
 
 

 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี

(พ.ศ. 2561-2564) 

 

 

 

 

 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง     

อ าเภอสันป่าตอง   จังหวัดเชียงใหม่ 

งานวเิคราะห์นโยบายและแผน 

ส านักปลัดเทศบาล 



 
 

สารบัญ 

 
หน้า 

 

สว่นที่  1  สภาพทั่วไปและขอ้มูลพ้ืนฐาน         1 

 

สว่นที่  2  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2557-2560           14 

 

สว่นที่  3  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               21 

 

สว่นที่  4  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ               68 

 

สว่นที่  5  การติดตามและประเมินผล                 166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

ส่วนที่  1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1.  ด้านกายภาพ 

1.1  ที่ตั้งของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

  เทศบาลต าบลบ้านกลาง เดมิเป็นสุขาภิบาลบ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ตาม

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2515 ต่อมาได้มกีารยกฐานะตามพระราชบัญญัติ

การเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับฎีกา เลม่ที่ 

116 ตอนที่ 9ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์  2542 มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ 25 พฤษภาคม 2542 เทศบาลต าบล

บ้านกลาง ต้ังอยูใ่นเขตอ าเภอสันป่าตอง จังหวดัเชียงใหม่ ต้ังอยูท่างทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่บนทางหลวง

หมายเลข 108 เชียงใหม่-ฮอด ห่างจากตัวอ าเภอสันป่าตอง ประมาณ 8 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัว

จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 30 กิโลเมตร เทศบาลต าบลบ้านกลางมีเนื้อที่ประมาณ 23.84 ตารางกิโลเมตร 
 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 

  เทศบาลต าบลบ้านกลาง  มีสภาพพืน้ที่เป็นที่ราบดินเหนียวรว่นปนทราย  ดนิทราย  มีล าน้ า

ขานไหลผ่านเขตชุมชนจากทิศเหนือไปยังทิศใต้ซึ่งเป็นที่ราบ 
 

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 

  เป็นแบบมรสุม 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว โดยในฤดูร้อนจะร้อนและแห้งที่สุด

ประมาณเดอืนมีนาคม – เมษายน ฤดูฝน ฝนตกชุกประมาณเดอืนสงิหาคม และฤดูหนาวจะหนาวในช่วงเดือน

ธันวาคม  ถึงเดอืนมกราคม  
 

1.4  ลักษณะของดิน 

  กลาง  มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบดินเหนียวร่วนปนทราย  ดินทราย  มีล าน้ าขานไหลผ่านเขต

ชุมชนจากทิศเหนือไปยังทิศใต้ซึ่งเป็นที่ราบ 
 

1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า 

  ในเขตเทศบาลต าบลบ้านกลาง  มีแหล่งน้ าใหญ่ไหลผ่าน  คือล าน้ าขาน  ซึ่งพัดผ่านขอบเขต

ด้านตะวันตกของพ้ืนที่  โดยน้ าจะไหลลงมาจากทิศเหนือ  มีน้ าหลากช่วงฤดูฝนและในบางปีอาจแห้งขอด

ในช่วงฤดูแล้ง 
 

1.6  ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

  ลักษณะป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นป่าไมผ้ลัดใบ  โดยป่าประเภทไมผ่ลัดใบไดแ้ก่  ป่าดงดิบและป่าสน

เขา  สว่นป่าประเภทผลัดใบ  ได้แก่ป่าเบญจพรรณ  ป่าเต็งรังหรือป่าแพะ
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2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1  เขตการปกครอง 

ทิศเหนือ ติดต่ออาณาเขต อบต.ยุหว่า และอบต.มะขามหลวง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

ทิศตะวันออก ติดต่ออาณาเขต อบต.มะขุนหวาน และอบต.บ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

ทิศตะวันตก ติดต่ออาณาเขต อบต. ทุ่งสะโตก อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

ทิศใต้ ตดิต่ออาณาเขต อบต. ท่าวังพร้าว อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

เขตการปกครอง 4 ต าบล 15 หมู่บ้าน รวมพื้นที่ทั้งหมด 23.84 ตารางกโิลเมตร 

1.  ต าบลบ้านกลาง หมู่ 1 , 2 , 3 , 4 , 6, 9 , 11 

2.  ต าบลมะขามหลวง หมู่ 5 , 8 

3.  ต าบลมะขุนหวาน หมู่ 3 , 4 , 8 

4.  ต าบลท่าวังพร้าว หมู่ 1, 2 , 3 
 

2.2  การเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง เมื่อวันที่  25  สิงหาคม  2556 

รายการ สมาชิกสภาเทศบาลต าบล

บ้านกลางเขต 1 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบล

บ้านกลาง เขต 2 

จ านวนผู้มสีทิธิเลอืกต้ัง 4,169   คน 4,136   คน 

มาใช้สิทธิเลอืกต้ัง 3,035   คน 3,359   คน 

คิดเป็นร้อยละ 72.80    80.44 

จ านวนบัตรดี 2,756  บัตร 3,008  บัตร 

คิดเป็นร้อยละ 90.81 89.55 

จ านวนบัตรเสยี 174   บัตร 230   บัตร 

คิดเป็นร้อยละ 5.73 6.85 

จ านวนบัตรไมป่ระสงค์ลงคะแนน 105   บัตร 121   บัตร 

คิดเป็นร้อยละ 3.46 3.60 
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การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่  22  กุมภาพันธ์  2557 

รายการ 

 

นายกเทศมนตรีต าบลบ้านกลาง 

จ านวนผู้มสีทิธิเลอืกต้ัง 8,420   คน 

มาใช้สิทธิเลอืกต้ัง 5,912    คน 

คิดเป็นร้อยละ 70.29 

จ านวนบัตรดี 5,567   บัตร 

คิดเป็นร้อยละ 74.07 

จ านวนบัตรเสยี 150   บัตร 

คิดเป็นร้อยละ 2.53 

จ านวนบัตรไมป่ระสงค์ลงคะแนน 201   บัตร 

คิดเป็นร้อยละ 3.40 
 

3.  ประชากร 

3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

จ านวนประชากรตามสถติิการลงทะเบียน  ณ  เดอืน  กันยายน  พ.ศ.2559  ปีลา่สุด  แยกจ านวน 

ชาย – หญงิ  และจ านวนประชากรในรอบ  5  ปีที่ผ่านมา 

รายการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ชาย 4,984 4,953 4,965 3,694 4,880 

หญิง 5,469 5,455 5,447 4,170 5,434 

รวม 10,543 10,408 10,412 7,864 10,314 
 

3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ข้อมูลสถิติประชากร  แยกรายละเอียด  ของเดอืน  กันยายน  2559 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

น้อยกว่า  1  ป ี 48 25 73 

1  ป ี 35 26 61 

2  ป ี 52 42 94 

3  ป ี 39 40 79 

4  ป ี 47 37 84 

5  ป ี 49 32 81 

6  ป ี 30 40 70 



 

4 
 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

7  ป ี 48 33 81 

8  ปี 65 50 115 

9  ป ี 44 50 94 

10  ป ี 44 46 90 

11  ป ี 44 48 92 

12  ป ี 45 47 92 

13  ป ี 57 47 104 

14  ป ี 46 45 91 

15  ป ี 43 42 85 

16  ป ี 48 47 95 

17  ป ี 52 32 84 

18  ปี 51 61 112 

19  ป ี 50 63 113 

20  ป ี 71 58 129 

21  ป ี 60 68 128 

22  ป ี 70 56 126 

23  ป ี 75 59 134 

24  ป ี 76 92 168 

25  ป ี 86 98 184 

26  ป ี 58 64 122 

27  ป ี 64 69 133 

28  ป ี 56 49 105 

29  ป ี 48 65 113 

30  ป ี 61 67 128 

31  ป ี 73 70 143 

32  ป ี 79 73 152 

33  ป ี 55 85 140 

34  ป ี 91 74 165 

35  ป ี 70 82 152 

36  ป ี 80 88 168 
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ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

37  ป ี 83 78 161 

38  ปี 84 94 178 

39  ป ี 82 92 174 

40 71 67 138 

41  ป ี 70 67 137 

42  ป ี 46 59 105 

43  ป ี 69 52 121 

44  ป ี 61 80 141 

45  ป ี 59 70 129 

46  ป ี 64 68 132 

47  ป ี 74 81 155 

48  ป ี 68 86 154 

49  ป ี 69 94 163 

50  ป ี 82 99 181 

51  ป ี 81 104 185 

52  ป ี 74 101 175 

53  ป ี 73 115 188 

54  ป ี 86 108 194 

55  ป ี 89 119 208 

56  ป ี 107 121 228 

57  ป ี 103 117 220 

58  ป ี 92 113 205 

59  ป ี 91 123 214 

60  ป ี 79 107 186 

61  ป ี 90 124 214 

62  ป ี 73 103 176 

63  ป ี 83 100 183 

64  ป ี 63 94 157 

65  ป ี 49 63 112 

66  ป ี 48 64 112 
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ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

67  ป ี 51 49 100 

68  ป ี 48 36 84 

69  ป ี 32 42 74 

70  ป ี 37 39 76 

71  ป ี 19 24 43 

72  ป ี 14 31 45 

73  ป ี 24 32 56 

74  ป ี 25 27 52 

75  ป ี 14 26 40 

76  ป ี 18 21 39 

77  ป ี 10 20 30 

78  ปี 20 17 37 

79  ป ี 18 27 45 

80  ปี 17 19 36 

81  ปี 17 19 36 

82  ป ี 17 20 37 

83  ปี 11 22 33 

84  ป ี 17 27 44 

85  ป ี 16 12 28 

86  ป ี 10 12 22 

87  ปี 9 11 20 

88  ปี 6 12 18 

89  ป ี 12 8 20 

90  ป ี 10 4 14 

91  ป ี 9 4 13 

92  ป ี 2 6 8 

93  ป ี 4 6 10 

94  ป ี 3 5 8 

95  ป ี 1 4 5 

96  ป ี 2 0 2 
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ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

97  ป ี 0 1 1 

98  ป ี 0 0 0 

99  ป ี 1 0 1 

100  ปี 0 0 0 

มากกว่า  100  ป ี 1 1 2 
 

4.  สภาพทางสังคม 

4.1  การศึกษา 

สังกัด เทศบาลต าบลบ้านกลางรับผดิชอบ 

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 4 

จ านวนนักเรยีน 144 

จ านวนครู อาจารย์ 7 

ระดับก่อนประถมศึกษา  

จ านวนโรงเรียน 1 

จ านวนห้องเรียน 6 

จ านวนนักเรยีน 270 

จ านวนครู อาจารย์ 3 

ระดับประถมศึกษา  

จ านวนโรงเรียน 1 

จ านวนห้องเรียน 12 

จ านวนนักเรยีน 664 

จ านวนครู อาจารย์ 12 

ระดับมัธยมศึกษา  

จ านวนโรงเรียน 1 

จ านวนห้องเรียน 6 

จ านวนนักเรยีน 488 

จ านวนครู อาจารย์ 17 
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4.2  สาธารณสุข 

สถานีอนามัยต าบลบ้านกลาง จ านวน 1  แห่ง 

บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  3    คน 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่  1   คน 

อสม.  290   คน 

คลินิกเอกชน              2          แห่ง 
 

4.3  อาชญากรรม 

  - 

4.4  ยาเสพตดิ 

  - 
 

4.5  การสังคมสงเคราะห์ 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง  เบิกจา่ยเบี้ยยังชีพประเภทต่างๆ ให้แก่ประชาชนในพืน้ที่เทศบาลต าบลบ้านกลาง  

ดังน้ี  (ข้อมูลล่าสุด  เดอืนตุลาคม  2559) 

 จ านวนผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

ช่วงอาย ุ จ านวน (คน) งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ช่วงอายุ  60-69  ป ี  1,230 738,000.- 

ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ช่วงอายุ  70-79  ป ี 411 287,700.- 

ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ช่วงอายุ  80-89  ปี 266 212,800.- 

ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ช่วงอายุ  90 ปีขึ้นไป 47 47,000.- 

รวม   1,954 1,285,500.- 
 

 จ านวนผู้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ 

หมู่บ้าน จ านวน (คน) งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการในพ้ืนที่  15  หมู่บ้าน   363 290,400.- 
 

5.  ระบบบริการพื้นฐาน 

5.1  การคมนาคมขนส่ง   

  เทศบาลต าบลบ้านกลาง  มีถนนสายหลักในเขตเทศบาล  จ านวน  1  สาย  คือทางหลวง

แผ่นดนิหมายเลข  108  สายเชียงใหม่-ฮอด  ส าหรับการคมนาคมภายในเขตเทศบาลของชุมชนแตล่ะ
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หมู่บ้านมีถนนลาดยางและคอนกรีตเช่ือมติดต่อกันโดยตลอด  ทั้ง  15  หมู่บ้าน  สามารถติดต่อสัญจร

ระหว่างหมู่บ้านตลอดจนติดต่อกับอ าเภอและจังหวัดไดส้ะดวกรวดเร็ว  ทุกฤดูกาล 
 

5.2  การไฟฟ้า 

  จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  5,334  ครัวเรือน 

  พ้ืนที่ไดรั้บบริการ   ร้อยละ  100 

  ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง) 1,800  จุด 
 

5.3  การประปา 

  จ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา  840  ครัวเรือน 

  หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา  เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

  น้ าประปาที่ผลติได้จ านวน  480  ลูกบาศก์เมตร/วัน 

5.4  โทรศัพท์ 

  จ านวนโทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นที่ จ านวน  1,309  หมายเลข 

  จ านวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพืน้ที่ จ านวน       22  หมายเลข 

  ระบบเสยีงตามสาย/หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการครอบคลุมทุกหมู่บ้าน  15  หมู่บา้น 
 

5.5  ไปรษณย์ีหรอืการสื่อสารหรือการขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 

  อ าเภอสันป่าตองมีส านักงานไปรษณีย์ที่ให้บริการ  จ านวน  1  แห่ง  ซึ่งเทศบาลต าบลบ้าน

กลาง  สามารถติดต่อรับบรกิาร  ได้อยา่งสะดวก  รวดเร็ว 
 

6.  ระบบเศรษฐกจิ 

6.1  การเกษตร 

  การเกษตรที่ส าคัญคอื  การปลูกข้าว  มีการท านาปีละครัง้เป็นหลัก  นอกจากน้ันมีการท าไร่  

ท าสวน  แตร่ายได้ยังไมเ่พ่ิมเท่าที่ควร  เน่ืองจากปัญหาขาดแคลนน้ าที่ใช้ในการเกษตร  ซึ่งมน้ี าไม่เพียงพอกับ

พ้ืนที่เกษตรกรรมในฤดูแล้ง 
 

6.2  การประมง 

  - 

6.3  การปศุสัตว ์

  ประชากรร้อยละ  60  ท าการเลีย้งสัตว์เลี้ยง  เช่น  หมู่  ไก่  เป็ด  ววั  ควาย  ควบคู่กับการ

ท าการเกษตรกรรม  และมีฟาร์มเลีย้งไก่ขนาดกลาง  จ านวน  6  แห่ง 
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6.4  การบรกิาร 

  ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านกลาง  เป็นเขตพืน้ที่แบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท  อีกทัง้เป็นเสน้ทางที่

เป็นทางผ่านหลัก  จึงมแีหลง่ประกอบการเป็นจ านวนมาก 

  สถานประกอบการดานพาณิชยกรรม 

  สถานีบริการ  4      แห่ง 

  ตลาดเอกชน  3      แห่ง 

  ร้านค้าทั่วไป  120  แห่ง   

  สถานประกอบการเทศพาณิชย์ 

  โรงฆ่าสัตว์  1      แห่ง 

  สถานประกอบการดา้นบรกิาร 

  โรงแรม    11    แห่ง จ านวนห้องพัก  220  ห้อง 

  ธนาคาร                      2     แห่ง (ธนาคารไทยพาณิชย์) , (ธกส.) 

  สถานที่จ าหน่ายอาหาร  ตาม  พรบ. สาธารณสุข  25  แห่ง 
 

6.5  การท่องเที่ยว 

  สถานที่ท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านกลาง  เป็นในดา้นแหลง่ท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม  สถาปัตยกรรม  วัดในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบทั้ง  15  หมู่บ้าน 
 

6.6  อุตสาหกรรม 

  โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง  แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  จ านวน  6  แห่ง  ดังน้ี 

  1.  บรษิัทลโีอฟู้ดส์  จ ากัด 

  2.  หจก.เอี่ยมกสิกจิ 

  3.  บรษิัทเชียงใหม่อุตสาหกรรม  จ ากัด 

  4.  บรษิัทนิธฟู้ิดส ์ จ ากัด 

  5.  บรษิัทเอสอารแ์อคโกรแพค  จ ากัด 

  6.  หจก.บูรพาห้องเย็น  
 

6.7  การพาณชิย์และกลุ่มอาชีพ 

  เทศบาลต าบลบ้านกลาง  มีกลุ่มอาชีพที่ส าคัญหลากหลายกลุ่มอาชีพ  อาทิ  เช่น  กลุ่มจักร

สาน  กลุ่มท าข้าวแตน  กลุ่มเย็บผ้า  ฯลฯ   
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6.8  แรงงาน 

  สว่นใหญเ่ป็นแรงงานที่มาจากหลายพืน้ที่เน่ืองจากอ าเภอสันป่าตองมีท าเลที่ต้ังอยูใ่กลตั้ว

เมือง  และมีการคมนาคมสะดวก  มีสถานบรกิาร  สถานประกอบการมากมายหลายอย่าง  จึงมแีรงงงาน

ประเภทต่างๆ  มาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่เป็นจ านวนมาก 
 

7.  เศรษฐกจิพอเพยีงท้องถิ่น  (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

7.1  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรอืชุมชน 

รายช่ือหมู่บ้านและต าบลในเขตเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
 

ที ่ หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน ต าบล หมายเหต ุ

1. 1 บ้านปวงสนุก บ้านกลาง พืน้ที่บางส่วน 

2. 2 บ้านหนองแท่น บ้านกลาง พืน้ที่ทั้งหมด 

3. 3 บ้านทุ่งเสี้ยว บ้านกลาง พืน้ที่ทั้งหมด 

4. 4 บ้านต้นกอก บ้านกลาง พืน้ที่ทั้งหมด 

5. 6 บ้านพระเจ้าทองทิพย์ บ้านกลาง พืน้ที่ทั้งหมด 

6. 9 บ้านป่าสัก บ้านกลาง พืน้ที่ทั้งหมด 

7. 11 บ้านท้องฝาย บ้านกลาง พืน้ที่ทั้งหมด 

8. 5 บ้านทุ่งฟ้าบด มะขามหลวง พืน้ที่ทั้งหมด 

9. 8 บ้านแท่นทอง – ข่วงมื่น มะขามหลวง พืน้ที่ทั้งหมด 

10. 3 บ้านพระบาทย้ังหวีด มะขุนหวาน พืน้ที่ทั้งหมด 

11. 4 บ้านม่วงพ่ีน้อง มะขุนหวาน พืน้ที่ทั้งหมด 

12. 8 บ้านพระเจ้าสององค์ มะขุนหวาน พืน้ที่ทั้งหมด 

13. 1 บ้านต้นแหนหลวง ท่าวังพร้าว พืน้ที่ทั้งหมด 

14. 2 บ้านทุ่งแป้ง ท่าวังพร้าว พืน้ที่ทั้งหมด 

15. 3 บ้านทุ่งหลุก ท่าวังพร้าว พืน้ที่ทั้งหมด 
 

7.2  ข้อมูลด้านการเกษตร 

  ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านกลาง  มีการปลูกพืชเศรษฐกิจต่างๆ  เป็นหลัก   

เช่น  ล าไย  มะม่วง  เป็นต้น 
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7.3  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

  พ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านกลาง  มีแม่น้ าหลักไหลผ่าน  จ านวน  2  สาย  ซึ่งแม่น้ าฝั่งทิศ

ตะวันตกมีแม่น้ าขานไหลผ่าน  ฝั่งเลยีบถนนสาย  108  มีคลองชลประทานไหลผา่น  นอกจากน้ันเป็นล า

เหมืองธรรมชาติ   
 

7.4  ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน  น้ าใช้  (หรอืน้ าเพื่อการอุปโภค  บรโิภค) 

  หมู่บ้านในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านกลาง  สว่นใหญใ่ช้น้ าประปาหมู่บ้านเป็นแหลง่น้ าส าหรับ

อุปโภคบริโภค  และใช้บ่อน้ าเป็นส่วนน้อย 
 

8.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

8.1  การนับถือศาสนา 

  ประชาชนสว่นใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ  98  ของประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล

ต าบลบ้านกลาง  ที่เหลอืนับถือศาสนาอื่นๆ  ร้อยละ  2 
 

8.2  ประเพณีและงานประจ าปี    

  เน่ืองจากประชากรสว่นใหญเ่ป็นพุทธศาสนิกชน จึงมักมกีารท าบุญตักบาตรเป็นประจ าในวัน

พระมีวิถีชีวิตเรียบง่ายเช่นเดยีวกับชาวลา้นนาทั่วไป คือมีการใช้ค าเมือง หรือภาษาพืน้เมืองในการสื่อสาร สว่น

ประเพณทีี่ส าคัญน้ัน ได้แก่ สงกรานต์ ลอยกระทง ประเพณปีอยหลวง สลากภัตร์ ประเพณสีรงน้ าพระธาตุ 

และวันส าคัญทางพุทธศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา ออกพรรษา ฯลฯ  
 

8.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น   ภาษาถิ่น 

  ประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านกลาง  มีภาษาถิ่นที่ใช้กันเป็นประจ า  อาทิเช่น  ภาษาเขิน  

และภาษาค าเมือง   
 

8.4  สินค้าพื้นเมืองและของทีระลึก 

  1.  ผลติภัณฑ์เสื้อผ้าพ้ืนเมืองคันฝ้าย 

  2.  ผลติภัณฑ์ผ้าภูดาว 

  3.  ผลติภัณฑ์จากไม้และกระดาษสา 

  4.  ผลติภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป(ลูกประคบ) 
 

9.  ทรัพยากรธรรมชาติ 

9.1  น้ า 

  ค่าเฉล่ียปรมิาณน้ าฝนตลอดปี  962.09  มิลลเิมตร 
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ในเขตเทศบาลต าบลบ้านกลาง  มีล าน้ าใหญไ่หลผา่น  คือ  ล าน้ าแม่ขาน  ซึ่งพัดผา่นขอบเขตดา้นตะวันตก

ของพ้ืนที่  โดยน้ าจะไหลลงมาจากทิศเหนือ  มน้ี าหลากช่วงฤดูฝนและในบางปีอาจแห้งขอดในช่วงฤดูแล้ง 

9.2  ป่าไม ้

  ลักษณะป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นป่าไมผ้ลัดใบ  โดยป่าประเภทไมผ่ลัดใบได้แก่  ป่าดงดิบและป่าสน

เขา  สว่นป่าประเภทผลัดใบ  ได้แก่ป่าเบญจพรรณ  ป่าเต็งรังหรือป่าแพะ 
 

9.3  ภูเขา 

  มีพ้ืนที่เป็นที่ราบ  โดยมีภูเขาลอ้มรอบ 
 

9.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

  - 
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ส่วนที่  2  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2559) 

1.  สรุปผลการด าเนนิงานตามงบประมาณที่ได้รับ  และการเบิกจ่ายงบประมาณในปงีบประมาณ   

พ.ศ. 2559 

1.1  สรุปสถานการณ์การพัฒนา  การต้ังงบประมาณ  การเบิกจา่ยงบประมาณ 

ผลการด าเนนิงาน  ปีงบประมาณ  2559  (ในสว่นของงบประมาณรายจ่าย) 

 

ปีงบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ (บาท) 

แผนพัฒนาสามปี แผนการด าเนนิงาน เทศบัญญัติ

งบประมาณ 

การเบิกจ่ายตาม 

เทศบัญญัต ิ

 

ปีงบประมาณ  

2559 

 

 

128,140,270 

 

36,798,470 

 

82,663,472 

 

78,835,115.45 

 

 

แผนภูมิ  แสดงการด าเนนิงาน  ปีงบประมาณ  2559 
 

 
 

   

 

   

แผนพฒันาสามปี 
39% 

แผนการด าเนนิงาน 
11% 

เทศบญัญตัิงบประมาณ 
26% 

การเบกิจ่ายตามเทศบญัญตัิ 
24% 

จ ำนวนงบประมำณ (บำท) 
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 ผลการด าเนนิงาน  ปีงบประมาณ  2559  (แสดงสัดส่วนการเบิกจา่ยงบประมาณ) 

 -งบประมาณรายจ่ายที่ต้ังไว้รวมทั้งส้ิน   จ านวน    82,663,472.00  บาท 

 -เบิกจา่ยทั้งสิ้น     จ านวน   78,835,115.45  บาท 
 

แผนภูมิแสดงการเบิกจา่ยงบประมาณ  ปี  2559 
 

 
 

แผนภูมิแสดงรายละเอียดรายรับจรงิ  ปี  2559 

 
 

 

 

งบกลาง,  6,444,567.44  

งบบคุลากร,  35,232,565.00  งบด าเนนิงาน,  24,208,557.78  

งบเงินอุดหนนุ,  1,412,000.00  งบลงทนุ, 11537425.53 

 3,691,781.74   2,426,692.20  

 794,855.47  

 738,896.00  

33,849,576.00 

หมวดภาษีอากร 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และใบอนญุาต 
หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ 

หมวดรายได้เบด็เตลด็ 

หมวดเงินอุดหนนุ 
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1.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัตใินเชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพ 

การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัตใินเชิงปริมาณ 

ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมตามเทศบัญญัติงบประมาณ  ที่ด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี 

(พ.ศ. 2559-2561)  ของเทศบาลฯ  เฉพาะปี  2559 

   

ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวนโครงการที่ 

ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปี 

งบประมาณใน

แผนพัฒนา 

สามปี 

จ านวน

โครงการที่

ด าเนินการ

ตาม งปม. 

