่ยวกับการศึกษา วัสดุดนตรี ประโยชน โดยการเลนกีฬาหรือดนตรีพื้นเมือง พื้นเมืองใหแกประชาชน/เยาวชน

4 การรักษาความสงบ คาครุภัณฑ ที่ดิน ครุภัณฑยานยนตและ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนโดย รถพยาบาลฉุกเฉิน จํานวน 1 คัน สํานักปลัด

ภายใน และสิ่งกอสราง ขนสง ทั่วไปในการชวยเหลือดานกูชีพกูภัย ตามมาตรฐาน

5 การรักษาความสงบ คาครุภัณฑ ที่ดิน ครุภัณฑอื่นๆ เพื่อลดปญหาหรืออุบัติเหตุบนทองถนน สัญญาณไฟกระพริบ/ไฟฉุกเฉิน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สํานักปลัด

ภายใน และสิ่งกอสราง จํานวน 10 ชุด และกระจกโคง

จราจร จํานวน 20 ชุด บริเวณทาง

แยกทางรวมหรือจุดเสี่ยงบนถนนที่

อยูในความรับผิดชอบ

6 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ที่ดิน ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหมีคอมพิวเตอรที่เหมาะสมกับการใชงานใน เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน 87,000  -  -  -  - สํานักปลัด

และสิ่งกอสราง สํานักงาน (ทดแทนเครื่องเกาที่ชํารุด) ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม

นอยกวา 18.5 นิ้ว) จํานวน 3 

เครื่อง (ตอป)

7 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ที่ดิน ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหมีเครื่องพิมพที่เหมาะสมสําหรับใชในสํานักงาน จัดซื้อเครื่องพิมพ Mutifuntion 29,100 29,100 29,100 29,100 29,100 สํานักปลัด/

และสิ่งกอสราง อยางเพียงพอและทันตอการปฏิบัติงาน แบบฉีดหมึก (inkjet) จํานวน 3 กองคลัง

เครื่อง (ตอป)
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงานที่

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ที่ดิน ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหมีเครื่องพิมพที่เหมาะสมสําหรับใชในสํานักงาน เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 สํานักปลัด

และสิ่งกอสราง อยางเพียงพอและทันตอการปฏิบัติงาน LED ขาวดํา จํานวน 2 เครื่อง (ตอป)

9 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ที่ดิน ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหมีคอมพิวเตอรที่เหมาะสมกับการใชงานใน เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน  - 90,000 90,000 90,000 90,000 สํานักปลัด

และสิ่งกอสราง สํานักงาน (ทดแทนเครื่องเกาที่ชํารุด) ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม กองคลัง

นอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 3 

เครื่อง (ตอป)

10 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ที่ดิน ครุภัณฑโฆษณาและ เพื่อใหมีเครื่องรับโทรทัศนไวบริการประชาชนผูมารอ โทรทัศน LED ขนาด 32 นิ้ว 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 สํานักปลัด

และสิ่งกอสราง เผยแพร ติดตอราชการในสํานักปลัด จอภาพ 1920x1080 พิกเซล

จํานวน 1 เครื่อง

11 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ที่ดิน ครุภัณฑอื่นๆ เพื่อใหเทศบาลมีภาพในบริเวณจุดเสี่ยง/จุดสังเกต-ุ จัดซื้อและติดตั้งโทรทัศนวงจรปด 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 สํานักปลัด

และสิ่งกอสราง การณตางๆเพื่อประโยชนตอทางการ บริเวณจุดเสี่ยงตางๆของเทศบาล

จํานวน 20-30 จุด

12 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ที่ดิน ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหสํานักงานมีตูสําหรับจัดเก็บเอกสารหรือสิ่งของ ตูเหล็ก 2 บาน จํานวน 8 ตู (ตอป) 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 สํานักปลัด

และสิ่งกอสราง เครื่องใชตางๆของสํานักงาน กองคลัง

13 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ที่ดิน ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหสํานักงานมีตูสําหรับจัดเก็บเอกสารหรือสิ่งของ ตูกระจกบานเลื่อน 2 ชั้น ขนาด 1.2 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 สํานักปลัด

และสิ่งกอสราง เครื่องใชตางๆของสํานักงาน เมตร จํานวน 3 ตู (ตอป) กองคลัง

14 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ที่ดิน ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหสํานักงานมีตูสําหรับจัดเก็บเอกสารหรือสิ่งของ ตูล็อคเกอร 3 ชอง จํานวน 4 ตู 28,000  -  -  -  - สํานักปลัด

และสิ่งกอสราง เครื่องใชตางๆของสํานักงาน

15 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ที่ดิน ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีครุภัณฑ (เกาอี้)ไวสําหรับดําเนินงาน/กิจกรรม เกาอี้พลาสติก สําหรับใชในกิจการ 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 สํานักปลัด

และสิ่งกอสราง ตางๆของเทศบาลอยางเพียงพอตอการใหบริการ ของเทศบาล จํานวน 200 ตัว

ประชาชน

16 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ที่ดิน ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีครุภัณฑ (โตะ)ไวสําหรับดําเนินงาน/กิจกรรม โตะทํางานใชในกิจการของเทศบาล 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 สํานักปลัด