คิดเป็นร้อย

ละ 

 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

ของเมืองและชนบท 

82 58,707,270 30 36.58 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูค่วาม

ย่ังยืน 

10 280,000 9 90.00 

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดลอ้มและระบบ

นเิวศอย่างย่ังยืน 

11 12,300,000 7 63.64 

4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิัญญา

ท้องถิ่น 

9 1,104,000 7 77.78 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติของ

ประชาชนและกลุ่มดอ้ยโอกาสในสังคม 

71 22,429,000 61 85.91 

6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมชน 

และการสร้างความร่วมมอืในการรักษาความ

สงบเรียบรอ้ย 

13 780,000 7 53.85 

 

7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี

ดว้ยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม 

45 32,540,000 18 40.00 

 

รวม 241 128,140,270 138 57.26 
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การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

 1.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  การพัฒนาในดา้นโครงสร้างพืน้ฐานของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  ได้แก่  การก่อสร้าง  

ปรับปรุง  ซ่อมแซม  ในดา้นการคมนาคม  การไฟฟ้า  และดา้นอื่นๆ ที่เกี่ยวกับที่ดินและอาคารสถานที่ต่างๆ  

ส าหรับการด าเนนิการในรอบปีที่ผ่านมาสามารถตอบสนองความตอ้งการภายในพืน้ที่ไดค่อนข้างดี  สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  แตอ่าจยังติดขัดเร่ืองงบประมาณที่ยังคงไม่เพียงพอ  
 

 2.  ด้านเศรษฐกจิ 

  การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจไดด้ าเนินการไดด้ าเนินการในการสง่เสริมอาชีพ  ให้มีความเข้มแข็ง

รวมทั้งการให้การสนับสนุนหน่วยงานสว่นราชการต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ  ซึ่งได้

ด าเนนิการเป็นไปตามงบประมาณที่ต้ังไว้   
  

 3.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

  การพัฒนาในดา้นทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม  สามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ประชาชน  และบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาได้เป็นอย่างดี  ทั้งในดา้นการจัดการขยะภายในชุมชน  การ

สนับสนุนชุมชนในการรักษาความสะอาด  การปลูกต้นไมใ้นพืน้ที่เพ่ือรักษาพื้นที่สีเขียว  ฯลฯ  เป็นต้น 
 

 4.  การอนุรักษ์  ฟื้นฟู  และสืบสานศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณีฯ 

  การพัฒนาในดา้นการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  และสบืสานศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณต่ีางๆ  ของ

เทศบาลต าบลบ้านกลางได้ด าเนินการและร่วมมือกับชุมชนร่วมถึงการสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานต่างๆ  

ด าเนนิการจัดกิจกรรม  ซึ่งไดรั้บความร่วมมือจากชุมชนค่อนข้างดี  และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ

โครงการฯ ได้เป็นอย่างดี 
 

 5.  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  การพัฒนาในดา้นคุณภาพชีวิตของประชาชนในพืน้ที่  สามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ประชาชนได้เป็นอย่างดี  ไมว่่าจะเป็นในดา้นการสง่เสริมสุขภาพอนามัย  ดา้นการศึกษา  วิชาการ  

สาธารณสุข  และสุขอนามัยให้แก่ประชาชนทุกเพศ  ทุกวัย  ทั้งนีห้ากมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเตมิในการ

สง่เสริมคุณภาพชีวิตก็จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนได้เพ่ิมมากย่ิงขึ้น 
   
 6.  การจัดระเบียบภายในชุมชนการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรยีบร้อย 

  เทศบาลต าบลบ้านกลาง  ได้ให้บริการในการรักษาความสงบเรียบรอ้ยและการป้องกันสา

ธารณภัย  เช่น  ภัยแล้ง  อทุกภัย  วาตภัย  ฯลฯ  ภายในชุมชนเทศบาลต าบลบ้านกลาง  รวมทั้งการ

อ านวยการสง่เสริมเพื่อลดอุบัตเิหตุในพ้ืนที่  ทั้งไดด้ าเนนิการเองและร่วมมือกับชุมชน  เป็นต้น 
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7.  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

  การพัฒนาในการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี    ได้ด าเนินการในดา้นความพร้อมเพ่ือรองรับ

การให้บรกิารประชาชนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  ภายใต้ระเบียบฯ ของทางราชการ  การจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการให้บริการ  การสร้างแรงจูงใจในการท างาน  การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือตา่งๆ ใน

การให้บรกิาร  เพ่ือให้การบรหิารจัดการและการให้บรกิารประชาชน  เป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสทิธิภาพ 
 

2.  ผลที่ได้รับจากการด าเนนิการในปงีบประมาณ  พ.ศ. 2559 

2.1  ผลที่ได้รับหรอืผลที่ส าคัญ 

  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 

  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านกลาง  มีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญที่จะท า

ให้การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านกลางเติบโตไปอย่างมีทิศทางที่เหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทที่

เปลี่ยนแปลง  ดังน้ัน  การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนและการวิเคราะห์สถานการณ์และ

ปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอก  ทั้งในส่วนที่คาดการณ์ว่าจะเป็นจุดแข็งหรือโอกาสเพ่ือสามารถน าไปใช้

ประโยชน์ในการพัฒนาได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  และในสว่นที่คาดการณ์ว่าจะเป็นจุดอ่อนหรือภัยคุกคามที่ต้อง

พึงระวังและแก้ไขต่อไปน้ัน  จึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงต่อการวางแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านกลาง  ทั้งน้ี  

เพ่ือเป็นการประเมินความพร้อมและเตรียมการในการปรับตัวเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

โดยมิไดค้าดหมาย 
 

2.2  ผลกระทบ 
 

 1.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  1.1  การคมนาคมไมส่ะดวกในบางพื้นที่  โดยเฉพาะถนนที่เช่ือมระหว่างต าบลหรือจุดที่เป็น

ทางคับแคบหรือจุดที่ก าลังขยายตัวของชุมชน 

  1.2  ปัญหาถนนภายในเขตมีขนาดเล็ก  คับแคบ  ไมส่ามารถที่จะขยายผิวการจราจรให้กว้าง

ขึน้ได้  อีกทัง้ถนนบางสายมีสภาพช ารุดเสยีหายเน่ืองจากมีการใช้งานเป็นระยะเวลานาน 

  1.3ท่อหรือรางระบายน้ าในชุมชนยังมีไม่เพียงพอ  บางแห่งช ารุดเสียหาย  เกิดปัญหาน้ าท่วม

ขังในพ้ืนที ่

  1.4  ไฟฟ้าสาธารณะยังมีไม่เพียงพอและทั่วถึง 

  1.5  ขาดแคลนป้ายเตือนการจราจร  ป้ายบอกทาง  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเดนิทาง 
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2.  ด้านเศรษฐกจิ 

  2.1  เขตพ้ืนที่เทศบาลฯ เป็นชุมชนแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท  และเป็นทางผ่านสถานที่ท่องเที่ยว

ที่ส าคัญของเชียงใหม่  ดังน้ันจึงมีนักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก  เทศบาลฯ จึงควรเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์โบราณสถาน  วัด  ในเขตเทศบาลฯ  ที่มีอยูเ่ดมิให้เป็นที่สนใจต่อนักท่องเที่ยวอีกทางหน่ึง 

  2.2  สภาพดนิ  ฟ้า  อากาศ  ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ประกอบกับปัญหาภัยแล้ง  

ยังเป็นปัจจัยที่ท าให้พืชผลทางการเกษตรของราษฎรในพืน้ที่  มีคุณภาพต่ า 
 

 3.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  3.1  ปัญหามลพิษทางอากาศ  โดยเฉพาะหมอกควันที่เกิดขึน้ในช่วงเดอืนธันวาคม-มีนาคม  

ของทุกปี  ถึงแม้จะมีการรณรงค์ลดการเผาในที่โลง่อย่างต่อเน่ืองก็ตามปัญหาวิกฤติหมอกควันก็ยังคงส่งผล

ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ทุกปี 

  3.2  ปัญหาขยะมูลฝอย  ซึ่งยังคงมีการลักลอบแอบทิง้ขยะในพืน้ที่  โดยเฉพาะบริเวณป่าขา้ง

ทางที่ประชาชนไมค่่อยได้สัญจรผ่านไปมา 

  3.3  ปัญหาการรุกล้ าพ้ืนที่สาธารณะของประชาชนซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขากการย้ายเข้า

มาอยู่อาศัยในพ้ืนที่และดว้ยความไมรู้่หรอืรู่เท่าไมถ่ึงการณ์  ซึ่งเทศบาลฯ ได้พยายามเข้าไปแก้ไข  และระงับ

ข้อพิพาทที่เกิดขึน้อย่างต่อเน่ือง 
 

 4.  ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

  4.1เนื่องจากในเขตเทศบาลฯ  ประกอบดว้ยชุมชนที่เกิดการรวมตัวกันหลากหลายชนเผ่า  ท า

ให้มีวัฒนธรรมประเพณี  วิถีชีวิต  และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกัน  ดังน้ัน  จึงควรมีการ

อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  เผยแพร่  และร่วมสบืสานไปยังคนรุ่นใหม่  รวมถึงควรมีการปลูกฝังจติส านึกด้านคุณธรรม

จริยธรรมให้กับเยาวชนและประชาชนในพ้ืนที่อย่างสม่ าเสมอ 
 

 5.  ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน 

  5.1  ประชาชนสว่นใหญข่าดความตระหนักในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง  การด ารงชีพ

ที่มีการแข่งขันสูง  ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ  โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อที่เกิดจากการถดถอยของสมรรถภาพการ

ท างานของอวัยวะตา่งๆ และพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม  ก่อให้เกิดโรคตา่งๆ เช่น  ความดันโลหิตสูง  

เบาหวาน  โรคหัวใจ  โรคมะเร็ง  เป็นต้น 

  5.2  ชุมชนเองขาดความรูค้วามเข้าใจในความรว่มมือในการที่จะพัฒนาชุมชนให้มีความ

พร้อม  เกิดความเข้มแข็งในชุมชน  และสามารถที่จะพ่ึงพาตนเองได้   

  5.3  ปัญหาความเหลี่ยมล้ าทางด้านรายได้ของประชาชน  ซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ในทุกระดับ  

ประกอบกับค่าครองชพีในปัจจุบันที่มีการปรับตัวสูงขึ้น  ปัญหาที่เกิดขึน้ย่อมส่งผลกระทบเป็นอยา่งมาก

โดยเฉพาะผู้มรีายได้น้อย   
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6.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน  ความสงบเรยีบร้อยในชุมชน 

  6.1  ภายใต้บริบทของกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ต่างๆ  เทศบาลฯ  ได้ให้บริการและ

อ านวยความสะดวกตา่งๆ เช่นการแพทย์ฉุกเฉิน  การรักษาความเรียบรอ้ย  และอุบัตภิัยต่างๆ ซึ่งไดม้ีการจัด

เวรยามดูแลตลอด  24  ช่ัวโมง  เพ่ือให้การใหบ้รกิารเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว  ทันต่อเหตุการณ์   

 7.  ด้านการพัฒนาระบบการบรหิารจัดการที่ด ี

  7.1  ประชาชนขาดความสนใจและการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเน่ืองจากต้อง

ด าเนนิชีวิตอยู่ท่ามกลางภาวะปัญหาเศรษฐกิจ  จึงไม่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมเท่าที่ควร 

  7.2  ประชาชนได้รับรู้ขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจหนา้ที่ของเทศบาลฯ ค่อนข้างน้อย  และ

ช่องทางในการให้บรกิารข้อมูลขา่วสารยังไมค่รอบคลุมและเพียงพอต่อความต้องการ 

  7.3  ระบบโครงสร้างขององค์กร  และการรองรับภารกจิถ่ายโอนต่างๆ ท าให้ต้องมีการ

จัดหาสถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อให้สอดรับการภารกิจงานที่เพ่ิมขึ้น 
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ส่วนที่  3  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี 

 1.  ด้านความมั่นคง 

  1.1  เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  1.2  ปฏิรูปกลไกการบรหิารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  ขจัดคอร์รัปชั่น  

สร้างความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

  1.3  การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอ้ยภายในตลอดจนการบรหิารจัดการ

ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

  1.4  การพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการและความรว่มมือระหว่างประเทศทุกระดับ  และ

รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ  เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่   

  1.5  การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบ

เรียบรอ้ยภายในประเทศ  สร้างความรว่มมือกบัประเทศเพ่ือบ้านและมิตรประเทศ 

  1.6  การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบรหิารจัดการภัยพิบัติ  รักษา

ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม 

  1.7  การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 

 2.  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

  2.1  การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ  สง่เสริมการค้าการลงทุน  พัฒนาสูช่าติการค้า 

  2.2  การพัฒนาภาคการผลติและบรกิาร  เสริมสร้างฐานการผลติเข้มแข็งย่ังยืน  และ

สง่เสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรย่ังยืนเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

  2.3  การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ  ยกระดับ

ผลติภาพแรงงานและพัฒนา  SMEs  สูส่ากล 

  2.4  การพัฒนาพืน้ที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง  พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

  2.5  การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ดา้นการขนสง่  ความมั่นคงและพลังงาน  ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการวิจัยและพัฒนา 

  2.6  การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก  สร้างความเป็นหุ้นสว่นการพัฒนากับนานา

ประเทศ  สง่เสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ  ฯลฯ 
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3.  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

  3.1  พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

  3.2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 

  3.3  ปลูกฝังระเบียบวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านยิมที่พึงประสงค์ 

  3.4  การสร้างเสริมคนให้คนมสีุขภาวะที่ดี 

  3.5  การสร้างความอยู่ดีกนิดมีีสุขของครอบครัวไทย 
 

 4.  ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

  4.1  สร้างความมั่นคงและการลดความเหลี่ยมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 

  4.2  พัฒนาระบบบรกิารและระบบบรหิารจัดการสุขภาพ 

  4.3  มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอือ้ต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 

  4.4  สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม  ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

  4.5  พัฒนาการส่ือสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 

 5.  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  5.1  จัดระบบอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

  5.2  วางระบบบรหิารจัดการน้ าให้มปีระสิทธิภาพทั้ง  25  ลุม่น้ า  เน้นการปรับระบบการ

บรหิารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 

  5.3  การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

  5.4  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

  5.5  การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

  5.6  การใช้เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

 

 6.  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

  6.1  การปรับปรุงโครงสร้าง  บทบาท  ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ  ให้มีขนาดที่เหมาะสม 

  6.2  การวางระบบบรหิารราชการแบบบูรณาการ 

  6.3  การพัฒนาระบบบรหิารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

  6.4  การต่อตา้นการทุจรติและประพฤติมชิอบ 

  6.5  การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตา่งๆ ให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล 

  6.6  พัฒนาระบบการให้บรกิารประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

  6.7  ปรับปรุงการบรหิารจัดการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครัฐ 
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1.2  แนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  

        (พ.ศ. 2560-2564) 

1.  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

 1.1  การสง่เสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 

 1.2  การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 

 1.3  การสง่เสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจติอล 

 1.4  การลงทุนโครงสร้างพืน้ฐาน 

 1.5  การปรับโครงสร้างการผลิต 
 

2.  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

 2.1  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี

คุณภาพ 

 2.2  การยกระดับคุณภาพการศึกษาลาการเรียนรู้ให้มคีุณภาพ  เท่าเทียมและทั่วถึง 

 2.3  การพัฒนาดา้นสุขภาพ 

 2.4  การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอือ้ต่อการด ารงชีพในสังคมสูงวัย 
 

3.  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

 3.1  การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 

 3.2  การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสทิธิขัน้พืน้ฐาน  และเน้นการสร้างภูมคิุ้มกันระดับ

ปัจเจก 

 3.3  การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถงึทรัพยากร 

 3.4  การเข้าถงึกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค 
 

4.  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 

 4.1  การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง 

 4.2  การพัฒนาดา้นการขนสง่และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพ่ือนบา้น 

 4.3  การสง่เสริมการลงทุน  การค้าชายแดน  และการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 

5.  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 5.1  การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสเีขียว 

 5.2  การสง่เสริมการบรโิภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 5.3  การสง่เสริมการผลติ  การลงทุน  และการสร้างงานสเีขียว 

 5.4  การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 5.5  การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
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5.6  การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ

บรหิารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
 

6.  การบรหิารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

 6.1  การสร้างความโปร่งใส 

 6.2  การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

 6.3  การสร้างรูปแบบการพัฒนา  อปท. ให้เหมาะสม 

 6.4  การสร้างระบบตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลที่มปีระสิทธิภาพ 
 

1.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  1  (พ.ศ. 2561-2564)  และแผน

ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 

 1.  ยุทธศาสตร์การสร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบรกิาร 

  1.1  เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรในระบบธุรกิจ 

  1.2  พัฒนาแหลง่ท่องเที่ยวให้มคีวามพร้อมและเชื่อมโยงในรูปแบบคลัสเตอร์ 

  1.3  พัฒนาศูนย์กลางในการให้บรกิารแก่ผู้ประกอบการ  นักลงทุน  ธุรกิจท่องเที่ยวในระดับ

นานาชาติ 

  1.4  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยวรองรับการพัฒนาในระดับ

สากล 

  1.5  สร้างมาตรฐานสนิค้าและบริการ 

  1.6  สร้างการรู้จักให้แก่กลุม่ลูกค้าเฉพาะกลุม่ 
 

 2.  ยุทธศาสตร์การยกระดับ  เชื่อมโยง  สร้างเครือข่าย  การค้า  การลงทุน  และการค้า

ชายแดนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ 

  2.1  เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรในระบบธุรกิจ 

  2.2  เช่ือมโยงในรูปแบบ  Cluster  ธุรกิจเชิงบูรณาการ 

  2.3  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์การค้าการลงทุน  และการค้าชายแดน 

  2.4  ยกระดับสินค้า  และการบรกิารให้อยู่มาตรฐานระดับสูง 

  2.5  สร้างคุณค่าเพิ่มและคุณค่าใหม่โดยใช้นวัตกรรม  และทรัพย์สินทางปัญญา 

  2.6  สง่เสริมช่องทางการค้าและการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ 

  2.7  สง่เสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ 
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 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

  3.1  เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรในระบบธุรกิจ 

  3.2  พัฒนาให้มคีวามพร้อม  และมีความเช่ือมโยงในรูปแบบ  Cluster 

  3.3  สร้างศูนย์ทดสอบและบริการผลติภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหารแบบเบ็ดเสร็จ 

  3.4  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจสิติกส์ทางการเกษตร 

  3.5  สร้างมาตรฐานผลติภัณฑ์การเกษตรและอาหาร 

  3.6  เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 

 4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและมี

ส่วนร่วม  ตอบสนองต่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืนและเป็นธรรม 

  4.1  ป้องกัน  ควบคุม  แก้ไขปัญหาหมอกควนั  ไฟป่าอย่างมีส่วนร่วมและย่ังยืน 

  4.2  จัดการขยะมูลฝอยและของเสยีอันตรายอย่างเป็นระบบและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

  4.3  เสริมศักยภาพและพัฒนากลไกในพืน้ที่ให้สามารถปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสาธารณภัย 

  4.4  ป้องกัน  รักษา  ฟ้ืนฟู  และสง่เสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอยา่ง

บูรณาการ 

  4.5  จัดหา  พัฒนา  และเพ่ิมประสทิธิภาพแหลง่น้ า 

  4.6  จัดการภัยแล้ง  อุทกภัย  น้ าป่าไหลหลาก  และดนิโคลนถล่ม  อย่างมีประสทิธิภาพ 

  4.7  บรหิารจัดการคุณภาพลุม่น้ าในแม่น้ าสายหลักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 

 1.  การพัฒนาเศรษฐกจิอย่างสมดุลและย่ังยืน 

  1.1  ยกระดับห่วงโซอุ่ปทานอาหารให้มีความเช่ือมโยงกับสนิค้าเกษตรในพืน้ที่ 

  1.2  สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอือ้ต่อการค้าการลงทุนที่มมีูลค่าเพิ่มสูงและเช่ือมโยง

กับธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น 

  1.3  สง่เสริมการท่องเที่ยวที่มศัีกยภาพตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 

  1.4  สง่เสริมและพัฒนาการใช้ภูมปิัญญาท้องถิ่นสูก่ารผลติเชิงสร้างสรรค์ 
 

 2.  การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญาจิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้

พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 

  2.1  สร้างความเป็นเลศิดา้นการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

  2.2  สง่เสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีศักยภาพ 
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2.3  สง่เสริมคุณธรรมจริยธรรม และจิตสาธารณะ 

  2.4  พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามชว่งวัย และความหลากหลายของ

ประชากร 
  

3.  การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนา

อย่างย่ังยืน   

3.1  ส่ ง เส ริมการมีส่ วน ร่วมในการอนุ รักษ์  ฟ้ื น ฟูป้องกันและการใ ช้ประโยช น์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน  

3.2  เสริมสร้างความรว่มมือและเครือข่ายในการป้องกัน ควบคุมลดและขจัดมลพิษ  

3.3  พัฒนาเทคโนโลยีและเพ่ิมประสทิธิภาพ การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน

ให้เหมาะสมและย่ังยืน 
 

 4.  การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 

  4.1  บูรณาการแก้ไขปัญหาดา้นความมั่นคงและอาชญากรรม 

  4.2  เสริมสร้างความมั่นคงพืน้ที่ชายแดนและความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบา้น 

  4.3  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 

5.  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บรกิารประชาชนที่มีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส และเป็นธรรม 

  5.1  พัฒนาขีดสมรรถนะและคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัตงิาน   

5.2  เสริมสร้างการบรหิารงานอย่างมีส่วนร่วมร่วมกับเครอืข่ายการพัฒนาจากทุกภาคสว่น 

  5.3  สง่เสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชงิรุกและพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 

  5.4  เสริมสร้างระบบการท างานที่มีประสทิธิภาพทันสมัย และสามารถให้บริการอย่าง

รวดเร็วและทั่วถึง 
 

1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่   

(พ.ศ. 2560-2564) 

 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

  1.1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนสง่ที่จ าเป็น 

  1.2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลติทางการเกษตร 

  1.3  พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

  2.1  ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้าง

ภูมิคุ้มกันระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

  2.2  พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับ  มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือรองรับ  

AEC 

  2.3  สง่เสริมการค้า  การลงทุนที่มุง่เน้นประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ย่ังยืนต่อท้องถิ่น 

  2.4  สง่เสริมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับศักยภาพชุมชนและเกิดประโยชน์อยา่งย่ังยืนต่อคน

ในท้องถิ่น 
 

 3.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  3.1  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยชุมชน 

  3.2  การควบคุมป้องกัน  แก้ปัญหาขยะและมลภาวะในชุมชน  

  3.3  สง่เสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน 
 

 4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์  ฟื้นฟูและสืบสาน  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

  4.1  พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในเชิงองค์รวม 

  4.2  อนุรักษ์และสง่เสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน 

  4.3  การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสูภ่ายนอก 
 

 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

  5.1  สง่เสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  5.2  การสง่เสริมสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน 

  5.3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชน  สตรี  คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
 

 6.  ยุทธศาสตร์การป้องกัน  บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยใน

ชุมชน 

  6.1  การรักษาความสงบเรียบรอ้ยและความปลอดภัยในชุมชน 

  6.2  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  6.3  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอบายมุขและปัญหาแรงงานต่างด้าว 
 

 7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

  7.1  พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่น 
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7.2  พัฒนาประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

  7.3  สง่เสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคสว่นในการตรวจสอบควบคุม   
 

2.  ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

2.1  วิสัยทัศน์เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

  “เทศบาลต าบลบ้านกลาง  มีชุมชนเข้มแข็งเป็นเมืองนา่อยู่  เศรษฐกิจมั่นคงบริหารงานดว้ย

ความโปร่งใส  มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  และด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมท้องถิ่น” 
 

2.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองและชนบท 

  1.1  พัฒนาระบบบรหิารจัดการโครงสร้างพืน้ฐาน 

  1.2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในชนบท 

  1.3  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตเมือง 
 

 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปสู่ความย่ังยืน 

  2.1  พัฒนาเครอืข่ายความรว่มมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

  2.2  สร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม (Cluster) 

  2.3  สง่เสริมการใช้เกษตรทฤษฎีใหม่และสร้างภูมิคุ้มกันระบบเศรษฐกิจ 

  2.4  พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรองรับการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและเขตการค้าเสรี 
 

 3.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างย่ังยืน 

  3.1  ปลูกจติส านึกให้เกิดการมีส่วนร่วมในดารอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

  3.2  บรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

  3.3  พัฒนาชุมชนตัวอย่างแห่งความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม 
 

 4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

  4.1  พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

  4.2  สง่เสริมและเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

  4.3  สง่เสริมและอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น 
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 

  5.1  สง่เสริมให้ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  5.2  สง่เสริมสุขภาวะ 

  5.3  สงเคราะห์กลุ่มคนดอ้ยโอกาส 

  5.4  สง่เสริมและสร้างสภาวะการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 
 

 6.  ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบ

เรยีบร้อย 

  6.1  ปลูกจติส านึกด้านความรว่มมือในการดูแลปอ้งกันภัยในชุมชน 

  6.2  เสริมสร้างประสทิธิภาพในการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบ

ปลอดภัยแก่ชุมชน 

  6.3  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุขและปัญหาแรงงานต่างด้าว 
 

 7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ด้วยนวัตกรรมการบริหารทีเ่หมาะสม 

  7.1  สร้างจติส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่น 

  7.2  เสริมสร้างประสทิธิภาพและธรรมาภิบาลในการบรหิารจัดการ 

  7.3  สง่เสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคสว่นในการตรวจสอบควบคุม 
 

2.3  เป้าประสงค์ 

 1.  วัตถุประสงค์การเป็นชุมชนเข้มแข้ง 

 2.  วัตถุประสงค์การเป็นเมืองน่าอยู่ 

 3.  วัตถุประสงค์การเป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจย่ังยืน 

 4.  วัตถุประสงค์ของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2.4  จุดมุ่งหมายในการพัฒนาเทศบาล 

 1.  การให้บรกิารพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการที่เพียงพอและทั่วถึงทุกพืน้ที่ 

 2.  ประชาชนมีอาชีพที่พ่ึงตนเองได้และมรีายไดเ้พียงพอ 

 3.  ชุมชนน่าอยูแ่ละมีส่ิงแวดล้อมที่ดี 

 4.  ประชาชนมีความภาคภูมิใจ  รักและหวงแหน  ศาสนา  วัฒนธรรม 

 5.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 6.  ระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสทิธิภาพ 

 7.  ประชาชนได้รับบริการที่ดีและเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
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3.  การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

3.1  การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลีย่นแปลงการพัฒนา 
 

  เทศบาลต าบลบ้านกลางเดมิเป็นสุขาภิบาลบ้านกลาง  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2515 ต่อมาได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติ

การเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับฎีกา เลม่ที ่

116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่  25  พฤษภาคม พ.ศ. 2542  

เทศบาลต าบลบ้านกลาง ต้ังอยูใ่นเขตอ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  ต้ังอยูท่างทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ 

บนทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 108 เชียงใหม่ – ฮอด ห่างจากตัวอ าเภอสันป่าตอง ประมาณ 8 กิโลเมตร  

อยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 30 กโิลเมตร  มีพ้ืนที่ประมาณ 23.84 ตารางกิโลเมตร 

ประกอบดว้ย  4 ต าบล 15 หมู่บ้าน มีจ านวนประชากร ณ เดอืน  มีนาคม๒๕๕9จ านวน 10,312  คน  

แยกเป็นชาย  4,884 คน หญงิ 5,428คน  มีจ านวนครัวเรือน  5,334  ครัวเรือน  ความหนาแน่นของ

ประชากร 439  คน/ตารางกิโลเมตร 
 

  เทศบาลต าบลบ้านกลาง  เป็นองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นรูปแบบหน่ึง ที่มคีวามใกล้ชิดกับ

ประชาชนมากที่สุด มีการท างานในลักษณะที่ตอบสนองให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นที่หลากหลายรูปแบบ ดังน้ัน  

จึงจ าเป็นอย่างย่ิงจะต้องท าการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันว่ามีการพัฒนาระดับไหน อย่างไร  

เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดการท างานในอนาคต ดว้ยการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค  SWOT  Analysis  ปรากฏผล  

ดังน้ี 
 

  จุดแข็ง   (Strengts:  S) 

  ๑.  การจัดโครงสร้างภายในองค์กรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 

  ๒.  ผู้บริหารมีนโยบายพัฒนาเทศบาลที่ชัดเจน 

  ๓.  การท างานมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยน ามาใช้ในการปฏิบัตงิานและให้บรกิารประชาชน 

  ๔.  พ้ืนที่ของเทศบาลเป็นที่ต้ังของหน่วยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่ส าคัญต่าง ๆ และ

มีความเจริญก้าวหน้าทางดา้นเศรษฐกิจ  การค้าขาย  การเงิน  และการธนาคาร 

  ๕.  เสน้ทางคมนาคมสะดวก  มีเขตติดต่อกับจงัหวัดล าพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมี

สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ   ประเพณที้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

  จุดอ่อน  (Weaknesses  :  W) 

  ๑.  ถนนคับแคบในช่วงเวลาคับขันรถไม่สามารถวิ่งได้ 

  ๒.  พ้ืนที่บางแห่งเป็นที่ลุ่มในช่วงฤดูฝน  ท าใหน้้ าท่วมขังไมม่ีทางระบายน้ า 

  ๓.  ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
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๔.  พ้ืนที่เทศบาลไม่มแีหลง่ทางธรรมชาติที่ส าคัญในการสง่เสริมการท่องเที่ยว 

  ๕.  มีประชากรแฝงจ านวนมาก ซึ่งท าก่อให้เกดิปัญหาภาวะสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม  
 

  โอกาส  (Opportunities  :  O) 

  ๑.  พ้ืนที่มีขนาด 23.84 ตารางกิโลเมตร  สามารถพัฒนาพืน้ที่ไดอ้ย่างทั่วถึง 

  ๒.  พ้ืนที่ไม่ห่างไกลจากอ าเภอเมืองเชียงใหม่  การคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับ 

การเจริญเติบโตของจังหวัดเชียงใหม่ 

  ๓.  ชุมชนมีภูมปิัญญาท้องถิ่น สามารถผลติสินค้าหัตถกรรมบางอย่างไดด้สีามารถพัฒนาเป็น

อุตสาหกรรมในครัวเรือนได้ 

  ๔.  นโยบายรัฐบาลให้การสนับสนุนและสง่เสริมดา้นการศึกษา  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล) 

  ๕.  นโยบายรัฐบาลสนับสนุนสนิค้าของชุมชน (OTOP) ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ 
   

  อุปสรรค์  (Threats  : T) 

  ๑.   มีขอ้จ ากัดดา้นงบประมาณในการพัฒนาดา้นต่าง ๆ  

  ๒.  ปัญหาค่าจา้งแรงงานสูง   ท าให้สินค้าราคาสูงขึน้ค่าครองชีพเพ่ิมขึ้น 

                     ๓.  ปัญหาราคาสนิค้าราคาแพง  ท าให้ค่าครองชพีเพ่ิมขึ้น 

  ๔.  ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการร่วมกับเทศบาล 
 

3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดลอ้มภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

1.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  1.1  การคมนาคมไมส่ะดวกในบางพื้นที่  โดยเฉพาะถนนที่เช่ือมระหว่างต าบลหรือจุดที่เป็น

ทางคับแคบหรือจุดที่ก าลังขยายตัวของชุมชน 

  1.2  ปัญหาถนนภายในเขตมีขนาดเล็ก  คับแคบ  ไมส่ามารถที่จะขยายผิวการจราจรให้กว้าง

ขึน้ได้  อีกทัง้ถนนบางสายมีสภาพช ารุดเสยีหายเน่ืองจากมีการใช้งานเป็นระยะเวลานาน 

  1.3ท่อหรือรางระบายน้ าในชุมชนยังมีไม่เพียงพอ  บางแห่งช ารุดเสียหาย  เกิดปัญหาน้ าท่วม

ขังในพ้ืนที ่

  1.4  ไฟฟ้าสาธารณะยังมีไม่เพียงพอและทั่วถึง 

  1.5  ขาดแคลนป้ายเตือนการจราจร  ป้ายบอกทาง  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเดนิทาง 
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2.  ด้านเศรษฐกจิ 

  2.1  เขตพ้ืนที่เทศบาลฯ เป็นชุมชนแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท  และเป็นทางผ่านสถานที่ท่องเที่ยว

ที่ส าคัญของเชียงใหม่  ดังน้ันจึงมีนักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก  เทศบาลฯ จึงควรเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์โบราณสถาน  วัด  ในเขตเทศบาลฯ  ที่มีอยูเ่ดมิให้เป็นที่สนใจต่อนักท่องเที่ยวอีกทางหน่ึง 

  2.2  สภาพดนิ  ฟ้า  อากาศ  ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ประกอบกับปัญหาภัยแล้ง  

ยังเป็นปัจจัยที่ท าให้พืชผลทางการเกษตรของราษฎรในพืน้ที่  มีคุณภาพต่ า 
 

 3.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  3.1  ปัญหามลพิษทางอากาศ  โดยเฉพาะหมอกควันที่เกิดขึน้ในช่วงเดอืนธันวาคม-มีนาคม  

ของทุกปี  ถึงแม้จะมีการรณรงค์ลดการเผาในที่โลง่อย่างต่อเน่ืองก็ตามปัญหาวิกฤติหมอกควันก็ยังคงส่งผล

ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ทุกปี 

  3.2  ปัญหาขยะมูลฝอย  ซึ่งยังคงมีการลักลอบแอบทิ้งขยะในพืน้ที่  โดยเฉพาะบริเวณป่าขา้ง

ทางที่ประชาชนไมค่่อยได้สัญจรผ่านไปมา 

  3.3  ปัญหาการรุกล้ าพ้ืนที่สาธารณะของประชาชนซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขากการย้ายเข้า

มาอยู่อาศัยในพ้ืนที่และดว้ยความไมรู้่หรอืรู่เท่าไม่ถงึการณ์  ซึ่งเทศบาลฯ ได้พยายามเข้าไปแก้ไข  และระงับ

ข้อพิพาทที่เกิดขึน้อย่างต่อเน่ือง 
 

 4.  ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

  4.1เนื่องจากในเขตเทศบาลฯ  ประกอบดว้ยชุมชนที่เกิดการรวมตัวกันหลากหลายชนเผ่า  ท า

ให้มีวัฒนธรรมประเพณี  วิถีชีวิต  และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกัน  ดังน้ัน  จึงควรมีการ

อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  เผยแพร่  และร่วมสบืสานไปยังคนรุ่นใหม่  รวมถึงควรมีการปลูกฝังจติส านึกด้านคุณธรรม

จริยธรรมให้กับเยาวชนและประชาชนในพ้ืนที่อย่างสม่ าเสมอ 
 

 5.  ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน 

  5.1  ประชาชนสว่นใหญข่าดความตระหนักในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง  การด ารงชีพ

ที่มีการแข่งขันสูง  ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ  โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อที่เกิดจากการถดถอยของสมรรถภาพการ

ท างานของอวัยวะตา่งๆ และพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม  ก่อให้เกิดโรคตา่งๆ เช่น  ความดันโลหิตสูง  

เบาหวาน  โรคหัวใจ  โรคมะเร็ง  เป็นต้น 

  5.2  ชุมชนเองขาดความรูค้วามเข้าใจในความรว่มมือในการที่จะพัฒนาชุมชนให้มีความ

พร้อม  เกิดความเข้มแข็งในชุมชน  และสามารถที่จะพ่ึงพาตนเองได้   

  5.3  ปัญหาความเหลี่ยมล้ าทางด้านรายได้ของประชาชน  ซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ในทุกระดับ  

ประกอบกับค่าครองชพีในปัจจุบันที่มีการปรับตัวสูงขึ้น  ปัญหาที่เกิดขึน้ย่อมส่งผลกระทบเป็นอยา่งมาก

โดยเฉพาะผู้มรีายได้น้อย   
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 6.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน  ความสงบเรยีบร้อยในชุมชน 

  6.1  ภายใต้บริบทของกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ต่างๆ  เทศบาลฯ  ได้ให้บริการและ

อ านวยความสะดวกตา่งๆ เช่นการแพทย์ฉุกเฉิน  การรักษาความเรียบรอ้ย  และอุบัตภิัยต่างๆ ซึ่งไดม้ีการจัด

เวรยามดูแลตลอด  24  ช่ัวโมง  เพ่ือให้การใหบ้รกิารเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว  ทันต่อเหตุการณ์   
 

 7.  ด้านการพัฒนาระบบการบรหิารจัดการที่ด ี

  7.1  ประชาชนขาดความสนใจและการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเน่ืองจากต้อง

ด าเนนิชีวิตอยู่ท่ามกลางภาวะปัญหาเศรษฐกิจ  จึงไม่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมเท่าที่ควร 

  7.2  ประชาชนได้รับรู้ขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจหนา้ที่ของเทศบาลฯ ค่อนข้างน้อย  และ

ช่องทางในการให้บรกิารข้อมูลขา่วสารยังไมค่รอบคลุมและเพียงพอต่อความต้องการ 

  7.3  ระบบโครงสร้างขององค์กร  และการรองรับภารกจิถ่ายโอนต่างๆ ท าให้ต้องมีการ

จัดหาสถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อให้สอดรับการภารกิจงานที่เพ่ิมขึ้น 
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3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ยกระดับศักยภาพการแข่งขนั

และการหลุดพ้นกบัดักรายได้

ปานกลางสู่รายได้สูง 

ยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี 

ด้านความม่ันคง ด้านการสร้าง

ความสามารถใน

การแข่งขัน 

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 

ศักยภาพคน 

ด้านการสร้างโอกาสความ

เสมอภาคและเท่าเทียมกนัทาง

สังคม 

ด้านการสร้างการเติบโต

บนคุณภาพชีวิตที่เปน็

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ

สังคมแหง่ชาติ

ฉบับท่ี  12 

ลดความเลื่อมล้ า

ทางสังคม 

รองรับการเชื่อมโยง

ภูมิภาคและความเป็น

เมือง สร้างความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

พัฒนาศักยภาพคนตามชว่งวัย

และปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคม

สูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาของ

กลุ่มจังหวัด

ภาคเหนอื

ตอนบน 

การสร้างคุณคา่ความโดดเด่น

ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

และบรกิาร 

การพัฒนาการเกษตร

มูลคา่เพิ่มสู่ตลาดทั้งใน

และต่างประเทศ 

การยกระดับเชื่อมโยง สร้าง

เครือข่าย การคา้ การลงทุน และ

การคา้ชายแดน 

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและมสี่วนร่วม 

ตอบสนองต่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่าง

ย่ังยืน 

ด้านการปรับสมดลุและ

พัฒนาระบบบรหิาร

จัดการภาครัฐ 

การบรหิารราชการ

แผ่นดินที่มี

ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุล

และย่ังยืน 

การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม 

ความรู้ ภูมิปัญญาจิตสาธารณะ 

และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อม

รับกับการเปลี่ยนแปลง 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐาน

การพัฒนาอย่างย่ังยืน  

การสร้างความม่ันคง ปลอดภัย 

และความสงบสุขของประชาชน 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภ า ค รั ฐ แ ล ะ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร

ป ร ะ ช า ช น ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 

โปร่งใส และเป็นธรรม 
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ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุล

และย่ังยืน 

การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม 

ความรู้ ภูมิปัญญาจิตสาธารณะ 

และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อม

รับกับการเปลี่ยนแปลง 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐาน

การพัฒนาอย่างย่ังยืน  

การสร้างความม่ันคง ปลอดภัย 

และความสงบสุขของประชาชน 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภ า ค รั ฐ แ ล ะ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร

ป ร ะ ช า ช น ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 

โปร่งใส และเป็นธรรม 

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

องค์ปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

จังหวัด

เชียงใหม ่

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เ พื่ อ ร อ ง รั บ ก า ร พั ฒ น า

เศรษฐกิจและสังคม 

ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร

ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ

สิ่งแวดล้อม 

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน 

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ก า ร พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ต า ม

แน วท า งป รั ชญา เศ รษฐกิ จ

พอเพียง 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 
การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย

และการรักษาความเป็นระเบียบ

เรียบรอ้ยในชุมชน 

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาของ

เทศบาลต าบล

บ้านกลาง 

การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน การพัฒนาเศรษฐกิจ 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่างย่ังยืน 

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน 

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนอย่างทั่วถึง 
การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้าง

ความร่วมมือในการรักษาความสงบ

เรียบรอ้ย 

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วย

นวัตกรรมการบรหิารที่เหมาะสม 
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แผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านกลาง (Strategy Map) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วสิัยทัศน์ 

พันธกิจ 

เป้าประสงค์ กา ร ใ ห้ บ ริ ก าร พ้ื น ฐ า น 

ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค 

สาธารณูปการที่ เพียงพอ

และทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 

ประชาชนมีอาชีพที่

พ่ึงตนเองได้และมี

รายได้เพียงพอ 

ชุมชนน่าอยู่และ

มีสิ่งแวดล้อมที่ดี 

ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ รั บ

บริการที่ดีและเข้า

มามีส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบ 

ประชาชนมีความ

ภาคภูมิใจ รักและ

หวงแหน  ศาสน า 

วัฒนธรรม 

ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี 

ระบบป้ อง กัน แล ะ

บรรเทาสาธารณภัย

มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา โค ร งสร้ า ง

พื้ น ฐ านข อ ง เ มื อ ง แล ะ

ชนบท 

การพัฒนาเศรษฐกิจตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

การ บริ ห า ร จั ด ก า ร

ทรัพยากรธรรมชาติ

ส่ิงแวดล้อม และระบบ

นิเวศน์อย่างย่ังยืน 

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบ

สานศิ ลปวัฒนธร ร ม 

จารีตประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน 

การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน

อย่างทั่วถึง 

การจัดระเบียบภายใน

ชุมชน และการสร้ า ง

คว าม ร่ ว มมื อ ใ นก า ร

รั ก ษ า ค ว า ม ส ง บ

เรียบร้อย 

การบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ ดีด้วย

น วั ต ก ร ร ม ก า ร

บริหารที่เหมาะสม 

แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒน าระบบ

บริหารจัดโครงสร้าง

พืน้ฐาน 

2.  พัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐานในชนบท 

3.  พัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐานในเขตเมือง 

1.  ก า ร พัฒน า เ ค รื อ ข่ า ย

ร่ ว ม มื อ ใ น ก าร ขั บ เ คลื่ อ น

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ส ร้างและพัฒนาการ

รวมกลุ่ม (Cluster) 

3. ส่ง เสริมการใช้ เกษตร

ทฤษฎีใหม่และสร้างภูมิคุ้มกัน

ระบบเศรษฐกิจ 

4.พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ

ผู้ประกอบการรองรับการ

รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและเขต

การค้าเสรี 

1. ปลูกจติส านึกให้เกิดการ

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

2. บรหิารจัดการทรัพยากร

ธรรมชาตอและส่ิงแวดล้อม 

3.  พัฒนาชุมชนตัวอย่าง

แห่ ง ค ว า มส า เ ร็ จ ที่ เ ป็ น

รูปธรรม 

1. พัฒน าอง ค์คว าม รู้ด้ า น

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

2.  ส่งเสริมและเช่ือมโยงวิถีชีวิต

ชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

3. ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์

สถาปัตยกรรมท้องถิ่น 

1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 

2.  สง่เสริมสุขภาวะ 

3. สงเคราะห์กลุ่มคนดอ้ยโอกาส 

4. ส่งเสริมและสร้างสภาวะการ

พ่ึงพาตนเองของชุมชน 

1. ปลูกจิตส านึกด้านความร่วมมือใน

การดูแลปอ้งกันภัยในชุมชน 

2.  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการ

ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการ

รักษาความสงบปลอดภัยแก่ชุมชน 

3. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

อบายมุขและปัญหาแรงงานต่างด้าว 

 

1. สร้างจิตส านึกและพัฒนาขีด

ความสามารถบุคลากรท้องถิ่น 

2.  เสริมสร้างประสิทธิภาพและ

ธ รร มาภิ บา ล ใน กา รบ ริ หา ร

จัดการ 

3. สง่เสริมการมีส่วนร่วมของทุก

ภาคสว่นในการตรวจสอบควบคุม 

 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง มีชุมชนเข้มแข็งเป็นเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจมั่นคงบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย และด ารงไวซ้ึ่งวฒันธรรม
ท้องถิ่น 

 

การสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยส่งเสริมและ

พัฒนาศักยภาพของคน ความจริงและชุมชน

ให้เข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองและมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาเทศบาล 

 

การ พัฒนา เมื อ งน่ า อ ยู่  มี ก า ร พัฒน า

โครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง

ย่ังยนื 

 

พัฒนาเศรษฐกิจที่ ย่ังยืน มีการบูรณาพัฒนา

เศรษฐกิจที่ ย่ังยืน มีการบูรณาการทุนและ

ศักยภาพทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ

ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ  ร่ ว ม กั น อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้

การบริหารและการบริการประชาชน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบา้นกลาง

ยุทธศาสตร์ท่ี  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมอืงและชนบท

61 62 63 64

การพัฒนา

เศรษฐกิจอย่าง

สมดุลและย่ังยืน

การพัฒนา

โครงสร้าง

พื้นฐานเพื่อ

รองรับการ

พัฒนา

เศรษฐกิจและ

สังคม

การพัฒนา

โครงสร้าง

พื้นฐานของ

เมอืงและ

ชนบท

การพัฒนา

เมอืงน่าอยู่  มี

การพัฒนา

โครงสร้าง

พื้นฐานและ

การบริหาร

จดัการ

ทรัพยากรธรรม

ชาติและ

สิ่งแวดล้อม

อย่างย่ังยืน

ระดับความ

พึงพอใจของ

ประชาชนต่อ

การพัฒนา

ระบบ

โครงสร้าง

พื้นฐาน

ร้อยละ 

60

ร้อยละ 

65

ร้อยละ

 70

ร้อยละ

 75

พัฒนาระบบ

บริหารจดัการ

โครงสร้างพื้นฐาน

มกีาร

ด าเนินการ

โดยประชาชน

ได้รับประโยชน์

ความพึง

พอใจของ

ประชาชน

มากกว่า

ร้อยละ 60

*โครงการ

จดัท าผังเมอืงใน

เขตเทศบาลฯ/

ปรับปรุง

ระเบยีบ

แผนงาน

ก่อสร้าง/พัฒนา

ระบบ

โครงสร้าง

พื้นฐานต่างๆ

กองชา่ง -

พัฒนา

โครงสร้าง

พื้นฐานในชนบท

ร้อยละความ

พึงพอใจของ

ประชาชน

ร้อยละ 60 *โครงการ

ปรับปรุงและ

ก่อสร้างถนน

กองชา่ง อบจ.

ตัวชีวั้ดกล

ยุทธ์

ความก้าว

 หนา้

เปา้หมาย

โครงการ หนว่ยงาน

รบัผิดชอบ

หนว่ย

สนบัสนนุ

ความ

เชือ่มโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จงัหวัด

ยุทธศาสตร์

 อปท.ใน

เขตจงัหวัด

ยุทธศาสตร์

 อปท.

พนัธกิจ ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์ ค่าเปา้หมาย

แนวทางการ

พฒันา
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61 62 63 64

การพัฒนา

เศรษฐกิจอย่าง

สมดุลและย่ังยืน

การพัฒนา

โครงสร้าง

พื้นฐานเพื่อ

รองรับการ

พัฒนา

เศรษฐกิจและ

สังคม

การพัฒนา

โครงสร้าง

พื้นฐานของ

เมอืงและ

ชนบท

การพัฒนา

เมอืงน่าอยู่  มี

การพัฒนา

โครงสร้าง

พื้นฐานและ

การบริหาร

จดัการ

ทรัพยากรธรรม

ชาติและ

สิ่งแวดล้อม

อย่างย่ังยืน

ระดับความ

พึงพอใจของ

ประชาชนต่อ

การพัฒนา

ระบบ

โครงสร้าง

พื้นฐาน

2 4 6 8 พัฒนา

โครงสร้าง

พื้นฐานในชนบท

ร้อยละของ

สะพานและ

รางระบาย

น้ าทีก่่อสร้าง

8 แห่งใน

เขตพื้นที่

เทศบาล

ต าบลบา้น

กลาง

*โครงการ

ก่อสร้าง

สะพาน/ราง

ระบายน้ าและ

หรือพร้อมบอ่

พักในพื้นที่

กองชา่ง อบจ.

2 4 6 8 ร้อยละของ

สะพานและ

*โครงการ

ก่อสร้าง

กองชา่ง อบจ.

โครงการที่ ก่อสร้าง/

ด าเนินการ ปรับปรุงระบบ

ประปาน้ าบาดาล

ความ

เชือ่มโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จงัหวัด

ยุทธศาสตร์

 อปท.ใน

เขตจงัหวัด

ยุทธศาสตร์

 อปท.

พนัธกิจ ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์ ค่าเปา้หมาย

แนวทางการ

พฒันา

ตัวชีวั้ดกล

ยุทธ์

ความก้าว

 หนา้

เปา้หมาย

โครงการ หนว่ยงาน

รบัผิดชอบ

หนว่ย

สนบัสนนุ
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61 62 63 64

การพัฒนา การพัฒนา การพัฒนา การพัฒนา ระดับความ 2 4 6 8 พัฒนาโครงสร้าง ร้อยละของ 8 แห่งใน *ขยายเขตไฟฟ้า กองชา่ง -

เศรษฐกิจ โครงสร้าง โครงสร้าง เมอืงน่าอยู่ พึงพอใจของ พื้นฐานในชนบท โครงการ เขตพื้นที่ ในเขตเทศบาลฯ

อย่างสมดุล พื้นฐานเพื่อ พื้นฐานของ มกีารพัฒนา ประชาชนต่อ ทีด่ าเนินการ เทศบาล

และย่ังยืน รองรับการ เมอืงและ โครงสร้าง การพัฒนา ต าบล

พัฒนา ชนบท พื้นฐานและ ระบบ บา้นกลาง

เศรษฐกิจ การบริหาร โครงสร้าง 2 4 6 8 8 แห่งในเขต *ปรับปรุงภูมิทัศน์ กองชา่ง -

และสังคม จดัการ พื้นฐาน พื้นทีเ่ทศบาล พื้นทีใ่นเขต

ทรัพยากร ต าบลบา้น

กลาง

เทศบาลต าบล

ธรรมชาติและ บา้นกลาง

สิ่งแวดล้อม 1 2 3 4 ร้อยละของ ปลีะ 1 คร้ัง *ปรับปรุง

ซ่อมแซม

กองการศึกษา -

อย่างย่ังยืน โครงการที่ อาคาร/ศูนย์

ด าเนินการ เด็กเล็ก/รร.

3 6 9 12 จ านวน  12 

 สายในเขต

*โครงการ กองชา่ง -

สายในเขต ซ่อม/ก่อสร้าง

ถนนเทศบาล ลาดยาง/ถนน

ต าบลบา้น

กลาง

คอนกรีต

ความ

เชือ่มโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จงัหวัด

ยุทธศาสตร์

 อปท.ใน

เขตจงัหวัด

ยุทธศาสตร์

 อปท.

พนัธกิจ ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์ ค่าเปา้หมาย

แนวทางการ

พฒันา

ตัวชีวั้ดกล

ยุทธ์

ความก้าว

 หนา้

เปา้หมาย

โครงการ หนว่ยงาน

รบัผิดชอบ

หนว่ย

สนบัสนนุ
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61 62 63 64

การพัฒนา การพัฒนา การพัฒนา การพัฒนา ระดับความ 2 4 6 8 พัฒนาโครงสร้าง จ านวนสิ่งปลูก จ านวน 8 *โครงการกอ่สร้าง กองชา่ง -

เศรษฐกิจ โครงสร้าง โครงสร้าง เมอืงน่าอยู่ พึงพอใจของ พื้นฐานในชนบท สร้างทีไ่ด้รับ โครงการ อาคาร/ศาลาเอนก

อย่างสมดุล พื้นฐานเพื่อ พื้นฐานของ มกีารพัฒนา ประชาชนต่อ การก่อสร้าง ประสงค์/ร้ัว/ราว

และย่ังยืน รองรับการ เมอืงและ โครงสร้าง การพัฒนา ในเขตเทศบาล

พัฒนา ชนบท พื้นฐานและ ระบบ 1 2 3 4 จ านวนสิ่งปลูก จ านวน 4 *โครงการกอ่สร้าง กองชา่ง -

เศรษฐกิจ การบริหาร โครงสร้าง สร้างทีไ่ด้รับ โครงการ เมรุเผาศพ/งาน

และสังคม จดัการ พื้นฐาน การก่อสร้าง ก่อสร้างในปา่ชา้

ทรัพยากร 1 2 3 4 จ านวน ปลีะ 1 *โครงการกอ่สร้าง กองชา่ง -

ธรรมชาติและ โครงการที่ โครงการ สนามกีฬา/

สิ่งแวดล้อม ด าเนินการ ปรับปรุงลาน

อย่างย่ังยืน แล้วเสร็จ กีฬาในเขต

ความ

เชือ่มโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จงัหวัด

ยุทธศาสตร์

 อปท.ใน

เขตจงัหวัด

ยุทธศาสตร์

 อปท.

พนัธกิจ ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์ ค่าเปา้หมาย

แนวทางการ

พฒันา

ตัวชีวั้ดกล

ยุทธ์

ความก้าว

 หนา้

เปา้หมาย

โครงการ หนว่ยงาน

รบัผิดชอบ

หนว่ย

สนบัสนนุ
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ยุทธศาสตร์ท่ี  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปสูค่วามย่ังยืน

61 62 63 64

การพัฒนา การพัฒนา การพัฒนา พัฒนา ร้อยละความ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ พัฒนาเครือขา่ย ความพึง ร้อยละ 75 *โครงการ ส านักปลัดฯ -

เศรษฐกิจอย่าง เศรษฐกิจ เศรษฐกิจ เศรษฐกิจที่ พึงพอใจ 60 65 70 75 ความร่วมมอื พอใจของ ศูนย์บริการ

สมดุลและ ตามแนวทาง ตามแนวทาง ย่ังยืน มกีาร ของประชาชน ในการขับเคลื่อน ประชาชน ถ่ายทอด

ย่ังยืน ปรัชญา ปรัชญา บรูณาการทนุ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี

เศรษฐกิจ เศรษฐกิจ และศักยภาพ พอเพียง การเกษตร

พอเพียง พอเพียงไป ทางเศรษฐกิจ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ จ านวนผู้มา เพิ่มขึ้น *สนับสนุน ส านักปลัดฯ

สูค่วาม สังคม 5 5 5 5 ร่วมโครงกร ร้อยละ 20 สวัสดิการชุมชน

ย่ังยืน วัฒนธรรม

และทรัพยากร 2 3 4 5 ร้อยละของ ไมน่้อยกว่า *สนับสนุน ส านักปลัด

ธรรมชาติ โครงการที่ 5 กิจกรรม หน่วยงานอื่นๆ

ร่วมกันอย่าง จดักิจกรรม *งานขา้วเหนียว

มปีระสิทธิ *งานไมด้อก

ภาพในการ *งานกาชาด

พัฒนา *งานอื่นๆ เพื่อ

เศรษฐกิจ พัฒนาเศรษฐกิจ

ความ

เชือ่มโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จงัหวัด

ยุทธศาสตร์

 อปท.ใน

เขตจงัหวัด

ตัวชีวั้ดกล

ยุทธ์

ความก้าว

 หนา้

เปา้หมาย

โครงการ หนว่ยงาน

รบัผิดชอบ

หนว่ย

สนบัสนนุ

ยุทธศาสตร์

 อปท.

พนัธกิจ ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์ ค่าเปา้หมาย

แนวทางการ

พฒันา
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61 62 63 64

การพัฒนา การพัฒนา การพัฒนา พัฒนา ร้อยละความ 2 3 4 5 การสร้างและ ร้อยละของ 5 กิจกรรม *โครงการฝึก ส านักปลัดฯ อปท.

เศรษฐกิจอย่าง เศรษฐกิจ เศรษฐกิจ เศรษฐกิจที่ พึงพอใจ พัฒนาการ โครงการที่ อาชพี

สมดุลและ ตามแนวทาง ตามแนวทาง ย่ังยืน มกีาร ของประชาชน รวมกลุม่ จดักิจกรรม *โครงการสนับ

ย่ังยืน ปรัชญา ปรัชญา บรูณาการทนุ สนุนการวมกลุม่

เศรษฐกิจ เศรษฐกิจ และศักยภาพ *การส่งเสริม

พอเพียง พอเพียงไป ทางเศรษฐกิจ กิจกรรมต่างๆ

สูค่วาม สังคม ในทอ้งถิ่นฯ

ย่ังยืน วัฒนธรรม

และทรัพยากร

ธรรมชาติ

ร่วมกันอย่าง

มปีระสิทธิ

ภาพในการ

พัฒนา

เศรษฐกิจ

ความ

เชือ่มโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จงัหวัด

ยุทธศาสตร์

 อปท.ใน

เขตจงัหวัด

ยุทธศาสตร์

 อปท.

พนัธกิจ ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์ ค่าเปา้หมาย

แนวทางการ

พฒันา

ตัวชีวั้ดกล

ยุทธ์

ความก้าว

 หนา้

เปา้หมาย

โครงการ หนว่ยงาน

รบัผิดชอบ

หนว่ย

สนบัสนนุ
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ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม และระบบนเิวศอย่างย่ังยืน

61 62 63 64

การบริหาร การบริหาร การบริหาร การพัฒนา ร้อยละของ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ การปลูกจติ ร้อยละความ ประชาชนมี *โครงการควบคุม ส านักปลัด ปภ.จ.