และสิ่งกอสราง ตางๆของเทศบาลอยางเพียงพอตอการใหบริการ จํานวน 2 ตัว (ตอป) กองคลัง
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงานที่

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 การศึกษา คาครุภัณฑ ที่ดิน ครุภัณฑสํานักงาน 1.เพื่อปรับปรุงหองทํางานใหมีบรรยากาศดีเหมาะสม เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง 34,000  -  -  -  - กองการ

และสิ่งกอสราง แกการใหบริการ (มีระบบฟอกอากาศ) ศึกษา/

2.เพื่อใหระบบทําความเย็นมีความสะอาดถูก ขนาด 12,000 บีทียู จํานวน 2 ศพด.

สุขลักษณะ เครื่อง

18 การศึกษา คาครุภัณฑ ที่ดิน ครุภัณฑสํานักงาน 1.เพื่อใหมีเครื่องทําความเย็น มีสภาพพรอมใชงานและเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง 96,000  -  -  -  - กองการ

และสิ่งกอสราง และมีความปลอดภัย (มีระบบฟอกอากาศ) ศึกษา/

2.เพื่อใหผูเรียนอยูในสภาพแวดลอมที่เหมาะสมเอื้อตอขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 4 ศพด.

การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี เครื่อง

3.เพื่อใหระบบทําความเย็นมีความเย็นมีความสะอาด

ถูกลักษณะ

19 การศึกษา คาครุภัณฑ ที่ดิน ครุภัณฑสํานักงาน 1.เพื่อบรรเทาความรอนในหองเรียน พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว 20,000  -  -  -  - กองการ

และสิ่งกอสราง 2.เพื่อแกปญหาอากาศรอนอบอาวในหองเรียน จํานวน 10 เครื่อง ศึกษา/

3.เพื่อใหอากาศในหองเรียนถายเทไดสะดวกขึ้น ศพด.

4.เพื่อเสริมสรางบรรยากาศการเรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพขึ้น

20 การศึกษา คาครุภัณฑ ที่ดิน ครุภัณฑสํานักงาน 1.เพื่อใหนักเรียนมีโตะเกาอี้นั่งเรียนอยางเพียงพอ โตะเกาอี้นักเรียน จํานวน 20 ชุด 60,000  -  -  -  - กองการ

และสิ่งกอสราง 2.เพื่อใหนักเรียนไดเรียนอยางสะดวกสบาย ศึกษา/

3.เพื่อใหครุและนักเรียนมีสภาแวดลอมในการเรียนการ ศพด.

สอนที่เหมาะสม

21 การศึกษา คาครุภัณฑ ที่ดิน ครุภัณฑสํานักงาน 1.เพื่อใหครูมีโตะเกาอี้ทํางานอยางเพียงพอ โตะเกาอี้ทํางาน จํานวน 1 ชุด 10,000  -  -  -  - กองการ

และสิ่งกอสราง 2.เพื่อใหครูจัดการเรียนการสอนไดอยางราบรื่น ศึกษา/

22 การศึกษา คาครุภัณฑ ที่ดิน ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหเด็กมีโตะและเกาอี้ นั่งรับประทานอาหารที่ถูก โตะอาหาร จํานวน 10 ชุด 60,000  -  -  -  - กองการ

และสิ่งกอสราง ลักษณะและปลอดภัย ศึกษา/

ศพด.
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23 การศึกษา คาครุภัณฑ ที่ดิน ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหสํานักงานมีตูสําหรับจัดเก็บเอกสารหรือสิ่งของ ตูบานเหล็ก จํานวน 3 ตู 16,500  -  -  -  - กองการ

และสิ่งกอสราง เครื่องใชตางๆของสํานักงาน ศึกษา/

ศพด.

24 การศึกษา คาครุภัณฑ ที่ดิน ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหมีคอมพิวเตอรที่เหมาะสมกับการใชงานใน เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน 16,000  -  -  -  - กองการ

และสิ่งกอสราง สํานักงาน สํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา ศึกษา/

18.5 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง ศพด.

25 การศึกษา คาครุภัณฑ ที่ดิน ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหมีคอมพิวเตอรที่เหมาะสมกับการใชงานใน เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน 22,000  -  -  -  - กองการ

และสิ่งกอสราง สํานักงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม ศึกษา/

นอยกวา 18.5 นิ้ว) จํานวน 1 ศพด.

เครื่อง

26 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ที่ดิน ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหสํานักงานมีตูสําหรับจัดเก็บเอกสารหรือสิ่งของ ตูเหล็กชนิดแบบสอดแฟม จํานวน 8,000  -  -  -  - กองชาง

และสิ่งกอสราง เครื่องใชตางๆของสํานักงาน 1 ตู

27 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ที่ดิน ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหมีคอมพิวเตอรที่เหมาะสมกับการใชงานใน เครื่องคอมพิวเตอร แบบที่ 2  - 90,000 90,000 90,000 90,000 สํานักปลัด/

และสิ่งกอสราง สํานักงาน (จอภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) กองคลัง

จํานวน 3 เครื่อง (ตอป)

28 บริหารงานทั่วไป/ คาครุภัณฑ ที่ดิน ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหมีเครื่องสํารองไฟฟาที่เหมาะสมกับการใชงาน เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 สํานักปลัด/

เคหะและชุมชน และสิ่งกอสราง ในสํานักงาน จํานวน 30 เครื่อง กองคลัง

29 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ที่ดิน ครุภัณฑยานยนตและ เพื่อใหมีรถจักรยานยนตที่เหมาะสมกับการใชงานใน รถจักรยานยนต ขนาด 120 ซีซี 50,500 50,500 50,500 50,500 50,500 สํานักปลัด

และสิ่งกอสราง ขนสง สํานักงาน จํานวน 1 คัน

30 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ที่ดิน ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีเครื่องทําความเย็น มีสภาพพรอมใชงานและมี เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือ 28,600  -  -  -  - สํานักปลัด

และสิ่งกอสราง ความปลอดภัย ชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู

31 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ที่ดิน ครุภัณฑเกษตร เพื่อใหมีเครื่องสูบน้ํา สําหรับสูบน้ําในเทศบาล เครื่องสูบน้ําแบบมอเตอรไฟฟา  - 11,000  -  -  - สํานักปลัด

และสิ่งกอสราง จํานวน 1 เครื่อง

123

งบประมาณ
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32 การศึกษา คาครุภัณฑ ที่ดิน ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีถังดับเพลิงในอาคารสํานักงาน ถังดับเพลิง 1 เครื่อง  - 10,000  -  -  - กกองการ

และสิ่งกอสราง ศึกษา

33 การศึกษา คาครุภัณฑ ที่ดิน ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีชั้นวางรองเทาที่เหมาะสมกับการใชงานใน ชั้นวางรองเทาแบบเหล็ก 1 ชุด  - 20,000  -  -  - กองการ

และสิ่งกอสราง อาคารสํานักงาน ศึกษา/

ศพด.

34 บริหารงานทั่วไป/ คาครุภัณฑ ที่ดิน ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีเครื่องถายเอกสาร สําหรับถายเอกสารใน เครื่องถายเอกสาร จํานวน 2 เครื่อง  - 120,000 120,000 120,000 120,000 สํานักปลัด

การศึกษา และสิ่งกอสราง สํานักงาน กองการ

ศึกษา/ศพด.

35 การศึกษา คาครุภัณฑ ที่ดิน ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีโตะพับไวใชในสํานักงาน โตะพับโฟเมกา จํานวน 10 ชุด  - 20,000  -  -  - กองการ

และสิ่งกอสราง ศึกษา/ศพด.

36 การศึกษา/ คาครุภัณฑ ที่ดิน ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหมีคอมพิวเตอรที่เหมาะสมกับการใชงานใน เครื่องคอมพิเตอร แบบที่ 2  - 60,000 60,000 60,000 60,000 กองการ

เคหะและชุมชน และสิ่งกอสราง สํานักงาน (จอภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) ศึกษา/

จํานวน 2 เครื่อง กองชาง

37 การศึกษา/ คาครุภัณฑ ที่ดิน ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหมีเครื่องพิมพที่เหมาะสมกับการใชงานใน เครื่องพิมพ Multifuction แบบฉีด  - 18,000 18,000 18,000 18,000 กองการ

เคหะและชุมชน และสิ่งกอสราง สํานักงาน หมึด (inkjet) จํานวน 2 เครื่อง ศึกษา/ศพด.

38 การศึกษา คาครุภัณฑ ที่ดิน ครุภัณฑยานยนตและ เพื่อใหมีรถจักรยานยนตที่เหมาะสมกับการใชงานใน รถจักรยานยนต ขนาด 120 ซีซ 50,500 50,500  -  -  - กองการ

และสิ่งกอสราง ขนสง สํานักงาน จํานวน 1 คัน ศึกษา/ศพด.

39 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ที่ดิน ครุภัณฑกอสราง เพื่อใหมีเครื่องเจาะคอนกรีต สําหรับใชในงานกอสราง เครื่องเจาะคอนกรีต จํานวน 1  - 37,000  -  -  - กองชาง

และสิ่งกอสราง เครื่อง

40 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ที่ดิน ครุภัณฑไฟฟาและ เพื่อใหมีเครื่องกําเนิดไฟฟา สําหรับใชในงานสํานักงาน เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 3 กิโลวัตต  - 23,300  -  -  - กองชาง

และสิ่งกอสราง วิทยุ และงานกอสราง จํานวน 1 เครื่อง

41 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ที่ดิน ครุภัณฑไฟฟาและ เพื่อใหมีตูลําโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ไวใชในเทศบาล ตูลําโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ ขนาด  - 8,500 8,500  -  - สํานักปลัด