จดัการทรัพยากร จดัการ จดัการ เมอืงน่าอยู่ ประชาชนที่ 60 65 70 75 ส านึกให้เกิดการ พึงพอใจของ ความพึงพอใจ ปญัหา งานปอ้งกันฯ

ธรรมชาติ ทรัพยากร ทรัพยากร มกีารพัฒนา เขา้ร่วม มสี่วนร่วมในการ ประชาชน มากกว่า ภัยธรรมชาติ

พลังงาน และ ธรรมชาติและ ธรรมชาติ โครงสร้าง กิจกรรม อนุรักษท์รัพยากร ร้อยละ 60

สิ่งแวดล้อม เพื่อ สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม พื้นฐานและ ธรรมชาติและ *โครงการบริหาร ส านักปลัด -

เปน็ฐานการ และระบบ การบริหาร สิ่งแวดล้อม จดัการขยะ กอง สธ.

พัฒนาอย่างย่ังยืน นิเวศอย่าง จดัการ *โครงการรณรงค์

ย่ังยืน ทรัพยากร รักษาสิ่งแวดล้อม

ธรรมชาติและ โครงการหมูบ่า้น

สิ่งแวดล้อม น่าอยู่

อย่างย่ังยืน *โครงการศูนย์

ชวีวิถี

*โครงการพื้นที่

สีเขยีว

ความ

เชือ่มโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จงัหวัด

ยุทธศาสตร์

 อปท.ใน

เขตจงัหวัด

ยุทธศาสตร์

 อปท.

พนัธกิจ ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์ ค่าเปา้หมาย

แนวทางการ

พฒันา

ตัวชีวั้ดกล

ยุทธ์

ความก้าว

 หนา้

เปา้หมาย

โครงการ หนว่ยงาน

รบัผิดชอบ

หนว่ย

สนบัสนนุ
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ยุทธศาสตร์ท่ี  4  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ ์ฟืน้ฟูและสบืสานศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภมูปิญัญาทอ้งถิน่

61 62 63 64

สร้างสงัคม การอนรัุกษ์ การอนรัุกษ์ พฒันา ผลสมัฤทธิ์ 8 16 24 32 การสง่เสริม จ านวนผู้เขา้ 8 กจิกรรม *โครงการรดน้ า ส านกัปลดั

แห่งวัฒนธรรม ฟื้นฟแูละ ฟื้นฟแูละ เศรษฐกจิ ของโครงการ และเชื่อมโยง ร่วมโครงการ ตอ่ปี ด าหัวผู้สงูอายุ

ความรู้ ภมูิ สบืสานศลิป สบืสาน ที่ย่ังยืน มกีาร วิถชีวีิตชมุชน *โครงการจัด กองการ

ปัญญา จิต วัฒนธรรม วัฒนธรรม บูรณาการทุน ร้อยละของ กบัศลิป ความพงึพอ งานประเพณี ศกึษา

สาธารณะและ จารีตประเพณีจารีต และศักยภาพ ประชาชน วัฒนธรรม ใจของ ลอยกระทง

พฒันาศักยภาพและภมูิ ประเพณี ทางเศรษฐกจิ เขา้ร่วม ท้องถิ่น ประชาชน *สนบัสนนุงาน

คนให้พร้อม ปัญญา และภมูิ สงัคม กจิกรรม ประเพณีตา่งๆ

รับกบัการ ท้องถิ่น ปัญญา วัฒนธรรม *งานรัฐพธิี

เปลี่ยนแปลง ท้องถิ่น และทรัพยากรร้อยละความ *สนบัสนนุการ

ธรรมชาติ พงึพอใจของ บรรพชา

ร่วมกนัอย่าง ประชาชน สามเณรภาค

มปีระสทิธิ ฤดรู้อน

ภาพในการ *สอบธรรมศึกษา

พฒันา *สนบัสนนุการ

เศรษฐกจิ อนรัุกษ์วัฒน

ธรรมท้องถิน่

ความ

เชือ่มโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จงัหวัด

ยุทธศาสตร์

 อปท.ใน

เขตจงัหวัด

ยุทธศาสตร์

 อปท.

พนัธกิจ ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์ ค่าเปา้หมาย

แนวทางการ

พฒันา

ตัวชีวั้ดกล

ยุทธ์

ความก้าว

 หนา้

เปา้หมาย

โครงการ หนว่ยงาน

รบัผิดชอบ

หนว่ย

สนบัสนนุ
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ยุทธศาสตร์ท่ี  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนและกลุม่ดอ้ยโอกาสในสังคม

61 62 63 64

สร้างสงัคม การพฒันา การพฒันา การสร้าง ร้อยละของ 20 40 60 80 สง่เสริมให้ จ านวน ปีละไมต่่ า *โครงการพฒันา กองการ รร.ใน

แห่งวัฒนธรรม คุณภาพชวีิต คุณภาพ ชมุชน เดก็มทีักษะ ประชาชนมกีาร โครงการที่ กว่า 20 หลกัสตูร ศกึษา สงักดั

ความรู้ ภมูิ ของประชาชน ชวีิตของ เขม้แขง็ โดย เพิ่มขึ้น เรียนรู้ตลอด สง่เสริม โครงการ *โครงการเปิด

ปัญญา จิต ประชาชน สง่เสริมและ ชวีิต คุณภาพชวีิต โลกวชิาการ

สาธารณะ และ และกลุม่ดอ้ยพฒันาศักย ร้อยละของ และพฒันา *โครงการพัฒนา

พฒันาศักยภาพ โอกาสใน ภาพของคน ผู้เขา้ร่วม เดก็และ ทักษะการเรียน

คนให้พร้อมรับ สงัคม ความจริง กจิกรรม เยาวชน *โครงการพัฒนา

กบัการ ของชมุชนให้ บุคลากรครู

เปลีย่นแปลง เขม้แขง็ *โครงการ

สามารถพึ่ง สง่เสริมกจิกรรม

พาตนเองและ เดก็เยาวชน

มสีว่นร่วมใน *โครงการสง่

การพฒันา เสริมกจิกรรม

เทศบาล ศนูย์เยาวชน

*โครงการ

ประกวดวชิาการ

ความ

เชือ่มโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จงัหวัด

ยุทธศาสตร์

 อปท.ใน

เขตจงัหวัด

ยุทธศาสตร์

 อปท.

พนัธกิจ ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์ ค่าเปา้หมาย

แนวทางการ

พฒันา

ตัวชีวั้ดกล

ยุทธ์

ความก้าว

 หนา้

เปา้หมาย

โครงการ หนว่ยงาน

รบัผิดชอบ

หนว่ย

สนบัสนนุ
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61 62 63 64

สร้างสงัคม การพฒันา การพฒันา การสร้าง ร้อยละของ สง่เสริมให้ จ านวน *โครงการเรียน กองการ รร.ใน

แห่งวัฒนธรรม คุณภาพชวีิต คุณภาพ ชมุชน เดก็มทีักษะ ประชาชนมกีาร โครงการที่ รุ้ตามแนว ศกึษา สงักดั

ความรู้ ภมูิ ของประชาชน ชวีิตของ เขม้แขง็ โดย เพิ่มขึ้น เรียนรู้ตลอด สง่เสริม เศรษฐกิจพอเพียง

ปัญญา จิต ประชาชน สง่เสริมและ ชวีิต คุณภาพชวีิต *โครงการจัด

สาธารณะ และ และกลุม่ดอ้ยพฒันาศักย ร้อยละของ และพฒันา การศกึษาโดย

พฒันาศักยภาพ โอกาสใน ภาพของคน ผู้เขา้ร่วม เดก็และ ใชโ้รงเรียนเป็น

คนให้พร้อมรับ สงัคม ความจริง กจิกรรม เยาวชน ฐานการพฒันา

กบัการ ของชมุชนให้ *โครงการพัฒนา

เปลีย่นแปลง เขม้แขง็ แหลง่เรียนรู้

สามารถพึ่ง *โครงการจัด

พาตนเองและ กจิกรรมวันเดก็

มสีว่นร่วมใน *โครงการศนูย์

การพฒันา ไอซีทีเพื่อพอ่

เทศบาล หลวง

*โครงการศนูย์

เรียนรู้นเิวศ

เกษตร

ความ

เชือ่มโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จงัหวัด

ยุทธศาสตร์

 อปท.ใน

เขตจงัหวัด

ยุทธศาสตร์

 อปท.

พนัธกิจ ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์ ค่าเปา้หมาย

แนวทางการ

พฒันา

ตัวชีวั้ดกล

ยุทธ์

ความก้าว

 หนา้

เปา้หมาย

โครงการ หนว่ยงาน

รบัผิดชอบ

หนว่ย

สนบัสนนุ
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61 62 63 64

สร้างสงัคม การพฒันา การพฒันา การสร้าง ร้อยละของ สง่เสริมให้ จ านวน *โครงการจัด กองการ รร.ใน

แห่งวัฒนธรรม คุณภาพชวีิต คุณภาพ ชมุชน เดก็มทีักษะ ประชาชนมกีาร โครงการที่ หาต าราเรียน ศกึษา สงักดั

ความรู้ ภมูิ ของประชาชน ชวีิตของ เขม้แขง็ โดย เพิ่มขึ้น เรียนรู้ตลอด สง่เสริม *โครงการ

ปัญญา จิต ประชาชน สง่เสริมและ ชวีิต คุณภาพชวีิต พฒันาทักษะ

สาธารณะ และ และกลุม่ดอ้ยพฒันาศักย ร้อยละของ และพฒันา ดา้นภาษาฯ

พฒันาศักยภาพ โอกาสใน ภาพของคน ผู้เขา้ร่วม เดก็และ *โครงการเปิด

คนให้พร้อมรับ สงัคม ความจริง กจิกรรม เยาวชน สอนหลกัสตูร

กบัการ ของชมุชนให้ ม.ปลาย

เปลีย่นแปลง เขม้แขง็ *โครงการเรียนรู้

สามารถพึ่ง ตามแนว

พาตนเองและ เศรษฐกจิ

มสีว่นร่วมใน พอเพยีง

การพฒันา *โครงการ

เทศบาล กจิกรรม

ห้องสมดุ

ความ

เชือ่มโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จงัหวัด

ยุทธศาสตร์

 อปท.ใน

เขตจงัหวัด

ยุทธศาสตร์

 อปท.

พนัธกิจ ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์ ค่าเปา้หมาย

แนวทางการ

พฒันา

ตัวชีวั้ดกล

ยุทธ์

ความก้าว

 หนา้

เปา้หมาย

โครงการ หนว่ยงาน

รบัผิดชอบ

หนว่ย

สนบัสนนุ
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61 62 63 64

สร้างสงัคม การพฒันา การพฒันา การสร้าง ร้อยละของ สง่เสริมให้ จ านวน *โครงการพัฒนา กองการ

แห่งวัฒนธรรม คุณภาพชวีิต คุณภาพ ชมุชน เดก็มทีักษะ ประชาชนมกีาร โครงการที่ สูค่วามเป็นเลศิ ศกึษา

ความรู้ ภมูิ ของประชาชน ชวีิตของ เขม้แขง็ โดย เพิ่มขึ้น เรียนรู้ตลอด สง่เสริม ดา้นวชิาการ

ปัญญา จิต ประชาชน สง่เสริมและ ชวีิต คุณภาพชวีิต *โครงการจดัซ้ือ

สาธารณะ และ และกลุม่ดอ้ยพฒันาศักย ร้อยละของ และพฒันา หนงัสอืพมิพ์

พฒันาศักยภาพ โอกาสใน ภาพของคน ผู้เขา้ร่วม เดก็และ วารสารฯ

คนให้พร้อมรับ สงัคม ความจริง กจิกรรม เยาวชน *โครงการพัฒนา

กบัการ ของชมุชนให้ จัดการศกึษา

เปลีย่นแปลง เขม้แขง็ โดยใชโ้รงเรียน

สามารถพึ่ง เป็นฐานพฒันา

พาตนเองและ ท้องถิน่

มสีว่นร่วมใน *โครงการจดัซ้ือ

การพฒันา สือ่การเรียน

เทศบาล การสอนฯ

*โครงการ

สง่เสริมทักษะ

พื้นฐานนกัเรียน

ความ

เชือ่มโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จงัหวัด

ยุทธศาสตร์

 อปท.ใน

เขตจงัหวัด

ยุทธศาสตร์

 อปท.

พนัธกิจ ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์ ค่าเปา้หมาย

แนวทางการ

พฒันา

ตัวชีวั้ดกล

ยุทธ์

ความก้าว

 หนา้

เปา้หมาย

โครงการ หนว่ยงาน

รบัผิดชอบ

หนว่ย

สนบัสนนุ
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61 62 63 64

สร้างสงัคม การพฒันา การพฒันา การสร้าง ร้อยละของ สง่เสริมให้ จ านวน *โครงการพุทธ กองการ

แห่งวัฒนธรรม คุณภาพชวีิต คุณภาพ ชมุชน เดก็มทีักษะ ประชาชนมกีาร โครงการที่ ศาสนกิชนนอ้ย ศกึษา

ความรู้ ภมูิ ของประชาชน ชวีิตของ เขม้แขง็ โดย เพิ่มขึ้น เรียนรู้ตลอด สง่เสริม *โครงการ

ปัญญา จิต ประชาชน สง่เสริมและ ชวีิต คุณภาพชวีิต จัดกจิกรรมวัน

สาธารณะ และ และกลุม่ดอ้ยพฒันาศักย ร้อยละของ และพฒันา พอ่แห่งชาติ

พฒันาศักยภาพ โอกาสใน ภาพของคน ผู้เขา้ร่วม เดก็และ *โครงการจัด

คนให้พร้อมรับ สงัคม ความจริง กจิกรรม เยาวชน ซ้ือเคร่ืองดนตรี

กบัการ ของชมุชนให้ *โครงการ

เปลีย่นแปลง เขม้แขง็ ธนาคารโรงเรียน

สามารถพึ่ง และขยะรีไซเค้ิล

พาตนเองและ *โครงการเสริม

มสีว่นร่วมใน สร้างสุนทรียภาพ

การพฒันา ดา้นศลิปะ

เทศบาล *โครงการพทุธ

ศาสนกิชนนอ้ย

ความ

เชือ่มโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จงัหวัด

ยุทธศาสตร์

 อปท.ใน

เขตจงัหวัด

ยุทธศาสตร์

 อปท.

พนัธกิจ ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์ ค่าเปา้หมาย

แนวทางการ

พฒันา

ตัวชีวั้ดกล

ยุทธ์

ความก้าว

 หนา้

เปา้หมาย

โครงการ หนว่ยงาน

รบัผิดชอบ

หนว่ย

สนบัสนนุ
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61 62 63 64

สร้างสงัคม การพฒันา การพฒันา การสร้าง ร้อยละของ สง่เสริมให้ จ านวน *โครงการจัด กองการ

แห่งวัฒนธรรม คุณภาพชวีิต คุณภาพ ชมุชน เดก็มทีักษะ ประชาชนมกีาร โครงการที่ ท าแผนพฒันา ศกึษา

ความรู้ ภมูิ ของประชาชน ชวีิตของ เขม้แขง็ โดย เพิ่มขึ้น เรียนรู้ตลอด สง่เสริม การศกึษาดเีดน่

ปัญญา จิต ประชาชน สง่เสริมและ ชวีิต คุณภาพชวีิต *โครงการ

สาธารณะ และ และกลุม่ดอ้ยพฒันาศักย ร้อยละของ และพฒันา พฒันาคุณธรรม

พฒันาศักยภาพ โอกาสใน ภาพของคน ผู้เขา้ร่วม เดก็และ จริยธรรม

คนให้พร้อมรับ สงัคม ความจริง กจิกรรม เยาวชน ของนกัเรียน

กบัการ ของชมุชนให้ *โครงการสง่

เปลีย่นแปลง เขม้แขง็ เสริมสขุภาพ

สามารถพึ่ง *โครงการจัด

พาตนเองและ กจิกรรมวันเดก็

มสีว่นร่วมใน *โครงการเขา้

การพฒันา ค่ายพกัแรม

เทศบาล ลกูเสอื

เนตรนารี

ความ

เชือ่มโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จงัหวัด

ยุทธศาสตร์

 อปท.ใน

เขตจงัหวัด

ยุทธศาสตร์

 อปท.

พนัธกิจ ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์ ค่าเปา้หมาย

แนวทางการ

พฒันา

ตัวชีวั้ดกล

ยุทธ์

ความก้าว

 หนา้

เปา้หมาย

โครงการ หนว่ยงาน

รบัผิดชอบ

หนว่ย

สนบัสนนุ
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61 62 63 64

สร้างสงัคม การพฒันา การพฒันา การสร้าง ร้อยละของ 20 40 60 80 การสง่เสริม จ านวน ปีละไมต่่ า *โครงการจัด กองการ รร.เทศบาล

แห่งวัฒนธรรม คุณภาพชวีิต คุณภาพ ชมุชน เดก็มทีักษะ สขุภาวะ โครงการที่ กว่า 20 การแขง่ขนักฬีา ศกึษา 1

ความรู้ ภมูิ ของประชาชน ชวีิตของ เขม้แขง็ โดย เพิ่มขึ้น สง่เสริม โครงการ สแีละกฬีาชมุชน

ปัญญา จิต ประชาชน สง่เสริมและ คุณภาพชวีิต *โครงการกฬีา

สาธารณะ และ และกลุม่ดอ้ยพฒันาศักย ร้อยละของ และพฒันา กลุม่จตรุมติร

พฒันาศักยภาพ โอกาสใน ภาพของคน ผู้เขา้ร่วม เดก็และ พฒันา

คนให้พร้อมรับ สงัคม ความจริง กจิกรรม เยาวชน *โครงการร่วม

กบัการ ของชมุชนให้ แขง่ขันกีฬาระดับ

เปลีย่นแปลง เขม้แขง็ กลุม่สถานศกึษา

สามารถพึ่ง ระดบัเขต/ภาค/

พาตนเองและ ประเทศ

มสีว่นร่วมใน *โครงการอาหาร

การพฒันา กลางวัน

เทศบาล *โครงการจัดหา

อาหารกลางวัน

และอาหารเสริม

นม ศพด.

ความ

เชือ่มโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จงัหวัด

ยุทธศาสตร์

 อปท.ใน

เขตจงัหวัด

ยุทธศาสตร์

 อปท.

พนัธกิจ ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์ ค่าเปา้หมาย

แนวทางการ

พฒันา

ตัวชีวั้ดกล

ยุทธ์

ความก้าว

 หนา้

เปา้หมาย

โครงการ หนว่ยงาน

รบัผิดชอบ

หนว่ย

สนบัสนนุ
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61 62 63 64

สร้างสงัคม การพฒันา การพฒันา การสร้าง ร้อยละของ 20 40 60 80 การสง่เสริม จ านวน ปีละไมต่่ า *โครงการสง่ กองการ รร.เทศบาล

แห่งวัฒนธรรม คุณภาพชวีิต คุณภาพ ชมุชน เดก็มทีักษะ สขุภาวะ โครงการที่ กว่า 20 นกักฬีาเขา้ร่วม ศกึษา 1

ความรู้ ภมูิ ของประชาชน ชวีิตของ เขม้แขง็ โดย เพิ่มขึ้น สง่เสริม โครงการ แขง่ขนักบั

ปัญญา จิต ประชาชน สง่เสริมและ คุณภาพชวีิต หนว่ยงานอื่น

สาธารณะ และ และกลุม่ดอ้ยพฒันาศักย ร้อยละของ และพฒันา *โครงการจัด

พฒันาศักยภาพ โอกาสใน ภาพของคน ผู้เขา้ร่วม เดก็และ ซ้ออุปกรณ์กฬีา

คนให้พร้อมรับ สงัคม ความจริง กจิกรรม เยาวชน ให้กบั ศพด./

กบัการ ของชมุชนให้ หมูบ่้าน

เปลีย่นแปลง เขม้แขง็ ร้อยละความ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 80 *โครงการ กอง รพ.สต.

สามารถพึ่ง พงึพอใจของ 80 80 80 80 โครงการที่ ของโครงการ ป้องกนัและ สาธารณสขุฯ ในพื้นที่

พาตนเองและ ผู้ไดรั้บการ สง่เสริม ทั้งหมด ควบคุมโรคพษิ

มสีว่นร่วมใน ชว่ยเหลอื สขุภาพ สนุขับ้าน

การพฒันา ประชาชน *โครงการ

เทศบาล ศกึษาดงูานผู้

ประกอบการ

ร้านอาหาร

ความ

เชือ่มโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จงัหวัด

ยุทธศาสตร์

 อปท.ใน

เขตจงัหวัด

ยุทธศาสตร์

 อปท.

พนัธกิจ ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์ ค่าเปา้หมาย

แนวทางการ

พฒันา

ตัวชีวั้ดกล

ยุทธ์

ความก้าว

 หนา้

เปา้หมาย

โครงการ หนว่ยงาน

รบัผิดชอบ

หนว่ย

สนบัสนนุ
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61 62 63 64

สร้างสงัคม การพฒันา การพฒันา การสร้าง ร้อยละความ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ การสง่เสริม จ านวน ร้อยละ 80 *โครงการป้อง กอง รพ.สต.

แห่งวัฒนธรรม คุณภาพชวีิต คุณภาพ ชมุชน พงึพอใจของ 80 80 80 80 สขุภาวะ โครงการที่ ของโครงการกนัและควบคุม สาธารณสขุ ในพนืที่

ความรู้ ภมูิ ของประชาชน ชวีิตของ เขม้แขง็ โดย ผู้ไดรั้บการ สง่เสริม ทั้งหมด โรคไขห้วัดนก

ปัญญา จิต ประชาชน สง่เสริมและ ชว่ยเหลอื สขุภาพ *โครงการอบรม

สาธารณะ และ และกลุม่ดอ้ยพฒันาศักย ประชาชน และศกึษาดงูาน

พฒันาศักยภาพ โอกาสใน ภาพของคน อสม.

คนให้พร้อมรับ สงัคม ความจริง *โครงการ

กบัการ ของชมุชนให้ สง่เสริมสขุภาพ

เปลีย่นแปลง เขม้แขง็ *เงินสมทบ

สามารถพึ่ง กองทุนหลกั

พาตนเองและ ประกนัสขุภาพ

มสีว่นร่วมใน

การพฒันา

เทศบาล

ความ

เชือ่มโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จงัหวัด

ยุทธศาสตร์

 อปท.ใน

เขตจงัหวัด

ยุทธศาสตร์

 อปท.

พนัธกิจ ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์ ค่าเปา้หมาย

แนวทางการ

พฒันา

ตัวชีวั้ดกล

ยุทธ์

ความก้าว

 หนา้

เปา้หมาย

โครงการ หนว่ยงาน

รบัผิดชอบ

หนว่ย

สนบัสนนุ
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61 62 63 64

สร้างสงัคม การพฒันา การพฒันา การสร้าง ร้อยละความ 2 4 6 8 สงเคราะห์ จ านวน 2 กจิกรรม *โครงการให้ ส านกัปลดั พม.

แห่งวัฒนธรรม คุณภาพชวีิต คุณภาพ ชมุชน พงึพอใจของ กลุม่คนดอ้ย โครงการที่ ตอ่ปี ความชว่ยเหลอื เทศบาลฯ

ความรู้ ภมูิ ของประชาชน ชวีิตของ เขม้แขง็ โดย ผู้ไดรั้บการ โอกาส สง่เสริม สงเคราะห์เดก็

ปัญญา จิต ประชาชน สง่เสริมและ ชว่ยเหลอื สขุภาพ คนชรา ผู้พกิาร

สาธารณะ และ และกลุม่ดอ้ยพฒันาศักย ประชาชน ผู้ตดิเชื้อ

พฒันาศักยภาพ โอกาสใน ภาพของคน *โครงการให้ กองการ

คนให้พร้อมรับ สงัคม ความจริง ความชว่ยเหลอื ศกึษา

กบัการ ของชมุชนให้ นกัเรียนยากจน

เปลีย่นแปลง เขม้แขง็ 1 2 3 4 การสง่เสริม 1 กจิกรรม *โครงการสนบั ส านกัปลดั

สามารถพึ่ง และสร้าง ตอ่ปี สนนุสวัสดกิาร

พาตนเองและ สภาวะการพึ่ง ชมุชน

มสีว่นร่วมใน พาตนเองของ *โครงการสนบั ส านกัปลดั

การพฒันา ชมุชน วัสดอุุปกรณ์

เทศบาล ให้กบักลุม่อาชพี

ความ

เชือ่มโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จงัหวัด

ยุทธศาสตร์

 อปท.ใน

เขตจงัหวัด

ยุทธศาสตร์

 อปท.

พนัธกิจ ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์ ค่าเปา้หมาย

แนวทางการ

พฒันา

ตัวชีวั้ดกล

ยุทธ์

ความก้าว

 หนา้

เปา้หมาย

โครงการ หนว่ยงาน

รบัผิดชอบ

หนว่ย

สนบัสนนุ
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ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์การจดัระเบยีบภายในชุมชน  และการสร้างความร่วมมอืในการรักษาความสงบเรียบร้อย

61 62 63 64

การสร้างความ การป้องกนั การจัด การสร้าง *จ านวนผู้ 5 10 15 20 ปลกูจิตส านกึ จ านวน ปีละไมน่อ้ย *โครงการฝึก ส านกัปลดั

มัน่คง ปลอดภยั บรรเทา ระเบียบภาย ชมุชนเขม้แขง็ เขา้ร่วม ดา้นความ โครงการ/ กวา่ 5 ทบทวนพฒันา

และความสงบ สาธารณภยั ในชมุชน โดยสง่เสริม กจิกรรม ร่วมมอืในการ กจิกรรม กจิกรรม ศกัยภาพ

สขุของ และการรักษา และการสร้าง และพฒันา ดแูล ป้องกนั ที่ด าเนนิการ อปพร.

ประชาชน ความเป็น ความร่วมมอื ศักยภาพของ *ความพงึ ภยัในชมุชน ในการ *โครงการฝึก

ระเบียบเรียบ ในการักษา คนความจริง พอใจของ พฒันาองค์ ซ้อมแผนปอ้งกัน

ร้อยในชมุชน ความสงบ ของชมุชนให้ ประชาชน ความรู้เพื่อ *โครงการ

เรียบร้อย เขม้แขง็ ป้องกนัภยั อ านวยความ

สามารถพึ่งพา ในชมุชน สะดวกดา้น

ตนเองและมี การจราจร

สว่นร่วมใน และอุบัตเิหตุ

การพฒันา *โครงการ

เทศบาล บรรเทาปัญหา

ภยัแลง้ฯ

ความ

เชือ่มโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จงัหวัด

ยุทธศาสตร์

 อปท.ใน

เขตจงัหวัด

ยุทธศาสตร์

 อปท.

พนัธกิจ ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์ ค่าเปา้หมาย

แนวทางการ

พฒันา

ตัวชีวั้ดกล

ยุทธ์

ความก้าว

 หนา้

เปา้หมาย

โครงการ หนว่ยงาน

รบัผิดชอบ

หนว่ย

สนบัสนนุ
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61 62 63 64

การสร้างความ การป้องกนั การจัด การสร้าง *จ านวนผู้ ปลกูจิตส านกึ จ านวน *โครงการให้ ส านกัปลดั

มัน่คง ปลอดภยั บรรเทา ระเบียบภาย ชมุชนเขม้แขง็ เขา้ร่วม ดา้นความ โครงการ/ บริการทาง

และความสงบ สาธารณภยั ในชมุชน โดยสง่เสริม กจิกรรม ร่วมมอืในการ กจิกรรม การแพทย์

สขุของ และการรักษา และการสร้าง และพฒันา ดแูล ป้องกนั ที่ด าเนนิการ ฉกุเฉนิ

ประชาชน ความเป็น ความร่วมมอื ศักยภาพของ *ความพงึ ภยัในชมุชน ในการ

ระเบียบเรียบ ในการักษา คนความจริง พอใจของ พฒันาองค์

ร้อยในชมุชน ความสงบ ของชมุชนให้ ประชาชน ความรู้เพื่อ

เรียบร้อย เขม้แขง็ ป้องกนัภยั

สามารถพึ่งพา ในชมุชน

ตนเองและมี

สว่นร่วมในการ

พฒันา

เทศบาล

ความ

เชือ่มโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จงัหวัด

ยุทธศาสตร์

 อปท.ใน

เขตจงัหวัด

ยุทธศาสตร์

 อปท.