และสิ่งกอสราง วิทยุ 15 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
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42 การรักษาความสงบ คาครุภัณฑ ที่ดิน ครุภัณฑไฟฟาและ เพื่อใหมีวิทยุสื่อสารใชในงานปองกันฯ วิทยุสื่อสารติดรถยนตพรอมติดตั้ง  - 22,000 22,000  -  - สํานักปลัด

ภายใน และสิ่งกอสราง วิทยุ จํานวน 1 ตัว (ตอป)

43 การรักษาความสงบ คาครุภัณฑ ที่ดิน ครุภันฑวิทยาศาสตร เพื่อใหมีบอรด หมอนรองศีรษะใชในงานปองกันฯ บอรด หมอนรองศีรษะ พรอมสายรัด  - 9,000 9,000 9,000 9,000 สํานักปลัด

ภายใน และสิ่งกอสราง หรือการแพทย 3 เสน จํานวน 1 ชุด

44 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ที่ดิน ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีไมโครโฟนใชในการประชุมและจัดกิจกรรม ไมโครโฟนพรอมอุปกรณ/ไมดลอย  - 60,000 60,000 600,000 60,000 สํานักปลัด

และสิ่งกอสราง จํานวน 12 ชุด

45 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ที่ดิน ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหมีเครื่องอานบัตรแบบอเนกประสงค ใชใน เครื่องอานบัตรแบบอเนกประสงค  - 12,000 12,000 12,000 12,000 สํานักปลัด

และสิ่งกอสราง สํานักงาน จํานวน 15 ตัว

46 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ที่ดิน ครุภัณฑสํารวจ เพื่อใหมีเครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียมแบบ เครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียม  -  - 49,000 49,000 49,000 กองชาง

และสิ่งกอสราง พกพา แบบพกพา จํานวน 2 เครื่อง

47 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ที่ดิน ครุภัณฑสํารวจ เพื่อใหมีลอวัดระยะทาง ใชในงานกอสราง ลอวัดระยะทาง จํานวน 1 เครื่อง  -  - 9,000 9,000 9,000 กองชาง

และสิ่งกอสราง

48 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ที่ดิน ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีตูเก็บเอกสารใชในสํานักงานใหเปนระเบียบ ตูเก็บแฟม ชนาด 40 ชอง  -  - 7,000 7,000 7,000 กองชาง

และสิ่งกอสราง เรียบรอย จํานวน 2 ตู

49 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ที่ดิน ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีเกาอี้ใชในสํานักงาน เกาอี้สํานักงาน จํานวน 3 ตัว  -  - 3,000 3,000 3,000 กองชาง

และสิ่งกอสราง

50 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ที่ดิน ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหมีเครื่องสแกนเนอรใชในสํานักงาน เครื่องสแกนเนอร  -  - 3,200 3,200 3,200 สํานักปลัด

และสิ่งกอสราง จํานวน 1 ตัว

51 การศึกษา คาครุภัณฑ ที่ดิน ครุภัณฑงานบาน เพื่อใหมีไสกรองน้ําใชอยางเหมาะสม ไสกรองน้ํา จํานวน 1 ตัว  -  - 10,000 10,000 10,000 กองการ

และสิ่งกอสราง งานครัว ศึกษา/ศพด.

52 การศึกษา คาครุภัณฑ ที่ดิน ครุภัณฑงานบาน เพื่อใหมีตูเย็นไวใชในสํานักงาน ตูเย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต   -  - 6,500 6,500 6,500 กองการ

และสิ่งกอสราง งานครัว จํานวน 1 ตู ศึกษา/ศพด.

53 การศึกษา คาครุภัณฑ ที่ดิน ครุภัณฑงานบาน เพื่อใหมีเครื่องตัดหญาไวใชในสํานักงาน เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน  -  - 9,500 9,500 9,500 กองการ

และสิ่งกอสราง งานครัว จํานวน 1 เครื่อง ศึกษา/ศพด.
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แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 72 23,218,840 75 61,184,500 131 62,587,020 144 68,017,020 135 67,217,020 557 282,224,400

รวม 72 23,218,840 75 61,184,500 131 62,587,020 144 68,017,020 135 67,217,020 557 282,224,400

2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

  2.1 แผนงานการเกษตร 19 747,000 19 7,470,000 27 917,000 27 917,000 27 917,000 119 4,245,000

รวม 19 747,000 19 7,470,000 27 917,000 27 917,000 27 917,000 119 4,245,000

3) ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศอยางยั่งยืน

  3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 8 350,000 8 350,000 8 350,000 8 350,000 8 350,000 40 1,750,000

รวม 8 350,000 8 350,000 8 350,000 8 350,000 8 350,000 40 1,750,000

4) ยุทธศาสตรการพัฒนา การอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

  4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 18 878,000 18 878,000 18 878,000 18 878,000 18 878,000 90 4,390,000

รวม 18 878,000 18 878,000 18 878,000 18 878,000 18 878,000 90 4,390,000

5) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต

  5.1 แผนงานการบริหารสาธารณสุข 11 6,848,000 11 6,848,000 11 6,848,000 11 6,848,000 11 6,848,000 55 34,240,000

  5.2 แผนงานการศึกษา 18 8,619,000 16 4,535,000 19 8,285,000 19 8,285,000 19 8,285,000 90 37,982,000

  5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 12 13,209,000 12 13,209,000 12 13,209,000 12 13,209,000 12 13,209,000 60 66,045,000

รวม 41 28,676,000 41 24,592,000 41 28,342,000 41 28,342,000 41 28,342,000 41 138,267,000
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                   บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลตําบลจอมแจง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม

ป 2561



ยุทธศาสตร

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

6) ยุทธศาสตรการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม

และการรักษาความสงบเรียบรอย

  6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10 974,000 10 974,000 10 974,000 10 974,000 10 974,000 50 4,870,000

  6.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2 1,550,000 2 1,550,000 2 1,550,000 2 1,550,000 2 1,550,000 10 7,750,000

รวม 12 2,524,000 12 2,524,000 12 2,524,000 12 2,524,000 12 2,524,000 60 12,620,000

7) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมือง

ที่ดี

  7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 14 425,000 14 425,000 14 425,000 14 425,000 14 425,000 70 2,125,000

รวม 14 425,000 14 425,000 14 425,000 14 425,000 14 425,000 70 2,125,000

รวมทั้งสิ้น 184 56,818,840 185 90,700,500 225 95,708,020 265 101,453,020 256 100,338,020 1,141 445,018,400
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยในชุมชน

   6. ยุทธศาสตการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย

   6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่ออํานวยความสะดวกแก จัดทําหรือตั้งจุดบริการประชา 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 รอยละความพึงพอใจของ ประชาชน นักทองเที่ยว สํานักปลัด

ชวงเทศกาลปใหม ประชาชน นักทองเที่ยวใหไดรับ ชนทั่วไป นักทองเที่ยว เพื่อให ผูรับบริการ ไดรับการอํานวยความ

ความสะดวกในการใชเสนทาง ขอมูลการเดินทางหรือ สะดวกในการใชเสนทาง

ชวงเทศกาลและเปนการเฝาระวัง ชวยเหลือหรืออํานวยความ สัญจรในชวงเทศกาล

ไมใหเกิดอุบัติเหตุทางถนน สะดวกหากเกิดกรณีฉุกเฉิน และชวยลดอุบัติเหตุ

2 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่ออํานวยความสะดวกแก จัดทําหรือตั้งจุดบริการประชา 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 รอยละความพึงพอใจของ ประชาชน นักทองเที่ยว สํานักปลัด

ชวงเทศกาลสงกรานต ประชาชน นักทองเที่ยวใหไดรับ ชนทั่วไป นักทองเที่ยว เพื่อให ผูรับบริการ ไดรับการอํานวยความ

ความสะดวกในการใชเสนทาง ขอมูลการเดินทางหรือ สะดวกในการใชเสนทาง

ชวงเทศกาลและเปนการเฝาระวัง ชวยเหลือหรืออํานวยความ สัญจรในชวงเทศกาล

ไมใหเกิดอุบัติเหตุทางถนน สะดวกหากเกิดกรณีฉุกเฉิน และชวยลดอุบัติเหตุ

3 โครงการปองกันแกไขปญหาหมอกควัน เพื่อปองกันแกไขปญหาหมอก จัดกิจกรรมรณรงคใหความรู 6,000 6,000 50,000 50,000 50,000 รอยละความพึงพอใจใน ปญหาหมอกควัน ไฟปา สํานักปลัด

ไฟปา ภัยแลง ควัน ไฟปา ภัยแลง การปองกันแกไขปญหา การแกไขปญหาหมอกควัน ภัยแลว ไดรับการ

หมอกควัน ไฟปา ภัยแลง หรือ ไฟปา ปองกันและแกไขอยางมี

จัดกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวของ ประสิทธิภาพ

4 โครงการฝกอบรม/ทบทวนและทัศนศึกษา เพื่อให อปพร.ไดรับการฝกอบรม จัดฝกอบรมใหความรูดานตางๆ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละความพึงพอใจของ อปพร.มีความรูดานการ สํานักปลัด

ดูงานของ อปพร. เพื่อเติมความรูและประสบการณ แก อปพร. และทัศนศึกษาดู ผูรวมโครงการ ชวยเหลือดานสาธารณ

ในการปฏิบัติหนาที่ งานนอกสถานที่ ภัยเพิ่มขึ้น

5 โครงการสงเสริมความรูเกี่ยวกับการปองกัน เพื่อเสริมสรางใหประชาชนไดมี จัดอบรมใหความรูดานการ 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 รอยละความพึงพอใจของ ประชาชนมีความรูดาน สํานักปลัด

สาธารณภัยแกประชาชน ความรูดานภัยสาธารณภัยและ ปองกันภัยสาธารณภัยตางๆ ผูรวมโครงการ ภัยสาธารณภัยและการ