พนัธกิจ ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์ ค่าเปา้หมาย

แนวทางการ

พฒันา

ตัวชีวั้ดกล

ยุทธ์

ความก้าว

 หนา้

เปา้หมาย

โครงการ หนว่ยงาน

รบัผิดชอบ

หนว่ย

สนบัสนนุ
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61 62 63 64

การสร้างความ การป้องกนั การจัด การสร้าง *จ านวนผู้ เสริมสร้าง จ านวน ปีละไมน่อ้ย *โครงการ ส านกัปลดั

มัน่คง ปลอดภยั บรรเทา ระเบียบภาย ชมุชนเขม้แขง็ เขา้ร่วม ประสทิธภิาพ โครงการ/ กวา่ 1 ชว่ยเหลอืผู้

และความสงบ สาธารณภยั ในชมุชน โดยสง่เสริม กจิกรรม ในการป้องกนั กจิกรรม กจิกรรม ยากไร้ เพื่อ

สขุของ และการรักษา และการสร้าง และพฒันา บรรเทา ที่ด าเนนิการ บรรเทาความ

ประชาชน ความเป็น ความร่วมมอื ศักยภาพของ *ความพงึ สาธารณภยั เพื่อป้องกนั เดอืดร้อนจาก

ระเบียบเรียบ ในการักษา คนความจริง พอใจของ และการรักษา และบรรเทา ภยัหนาว

ร้อยในชมุชน ความสงบ ของชมุชนให้ ประชาชน ความสงบ สาธารณภยั *โครงการ

เรียบร้อย เขม้แขง็ ปลอดภยัแก่ ในชมุชน สนบัสนุการ

สามารถพึ่งพา ชมุชน ปฏบิัตงิานของ

ตนเองและมี อปพร.และผู้

สว่นร่วมในการ ประสานพลงั

พฒันา แผ่นดนิ

เทศบาล

ความ

เชือ่มโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จงัหวัด

ยุทธศาสตร์

 อปท.ใน

เขตจงัหวัด

ยุทธศาสตร์

 อปท.

พนัธกิจ ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์ ค่าเปา้หมาย

แนวทางการ

พฒันา

ตัวชีวั้ดกล

ยุทธ์

ความก้าว

 หนา้

เปา้หมาย

โครงการ หนว่ยงาน

รบัผิดชอบ

หนว่ย

สนบัสนนุ
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61 62 63 64

การสร้างความ การป้องกนั การจัด การสร้าง *จ านวนผู้ 2 4 6 8 เสริมสร้าง จ านวน ปีละไมน่อ้ย *โครงการ ส านกัปลดั

มัน่คง ปลอดภยั บรรเทา ระเบียบภาย ชมุชนเขม้แขง็ เขา้ร่วม ประสทิธภิาพ

ใน

โครงการ/ กวา่ 2 ปกป้องสถาบัน

และความสงบ สาธารณภยั ในชมุชน โดยสง่เสริม กจิกรรม การป้องกนั กจิกรรม กจิกรรม ส าคัญของชาติ

สขุของ และการรักษา และการสร้าง และพฒันา บรรเทา ที่ด าเนนิการ เพื่อสร้างความ

ประชาชน ความเป็น ความร่วมมอื ศักยภาพของ *ความพงึ สาธารณภยั เพื่อป้องกนั ปรองดอง

ระเบียบเรียบ ในการักษา คนความจริง พอใจของ และการรักษา และบรรเทา *โครงการลด

ร้อยในชมุชน ความสงบ ของชมุชนให้ ประชาชน ความสงบ สาธารณภยั อุบัตเิหตทุาง

เรียบร้อย เขม้แขง็ ปลอดภยัแก่ ในชมุชน ถนนในชว่ง

สามารถพึ่งพา ชมุชน เทศกาลฯ

ตนเองและมี

สว่นร่วมในการ

พฒันา

เทศบาล

ความ

เชือ่มโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จงัหวัด

ยุทธศาสตร์

 อปท.ใน

เขตจงัหวัด

ยุทธศาสตร์

 อปท.

พนัธกิจ ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์ ค่าเปา้หมาย

แนวทางการ

พฒันา

ตัวชีวั้ดกล

ยุทธ์

ความก้าว

 หนา้

เปา้หมาย

โครงการ หนว่ยงาน

รบัผิดชอบ

หนว่ย

สนบัสนนุ
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61 62 63 64

การสร้างความ การป้องกนั การจัด การสร้าง *จ านวนผู้ 1 2 3 4 ป้องกนัและ จ านวน ปีละ *โครงการจัด ส านกัปลดั

มัน่คง ปลอดภยั บรรเทา ระเบียบภาย ชมุชนเขม้แขง็ เขา้ร่วม แกไ้ขปัญหา โครงการ/ 1 ตัง้ศนูย์ประสาน กอง สธ.

และความสงบ สาธารณภยั ในชมุชน โดยสง่เสริม กจิกรรม ยาเสพตดิ กจิกรรม กจิกรรม งานเพื่อเอา

สขุของ และการรักษา และการสร้าง และพฒันา อบายมขุ ที่ด าเนนิการ ชนะยาเสพตดิ

ประชาชน ความเป็น ความร่วมมอื ศักยภาพของ *ความพงึ และปัญหา เพื่อป้องกนั *โครงการป้อง

ระเบียบเรียบ ในการักษา คนความจริง พอใจของ แรงงานตา่งดา้ว และบรรเทา กนัและแกไ้ข

ร้อยในชมุชน ความสงบ ของชมุชนให้ ประชาชน สาธารณภยั ปญัหายาเสพติด

เรียบร้อย เขม้แขง็ ในชมุชน

สามารถพึ่งพา

ตนเองและมี

สว่นร่วมใน

การพฒันา

เทศบาล

ความ

เชือ่มโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จงัหวัด

ยุทธศาสตร์

 อปท.ใน

เขตจงัหวัด

ยุทธศาสตร์

 อปท.

พนัธกิจ ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์ ค่าเปา้หมาย

แนวทางการ

พฒันา

ตัวชีวั้ดกล

ยุทธ์

ความก้าว

 หนา้

เปา้หมาย

โครงการ หนว่ยงาน

รบัผิดชอบ

หนว่ย

สนบัสนนุ
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ยุทธศาสตร์ท่ี  7  ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการบา้นเมอืงทีด่ดีว้ยนวัตกรรมการบริหารทีเ่หมาะสม

61 62 63 64

การพฒันา การบริหาร การบริหาร พฒันา *ระดบัความ 10 20 30 40 การสร้างจิต จ านวน ปีละไมน่อ้ย *ประกนัสงัคม ส านกัปลดั

ระบบบริหาร จัดการ จัดการบ้าน เทคโนโลยี พงึพอใจ ส านกึและการ โครงการที่ กวา่ 10 *เงินเดอืน

จัดการภาครัฐ บ้านเมอืงที่ดี เมอืงที่ดดีว้ย สารสนเทศ ของประชาชน พฒันาขดี ด าเนนิการ กจิกรรม สวัสดกิารตา่งๆ

และการให้ นวัตกรรม เพื่อให้การ ความสามารถ เพื่อสง่เสริม ของพนกังาน

บริการ การบริหาร บริหารและ บุคลากร ศักยภาพ ลกูจ้างพนกังาน

ประชาชนที่มี ที่เหมาะสม การบริการ ท้องถิ่น ของบุคลากร จา้งเทศบาลฯ

ประสทิธิภาพ ประชาชนเป็น *โครงการจัด

โปร่งใสและ ไปอย่างมี งานวันเทศบาล

เป็นธรรม ประสทิธิภาพ *โครงการ

ศกึษาดงูานของ

บุคลากรฯ

*โครงการ

สง่เสริม

สวัสดกิารตา่งๆ

ความ

เชือ่มโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จงัหวัด

ยุทธศาสตร์

 อปท.ใน

เขตจงัหวัด

ยุทธศาสตร์

 อปท.

พนัธกิจ ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์ ค่าเปา้หมาย

แนวทางการ

พฒันา

ตัวชีวั้ดกล

ยุทธ์

ความก้าว

 หนา้

เปา้หมาย

โครงการ หนว่ยงาน

รบัผิดชอบ

หนว่ย

สนบัสนนุ



 

61 
 

61 62 63 64

การพฒันา การบริหาร การบริหาร พฒันา *ระดบัความ การสร้างจิต จ านวน *โครงการผล ส านกัปลดั

ระบบบริหาร จัดการ จัดการบ้าน เทคโนโลยี พงึพอใจ ส านกึและการ โครงการที่ ประโยชนต์อบ

จัดการภาครัฐ บ้านเมอืงที่ดี เมอืงที่ดดีว้ย สารสนเทศ ของประชาชน พฒันาขดี ด าเนนิการ แทนอื่นเป็น

และการให้ นวัตกรรม เพื่อให้การ ความสามารถ เพื่อสง่เสริม กรณีพเิศษ

บริการ การบริหาร บริหารและ บุคลากร ศกัยภาพ *โครงการจัด

ประชาชนที่มี ที่เหมาะสม การบริการ ท้องถิ่น ของบุคลากร งานวันท้องถิน่

ประสทิธิภาพ ประชาชนเป็น *โครงการสรร กองการ

โปร่งใสและ ไปอย่างมี หาบุคลากร ศกึษา

เป็นธรรม ประสทิธิภาพ ทางการศกึษา

*โครงการศกึษา

ดงูานครูและ

บุคลากรทาง

การศกึษา

ความ

เชือ่มโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จงัหวัด

ยุทธศาสตร์

 อปท.ใน

เขตจงัหวัด

ยุทธศาสตร์

 อปท.

พนัธกิจ ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์ ค่าเปา้หมาย

แนวทางการ

พฒันา

ตัวชีวั้ดกล

ยุทธ์

ความก้าว

 หนา้

เปา้หมาย

โครงการ หนว่ยงาน

รบัผิดชอบ

หนว่ย

สนบัสนนุ



 

62 
 

61 62 63 64

การพฒันา การบริหาร การบริหาร พฒันา *ระดบัความ การสร้างจิต จ านวน *โครงการจัด กองคลงั

ระบบบริหาร จัดการ จัดการบ้าน เทคโนโลยี พงึพอใจ ส านกึและการ โครงการที่ ฝึกอบรมระบบ

จัดการภาครัฐ บ้านเมอืงที่ดี เมอืงที่ดดีว้ย สารสนเทศ ของประชาชน พฒันาขดี ด าเนนิการ บัญชี

และการให้ นวัตกรรม เพื่อให้การ ความสามารถ เพื่อสง่เสริม คอมพวิเตอร์

บริการ การบริหาร บริหารและ บุคลากร ศกัยภาพ

ประชาชนที่มี ที่เหมาะสม การบริการ ท้องถิ่น ของบุคลากร

ประสทิธิภาพ ประชาชนเป็น

โปร่งใสและ ไปอย่างมี

เป็นธรรม ประสทิธิภาพ

ความ

เชือ่มโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จงัหวัด

ยุทธศาสตร์

 อปท.ใน

เขตจงัหวัด

ยุทธศาสตร์

 อปท.

พนัธกิจ ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์ ค่าเปา้หมาย

แนวทางการ

พฒันา

ตัวชีวั้ดกล

ยุทธ์

ความก้าว

 หนา้

เปา้หมาย

โครงการ หนว่ยงาน

รบัผิดชอบ

หนว่ย

สนบัสนนุ



 

63 
 

61 62 63 64

การพฒันา การบริหาร การบริหาร พฒันา *ระดบัความ 100 100 100 100 การเสริมสร้าง จ านวน ด าเนนิการ *ค่าช าระหนี้ กองคลงั

ระบบบริหาร จัดการ จัดการบ้าน เทคโนโลยี พงึพอใจ % % % % ประสทิธภิาพ โครงการที่ ทุกปี เงินตน้และ

จัดการภาครัฐ บ้านเมอืงที่ดี เมอืงที่ดดีว้ย สารสนเทศ ของประชาชน และธรรมา ด าเนนิการ ดอกเบี้ย

และการให้ นวัตกรรม เพื่อให้การ ภบิาลในการ *เงินสมทบ กองคลงั

บริการ การบริหาร บริหารและ บริหารจัดการ ชว่ยเหลอื

ประชาชนที่มี ที่เหมาะสม การบริการ การประปา

ประสทิธิภาพ ประชาชนเป็น ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

ความ

ร้อยละ *โครงการซ่อม ทุกกอง

โปร่งใสและ ไปอย่างมี 70 75 75 75 พงึพอใจ 75 แซมครุภณัฑ์

เป็นธรรม ประสทิธิภาพ ของผู้รับ และทรัพย์สนิ

บริการ ของเทศบาลฯ

*ค่าจ้างเหมา ทุกกอง

บริการ/รายจา่ย

เพื่อให้ได้มาซ่ึง

บริการ/รายจา่ย

ความ

เชือ่มโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จงัหวัด

ยุทธศาสตร์

 อปท.ใน

เขตจงัหวัด

ยุทธศาสตร์

 อปท.

พนัธกิจ ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์ ค่าเปา้หมาย

แนวทางการ

พฒันา

ตัวชีวั้ดกล

ยุทธ์

ความก้าว

 หนา้

เปา้หมาย

โครงการ หนว่ยงาน

รบัผิดชอบ

หนว่ย

สนบัสนนุ



 

64 
 

61 62 63 64

การพฒันา การบริหาร การบริหาร พฒันา *ระดบัความ การเสริมสร้าง ร้อยละ

ความ

*โครงการ ส านกัปลดั

ระบบบริหาร จัดการ จัดการบ้าน เทคโนโลยี พงึพอใจ ประสทิธภิาพ พงึพอใจ ตดิตัง้กลอ้ง

จัดการภาครัฐ บ้านเมอืงที่ดี เมอืงที่ดดีว้ย สารสนเทศ ของประชาชน และธรรมา ของผู้รับ วงจรปิดในเขตฯ

และการให้ นวัตกรรม เพื่อให้การ ภบิาลในการ บริการ *โครงการจัด

บริการ การบริหาร บริหารและ บริหารจัดการ ท าวารสาร

ประชาชนที่มี ที่เหมาะสม การบริการ ปฏทิินเทศบาลฯ

ประสทิธิภาพ ประชาชนเป็น *ค่ารับรอง

โปร่งใสและ ไปอย่างมี และพธิีการ

เป็นธรรม ประสทิธิภาพ *ค่าจัดซ้ือพวง

มาลยั ชอ่ดอก

กระเชา้ พวง

มาลา

ความ

เชือ่มโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จงัหวัด

ยุทธศาสตร์

 อปท.ใน

เขตจงัหวัด

ยุทธศาสตร์

 อปท.

พนัธกิจ ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์ ค่าเปา้หมาย

แนวทางการ

พฒันา

ตัวชีวั้ดกล

ยุทธ์

ความก้าว

 หนา้

เปา้หมาย

โครงการ หนว่ยงาน

รบัผิดชอบ

หนว่ย

สนบัสนนุ



 

65 
 

61 62 63 64

การพฒันา การบริหาร การบริหาร พฒันา *ระดบัความ การเสริมสร้าง ร้อยละ *โครงการค่า ทุกกอง

ระบบบริหาร จัดการ จัดการบ้าน เทคโนโลยี พงึพอใจ ประสทิธภิาพ พงึพอใจ ใชจ้่ายเกี่ยวกบั

จัดการภาครัฐ บ้านเมอืงที่ดี เมอืงที่ดดีว้ย สารสนเทศ ของประชาชน และธรรมา ของผู้รับ อนิเตอร์เนต็

และการให้ นวัตกรรม เพื่อให้การ ภบิาลในการ บริการ *โครงการค่า

บริการ การบริหาร บริหารและ บริหารจัดการ ใชจ้่ายเกี่ยวกบั

ประชาชนที่มี ที่เหมาะสม การบริการ สาธารณูปโภค

ประสทิธิภาพ ประชาชนเป็น ของเทศบาลฯ

โปร่งใสและ ไปอย่างมี *โครงการจัด

เป็นธรรม ประสทิธิภาพ ซ้ือวัสดตุา่งๆ

*โครงการจัด

ซ้ือคอมพวิเตอร์

เคร่ืองพมิพ์

*โครงการจัด

ซ้อครุภณัฑ์

*โครงการจัด

หาน้ ามนัเชื้อ

เพลงิ หลอ่ลื่น

ความ

เชือ่มโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จงัหวัด

ยุทธศาสตร์

 อปท.ใน

เขตจงัหวัด

ยุทธศาสตร์

 อปท.

พนัธกิจ ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์ ค่าเปา้หมาย

แนวทางการ

พฒันา

ตัวชีวั้ดกล

ยุทธ์

ความก้าว

 หนา้

เปา้หมาย

โครงการ หนว่ยงาน

รบัผิดชอบ

หนว่ย

สนบัสนนุ



 

66 
 

61 62 63 64

การพฒันา การบริหาร การบริหาร พฒันา *ระดบัความ การเสริมสร้าง ร้อยละ *โครงการ ทุกกอง

ระบบบริหาร จัดการ จัดการบ้าน เทคโนโลยี พงึพอใจ ประสทิธภิาพ พงึพอใจ บ ารุงรักษา

จัดการภาครัฐ บ้านเมอืงที่ดี เมอืงที่ดดีว้ย สารสนเทศ ของประชาชน และธรรมา ของผู้รับ และซ่อมแซม

และการให้ นวัตกรรม เพื่อให้การ ภบิาลในการ บริการ ครุภณัฑ์

บริการ การบริหาร บริหารและ บริหารจัดการ *โครงการจัด กองการ

ประชาชนที่มี ที่เหมาะสม การบริการ ซ้ือยานพาหนะ ศกึษา

ประสทิธิภาพ ประชาชนเป็น เพื่อไว้บริการ

โปร่งใสและ ไปอย่างมี นกัเรียนและ

เป็นธรรม ประสทิธิภาพ บุคลากร

*โครงการจัด

หาสือ่ ICT และ

สื่อการเรียน

การสอน

*อุดหนนุศูนย์

ขอ้มลูขา่วสาร

และสารสนเทศ

ความ

เชือ่มโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จงัหวัด

ยุทธศาสตร์

 อปท.ใน

เขตจงัหวัด

ยุทธศาสตร์

 อปท.

พนัธกิจ ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์ ค่าเปา้หมาย

แนวทางการ

พฒันา

ตัวชีวั้ดกล

ยุทธ์

ความก้าว

 หนา้

เปา้หมาย

โครงการ หนว่ยงาน

รบัผิดชอบ

หนว่ย

สนบัสนนุ



 

67 
 

61 62 63 64

การพฒันา การบริหาร การบริหาร พฒันา *ระดบัความ 2 4 6 8 การสง่เสริม จ านวน ไมน่อ้ยกวา่ *โครงการจัด ส านกัปลดั

ระบบบริหาร จัดการ จัดการบ้าน เทคโนโลยี พงึพอใจ การมสีว่นร่วม โครงการที่ 2 โครงการ ท าแผนพฒันา

จัดการภาครัฐ บ้านเมอืงที่ดี เมอืงที่ดดีว้ย สารสนเทศ ของประชาชน ในการตรวจ สง่เสริมการ ตอ่ปี แผนชมุชน

และการให้ นวัตกรรม เพื่อให้การ สอบควบคุม มสีว่นร่วม ขอ้มลูพื้นฐาน

บริการ การบริหาร บริหารและ และเปิด แผนด าเนนิงาน

ประชาชนที่มี ที่เหมาะสม การบริการ โอกาสให้ การตดิตามฯ

ประสทิธิภาพ ประชาชนเป็น ประชาชน งบประมาณ

โปร่งใสและ ไปอย่างมี เขา้มามี ตรวจมาตรฐาน

เป็นธรรม ประสทิธิภาพ สว่นร่วม ค่าจัดท าโบนสั

*โครงการ

เทศบาล

เคลื่อนที่

*โครงการจัด

ตัง้ศนูย์

ยุตธิรรม

เทศบาลฯ

ความ

เชือ่มโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จงัหวัด

ยุทธศาสตร์

 อปท.ใน

เขตจงัหวัด

ยุทธศาสตร์

 อปท.

พนัธกิจ ตัวชีวั้ดระดับ

เปา้ประสงค์ ค่าเปา้หมาย

แนวทางการ

พฒันา

ตัวชีวั้ดกล

ยุทธ์

ความก้าว

 หนา้

เปา้หมาย

โครงการ หนว่ยงาน

รบัผิดชอบ

หนว่ย

สนบัสนนุ



 

68 
 

ส่วนที่  4  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยงาน

สนับสนุน 

1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ของเมืองและชนบท 

การศึกษา แผนงานการศึกษา กองการศึกษา - 

เศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 

กองช่าง จังหวัด 

อบจ. 

2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความ

ย่ังยืน 

เศรษฐกิจ แผนงานบรหิารงาน

ทั่วไป 

ส านักปลัด - 

3 การบรหิารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ

อย่างย่ังยืน 

บรกิารชุมชน

และสังคม 

แผนงานสาธารณสุข กอง

สาธารณสุข 

- 

4 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสบืสาน

ศิลปวัฒนธรรม  จารีต  

ประเพณแีละภูมิปัญญา 

ท้องถิ่น 

เศรษฐกิจ แผนงานบรหิารทั่วไป 

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลัด - 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา  

5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนและกลุ่มด้อย

โอกาสในสังคม 

 

 

บรกิารชุมชน

และสังคม 

แผนงานงบกลาง 

แผนงานบรหิารงาน

ทั่วไป 

ส านักปลัด  

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา  

แผนงานสาธารณสุข กอง

สาธารณสุข 

 

6 การจัดระเบียบภายในชุมชน  

และการสร้างความรว่มมือใน

การรักษาความสงบเรียบรอ้ย 

 

บรหิารทั่วไป แผนงานงบกลาง 

 

ส านักปลัด  

แผนงานรักษาความ

สงบภายใน 

ส านักปลัด  
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยงาน

สนับสนุน 

7 การบรหิารจัดการบ้านเมืองที่

ด ี ดว้ยนวัตกรรมที่เหมาะสม 

บรหิารทั่วไป แผนงานงบกลาง ส านักปลัด - 

แผนงานบรหิารงาน

ทั่วไป 

ส านักปลัด 

กองคลัง 

- 

แผนงานรักษาความ

สงบภายใน 

ส านักปลัด - 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา - 

แผนงานสาธารณสุข กอง

สาธารณสุข 

- 

แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 

กองช่าง - 

แผนงานพาณิชย์ กองช่าง - 

 



 

 

 

 

 

 

 

แบบ  ผ. 07
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แบบบ ผ. 07

ยุทธศาสตร์

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

1. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐานของเมอืงและชนบท

1.1  แผนงานการศกึษา 2 300,000       2 300,000       2 300,000      2 300,000       8 1,200,000       

1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 66 75,191,025 30 21,011,050 13 8,311,075  12 6,201,100    121 110,714,250  

รวม 68 75,491,025 32 21,311,050   15 8,611,075  14 6,501,100    129 111,914,250  

2. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกิจ

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีงไปสู่ความ

ย่ังยืน

2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 4 57,000        4 57,000        4 57,000       4 57,000        16 228,000          

2.2  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ฯ 2 130,000       2 130,000      2 130,000      2 130,000       8 520,000          

2.3  แผนงานการเกษตร 2 35,000         2 35,000        2 35,000        2 35,000         8 140,000          

รวม 8 222,000      8 222,000     8 222,000     8 222,000      32 888,000         

บญัชสีรปุโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ป ี (พ.ศ. 2561-2564)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง  อ าเภอสันปา่ตอง  จงัหวัดเชยีงใหม่

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

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

3. ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ

ระบบนเิวศนอ์ย่างย่ังยืน

3.1  แผนงานสาธารณสขุ 7 4,210,000    7 4,210,000    7 4,210,000   7 4,210,000    28 16,840,000     

3.2  แผนงานการเกษตร 1 50,000         1 50,000        1 50,000        1 50,000         4 200,000          

รวม 8 4,260,000    8 4,260,000   8 4,260,000   8 4,260,000    32 17,040,000     

4. ยุทธศาสตรก์ารอนรุกัษ์ฟื้นฟแูละ

สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารตี ประเพณี

และภมูปิญัญาท้องถิ่น

4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 4 57,000        4 57,000        4 57,000       4 57,000        16 228,000          

4.2  แผนงานการศกึษา 1 10,000         1 10,000        1 10,000        1 10,000         4 40,000            

4.3  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ฯ 2 170,000      2 170,000      2 170,000      2 170,000      2 680,000          

4.4  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมฯ 2 305,000       2 305,000      2 305,000      2 305,000       2 1,220,000       

รวม 9 542,000      9 542,000      9 542,000     9 542,000      24 2,168,000      

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

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

5. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคุณภาพชวิีต

ของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาส

ในสังคม

5.1  แผนงานงบกลาง 3 21,400,000  3 21,400,000  3 21,400,000    3 21,400,000  12 85,600,000      

5.2  แผนงานการศกึษา 41 18,377,488 41 18,377,488 41 18,377,488   41 18,377,488 164 73,509,952    

5.3  แผนงานสาธารณสขุ 6 420,000       6 420,000      6 420,000        6 420,000       24 1,680,000       

5.4  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ฯ 2 450,000       2 450,000      2 450,000        2 450,000       8 1,800,000       

5.5  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมฯ 2 300,000       2 300,000       2 300,000         2 300,000       8 1,200,000       

รวม 54 40,947,488  54 40,947,488 54 40,947,488    54 40,947,488  216 163,789,952  

6. ยุทธศาสตรก์ารจดัระเบยีบภายใน

ชมุชน และการสรา้งความรว่มมอืใน

การรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

6.1  แผนงานงบกลาง 1 400,000       1 400,000       1 400,000         1 400,000       4 1,600,000        

6.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 10,000         1 10,000        1 10,000          1 10,000         4 40,000            

6.3  แผนงานรักษาความสงบฯ 5 259,000       5 259,000      5 259,000        5 259,000       20 1,036,000       

6.4  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ฯ 1 20,000         1 20,000        1 20,000          1 20,000         4 80,000            

รวม 8 689,000      8 689,000      8 689,000        8 689,000      32 2,756,000      



 

73 
 

ยุทธศาสตร์

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

7. ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการ

บา้นเมอืงท่ีดีด้วยนวัตกรรมท่ีเหมาะสม

7.1  แผนงานงบกลาง 6 7,230,000    6 7,230,000    6 7,230,000      6 7,230,000    24 28,920,000     

7.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป 23 3,931,805   23 3,931,805    23 3,931,805      23 3,931,805   92 15,727,220   

7.3  แผนงานรักษาความสงบฯ 3 400,000       3 400,000        3 400,000          3 400,000       12 1,600,000        

7.4  แผนงานการศกึษา 17 6,091,000    17 6,091,000     17 6,091,000       17 6,091,000    68 24,364,000     

7.5  แผนงานสาธารณสขุ 11 6,536,500    11 6,536,500     11 6,536,500       11 6,536,500    44 26,146,000     

7.6  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 9 2,120,000    9 2,120,000     9 2,120,000       9 2,120,000    36 8,480,000       

7.5  แผนงานพาณิชย์ 5 1,095,000    5 1,095,000     5 1,095,000       5 1,095,000    20 4,380,000       

รวม 74 27,404,305  74 27,404,305   74 27,404,305      74 27,404,305  296 109,617,220  

รวมท้ังสิ้น 221 149,555,818    193 95,375,843  176 82,675,868     175 80,565,893  761 408,173,422 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม  4  ปี



 

 

 

 

 

 

 

แบบ  ผ. 01
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แบบบ ผ. 01

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพฒันาเศรษฐกจิอย่างสมดลุและย่ังยืน

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชยีงใหม ่ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

  1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานของเมอืงและชนบท

       1.1  แผนงานการศกึษา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุง/ตอ่เตมิ 

ศุนย์พฒันาเดก็เลก็ในสงักดั

เพื่อให้ศูนย์พฒันาเดก็

เลก็มคีวามสวยงามและ

คงทนถาวร

1 คร้ัง/ปี      100,000      100,000      100,000      100,000 ศนูย์พฒันาเดก็เลก็

ในสงักดัเทศบาลฯ

มศีนูย์พฒันาเดก็เลก็

สวยงามคงทนเหมาะกบั

การจัดกจิกรรมการเรียน

การสอน

กองการศกึษา

2 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง

และพฒันาอาคารเรียน

ประกอบ

เพื่อให้อาคารเรียน

ประกอบใชจ้ัดกจิกรรม

การเรียนการสอนได้

อย่าวเหมาะสมและ

ปลอดภยั

1 คร้ัง/ปี      200,000      200,000      200,000      200,000 โรงเรียนในสงักดั อาคารเรียนแบะอาคาร

ประกอบมคีวาม

เหมาะสมและปลอดภยั

ส าหรับนกัเรียน

กองการศกึษา 

โรงเรียนเทศบาล 1

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ป ี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรบั  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการ

เทศบาลต าบลบา้นกลาง  อ าเภอสันปา่ตอง  จงัหวัดเชยีงใหม่

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
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       1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการวางและจัดท า

ผังเมอืงชมุชนเทศบาล

ต าบลบ้านกลาง

เพื่อเป็นการหารือ

ระหว่าง อปท. ในการ

หาขอ้สรุปทิศทาง

แผนการกอ่สร้าง

1 คร้ัง/ปี      27,000      27,000      27,000      27,000 ร้อยละของ อปท.