การปองกัน ปองกันและแกไขอยางมี
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการบริหารจัดการศูนยปรองดอง เพื่อใหการบริหารจัดการศูนยฯ จัดอบรมหรือประชุมหรือจัดทํา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละความพึงพอใจของ ประชาชนมีความสมาน สํานักปลัด

สมานฉันทเทศบาล ไดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สื่อเผยแพรหรือจัดกิจกรรม ประชาชนในเขตเทศบาล ฉันทและมีสวนรวมใน

และประสิทธิผลโดยเนนความ ตางๆอันเกี่ยวเนื่องกับการสราง การสรางความปรอง

สามัคคีของประชาชนในระดับ ความปรองดองสมานฉันทระดับ ดองในระดับทองถิ่น

ตําบล ตําบล

7 โครงการฝกอบรมใหความรูดานการปองกัน 1.เพื่อเปนการใหความรูแก จัดฝกอบรมใหความรูดานการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละความพึงพอใจของ 1.ประชาชนทั่วไปมี สํานักปลัด

ไฟปาแกประชาชน ประชาชนทั่วไปดานการปองกัน ปองกันไฟปาแกประชาชนทั่วไป ผูเขารวมโครงการ ความรูดานการปองกัน

ไฟปา ไฟปาและมีสวนรวมใน

2.เพื่อเปนการสรางเครือขายใน การปองกันและแกไข

การเฝาระวังไฟปา ปญหา

2.ในเขตพื้นที่มีความ

เสี่ยงการเกิดไฟปาลดลง

3.มีเครือขายในการเฝา

ระวังไฟปามากขึ้น

8 จัดทําปายประจํา ซอย/ตรอกทุกหมูบาน/ 1.เพื่ออํานวยความสะดวกแก ติดตั้งปายประจําซอย/ตรอก 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละของพื้นที่ดําเนิน 1.ประชาชนทั่วไปไดรับ สํานักปลัด

ชุมชนในเขตเทศบาล ประชาชนโดยทั่วไปในการติดตอ ทุกหมูบาน/ชุมชน การ การติดตอสื่อสารภายใน

สื่อสารภายในหมูบาน/ชุมชน หมูบาน

2.เพื่อใหภายในหมูบาน/ชุมชน 2.ภายในหมูบาน/ชุมชน

มีความเปนระเบียบเรียบรอย มีความเปนระเบียบ

เรียบรอยมมากขึ้น

9 ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร (ทุกหมูบาน) เพื่อลดปญหาหรืออุบัติเหตุบน ติดตั้งไฟจราจร (แดง สม เขียว) 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 อัตราการเกิดอุบัติเหตุลด อุบัติเหตุบนทองถนนลด สํานักปลัด

ทองถนน นอยลง ลง

10 สรางแนวกันไฟรอบปาชุมชน ทุกหมูบาน เพื่อลดปญหาการไหมของปา แนวกันไฟบริเวณปาชุมชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อัตราการเผาปาหรือเผา ปญหาหมอกควันไฟปา สํานักปลัด

ชุมชน ลักษณะอื่นๆในพื้นที่ลดลง ภัยแลง ไดรับการปอง

กันและแกไข
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยในชุมชน

   6. ยุทธศาสตการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย

   6.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาการปองกันและแกไขปญหาอาญชกรรม อบายมุขและสิ่งเสพติด)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เพื่อใหความรูแกประชาชน จัดอบรมใหความรูดาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละความพึงพอใจของ ประชาชน/เยาวชน/ สํานักปลัด

เยาวชน กลุมเสี่ยงในดานการ ยาเสพติดหรือออกเยี่ยมดูแล ผูเขารวมโครงการ กลุมเสี่ยง มีความรูดาน

ปองกันแกไขยาเสพติด และใหความรูแกประชาชน สะดวกในการใชเสนทาง

เยาวชนและกลุมเสี่ยง การแกไขปญหา

ยาเสพติดและมีสวนรวม

ในการลดปญหา

ยาเสพติด

2 โครงการติดตั้งกลอง CCTV เพื่อปองกันการแพรระบาดของ ติดตั้งกลอง CCTV พรอมระบบ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 รอยละการแพรระบาด ปองกันการระบาดของ สํานักปลัด

ยาเสพติดภายในพื้นที่ ตามพื้นที่เสี่ยง ของยาเสพติดในพื้นที่ ยาเสพติดในพื้นที่

ลดลง
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การบริการจัดการบานเมืองที่ดี

   7. ยุทธศาสตการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

   7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาการเสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมภิบาลในการบริหารจัดการองคกร)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสงเสริมการบริหารจัดการหอพระ เพื่อใหการดูแลรักษาสถานที่ จัดจางผูดูแลทําความสะอาด 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของพื้นที่บริเวณ หอพระศตวรรษมุนีศรี สํานักปลัด

ศตวรรษมุนีศรีแมแตง บริเวณหอพระฯ มีความสวยงาม ตัดแตงหญาดูแลตนไม และจาย หอพระศตวรรษมุนีมีความ แมแตง มีความสวยงาม