 ที่เขา้มาร่วม

กจิกรรม

งานกอ่สร้าง

โครงสร้างพื้นฐานของ

เทศบาลฯ มกีารบูร

ณาการอย่างเป็นระบบ

กองชา่ง

4 โครงการกอ่สร้างถนนโอ

เวอร์เลย์ทางเขา้หมูบ่้าน

สายหลกั

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภยั

ถนนทางเขา้

หมูบ่้าน 1 สาย

1,200,000 - - - ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

ประชาชนสญัจรไป

มาอย่างสะดวก

ปลอดภยั

กองชา่ง

5 โครงการกอ่สร้างถนนโอ

เวอร์เลย์สายบ้านพระ

บาทฯ-บ้านมว่งพี่นอ้ง

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภยั

ถนนสายบ้าน

พระบาท ถงึ

บ้านมว่งฯ 1 

สาย

2,500,000 - - - ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

ประชาชนสญัจรไป

มาอย่างสะดวก

ปลอดภยั

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั

บา้นพระบาทย้ังหวีด
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการกอ่สร้างราง

ระบายน้ า คสล. บ้าน

มว่งพี่นอ้ง หมูท่ี่  4  (ตอ่

จากจุดเดมิ)

เพื่อป้องกนัปัญหาน้ า

ท่วมในพื้นที่

รางระบายน้ า

 คสล.1 แห่ง

1,000,000 - - - ผลสมัฤทธิข์อง

โครงการที่แลว้

เสร็จ

ป้องกนัปัญหาน้ าท่วม

ในพื้นที่

กองชา่ง

7 โครงการกอ่สร้าง

ถนนลาดยางและ

ปรับปรุงถนนในหมูบ่้าน

มว่งพี่นอ้ง หมูท่ี่ 4  ซอย 

 4

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภยั

ถนนลาดยาง

และปรับปรุง

ถนน

530,000 - - - ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

ประชาชนสญัจรไป

มาอย่างสะดวก

ปลอดภยั

กองชา่ง

8 โครงการกอ่สร้างโรง

เกบ็ของประจ าหมูบ่้าน

มว่งพี่นอ้ง

เพื่อใชเ้กบ็วัสดุ

อุปกรณ์ประจ าหมูบ่้าน

โรงเกบ็ของ 1

 แห่ง

- 530,000 - - โรงเกบ็ของ 1 แห่ง มสีถานที่เกบ็วัสดุ

อุปกรณ์ของหมูบ่้าน

กองชา่ง

9 โครงการปรับปรุง

ระบบประปาในหมูบ่้าน

มว่งพี่นอ้ง

เพื่อมรีะบบประปาที่

เพยีงพอส าหรับหมูบ่้าน

ระบบประปา

 1 แห่ง

- 530,000 - - ระบบประปา 1 

แห่ง

ระบบประปาของ

หมูบ่้านเพยีงพอตอ่

การใชง้าน

กองชา่ง

บา้นม่วงพี่นอ้ง

หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
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10 โครงการกอ่สร้างถนน 

คสล. ซอย 2  บ้านตน้

แหนหลวง

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล.

ซอย 2

220,000 - - - ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

ประชาชนสญัจรไป

มาอย่างสะดวก

ปลอดภยั

กองฃ่าง

11 โครงการกอ่สร้างถนน 

คสล. ซอย 5  บ้านตน้

แหนหลวง

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล.

ซอย 5

130,000 - - - ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

ประชาชนสญัจรไป

มาอย่างสะดวก

ปลอดภยั

กองฃ่าง

12 โครงการกอ่สร้างถนน 

คสล. ซอย 12  บ้านตน้

แหนหลวง

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล. 

ซอย 12

280,000 - - - ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

ประชาชนสญัจรไป

มาอย่างสะดวก

ปลอดภยั

กองฃ่าง

13 โครงการกอ่สร้างถนน 

คสล. ซอย 17  บ้านตน้

แหนหลวง

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล. 

ซอย 17

350,000 - - - ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

ประชาชนสญัจรไป

มาอย่างสะดวก

ปลอดภยั

กองฃ่าง

14 โครงการกอ่สร้างถนน 

คสล. ซอย 6  บ้านตน้

แหนหลวง

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล. 

ซอย 6

- 200,000 - - ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

ประชาชนสญัจรไป

มาอย่างสะดวก

ปลอดภยั

กองฃ่าง

หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั

บา้นต้นแหนหลวง

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัดที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
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15 โครงการกอ่สร้างถนน 

คสล. ซอย 14  บ้านตน้

แหนหลวง

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล. 

ซอย 14

- 330,000 - - ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

ประชาชนสญัจรไป

มาอย่างสะดวก

ปลอดภยั

กองฃ่าง

16 โครงการกอ่สร้างเมรุ

เผาศพบริเวณป่าชา้ 

บ้านตน้แหนหลวง

เพื่อให้มสีถานที่

ส าหรับเผาศพที่

เพยีงพอ

เมรุเผาศพ 1 

แห่ง

- 1,130,000 - - เมรุเผาศพ 1 แห่ง มสีถานที่เผาศพอย่าง

เพยีงพอ

กองฃ่าง

17 โครงการกอ่สร้างถนน 

คสล. ซอย 7  บ้านตน้

แหนหลวง

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล. 

ซอย 7

- 620,000 - - ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

ประชาชนสญัจรไป

มาอย่างสะดวก

ปลอดภยั

กองฃ่าง

18 โครงการกอ่สร้างถนน 

คสล. ซอย 9  บ้านตน้

แหนหลวง

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล. 

ซอย 9

- - 650,000 - ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

ประชาชนสญัจรไป

มาอย่างสะดวก

ปลอดภยั

กองฃ่าง

19 โครงการกอ่สร้างถนน 

คสล. ซอย 16  บ้านตน้

แหนหลวง

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล.

ซอย 16

- - 330,000 - ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

ประชาชนสญัจรไป

มาอย่างสะดวก

ปลอดภยั

กองฃ่าง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
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20 โครงการกอ่สร้างถนน 

คสล. ซอย 4  บ้านตน้

แหนหลวง

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล. 

ซอย 4

- - - 210,000 ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

ประชาชนสญัจรไป

มาอย่างสะดวก

ปลอดภยั

กองชา่ง

21 โครงการกอ่สร้างถนน 

คสล. ซอย 8  บ้านตน้

แหนหลวง

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล. 

ซอย 8

- - - 140,000 ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

ประชาชนสญัจรไป

มาอย่างสะดวก

ปลอดภยั

กองชา่ง

22 โครงการกอ่สร้างถนน 

คสล. ซอย 10  บ้านตน้

แหนหลวง

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล.

ซอย 10

- - - 130,000 ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

ประชาชนสญัจรไป

มาอย่างสะดวก

ปลอดภยั

กองชา่ง

23 โครงการกอ่สร้างถนน 

คสล. ซอย 11  บ้านตน้

แหนหลวง

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล.

ซอย 11

- - - 180,000 ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

ประชาชนสญัจรไป

มาอย่างสะดวก

ปลอดภยั

กองชา่ง

หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
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24 โครงการกอ่สร้างราง

ระบายน้ า คสล. ซอย 5 

 บ้านขว่งมืน่

เพื่อป้องกนัปัญหาน้ า

ท่วม

รางระบายน้ า

 1 แห่ง

270,000 - - - รางระบายน้ าที่

สร้างเสร็จ

ป้องกนัปัญหาน้ าท่วม

ในพื้นที่

กองชา่ง

25 โครงการกอ่สร้างราง

ระบายน้ า ซอย 1 ถงึ

คลองชลประทาน บ้าน

ขว่งมืน่

เพื่อป้องกนัปัญหาน้ า

ท่วม

รางระบายน้ า

 1 แห่ง

300,000 - - - รางระบายน้ าที่

สร้างเสร็จ

ป้องกนัปัญหาน้ าท่วม

ในพื้นที่

กองชา่ง

26 โครงการกอ่สร้าง

ถนนลาดยางตอ่จาก 

ซอย 7 ถงึ ซอย 6 หลงั

วัดขว่งมืน่และออกไป

ตอ่ปากทางขว่งมืน่ตรง

หัวสะพานชลประทาน

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภยั

ถนนลาดยาง

 1 แห่ง

900,000 - - - ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

ประชาชนสญัจรไป

มาอย่างสะดวก

ปลอดภยั

กองชา่ง

27 โครงการกอ่สร้างถนน 

โอเวอร์เลย์ ซอย 1 

ตัง้แตป่ากซอยถงึบ้าน

นายสอน  สธิิ

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภยั

ถนน ซอย 1 800,000 - - - ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

ประชาชนสญัจรไป

มาอย่างสะดวก

ปลอดภยั

กองชา่ง

บา้นแท่นทอง-ขว่งมื่น

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)
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28 โครงการกอ่สร้างถนน 

โอเวอร์เลย์และเพิ่มไหล่

ทางถนนตัง้แต ่ซอย 4  

 ถงึขา้งวัดขว่งมืน่

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกและปลอดภยั

กอ่สร้างถนน

และเพิ่มไหล่

ทาง

- 150,000 - - ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

ประชาชนสญัจรไป

มาอย่างสะดวกและ

ปลอดภยั

กองชา่ง

29 โครงการกอ่สร้างถนนโอ

เวอร์เลย์และเสริมไหล่

ทางถนนตัง้แตห่นา้บ้าน

นายค า  หลวงอา้ย  

เร่ือยมาเลี้ยวไปทาง

บ้านสนัทรายป่าหนาด

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกและปลอดภยั

ถนนและเสริม

ไหลท่าง

- 450,000 - - ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

ประชาชนสญัจรไป

มาอย่างสะดวกและ

ปลอดภยั

กองชา่ง

30 โครงการกอ่สร้างถนนโอ

เวอร์เลย์ ซอย 2 ตัง้แต่

ปากซอยถงึศาลพอ่บ้าน

แท่นทอง

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกและปลอดภยั

ถนน ซอย 2 - 400,000 - - ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

ประชาชนสญัจรไป

มาอย่างสะดวกและ

ปลอดภยั

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา
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31 โครงการกอ่สร้างถนน

และเทพื้นท าลานจอด

รถบริเวณป่าชา้บ้านทุ่ง

เสี้ยว

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกและปลอดภยั

ถนนและเท

พื้นลานจอด

รถป่าชา้

300,000 - - - ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

ประชาชนสญัจรไป

มาอย่างสะดวกและ

ปลอดภยั

กองชา่ง

32 โครงการเทพื้นลาน

บริเวณป่าชา้ท้าวโลกา

และกอ่สร้างห้องน้ าป่า

ชา้ท้าวโลกา

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกและปลอดภยั

เทลานพื้นป่า

ชา้และ

กอ่สร้าง

ห้องน้ า

300,000 - - - ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

ประชาชนสญัจรไป

มาอย่างสะดวกและ

ปลอดภยั

กองชา่ง

33 โครงการเสริมสะพาน

และปรับระดบัสะพาน

แพะแมปุ่กและสะพาน

ตลาดเกา่ไปบ้านตน้กอก

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกและปลอดภยั

สะพานและ

ปรับระดบั

สะพาน

350,000 - - - ร้อยละของพื้นที่

ที่กอ่สร้าง

ประชาชนสญัจรไป

มาอย่างสะดวกและ

ปลอดภยั

กองชา่ง

34 โครงการกอ่สร้างอุโมงค์

น้ าหนา้วัดทุ่งเสี้ยว ตอ่

จากจุดเดมิ บ้านทุ่งเสี้ยว

เพื่อป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาน้ าท่วม

อุโมงค์น้ าหนา้

วัดทุ่งเสี้ยว

ตอ่จุดเดมิ

350,000 - - - ร้อยละของพื้นที่

ที่กอ่สร้าง

ป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาน้ าท่วมให้กบั

ประชาชน

กองชา่ง

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั

บา้นทุ่งเสี้ยว

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



 

83 
 

 

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

35 โครงการขยายสะพาน

ขา้งบ้านนายวิลาศ ไชย

หนดุ บ้านปวงสนกุ

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกและปลอดภยั

ขยายสะพาน

 1 แห่ง

300,000 - - - ร้อยละของพื้นที่

ที่กอ่สร้าง

ประชาชนสญัจรไป

มาอย่างสะดวกและ

ปลอดภยั

กองชา่ง

36 โครงการกอ่สร้าง

สะพานคอนกรีตขา้ม

คลอง ขา้งป่าชา้บ้าน

ปวงสนกุ

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกและปลอดภยั

สะพาน

คอนกรีตขา้ม

คลอง

7,000,000 - - - ร้อยละของพื้นที่

ที่กอ่สร้าง

ประชาชนสญัจรไป

มาอย่างสะดวกและ

ปลอดภยั

กองชา่ง

37 โครงการกอ่สร้างศาลา

เอนกประสงค์ป่าชา้

บ้านปวงสนกุ

เพื่อให้ประชาชนมทีี่

จัดกจิกรรม

ศาลา

เอนกประสงค์

 1 หลงั

- 400,000 - - ศาลา

เอนกประสงค์ 1 

หลงั

ประชาชนมสีถานที่

จัดกจิกรรม

กองชา่ง

38 โครงการกอ่สร้าง

สะพานขา้มล าคลอง 

ซอย 4 บ้านปวงสนกุ

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกและปลอดภยั

สะพานขา้ม

คลอง ซอย 4

- 7,000,000 - - ร้อยละของพื้นที่

ที่กอ่สร้าง

ประชาชนสญัจรไป

มาอย่างสะดวกและ

ปลอดภยั

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั

บา้นปวงสนกุ
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39 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตตัง้แตห่นา้บ้าน 

สท.บุญยังถงึศาล

พอ่บ้าน บ้านทุ่งฟา้บด

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภยั

ถนนคอนกรีต

 1 เสน้

60,000 - - - ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

ประชาชนสญัจรไป

มาอย่างสะดวก

ปลอดภยั

กองชา่ง

40 โครงการปรับปรุง

ระบบประปาหมูบ่้านทุ่ง

ฟา้บด

เพื่อให้ประชาชนมนี้ า

อุปโภคบริโภคอย่าง

เพยีงพอ

ปรับปรุง

ระบบประปา

หมูบ่้าน

1,500,000 - - - ระบบประปา

หมูบ่้าน 1 แห่ง

ประชาชนมนี้ าอุปโภค

บริโภคอย่างเพยีงพอ

กองชา่ง

41 โครงการกอ่สร้าง

ถนนลาดยางเสริม

ไหลถ่นนชว่งตัง้แตส่ี่แยก

วัดหนองอึ่งถงึเขตบ้าน

ขว่งมืน่

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภยั

ถนนลาดยาง

เสริมไหลท่าง

 1 แห่ง

800,000 - - - ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

ประชาชนสญัจรไป

มาอย่างสะดวก

ปลอดภยั

กองชา่ง

42 โครงการปรับปรุงภมูิ

ทัศนห์นา้วัดหนองอึ่ง

เพื่อให้วัดมสีถานที่จัด

กจิกรรมตา่งๆ

ภมูทิัศนห์นา้

วัด 1 แห่ง

- 300,000 - - ลานหนา้วัดที่

ไดรั้บการปรับปรุง

มสีถานที่จัดกจิกรรม

ของหมูบ่้าน

กองชา่ง

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั

บา้นทุ่งฟา้บด

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)
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43 โครงการปรับปรุงล า

เหมอืงสาธารณะดา้น

บ้านวรพทัธ ์นนักาวงศ ์

เชื่อมตอ่ ซอย 7

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภยั

ปรับปรุงล า

เหมอืงหมูบ่้าน

- 400,000 - - ล าเหมอืงที่ปรัปรุง

 1 แห่ง

ประชาชนสญัจรไป

มาอย่างสะดวก

ปลอดภยั

กองชา่ง

44 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีต หลงัโรงเรียน

อุ่นไอรัก

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภยั

ถนนคอนกรีต

หลงัโรงเรียน

อุ่นไอรัก

- 450,000 - - ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

ประชาชนสญัจรไป

มาอย่างสะดวก

ปลอดภยั

กองชา่ง

45 โครงการกอ่สร้างถนนโอ

เวอร์เลย์ ซอย 3 บ้าน

ทุ่งฟา้บด เชื่อมตอ่กบั 

ม.4 บ้านป่าจู้

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภยั

ถนน ซอย 3 

เชื่อมตอ่หมู ่4

 บ้านป่าจู้

- - 550,000 - ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

ประชาชนสญัจรไป

มาอย่างสะดวก

ปลอดภยั

กองชา่ง

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
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46 โครงการกอ่สร้างท่อ

ระบายน้ าทั่วทั้งหมูบ่้าน

ทุ่งฟา้บด

เพื่อให้ป้องกนัปัญหา

น้ าท่วมขงั

ท่อระบายน้ า

ทั่วหมูบ่้าน

- - 2,000,000 - ท่อระบายน้ าที่ได้

ด าเนนิการ

ลดปัญหาน้ าท่วมขงั

ในพื้นที่

กองชา่ง

47 โครงการท าสะพานขา้ม

คลองชลประทาน ซอย 

6 บ้านทุ่งฟา้บด

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภยั

สะพานขา้ม

คลอง

ชลประทาน 

ซอย 6

- - 200,000 - ร้อยละของพื้นที่

ที่กอ่สร้าง

ประชาชนสญัจรไป

มาอย่างสะดวก

ปลอดภยั

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
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48 โครงการกอ่สร้าง

ถนนลาดยางซอยร้าน

ตดัผมลงุสมบ้านเขนิกอ้ม

เชื่อมตอ่ ซอย 3 ขวามอื

 บ้านท้องฝาย

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภยั

ถนนลาดยาง

ซอยร้านตดัผม

180,000 - - - ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

ประชาชนสญัจรไป

มาอย่างสะดวก

ปลอดภยั

กองชา่ง

49 โครงการกอ่สร้างถนน

หลงัป่าชา้บ้านท้องฝาย 

เชื่อมตอ่ ซอย 6 พร้อม

รางน้ า บ้านท้องฝาย

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภยั

ถนนหลงัป่าชา้

 เชื่อมตอ่ ซอย

 6

750,000 - - - ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

ประชาชนสญัจรไป

มาอย่างสะดวก

ปลอดภยั

กองชา่ง

50 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีต ซอย 1 หนา้

โรงงานเกา่บ้านเขนิกอ้ม

 บ้านท้องฝาย

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภยั

ถนนคอนกรีต

 ซอย 1

950,000 - - - ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

ประชาชนสญัจรไป

มาอย่างสะดวก

ปลอดภยั

กองชา่ง

51 โครงการกอ่สร้างถนน 

ซอย 10 หลงับ้านอุ้ย

นวล ป๋ามี ่ถงึถนนท้อง

ฝายบ้านเมีย่ง

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภยั

ถนน ซอย 10 500,000 - - - ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

ประชาชนสญัจรไป

มาอย่างสะดวก

ปลอดภยั

กองชา่ง

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั

บา้นท้องฝาย

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
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52 โครงการกอ่สร้าง

ถนนลาดยางซอยเขา้

บ้านผู้การไก ่บ้านหนอง

แท่น

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภยั

ถนนลาดยาง

ซอยบ้านผู้

การไก่

280,000 - - - ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

ประชาชนสญัจรไป

มาอย่างสะดวก

ปลอดภยั

กองชา่ง

53 โครงการกอ่สร้าง

ถนนลาดยาง และ

ซ่อมแซมรางระบายน้ า 

ซอย 3 บ้านหนองแท่น

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภยั

ถนนลาดยาง

และซ่อมแซม

ท่อระบายน้ า

400,000 - - - ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

ประชาชนสญัจรไป

มาอย่างสะดวก

ปลอดภยั

กองชา่ง

54 โครงการกอ่สร้าง

ถนนลาดยางซอยตรง

ขา้มโรงพยาบาลสนัป่า

ตองซอย 21 ขา้งบ้าน

อา้ยพฒัน ์เมอืงปันบ้าน

หนองแท่น

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภยั

ถนนลาดยาง

ซอยตรงขา้ม 

รพ.สปต. ซอย

 21

270,000 - - - ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

ประชาชนสญัจรไป

มาอย่างสะดวก

ปลอดภยั

กองชา่ง

บา้นหนองแท่น

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
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55 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหลก็ 

ซอยขา้งร้านเซเว่น ไป

ถงึทางเขา้หมูบ่้านจันทร์

ฉาย

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภยั

ถนนคอนกรีต

 ซอยขา้งร้าน

เซเว่น

500,000 - - - ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

ประชาฃนสญัจรไป

มาอย่างสะดวก

ปลอดภยั

กองชา่ง

56 โครงการกอ่สร้างถนน

โอเวอรเลย์ ซอย 4 ร้าน

 อ.รุ่งเรือง บ้านหนองแท่น

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภยั

ถนน ซอย 4 - 300,000 - - ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

ประชาฃนสญัจรไป

มาอย่างสะดวก

ปลอดภยั

กองชา่ง

57 โครงการปรับปรุง

ระบบประปาหมูบ่้าน 

บ้านหนองแท่น

เพื่อให้ประชาชนมนี้ า

อุปโภคบริโภคอย่าง

เพยีงพอ

ระบบประปา

หมูบ่้านหนอง

แท่น

- 1,500,00 - - ระบบประปา

หมูบ่้านที่ใชก้ารได้

ประชาชนมนี้ าอุปโภค

บริโภคอย่างเพยีงพอ

กองชา่ง

58 โครงการกอ่สร้างท่อ

รางระบายน้ าหนา้

โรงพยาบาล บ้านหนอง

แท่น

เพื่อป้องกนัแกไ้ข

ปัญหาน้ าท่วมขงั

ท่อระบาย

น้ าหนา้ รพ.

- 800,000 - - ท่อระบายน้ าหนา้

 รพ. 1 แห่ง

ป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาน้ าท่วมขงัที่

เกดิขึ้นได้

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
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59 โครงการกอ่สร้าง

ถนนลาดยางซอยเขา้

บ้านนางสมศรี บ้าน

หนองแท่น

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภยั

- 530,000 - - ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

ประชาชนสญัจรไป

มาอย่างสะดวก

ปลอดภยั

กองชา่ง

60 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหลก็ 

ซอยขา้งบริษัทเอี่ยมกสิ

กจิ

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภยั

ถนนคอนกรีต

ซอยขา้ง บ.

เอี่ยมกสกิจิ

- 1,200,000 - - ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

ประชาชนสญัจรไป

มาอย่างสะดวก

ปลอดภยั

กองชา่ง

61 โครงการกอ่สร้างถนนโอ

เวอร์เลย์ตัง้แตห่นา้บ้าน

ผู้ชว่ยเจริญ ปัญญา 

บ้านหนองแท่น

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภยั

ถนนหนา้บ้าน

ผู้ชว่ยเจริญ

- - 260,000 - ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

ประชาชนสญัจรไป

มาอย่างสะดวก

ปลอดภยั

กองชา่ง

62 โครงการกอ่สร้างท่อ

ระบายน้ าบ้านหนองแท่น

เพื่อป้องกนัแกไ้ข

ปัญหาน้ าท่วมขงั

ท่อระบายน้ า

บ้านหนองแท่น

- - 800,000 - ท่อระบายน้ าที่

ด าเนนิการ

ป้องกนัแกไ้ขปัญหา

น้ าท่วมขงัได้

กองชา่ง

63 โครงการกอ่สร้างอาคาร

เอนกประสงค์ในหมูบ่้าน

หนองแท่น

เพื่อให้มสีถานที่จัด

กจิกรรมของหมูบ่้าน

อาคาร

เอนกประสงค์

- - - 350,000 อาคาร

เอนกประสงค์ 1 

หลงั

มสีถานที่จัดกจิกรรม

ประจ าหมูบ่้าน

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
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64 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหลก็ ซอย

 2 บ้านพระเจ้าทองทิพย์

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภยั

ถนนคอนกรีต

 ซอย 2

300,000 - - - ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

ประชาชนสญัจรไป

มาอย่างสะดวก

ปลอดภยั

กองชา่ง

65 โครงการวางท่อพร้อม

บ่อพกับ้านพระเจ้าทอง

ทิพย์ไปเสน้ทาง บ้านสนั

ห่าว

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภยั

วางท่อพร้อม

บ่อพกั

2,200,000 - - - วางท่อพร้อมบ่อ

พกั 1 แห่ง

ประชาชนสญัจรไป

มาอย่างสะดวก

ปลอดภยั

กองชา่ง

66 โครงการกอ่สร้างลาน

เอนกประสงค์หนา้วัดตอ่

จากของเดมิบ้านพระ

เจ้าทองทิพย์

เพื่อให้ประชาชนมี

สถานที่จัดกจิกรรม

ตา่งๆ

ลาน

เอนกประสงค์

หนา้วัด

150,000 - - - ลาน

เอนกประสงค์

หนา้วัด 1 แห่ง

ประชาชนมสีถานที

จัดกจิกรรมตา่งๆ

กองชา่ง

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั

บา้นพระเจา้ทองทิพย์

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
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67 โครงการปรับปรุงสนาม

กฬีาที่ออกก าลงักาย

หมูบ่้านหนา้ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็บ้านพระเจ้า

ทองทิพย์ 1. สนาม

ฟตุบอล  พร้อมประตตูา

ขา่ย  2. สนามบาสฯ 

พร้อมแป้น  3.  ไฟสอ่ง

สว่างสนาม

เพื่อให้มสีถานที่ออก

ก าลงักายประจ า

หมูบ่้าน

ลานออก

ก าลงักาย

พร้อมอุปกรณ์

1,000,000 - - - ลานออกก าลงั

กายของหมูบ่้าน 1

 แห่ง

ประชาชนในหมูบ่้านมี

สถานที่ออกก าลงักาย

เพื่อสขุภาพ

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
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68 โครงการวางท่อตอ่จาก

ของเดมิ บ้านผู้ใหญ่บ้าน

พระเจ้าสององค์

เพื่อป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาน้ าท่วมขงั

วางท่อตอ่

จากของเดมิ

530,000 - - - วางท่อ 1 แห่ง ป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาน้ าท่วมขงัได้

กองชา่ง

69 โครงการกอ่สร้างถนนโอ

เวอร์เลย์(ทางเขา้ป่าชา้

และหลงัศาลาเขา้ใน

ซอยกลางหมูบ่้าน) บ้าน

พระเจ้าสององค์

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภยั

ถนนทางเขา้

ป่าชง้

350,000 - - - ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

ประชาชนสญัจรไป

มาอย่างสะดวก

ปลอดภยั

กองชา่ง

70 โครงการกอ่สร้าง

อาคารอเนกประสงค์

บ้านพระเจ้าสององค์

เพื่อให้ประชาชนมี

สถานที่จัดกจิกรรม

อาคาร

เอนกประสงค์

- 500,000 - - อาคาร 1 หลงั ประชาชนมสีถานที่

จัดกจิกรรมของหมูบ่้าน

กองชา่ง

71 โครงการกอ่สร้าง

ห้องน้ าบริเวณวัดพระ

เจ้าสององค์

เพื่อให้มสีถานที่

บริการประชาชน

ห้องน้ า

บริเวณวัด

- 300,000 - - ห้องน้ า 1 แห่ง มสีถานที่ส าหรับไว้

บริการประชาชน

กองชา่ง

72 รางระบายน้ าหนา้วัด

พระเจ้าสององค์

เพื่อป้องกนัน้ าท่วมขงั รางระบายน้ า - 1,800,000 - - รางระบายน้ า 1 

แห่ง

ป้องกนัปัญหาน้ าท่วม

ขงั

กองชา่ง

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั

บา้นพระเจา้สององค์

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)
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73 โครงการกอ่สร้างศาลา

เอนกประสงค์ของ

หมูบ่้านที่ริมน้ าขาน ซอย

 5  บ้านทุ่งหลกุ

เพื่อให้มสีถานที่

ส าหรับจัดกจิกรรม

ของหมูบ่้าน

ศาลา

เอนกประสงค์

ของหมูบ่้าน

150,000 - - - ศาลา

เอนกประสงค์ 1 

หลงั

ประชาชนมสีถานที่

จัดกจิกรรมตา่งๆ

กองชา่ง

74 โครงการปรับปรุง

ระบบประปาหมูบ่้าน  

ตอ่จากเดมิบ้านทุ่งหลกุ

เพื่อให้มนี้ าอุปโภค

บริโภคอย่างเพยีงพอ

ปรับปรุง

ระบบประปา

หมูบ่้าน

1,000,000 - - - ระบบประปา

หมูบ่้าน 1 แห่ง

มนี้ าอุปโภคและ

บริโภคอย่างเพยีงพอ

กองชา่ง

75 โครงการกอ่สร้างถนน  

คสล. ซอย 5 บ้านทุ่งหลกุ

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล. 

ซอย 5

400,000 - - - ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

ประชาชนสญัจรไป

มาอย่างสะดวก

ปลอดภยั

กองชา่ง

76 โครงการปรับปรุงภมูิ

ทัศนห์นา้ฝายล าน้ าขาน 

 บ้านทุ่งหลกุ

เพื่อให้มสีถานที่จัด

กจิกรรมตา่งๆ

ภมูทิัศนห์นา้

ฝายล าน้ า

ขานทุ่งหลกุ

50,000 - - - ภมูทิัศนท์ี่ไดรั้บ

การปรับปรุง

ประชาชนมสีถานที่

จัดกจิกรรมตา่งๆ

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
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77 โครงการปรับปรุง

เปลี่ยนท่อประปาใน

หมูบ่้านตอ่จากของเดมิ 

บ้านทุ่งหลกุ

เพื่อให้ประชาชนมนี้ า

อุปโภคและบริโภค

อย่างเพยีงพอ

ปรับปรุง

ระบบประปา

หมูบ่้าน

- 1,500,000 - - ระบบประปา

หมูบ่้าน 1 แห่ง

ประชาชนมนี้ าอุปโภค

บริโภคอย่างเพยีงพอ

กองชา่ง

78 โครงการกอ่สร้างซุ้ม

ประตทูางเขา้หมูบ่้านทุ่ง

หลกุ

เพื่อให้ทางเขา้หมูบ่้าน

สวยงาม

ซุ่มประตู

หมูบ่้าน

- 500,000 - - ซุ้มประตทูางเขา้

หมูบ่้าน

ทางเขา้หมูบ่้านมี

ความสวยงาม

กองชา่ง

79 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีต  ซอย 6  บ้าน

ทุ่งหลกุ

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภยั

ถนนคอนกรีต

 ซอย 6

- 500,000 - - ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

ประชาชนสญัจรไป

มาอย่างสะดวก

ปลอดภยั

กองชา่ง

80 โครงการปรับปรุงสนาม

กฬีาโรงเรียนวัดทุ่งหลกุ

 พร้อมตดิตัง้ไฟสปอร์ต

ไลน์

เพื่อให้ประชาชนมี

สถานที่ออกก าลงั

กายประจ าหมูบ่้าน

ปรับปรุง

สนามกฬีา

โรงเรียนวัด

ทุ่งหลกุ

- 800,000 - - สนามกฬีาที่

ปรับปรุง 1 แห่ง

ประชาชนมสีถานที่

ออกก าลงักายประจ า

หมูบ่้าน

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
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81 โครงการปรับปรุง

ระบบท่อประปาใน

หมูบ่้านตอ่จากของเดมิ 

บ้านทุ่งหลกุ

เพื่อให้ประชาชนมนี้ า

อุปโภคบริโภคอย่าง

เพยีงพอ

ปรับปรุง

ระบบท่อ

ประปาใน

หมูบ่้าน

- - 700,000 - ระบบท่อประปา

ในหมูบ่้าน 1 แห่ง

ประชาชนมนี้ าอุปโภค

บริโภคอย่างเพยีงพอ

ทั่วถงึ

กองชา่ง

82 โครงการปรับปรุงภมูิ

ทัศนเ์ลยีบล าน้ าขาน  

หนา้ซอย 3 ถงึซอย 1

เพื่อให้มสีถานที่จัด

กจิกรรมตา่ง

ภมูทิัศนเ์ลยีบ

ล าน้ าขาน

- - 100,000 - ภมูทิัศนท์ี่ไดรั้บ

การปรับปรุง

มสีถานที่ในการจัด

กจิกรรมตา่งๆ เพิ่มขึ้น

กองชา่ง

83 โครงการขดุเจาะบ่อ

บาดาล บ้านทุ่งหลกุ

เพื่อให้ประชาชนมนี้ า

อุปโภคบริโภคอย่าง

เพยีงพอ

บ่อบาดาล

บ้านทุ่งหลกุ 1

 แห่ง

- - 530,000 - บ่อบาดาล 1 แห่ง ประชาชนมนี้ าอุปโภค

บริโภคอย่างเพยีงพอ

ทั่วถงึ

กองชา่ง

84 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีต บ้านทุ่งหลกุ

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภยั

ถนนคอนกรีต

บ้านทุ่งหลกุ

- - 600,000 - ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

ประชาชนสญัจรไป

มาอย่างสะดวก

ปลอดภยั

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
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85 โครงการปรับปรุภมูิ

ทัศนห์มูบ่้านทุ่งหลกุ

เพื่อให้มสีถานที่จัด

กจิกรรมตา่งๆ

ภมูทิัศนใ์น

หมูบ่้าน

- - - 600,000 ภมูทิัศนท์ี่ปรับปรุง มสีถานที่จัดกจิกรรม

ตา่งๆ ในหมูบ่้าน

กองชา่ง

86 โครงการปรับปรุง

ระบบประปาในหมูบ่้าน

ทุ่งหลกุ

เพื่อให้ประชาชนมนี้ า

อุปโภคบริโภคอย่าง

เพยีงพอ

ระบบประปา

ในหมูบ่้าน

- - - 600,000 ระบบประปา 1 

แห่ง

ประชาชนมนี้ าอุปโภค

บริโภคอย่างเพยีงพอ

กองชา่ง

87 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตในหมูบ่้านทุ่ง

หลกุ

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภยั

ถนนคอนกรีต

ในหมูบ่้าน

- - - 600,000 ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

ประชาชนสญัจรไป

มาอย่างสะดวก

ปลอดภยั

กองชา่ง

88 โครงการกอ่สร้างผนงั

กัน้น้ า ล าน้ าขาน 

หมูบ่้านทุ่งหลกุ

เพื่อป้องกนัตลิ่งพงั พนงักัน้น้ า

ขานบ้านทุ่ง

หลกุ

- - - 2,000,000 ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

ป้องกนัการพงัทลาย

ของตลิ่งล าน้ าขาน

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

89 โครงการกอ่สร้างศาลา

ป่าชา้บ้านทุ่งแป้ง

เพื่อให้ประชาชนมี

สถานที่พกัผ่อน

ศาลาป่าชา้

บ้านทุ่งแป้ง

400,000 - - - ศาลาป่าชา้ที่

กอ่สร้าง 1 หลงั

ประชาชนมสีถานที่

พกัผ่อน

กองชา่ง

90 โครงการกอ่สร้างถนน

สายหนา้วัดทุ่งแป้งถงึ

ถนน สายหลกั 108

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภยั

ถนนสายหนา้

วัดถงึถนน

สายหลกั 108

350,000 - - - ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

ประชาชนสญัจรไป

มาอย่างสะดวก

ปลอดภยั

กองชา่ง

91 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีต จากซอย  4  

เหนอืวัดทุ่งแป้ง

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภยั

ถนนคอนกรีต

 ซอย 4 เหนอื

วัด 1 สาย

- 500,000 - - ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

ประชาชนสญัจรไป

มาอย่างสะดวก

ปลอดภยั

กองชา่ง

92 โครงการเทลาน

คอนกรีตป่าชา้บ้านทุ่ง

แป้ง

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภยั

ลานคอนกรีต

ป่าชา้ทุ่งแป้ง

- 100,000 - - ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

ประชาชนสญัจรไป

มาอย่างสะดวก

ปลอดภยั

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั

บา้นทุ่งแปง้
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

93 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีตในหมูบ่้านทุ่ง

แป้ง

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภยั

ถนนคอนกรีต

ในหมูบ่้านทุ่ง

แป้ง

- - 1,000,000 - ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

ประชาชนสญัจรไป

มาอย่างสะดวก

ปลอดภยั

กองชา่ง

94 โครงการกอ่สร้างถนนโอ

เวอร์เลย์ในหมูบ่้านทุ่ง

แป้ง

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภยั

ถนนลาดยาง

ในหมูบ่้าน

- - - 800,000 ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

ประชาชนสญัจรไป

มาอย่างสะดวก

ปลอดภยั

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

95 โครงการกอ่สร้างถนน

เสน้หลงัวัดป่าสกั

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภยั

ถนนเสน้หลงั

วัดป่าสกั

500,000 - - - ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

ประชาชนสญัจรไป

มาอย่างสะดวก

ปลอดภยั

กองชา่ง

96 โครงการกอ่สร้าง  คสล.

 บ้านนายเจริญ  ปัญญา

 3.5*90 ม.

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภยั

ถนน คสล.

บ้านนายเจริญ

250,000 - - - ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

ประชาชนสญัจรไป

มาอย่างสะดวก

ปลอดภยั

กองชา่ง

97 โครงการปรับปรุงถนน 

คสล. ซอย 8 บ้านตน้

กอก

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภยั

ปรับปรุงถนน 

 คสล. ซอย 8

300,000 - - - ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

ประชาชนสญัจรไป

มาอย่างสะดวก

ปลอดภยั

กองชา่ง

98 โครงการกอ่สร้างถนน

คอนกรีต ซอยบ้านนาย

ไพบูรณ์  ขาเตจ๊ะ

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภยั

ถนนคอนกรีต

 ซอยบ้านนาย

ไพบูรณ์

450,000 - - - ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

ประชาชนสญัจรไป

มาอย่างสะดวก

ปลอดภยั

กองชา่ง

บา้นปา่สัก

บา้นต้นกอก

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
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แบบบ ผ. 01

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพฒันาเศรษฐกจิอย่างสมดลุและย่ังยืน

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชยีงใหม ่ การพฒันาเศรษฐกจิตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง

  2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกจิตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีงไปสูค่วามย่ังยืน

       2.1  แผนงานแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนบัสนนุกลุม่

อาชพีในเขตเทศบาลฯ

เพื่อสนบัสนนุและ

สง่เสริมอาชพีให้แก่

ประชาชน

1 คร้ัง/ปี      80,000      80,000      80,000      80,000 ความพงึพอใจ

ของประชาชน

ประชาชนไดม้อีาชพี

เสริมและเพยีงพอตอ่

การด ารงชวีิต

ส านกัปลดั

2 โครงการศูนย์การ

เรียนรู้ดา้นการเกษตร

ตามแนวเศรษฐกจิ

พอเพยีง

เพื่อเป็นศูนย์เผยแพร่

ความรู้ทาง

การเกษตรการผลติ

ปุ๋ย การปลกูผักและ

ผลไม้

1 แห่ง      50,000      50,000      50,000      50,000 ความพงึพอใจ

ของประชาชน

ประชาชนมแีหลง่

เรียนรู้ทางดา้น

การเกษตรตาม

แนวทางพระราชด าริ

ส านกัปลดั

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ป ี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรบั  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการ

เทศบาลต าบลบา้นกลาง  อ าเภอสันปา่ตอง  จงัหวัดเชยีงใหม่

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
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       2.2  แผนงานการเกษตร

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการศูนย์การ

เรียนรู้ตามแนว

พระราชด าริ

เพื่อเป็นการสนองตอ่

แนวพระราชด าริตาม

ทฤษฎเีศรษฐกจิ

1 คร้ัง/ปี      30,000      30,000      30,000      30,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม

โครงการ

ประชาชนไดน้ าความรู้

ไปประกอบอาชพีและ

สร้างรายได้

ส านกัปลดั

4 ศูนย์บริการและ

ถา่ยทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

เทศบาล

เพื่อเป็นสถานที่

บริการให้เกษตรกร

ในท้องถิ่น

1 คร้ัง/ปี         5,000        5,000         5,000        5,000 ความพงึพอใจ

ของประชาชน

เกษตรกรในต าบล

บ้านกลางมศูีนย์

ประสานงานและ

ถา่ยทอดความรู้

ส านกัปลดั

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
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แบบบ ผ. 01

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาตพิลงังานและสิ่งแวดลอ้มเพื่อเป็นฐานการพฒันาอย่างย่ังยืน

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชยีงใหม ่ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

  3.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดลอ้มและระบบนเิวศอย่างย่ังยืน

       3.1  แผนงานสาธารณสขุ

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการณรงค์ลด

ปริมาณขยะเพื่อการ

จัดการอย่างเหมาะสม

เพื่อเป็นการสง่เสริม

ให้ประชาชนมกีารคัด

แยกขยะมลูฝอยอย่าง

ถกูตอ้ง

ประชาชน

ในพื้มรา 15 

หมูบ่้าน

   500,000    500,000    500,000    500,000 ประชาชนในพื้นที่

เทศบาลมี

คุณภาพชวีิตที่ดี

ปริมาณขยะในพื้นที่

เทศบาลฯ ลดลง

กองสาธารณสขุฯ

2 โครงการหนา้บ้านนา่มอง เพื่อรณรงค์ให้

ประชาชนดแูล

สภาพแวดลอ้มใน

ครัวเรือนให้สะอาด

และสวยงาม

ประชาชน

ในพื้มรา 15 

หมูบ่้าน

     50,000      50,000      50,000      50,000 ประชาชนในพื้นที่

เทศบาลมี

คุณภาพชวีิตที่ดี

และสิ่งแวดลอ้มที่ดี

ประชาชนมคุีณภาพที่

ดสีิ่งแวดลอ้มสะอาด

กองสาธารณสขุฯ

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ป ี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรบั  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการ

เทศบาลต าบลบา้นกลาง  อ าเภอสันปา่ตอง  จงัหวัดเชยีงใหม่

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการอบรมแกนน า

เยาวชนอนรัุกษ์

สิ่งแวดลอ้ม

เพื่อให้เกดิการมสีว่น

ร่วมของเยาวชนใน

การร่วมกนัจัด

กจิกรรมที่สง่เสริม

การอนรัุกษ์สิ่งแวดลอ้ม

ประชาชนใน

พื้นที่ 15 

หมูบ่้าน

     30,000      30,000      30,000      30,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม

กจิกรรมอนรัุกษ์

สิ่งแวดลอ้ม

เกิดกระบวนการมสี่วน

ร่วมของเยาวชนในการจดั

กิจกรรมทีส่่งเสริมการ

อนุรักษส์ิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสขุฯ

4 โครงการจัดท าปุ๋ยหมกั

และน้ าหมกัชวีภาพ

เพื่อสนบัสนนุการลด

ปริมาณขยะมลูฝอย

จากครัวเรือนและมี

การน าขยะอนิทรีย์มา

ใชป้ระโยชน์

ประชาชนใน

พื้นที่ 15 

หมูบ่้าน

     80,000      80,000      80,000      80,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม

กจิกรรม

มสีถานที่ด าเนนิงาน

ท าปุ๋ยหมกัและน้ า

หมกัชวีภาพ

กองสาธารณสขุฯ

5 โครงการอบรมการ

จัดการน้ าเสยีในชมุชน

เพื่อสร้างความ

ร่วมมอืระหว่าง

หนว่ยงานและชมุชน

ในการจัดการน้ าเสยี

ประชาชนใน

พื้นที่ 15 

หมูบ่้าน

     20,000      20,000      20,000      20,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม

กจิกรรม

มกีารสร้างความ

ร่วมมอืระหว่าง

หนว่ยงานและชมุชน

ในการจัดการน้ าเสยี

กองสาธารณสขุฯ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการขยะรีไซเคิล เพื่อลดปริมาณขยะใน

เขตเทศบาลฯ

ประชาชนใน

พื้นที่ 15 

หมูบ่้าน

     30,000      30,000      30,000      30,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม

กจิกรรม

ประมาณขยะที่น าไป

ก าจัดลดลง

กองสาธารณสขุฯ

7 โครงการจ้างก าจัดขยะ

มลูฝอย

เพื่อบริหารจัดการ

ขยะมลูฝอยในเขต

เทศบาลฯ ให้มรีะบบ

ขยะในเขต

เทศบาลฯ

  3,500,000   3,500,000   3,500,000   3,500,000 จ านวนขยะใน

พื้นที่ลดลง

มกีารจัดเกบ็ขยะใน

พื้นที่อย่างมรีะบบ

กองสาธารณสขุฯ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
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       3.2  แผนงานการเกษตร

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการท้องถิน่ไทย 

รวมใจภกัดิ ์รักษ์พื้นที่สี

เขยีว

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี

สว่นร่วมในการจัด

กจิกรรม เพื่อร่วมรักษ์

โลก

ตลอดปี      50,000      50,000      50,000      50,000 จ านวนพื้นที่สี

เขยีวเพิ่มขึ้น

ประชาชนมสีว่นร่วม

ในการจัดกจิกรรม

เพื่อร่วมรักษ์โลก

ส านกัปลดั

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
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แบบบ ผ. 01

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การสร้างสงัคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภมูปิัญญา จิตสาธารณะ และพฒันาศักยภาพคนให้พร้อมรับกบัการเปลี่ยนแปลง

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชยีงใหม ่ การอนรัุกษ์ ฟื้นฟ ูและสบืสานศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภมูปิัญญาท้องถิ่น

  4.  ยุทธศาสตร์การอนรัุกษ์ ฟื้นฟแูละสบืสานศลิปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภมูปิัญญาท้องถิ่น

       4.1  แผนงานการศกึษา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนบัสนนุกลุม่

ศลิปะ วัฒนธรรม 

ประเพณีและภมูปิัญญา

ชาวบ้าน

เพื่อสง่เสริม

ศลิปะวัฒนธรรม 

ประเพณีและภมูิ

ปัญญาชาวบ้านให้คง

อยู่

1 คร้ัง/ปี      10,000      10,000      10,000      10,000 กลุม่

ศลิปะวัฒนธรรม

ประเพณี และภมูิ

ปัญญาชาวบ้าน

มกีารอนรัุกษ์ศลิปะ 

วัฒนธรรมประเพณี

และภมูปิัญญา

ชาวบ้านให้คงอยู่

ตลอดไป

กองการศกึษา

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ป ี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรบั  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการ

เทศบาลต าบลบา้นกลาง  อ าเภอสันปา่ตอง  จงัหวัดเชยีงใหม่

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
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       4.2  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการวันครอบครัว 

รดน้ าด าหัวผู้สงูอายุ

เพื่ออนรัุกษ์ประเพณี

รดน้ าด าหัวและแสดง

ความกตญัญูผู้สงูอายุ

1 คร้ัง/ปี    100,000    100,000    100,000    100,000 ผู้เขา้ร่วม

กจิกรรมพงึพอใจ

ร้อยละ 80

ไดแ้สดงออกในความ

กตญัญูตอ่ผู้สงูอายุ

ส านกัปลดั

3 โครงการสง่เสริม

คุณภาพชวีิตผู้สงูวัย สขุ

กาย สขุใจ

เพื่อพฒันาคุณภาพ

ชวีิตของผู้สงูวัยในเขต

เทศบาลฯ

ผู้สงูอายุใน

เขตเทศบาลฯ

     70,000      70,000      70,000      70,000 ผู้เขา้ร่วม

กจิกรรมพงึพอใจ

ร้อยละ 80

ผู้สงูอายุมคุีณภาพ

ชวีิตที่ดขีึ้น

ส านกัปลดั

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
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       4.3  แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการท าบุญตกั

บาตรวันขึ้นปีใหม่

เพื่อสง่เสริม

ขนบธรรมเนยีม

ประเพณีไทย

1 คร้ัง/ปี         5,000        5,000         5,000        5,000 ประชาชนพงึ

พอใจร้อยละ 80

ประชาชนไดร่้วมกนั

อนรัุกษ์

ขนบธรรมเนยีม

ประเพณีของไทย

กองการศกึษา

5 โครงการจัดงานวันลอย

กระทง

เพื่ออนรัุกษ์งานปร

เพณีลอยกระทงให้คง

อยู่ตลอดไป

1 คร้ัง/ปี    300,000    300,000    300,000    300,000 ผู้เขา้ร่วมโครงการ

 จ านวน 1,000 

คน

ชนรุ่นหลงัร่วมสบืสาน

งานประเพณีลอย

กระทง

กองการศกึษา

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั



 

110 
 

แบบบ ผ. 01

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การสร้างสงัคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภมูปิัญญา จิตสาธารณะ และพฒันาศักยภาพคนให้พร้อมรับกบัการเปลี่ยนแปลง

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชยีงใหม่

  5.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชวีิตของประชาชนและกลุม่ดอ้ยโอกาสในสงัคม

       5.1  แผนงานงบกลาง

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เบี้ยยังชพีผู้สงูอายุ เพื่อสง่เสริมคุณภาพ

ชวีิตผู้สงูอายุ

ผู้สงูอายุใน

พื้นที่

 17,000,000  17,000,000  17,000,000  17,000,000 ผู้สงูวัยที่ไดรั้บ

สวัสดกิารครบถว้น

ผู้สงูอายุไดรั้บ

สวัสดกิารเพิ่มขึ้น

ส านกัปลดั

2 เบี้ยยังชพีผู้พกิาร เพื่อสง่เสริมคุณภาพ

ชวีิตผู้พกิาร

ผู้พกิารในพื้นที่   4,000,000   4,000,000   4,000,000   4,000,000 ผู้พกิารไดรั้บ

สวัสดกิารครบ

ผู้พกิารไดรั้บ

สวัสดกิารเพิ่มขึ้น

ส านกัปลดั

3 เบี้ยยังชพีผู้ป่วยโรคเอดส์ เพื่อสง่เสริมคุณภาพ

ชวีิตผู้ป่วยเอดส์

ผู้ป่วยเอดส์

ในพื้นที่

   400,000    400,000    400,000    400,000 ผู้ป่วยเอดสไ์ดรั้บ

สวัสดกิารครบ

ผู้ป่วยเอดสไ์ดรั้บ

สวัสดกิารเพิ่มขึ้น

ส านกัปลดั

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ป ี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรบั  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการ

เทศบาลต าบลบา้นกลาง  อ าเภอสันปา่ตอง  จงัหวัดเชยีงใหม่

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
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       5.2  แผนงานการศกึษา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการสง่เสริม อปท. 