และเหมาะสําหรับเปนสถานที่ใช เปนคาใชจายตางๆในการ สวยงาม และเหมาสําหรับเปน

ประกอบศาสนพิธี บริหารจัดการ สถานที่ใชประกอบ

ศาสนพิธี

2 โครงการเทศบาลบริการเชิงรุก (เทศบาล 1.เพื่อออกใหบริการประชาชน จัดกิจกรรมออกใหบริการดาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละความพึงพอใจของ ประชาชนไดรับความ สํานักปลัด

เคลื่อนที)่ ดานตางๆนอกสถานที่ ตางๆแกประชาชนนอกสํานัก ผูรับบริการ สะดวกและไดรับบริการ

2.เพื่อเปนการลดขั้นตอนการ งาน ดานตางๆอยางทั่วถึง

ปฏิบัติงานและรับฟงความคิดเห็น

ของประชาชนดานตางๆ

3 โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผน 1.เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวน จัดเวทีประชาคมใหประชาชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของแผนชุมชนที่ 1.ประชาชนมีสวนรวม สํานักปลัด

พัฒนาเทศบาล รวมในการพัฒนาทองถิ่นและ ทุกหมูบาน/ชุมชนไดเสนอความ สอดคลองกับแผนพัฒนา ในการพัฒนาทองถิ่น

เสนอแนวทางในการแกไขปญหา ตองการในการพัฒนาหรือแกไข เทศบาล และเสนอแนวทางใน

ตางๆ รวมถึงเปนการสงเสริมการ ในพื้นที่ของตน ทั้งนี้เพื่อนํา การแกไขปญหาตางๆ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ ความตองการ/ปญหาดังกลาว รวมถึงเปนการสงเสริม

2.เพื่อใหแผนชุมชนของแตละหมู มาบรรจุไวในแผนพัฒนา การปกครองระบอบ

บานสอดคลองกับแผนพัฒนาของ เทศบาล ประชาธิปไตยฯ

เทศบาล 2.เพื่อใหแผนชุมชนสอด

คลองกับกับแผนพัฒนา

ของเทศบาล
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4 โครงการประชุมสภาเทศบาลสัญจร เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวน จัดประชุมสภานอกสถานที่เพื่อ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 รอยละความพึงพอใจของ ประชาชนมีสวนรวม สํานักปลัด

รวมประชุมสภาฯ รวมถึงเปนการ รับฟงความคิดเห็นของประชา ผูเขารวมโครงการ ประชุมสภาฯ และได

สงเสริมการปกครองระบอบ ชนในดานตางๆ เสนอความคิดเห็นตางๆ

ประชาธิปไตยฯ

5 โครงการบริหารจัดการศูนยการเรียน เพื่อบริหารจัดการศูนยใหมี สงเสริมการบริหารจัดการของ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 รอยละความพึงพอใจของ บริหารจัดการศูนยฯ ให สํานักปลัด

ไอ.ซ.ีที. "เพื่อพอหลวง" ตําบลขี้เหล็ก ประสิทธิภาพในการบริการ ศูนยฯ ผูรับบริการ มีประสิทธิภาพในการให

ประชาชน บริการประชาชน

6 โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับสิทธิ- เพื่อใหขาราชการ/พนักงานจาง จัดอบรมใหความรูดาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละการปฏิบัติราชการ ขาราชการ/พนักงาน สํานักปลัด

ประโยชนและเสนทางความกาวหนาในการ ทราบถึงกฎ ระเบียบ/ขอบังคับ หลักเกณฑการบริหารบุคคล ในหนวยงานมีประสิทธิ จางมีความรูดานหลัก

ปฏิบัติราชการ และหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการ และกฎหมายที่เกี่ยวของ ภาพเพิ่มขึ้น เกณฑการบริหารงาน

ปฏิบัติงานราชการ,ความกาวหนา บุคคลและกฎระเบียบ

ในสายงาน,สิทธิสวัสดิการ ที่เกี่ยวของเพิ่มขึ้น

7 โครงการอบรมใหความรูเรื่องการปองกัน เพื่อใหความรูแกบุคลากรใน จัดอบรมใหความรูดานหลัก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละการปฏิบัติราชการ ขาราชการ/พนักงาน สํานักปลัด

ผลประโยชนทับซอน สังกัดเรื่องการปองกันผล เกณฑการบริหารงานบุคคล ในหนวยงานมีประสิทธิ จางมีความรูดานหลัก

ประโยชนทับซอน และกฎหมายที่เกี่ยวของ ภาพเพิ่มขึ้น เกณฑการบริหารงาน

บุคคลและกฎระเบียบ

ที่เกี่ยวของเพิ่มขึ้น

8 โครงการอบรมใหความรูดานบทบาทหนาที่ เพื่อสงเสริมคณะกรรมการหมู- จัดอบรมใหความรูดานตางๆ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละการมีสวนรวมใน การพัฒนาทองถิ่นเปน สํานักปลัด

ของคณะกรรมการหมูบานในการมีสวนรวม บานมีความรูความในบทบาท ที่เกี่ยวของกับบทบาทหนาที่ การพัฒนาทองถิ่นเพิ่มมาก ไปในทิศทางเดียวกันกับ

ในการพัฒนาทองถิ่น หนาที่ของตนเองในการมีสวนรวม ของคณะกรรมการหมูบาน ขึ้น การพัฒนาหนวยงานอื่น

ในการพัฒนา โดยเฉพาะการมีสวนรวมในการ ในพื้นที่มากขึ้น

พัฒนาทองถิ่น
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9 โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ เพื่อสงเสริมจิตสํานึกที่ดีเหมาะ จัดอบรมดานการพัฒนาและ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 รอยละของการปฏิบัติ บุคลากรในสังกัดมีจิต สํานักปลัด

ขาราชการ/พนักงาน สําหรับการปฏิบัติหนาที่ราชการ สงเสริมจิตสํานึก ดานคุณธรรม ราชการในหนวยงาน สํานึกในการปฏิบัติหนา

ของขาราชการ/พนักงานจาง และจริยธรรม มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ที่ราชการและในการให

บริการประชาชน

10 โครงการบริการประชาชนเพื่อชําระภาษี 1.เพื่ออํานวยความสะดวกแก จัดกิจกรรมบริการประชาชน 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 รอยละความพึงพอใจของ 1.ประชาชนไดรับความ กองคลัง

นอกสถานที่ ประชาชนในการชําระภาษี/ ดานรับชําระภาษีและคาธรรม ผูรับบริการ สะดวกในการชําระภาษี

คาธรรมเนียมอื่นๆ เนียมอื่นๆที่อยูในอํานาจหนาที่ และคาธรรมเนียมอื่นๆ

2.เพื่อใหมีจํานวนผูชําระภาษี/ ของเทศบาล นอกสถานที่ 2.เทศบาลสามารถจัด

คาธรรมเนียมอื่นๆเพิ่มขึ้น เก็บรายไดเพิ่มมากขึ้น

3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัด

เก็บรายไดของเทศบาล

11 โครงการแผนที่ภาษีเทศบาลตําบลจอมแจง เพื่อใหมีแผนที่ภาษีที่เปนแนวทาง จัดทําแผนภาษีภาษีของ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละแผนที่ภาษี เทศบาลมีแผนที่ภาษีที่ กองคลัง

ชัดเจนของเทศบาล เทศบาลใหเปนรูปธรรมตาม สามารถนํามาปฏิบัติงาน สามารถใชงานไดอยาง

ระเบียบ ไดอยางชัดเจน มีประสิทธิภาพ

12 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผูดูแลเด็ก จัดใหมีหรือสงครูผูดูแลเด็ก/ผูดู 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละการปฏิบัติหนาที่ ครูผูดูเด็ก/ผูดูเด็กในสัง- กองการ

ศึกษาในสังกัดเทศบาล /ผูดูแลเด็ก ของ ศพด.ในสังกัด แลเด็ก ในสังกัดเขาอบรมหรือ ของครูมีคุณภาพมากขึ้น กัดมีความรูเพิ่มมากขึ้น ศึกษา

เทศบาล ศึกษาในหลักสูตรตางๆ

13 โครงการศึกษาดูงานของครูและบุคลากร เพื่อสงเสริมการพัฒนาครูและ จัดศึกษาดูงานในหนวยงานที่มี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละการปฏิบัติหนาที่ ครูผูดูเด็ก/ผูดูเด็กในสัง- กองการ

ทางการศึกษาในสังกัดเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาใหเปน ความโดดเดนดานการเรียนการ ของครูมีคุณภาพมากขึ้น กัดมีความรูเพิ่มมากขึ้น ศึกษา

บุคคลที่มีคุณภาพ สอน

14 โครงการจัดทํา/ปรับปรุงเวปไซตของ เพื่อใหมีชองทางสําหรับบริการ จัดจางจัดทําเวปไซต 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 รอยละความพึงพอใจของ ประชาชนไดรับทราบ กองการ

เทศบาล ขอมูลดานตางๆแกประชาชนและ ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ประชาชนผูติดตอเทศบาล ขอมูลตางๆสะดวกมาก ศึกษา

อํานวยความสะดวกในการสืบคน ของเทศบาลเปนประจําทุกป ดวยชองทางอินเตอรเน็ต/ ขึ้น

ขอมูลตางๆที่เกี่ยวกับเทศบาล จํานวน 1 ระบบ เว็บไซต
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15 อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ อุดหนุนองคกรปกครองสวน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 90 การบริหารจัด การบริหารจัดการศูนย กองคลัง

โครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวม ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย ทองถิ่นเขตอําเภอแมแตง การศูนยฯ บรรลุวัตถุ ปฏิบัติการรวมฯบรรลุ

ในการชวยเหลือประชาชนขององคกร เหลือประชาชนขององคกร ประสงค วัตถุประสงค

ครองสวนทองถิ่ร ปกครองสวนทองถิ่นใหบรรลุ

วัตถุประสงค
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