จัดท าแผนพฒันาการศกึษา

ดเีดน่ ระดบั อปท./

สถานศกึษาในสงักดั

เพื่อสง่เสริมให้มกีาร

จัดท าแผนพฒันา

การศกึษาอย่างมี

คุณภาพ

1 คร้ัง/ปี    300,000    300,000    300,000    300,000 แผนพฒันา

การศกึษา จ านวน

 6 เลม่

มแีผนพฒันา

การศกึษาอย่างมี

คุณภาพ

กองการศกึษา

5 โครงการจัดงานวันเดก็

แห่งชาติ

เพื่อสง่เสริมและ

สนบัสนนุให้เดก็ได้

แสดงออกถงึ

ความสามารถตอ่

สาธารณะ

1 คร้ัง/ปี    250,000    250,000    250,000    250,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม

โครงการ จ านวน

 3,000 คน

เดก็และเยาวชนไดรั้บ

ความรู้และความ

สนกุสนานเพลดิเพลนิ

กองการศกึษา

6 โครงการสง่เสริม

กจิกรรมเดก็และเยาวชน

เพื่อสง่เสริม

พฒันาการเดก็และ

เยาวชน

เดก็และ

เยาวชน

     50,000      50,000      50,000      50,000 ผู้เขา้ร่วมกจิกรรม

ร้อยละ 80

เดก็และเยาวชนมี

พฒันาการที่ดขีึ้น

กองการศกึษา

7 โครงการอาหาร

กลางวันนกัเรียนและ

ศูนย์พฒันาเดก็เลก็ใน

สงักดั

เพื่อให้นกัเรียนมี

อาหารกลางวันที่มี

คุณภาพตามหลกั

สขุอนามยัทุกวัน

นกัเรียนใน

สงักดัฯ

  4,000,000   4,000,000   4,000,000   4,000,000 นกัเรียนร้อยละ 

100

นกัเรียนมภีาวะ

โภชนาการตามเกณฑ์

มาตรฐาน

กองการศกึษา

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 ค่าจัดการเรียนการสอน 

ศูนย์พฒันาเดก็เลก็ในสงักดั

เพื่อสง่เสริมให้เดก็มี

ความรู้และพฒันาการ

ตลอดปี      50,000      50,000      50,000      50,000 เดก็เลก็ร้อยละ 

100

เดก็มพีฒันาการและ

ความรู้เพิ่มขึ้น

กองการศกึษา

9 โครงการสง่เสริม

การศกึษา ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็ในสงักดั

เพื่อสง่เสริมและ

สนบัสนนุให้เดก็ได้

แสดงออกถงึ

ความสามารถตอ่

สาธารณะ

1 คร้ัง/ปี         4,000        4,000         4,000        4,000 เดก็เลก็ร้อยละ 

100

เดก็เลก็มคีวามรู้ดา้น

การศกึษามากขึ้น

กองการศกึษา

10 โครงการสง่เสริม

สขุภาพอนามยั ศูนย์

พฒันาเดก็เลก็ในสงักดั

เพื่อเสริมสร้างสขุภาพ

อนามยัที่ดใีห้กบัเดก็

เลก็

4 คร้ัง/ปี         4,000        4,000         4,000        4,000 เดก็เลก็ร้อยละ 

100

เดก็เลก็มสีขุภาพ

อนามยัที่ดี

กองการศกึษา

11 โครงการศกึษาแหลง่

เรียนรู้ท้องถิ่น ศูนย์

พฒันาเดก็เลก็ในสงักดั

เพิ่อฝึกประสบการณ์

นอกสถานที่ให้เดก็เลก็

4 คร้ัง/ปี         4,000        4,000         4,000        4,000 เดก็เลก็ร้อยละ 

100

เดก็เลก็รับ

ประสบการณ์ใหม่ๆ  

นอกเหนอืจากใน

ห้องเรียน

กองการศกึษา

12 โครงการจัดสร้าง

ห้องเรียน -ห้องมลัตมิิ

เดยี -ห้องเรียนอัจฉริยะ

เพื่อสง่เสริมให้เดก็มี

ความรู้ประสบการณ์

1 คร้ัง/ปี   1,500,000   1,500,000   1,500,000   1,500,000 เดก็เลก็ร้อยละ 

100

เดก็นกัเรียนเกดิการ

เรียนรู้และมคุีณภาพ

กองการศกึษา

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการสอนจัด

ท าอาหาร ศูนย์พฒันา

เดก็เลก็ในสงักดั

เพื่อเสริมทักษะดา้น

พฒันาการให้เดก็เลก็

4 คร้ัง/ปี         4,000        4,000         4,000        4,000 เดก็เลก็ ร้อยละ 

100

เดก็เลก็มพีฒันาการที่ดี กองการศกึษา

14 โครงการปรับปรุง

หลกัสตูรสถานศกึษา

เพื่อปรับปรุงหลกัสตูร

ให้เหมาะสมกบัสภาพ

ปัจจุบัน

นกัเรียนใน

สงักดั

     20,000      20,000      20,000      20,000 นกัเรียน ร้อยละ 

100

สถานศกึษามี

หลกัสตูรที่เหมาะสม

กบัสภาพท้องถิ่นและ

ไดม้าตรฐาน

กองการศกึษา 

โรงเรียน

เทศบาล 1

15 โครงการพฒันาห้องสมดุ เพื่อสนบัสนนุให้

นกัเรียนศกึษาค้นคว้า

หาความรู้อย่าง

กว้างไกล

1 คร้ัง/ปี    100,000    100,000    100,000    100,000 บริการ Internet 

เพื่อการสบืค้น

จ านวน 10 เคร่ือง

นกัเรียนสบืค้นหา

ความรู้ใน Internet ได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ

กองการศกึษา 

โรงเรียน

เทศบาล 1

16 โครงการพฒันาแหลง่

เรียนรู้ของโรงเรียน

เพื่อสนบัสนนุให้

นกัเรียนมแีหลง่เรียนรู้

เพื่อใชศ้กึษาหาความรู้

เพิ่มเตมิ

1 คร้ัง/ปี      50,000      50,000      50,000      50,000 สถานศกึษาใน

สงักดั จ านวน 1 

แห่ง

สถานศกึษามแีหลง่

เรียนรู้

กองการศกึษา 

โรงเรียน

เทศบาล 1

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
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17 โครงการโรงเรียน 

SBMLD ดเีดน่

เพื่อให้สถานศกึษา

เป็นฐานในการพฒันา

บุคลากรท้องถิ่น

1 คร้ัง/ปี    250,000    250,000    250,000    250,000 นกัเรียนและ

ประชาชนในเขต

นกัเรียนและประชาชน

ไดรั้บการพฒันาตาม

อัจฉริยภาพ

กองการศกึษา 

โรงเรียน

เทศบาล 1

18 โครงการรณรงค์เพื่อ

ป้องกนัยาเสพตดิใน

โรงเรียนท้องถิ่น

เพื่อป้องกนัการแพร่

ระบาดของยาเสพตดิ

ในโรงเรียน

1 คร้ัง/ปี    100,000    100,000    100,000    100,000 นกัเรียน ร้อยละ 

100

นกัเรียนห่างไกลจาก

ยาเสพตดิ

กองการศกึษา 

โรงเรียน

เทศบาล 1

19 ค่าพฒันาครูแกนน า

โครงการรณรงค์เพื่อ

ป้องกนัยาเสพตดิใน

โรงเรียนท้องถิ่น

เพื่อพฒันาศักยภาพ

ครูผู้สอนให้มี

ประสทิธภิาพเพิ่มขึ้น

1 คร้ัง/ปี        3,000        3,000        3,000        3,000 ครูแกนน า ร้อยละ

 100

ครูผู้สอนมคีวามรู้เพิ่ม

มากขึ้น

กองการศกึษา 

โรงเรียน

เทศบาล 1

20 ค่าพฒันาเจ้าหนา้ที่

โครงการรณรงค์เพื่อ

ป้องกนัยาเสพตดิใน

โรงเรียนท้องถิ่น

เพื่อพฒันาศักยภาพ

เจ้าหนา้ที่ให้ความรู้

ดา้นยาเสพตดิ

1 คร้ัง/ปี        3,000        3,000        3,000        3,000 เจ้าหนา้ที่

โครงการร้อยละ 

100

เจ้าหนา้ที่โครงการมี

ความรู้เพิ่มขึ้น

กองการศกึษา 

โรงเรียน

เทศบาล 1

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
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21 สถานศกึษาดเีดน่

โครงการรณรงค์เพื่อ

ป้องกนัยาเสพตดิใน

โรงเรียนท้องถิ่น

เพื่อป้องกนัการแพร่

ระบาทของยาเสพตดิ

ในสถานศกึษา

1 คร้ัง/ปี    100,000    100,000    100,000    100,000 นกัเรียน ร้อยละ 

100

นกัเรียนห่างไกลจาก

ยาเสพตดิ

กองการศกึษา 

โรงเรียน

เทศบาล 1

22 โครงการสง่เสริม

กจิกรรมรักการอา่นใน

สถานศกึษา อปท.

เพื่อสง่เสริมให้

นกัเรียนรักการอา่น

1 คร้ัง/ปี      50,000      50,000      50,000      50,000 นกัเรียน ร้อยละ 

100

นกัเรียนรักการอา่น

มากขึ้น

กองการศกึษา 

โรงเรียน

เทศบาล 1

23 โครงการจัดท าศูนย์การ

เรียนรู้ส าหรับเดก็ปฐมวัย

เพื่อให้มศุีนย์การ

เรียนรู้ที่ครบองค์

ความรู้

1 คร้ัง/ปี      50,000      50,000      50,000      50,000 ศูนย์การเรียนรู้ 

จ านวน 1 แห่ง

มศุีนย์การเรียนรุ้ที่

ครบทุกองค์ความรู้

กองการศกึษา 

โรงเรียน

เทศบาล 1

24 โครงการปัจจัยพื้นฐาน

ส าหรับนกัเรียนยากจน

เพื่อสนบัสนนุปัจจัย

ให้กบันกัเรียนยากจน

ตลอดปี    400,000    400,000    400,000    400,000 ปัจจัยนกัเรียน

ยากจนร้อยละ 

100

เดก็นกัเรียนยากจน

ไดรั้บปัจจัยในการ

เรียนการสอน

กองการศกึษา 

โรงเรียน

เทศบาล 1

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
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25

โครงการจัดการเรียน

การสอน

เพื่อให้นกัเรียนไดม้ี

การเรียนรู้

ตลอดปี   2,500,000   2,500,000   2,500,000   2,500,000 นกัเรียนร้อยละ 

100

นกัเรียนมกีารเรียนรู้

ที่ดี

กองการศกึษา 

โรงเรียน

เทศบาล 1

26

โครงการหนงัสอืเรียน เพื่อให้นกัเรียนไดม้ี

หนงัสอืเรียน

ตลอดปี    500,000    500,000    500,000    500,000 นกัเรียนร้อยละ 

100

นกัเรียนมหีนงัสอืใน

การเรียนการสอน

กองการศกึษา 

โรงเรียน

เทศบาล 2

27 โครงการอุปกรณ์การ

เรียน

เพื่อให้นกัเรียนมี

อุปกรณ์การเรียน

ตลอดปี    350,000    350,000    350,000    350,000 นกัเรียนร้อยละ 

100

นกัเรียนมอุีปกรณ์การ

เรียนพร้อม

กองการศกึษา 

โรงเรียน

เทศบาล 1

28 โครงการเคร่ืองแบบ

นกัเรียน

เพื่อให้นกัเรียนมี

เคร่ืองแบบนกัเรียน

ตลอดปี    350,000    350,000    350,000    350,000 นกัเรียนร้อยละ 

100

นกัเรียนมเีคร่ืองแตง่

กายไปเรียน

กองการศกึษา 

โรงเรียน

เทศบาล 1

29 โครงการกจิกรรม

พฒันาคุณภาพผู้เรียน

เพื่อให้ผู้เรียนมี

คุณภาพในการเรียนดี

ขึ้น

ตลอดปี    600,000    600,000    600,000    600,000 นกัเรียนร้อยละ 

100

นกัเรียนมคุีณภาพการ

เรียนการดขีึ้น

กองการศกึษา 

โรงเรียน

เทศบาล 1

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
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30 โครงการแขง่ขนักฬีา

นกัเรียนระดบักลุม่/

ภาค/ประเทศ

เพื่อสง่เสริมให้

นกัเรียนมกีารพฒันา

ทักษะดา้นกฬีา 

เทียบเท่ากบั

สถานศกึษาอื่นและ

ทั่วประเทศ

1 คร้ัง/ปี      50,000      50,000      50,000      50,000 นกัเรียนในสงักดั นกัเรียนมทีักษะดา้น

กฬีาไดม้าตรฐานและ

เป็นที่ยอมรับของทุก

ระดบั

กองการศกึษา 

โรงเรียน

เทศบาล 1

31 โครงการเขา้ร่วมแขง่ขนั

ทักษะทางวิชาการ

ร่วมกบั อปท.ภาค/

ประเทศ

เพื่อสง่เสริมให้

นกัเรียนมคุีณภาพ

ตามความรู้และความ

เป็นเลศิตามระดบัชัน้

1 คร้ัง/ปี      50,000      50,000      50,000      50,000 นกัเรียนในสงักดั นกัเรียนมคุีณภาพตาม

เกณฑ์มาตรฐานและ

เท่าเทียมกบั

สถานศกึษาอื่นทั่ว

ประเทศ

กองการศกึษา 

โรงเรียน

เทศบาล 1

32 โครงการนกัเรียนคนเกง่

ท้องถิ่น

เพื่อสง่เสริมให้

นกัเรียนมคุีณภาพ

ตามความรู้และความ

เป็นเลศิตามระดบัชัน้

1 คร้ัง/ปี      50,000      50,000      50,000      50,000 นกัเรียนในสงักดั นกัเรียนมคุีณภาพตาม

เกณฑ์มาตรฐานและ

เท่าเทียมกบั

สถานศกึษาอื่นทั่ว

ประเทศ

กองการศกึษา 

โรงเรียน

เทศบาล 1

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
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33 โครงการค่ายวิชาการ

ภาคฤดรู้อน

เพื่อเสริมความรู้ให้แก่

นกัเรียนในชว่งปิดภาค

เรียน

1 คร้ัง/ปี      30,000      30,000      30,000      30,000 นกัเรียนในสงักดั นกัเรียนไดค้วามรู้ี

เพิ่มขึ้น

กองการศกึษา 

โรงเรียน

เทศบาล 1

34 โครงการเปิดโลกวิชาการ เพื่อเผยแพร่ผลงานการ

จัดการเรียนการสอนของ

ครูและนกัเรียนสูส่ายตา

ชมุชน

1 คร้ัง/ปี      30,000      30,000      30,000      30,000 นกัเรียนในสงักดั ชมุชนและสถานศกึษา

ยอมรับในคุณภาพ

การจัดการเรียนการ

สอน

กองการศกึษา 

โรงเรียน

เทศบาล 1

35 โครงการแขง่ขนักฬีาสี

ภายในโรงเรียน

เพื่อให้นกัเรียนมทีักษะ

ในดา้นการกฬีาและ

ประสาน

ความสมัพนัธท์ี่ดตีอ่

ชมุชน

1 คร้ัง/ปี      30,000      30,000      30,000      30,000 นกัเรียนในสงักดั นกัเรียนมกีารพฒันา

ทางดา้นการกฬีาและ

ประชาชนในชมุชน

ความสมัพนัธอั์นดตีอ่

กนั

กองการศกึษา 

โรงเรียน

เทศบาล 1

36 โครงการแนะแนว

การศกึษาตอ่

เพื่อสง่เสริมให้เดก็มี

ความกระตอืรือร้นใน

การเรียนตอ่ใน

ระดบัสงูขึ้น

1 คร้ัง/ปี      30,000      30,000      30,000      30,000 นกัเรียนในสงักดั นกัเรียนมคีวามภาคถู

มใิจและมคีวามพร้อม

ในการเรียนตอ่

กองการศกึษา 

โรงเรียน

เทศบาล 1

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
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37 โครงงการกฬีากลุม่จตุ

มติร

เพื่อสง่เสริมการ

พฒันากฬีาและ

ความสมัพนัธท์ี่ดตีอ่

กนัของโรงเรียน

1 คร้ัง/ปี      30,000      30,000      30,000      30,000 นกัเรียนในสงักดั กจิกรรมของกลุม่มี

การพฒันา

ความสมัพนัธอั์นดตีอ่

กนั

กองการศกึษา 

โรงเรียน

เทศบาล 1

38 โครงการวันพอ่แห่งชาติ เพื่อให้นกัเรียน

ตระหนกัและยกย่อง

พระคุณของพอ่

1 คร้ัง/ปี      25,000      25,000      25,000      25,000 นกัเรียน ร้อยละ 

100

นกัเรียนตระหนกัและ

ยอย่องพระคุณของพอ่

กองการศกึษา 

โรงเรียน

เทศบาล 1

39 โครงการศูนย์การ

เรียนรู้ตามแนว

เศรษฐกจิพอเพยีง

เพื่อให้นกัเรียนมี

ความรู้และปฏบิัติ

ตามหลกัการได้

ตลอดปี    100,000    100,000    100,000    100,000 นกัเรียนในสงักดั นกัเรียนมคีวามรู้และ

สามารถน าไปใชใ้น

ชวีิตประจ าวันได้

กองการศกึษา 

โรงเรียน

เทศบาล 1

40 โครงการสนบัสนนุ

อาหารเสริม (นม) ให้กบั

สถานศกึษาในสงักดัและ

ในเขตเทศบาล

เพอืใ่ห้นกัเรียนไดรั้บ

โภชนาการที่เพยีงพอ

และครบถว้น

ตลอดปี   5,000,000   5,000,000   5,000,000   5,000,000 นกัเรียนในสงักดั นกัเรียนที่มภีมูลิ าเนา

อยู่ในเขตเทศบาล

ไดรั้บอาหารเสริม 

(นม) ที่เพยีงพอ

กองการศกึษา

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
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       5.3  แผนงานสาธารณสขุ

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

41 โครงการอาหารปลอดภยั เพื่อพฒันางาน

สขุาภบิาล

ผู้ประกอบการ

ร้านอาหารให้ถกู

สขุลกัษณะ

ผู้ประกอบการ

ร้านอาหาร

ตลาดสด 

ประชาชนใน

พื้นที่

      60,000      60,000       60,000      60,000 ประชาชนใน

เทศบาลมี

คุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น

ผู้ประกอบการ

ร้านอาหารน าความรู้

ไปพฒันาสถาน

ประกอบการ

ร้านอาหาร

กองสาธารณสขุฯ

42 โครงการป้องกนัและ

ควบคุมโรคพษิสนุขับ้า

เพื่อลดและป้องกนั

การระบาดของโรค

พษิสนุขับ้า

15 หมูบ่้านใน

เขตเทศบาล

     50,000      50,000      50,000      50,000 ประชาชนใน

เทศบาลมี

คุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น

พื้นที่ในเทศบาลไมพ่บ

ผู้ป่วยโรคพษิสนุขับ้า

กองสาธารณสขุฯ

43 โครงการป้องกนัและ

ควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก

เพื่อป้องกนัและ

ควบคุมโรค ส ารวจ

และก าจัดแหลง่เพาะ

พนัธข์องโรค

15 หมูบ่้านใน

เขตเทศบาล

   150,000    150,000    150,000    150,000 ประชาชนใน

เทศบาลมี

คุณภาพชวีิตและ

สิ่งแวดลอ้มที่ดขีึ้น

ลดแหลง่เพาะพนัธุข์อง

โรคประชาชนมี

สขุภาพที่ดี

กองสาธารณสขุฯ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

44 โครงการสง่เสริมการ

เรียนรู้เพื่อป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหาเอดส์

เพื่อให้ประชาชน

เรียนรู้วิธปี้องกนัและ

ตดิเชื้อ HIV

15 หมูบ่้านใน

เขตเทศบาล

     30,000      30,000      30,000      30,000 ประชาชนในพื้นที่

เทศบาลมี

คุณภาพชวีิตที่ดี

ประชาชนมคีวามรู้ใน

การป้องกนัและลด

ปัญหาการตดิเชื้อ HIV

กองสาธารณสขุฯ

45 โครงการอบรมพฒันา

ศักยภาพผู้น าดา้นสขุภาพ

เพื่อให้ผู้น าดา้น

สขุภาพมคีวามรู้ใน

การดแูลสขุภาพของ

ประชาชน

15 หมูบ่้านใน

เขตเทศบาล

     30,000      30,000      30,000      30,000 ประชาชนในพื้นที่

เทศบาลมี

คุณภาพชวีิตที่ดี

ผู้น าดา้นสขุภาพมี

ความรู้ในการดแูล

สขุภาพของประชาชน

ในพื้นที่ 15 หมูบ่้าน

กองสาธารณสขุฯ

46 โครงการป้องกนัและ

ควบคุมโรคไขห้วัดนก

เพื่อควบคุมและ

ป้องกนัโรคไขห้วัดนก

15 หมูบ่้านใน

เขตเทศบาล

   100,000    100,000    100,000    100,000 ประชาชนในพื้นที่

เทศบาลมี

คุณภาพชวีิตที่ดี

ลดการแพร่ระบาด

ของโรคไขห้วัดนก

กองสาธารณสขุฯ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
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       5.4  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

47 โครงการอบรมและทัศน

ศกึษาดงูานกลุม่สตรี/

แมบ่้าน

เพื่อเพิ่มศักยภาพการ

สง่เสริมอาชพีให้กลุม่

สตรีแมบ่้าน

15 หมูบ่้านใน

เขตเทศบาล

   350,000    350,000    350,000    350,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม

โครงการ

กลุม่สตรีแมบ่้านมี

ความรู้ความเขา้ใจ

และสามารถน า

ความรู้ที่ไดรั้บมาใชใ้น

ชวีิตประจ าวันได้

ส านกัปลดั

48 โครงการชว่ยเหลอืผู้

ยากไร้ ผู้ดอ้ยโอกาส 

ผู้สงูอายุ และผู้พกิาร

เพื่อให้ผู้ดอ้ยโอกาสมี

ที่อยู่อาศัยที่คงทนขึ้น

ซ่อมแซมที่อยู่

อาศัยให้

ผู้ดอ้ยโอกาส

   100,000    100,000    100,000    100,000 ที่อยู่อาศยัที่

ไดรั้บการ

ซ่อมแซมคงทนขึ้น

ผู้ดอ้ยโอกาสไดรั้บ

การชว่ยเหลอืดา้นที่

อยู่อาศัย

ส านกัปลดั

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
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       5.5  แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

49 โครงการคืนความสขุให้

ประชาชนเทศบาล

ต าบลบ้านกลาง

เพื่อสง่เสริมให้เดก็

เยาวชนและประชาชน

ไดอ้อกก าลงักายและ

เลน่กฬีา

1 คร้ัง/ปี    200,000    200,000    200,000    200,000 ผู้เขา้ร่วม

โครงการจ านวน 

300 คน

เยาวชนและประชาชน

ไดแ้ขง่ขนักฬีา รู้แพ ้รู้

ชนะ รู้อภยั

กองการศกึษา

50 โครงการแขง่ขนักฬีา

เยาวชนและประชาชน

อ าเภอสนัป่าตอง

เพื่อสง่เสริมให้เดก็

เยาวชนและประชาชน

ไดอ้อกก าลงักายและ

เลน่กฬีา

1 คร้ัง/ปี    100,000    100,000    100,000    100,000 ผู้เขา้ร่วม

โครงการจ านวน 

1,000 คน

เยาวชนและประชาชน

ไดแ้ขง่ขนักฬีา รู้แพ ้รู้

ชนะ รู้อภยั

กองการศกึษา

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
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แบบบ ผ. 01

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การสร้างความมัน่คง ปลอดภยั และความสงบสขุของประชาชน

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชยีงใหม ่ ยุทธศาสตร์การป้องกนั บรรเทาสาธารณภยัและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชมุชน

  6.  ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชมุชน และการสร้างความร่วมมอืในการรักษาความสงบเรียบร้อย

       6.1  แผนงานงบกลาง

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เงนิส ารองจ่าย เพื่อใชจ้่ายในกรณีมี

เหตกุารณ์เร่งดว่น

กรณีเกดิสาธารณภยั

สาธารณภยั

ที่อาจเกดิขึ้น

ตลอด

ปีงบประมาณ

   400,000    400,000    400,000    400,000 ประชาชนที่

เดอืดร้อนไดรั้บ

การชว่ยเหลอื

ร้อยละ 100

มงีบประมาณที่จะได้

ใชด้ าเนนิการ

ชว่ยเหลอืประชาชน

เมือ่มสีาธารณภยั

เกดิขึ้น

ส านกัปลดั

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ป ี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรบั  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการ

เทศบาลต าบลบา้นกลาง  อ าเภอสันปา่ตอง  จงัหวัดเชยีงใหม่

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
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       6.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการสง่เสริมและ

สนบัสนนุการสร้าง

ความปรองดอง

สมานฉนัท์

เพื่อสร้างความ

สามคัคีของคนในชาติ

ตลอดปี      10,000      10,000      10,000      10,000 ความพงึพอใจ

ของประชาชน

เกดิความสามคัคีของ

คนในชาติ

ส านกัปลดั

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
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       6.3  แผนงานรักษาความสงบภายใน

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการอ านวยความ

สะดวกดา้นการจราจร

และอุบัตภิยั

เพื่อให้ระบบสื่อสาร

งานป้องกนัฯ มี

ประสทิธภิาพและ

เพยีงพอตอ่การ

ปฏบิัตงิาน

1 คร้ัง/ปี      20,000      20,000      20,000      20,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม

โครงการ

มเีคร่ืองมอืในการ

สื่อสารการปฏบิัตงิาน

อย่างเพยีงพอทั่วถงึ

ส านกัปลดั

4 โครงการประชาชนอุ่น

ใจดว้ยบริการระบบ

การแพทย์ฉกุเฉนิยุคใหม่

 24 ชั่วโมง

เพื่อให้บริการแก่

ประชาชนและ

ผู้บาดเจ็บทั่วไป

ตลอดปี      20,000      20,000      20,000      20,000 ความพงึพอใจ

ของประชาชน

ประชาชนไดรั้บการ

บริการในเบื้องตน้

กอ่นสง่โรงพยาบาล

ส านกัปลดั

5 โครงการฝึกอบรมให้

ความรู้เกี่ยวกบัการ

ซักซ้อมแผนป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั

เพื่อเพิ่มความรู้และ

ทักษะดา้นการ

ป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภยั

2 คร้ัง/ปี      20,000      20,000      20,000      20,000 จ านวนผู้เขา้รับ

การฝึกอบรม

พนกังานสงักดังาน

ป้องกนัฯ และทักษะ

การปฏบิัตงิาน

ส านกัปลดั

6 โครงการของศูนย์ อป

พร.  และพฒันา

ศักยภาพของ อปพร.

เพื่อเพิ่มจ านวนสมาชกิ

 อปพร. และเพิ่ม

ประสทิธภิาพการ

ให้บริการ

1 คร้ัง/ปี    100,000    100,000    100,000    100,000 จ านวนผู้เขา้รับ

การฝึกอบรม

อปพร. มคีวามรู้

ความสามารถและ

เพิ่มทักษะการ

ปฏบิัตงิาน

ส านกัปลดั

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการให้ความ

ชว่ยเหลอืผู้ยากไร้เพื่อ

บรรเทาความเดอืดร้อน

จากปัญหาขาดแคลน

เคร่ืองกนัหนาว

เพื่อบรรเทาความ

เดอืดร้อนจากภยั

หนาวให้แกป่ระชาชน

ผู้ยากไร้

ประชาชนผู้

ยากไร้ไดรั้บ

ผ้าห่มกนั

หนาวคนละ 1

 ผืน

     99,000      99,000      99,000      99,000 ประชาชนผู้ยากไร้

ไดรั้บผ้าห่มกนั

หนาวคนละ 1 ผืน

ประชาชนที่ยากไร้

ไดรั้บผ้าห่มกนัหนาว

เพื่อบรรเทาภยัหนาว

ส านกัปลดั

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
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       1.4  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการของศนูย์

ประสานงานเพื่อ

เอาชนะยาเสพตดิ

เพื่อให้มสีถานที่ท า

การของศนูย์

ประสานงานตอ่สูเ้พื่อ

เอาชนะยาเสพตดิ

ศนุย์

ประสานงาน

ของเทศบาลฯ

     20,000      20,000      20,000      20,000 ความพงึพอใจ

ของประชาชน

มสีถานที่ท าการของ

ศนูย์ประสานงานตอ่สู้

เพื่อเอาชนะยาเสพตดิ

ส านกัปลดั

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
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แบบบ ผ. 01

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การพฒันาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มปีระสทิธภืาพ โปร่งใส และเป็นธรรม

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชยีงใหม ่ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี

  7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ด ีดว้ยนวัตกรรมที่เหมาะสม

       7.1  แผนงานงบกลาง

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ค่าช าระหนี้เงนิตน้และ

ดอกเบี้ย

เพื่อช าระหนี้เงนิตน้

พร้อมดอกเบี้ยของ

เทศบาล

ตลอดปี   3,500,000   3,500,000   3,500,000   3,500,000 ประสทิธภิายใน

การบริการ

ประชาชนเพิ่มขึ้น

มเีงนิในการบริหาร

การช าระหนี้และ

ดอกเบี้ยให้กบัสถาบัน

การเงนิ

ส านกัปลดั

2 เงนิสมทบกองทุน

ประกนัสงัคม

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายใน

การสง่เสริมสวัสดกิาร

, สทิธติา่งๆ

ตลอดปี    520,000    520,000    520,000    520,000 สทิธทิี่ลกูจ้าง

ไดรั้บ 100%

ลกูจ้างไดรั้บสทิธิ

ความคุ้มครองจาก

นายจ้าง

ส านกัปลดั

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ป ี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรบั  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการ

เทศบาลต าบลบา้นกลาง  อ าเภอสันปา่ตอง  จงัหวัดเชยีงใหม่

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 เงนิชว่ยเหลอื

งบประมาณรายจ่าย

เฉพาะการประปา

เพื่อเป็นเงนิสมทบ

การบริการงานของ

กจิการประปาของ

เทศบาล

สมทบ

กจิการ

ประปา

เทศบาลฯ

   600,000    600,000    600,000    600,000 ประสทิธภิาพใน

การบริการและ

บริการประชาชน

เพิ่มขึ้น

มงีบประมาณ

บริหารงานประปา

อย่างเพยีงพอ

กองชา่ง

4 รายจ่ายตามขอ้ผูกพนั เพื่อด าเนนิการตาม

ระเบียบฯของเทศบาล

ตลอดปี    600,000    600,000    600,000    600,000 ไดด้ าเนนิการ

เบิกจ่ายถกูตอ้ง

ไดด้ าเนนิการตาม

ระเบียบฯ ที่ถกูตอ้ง

ส านกัปลดั

5 เงนิชว่ยเหลอืพเิศษ เพื่อสง่เสริม

สวัสดกิารพนกังาน

เทศบาลฯ

ตลอดปี      10,000      10,000      10,000      10,000 ไดด้ าเนนิการ

เบิกจ่ายถกูตอ้ง

พนกังานไดรั้บ

สวัสดกิารชว่ยเหลอื

ตา่งๆ

ส านกัปลดั

6 เงนิสมทบกองทุน

บ าเหนจ็/บ านาญ

เพื่อสมทบกองทุน

บ าเหนจ็/บ านาญ

ขา้ราชการ

จ่ายสมทบ

กองทุนฯ

  2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000 ไดด้ าเนนิการ

เบิกจ่ายถกูตอ้ง

ไดด้ าเนนิการสมทบ

กองทุนฯ ตาม

ระเบียบก าหนดไว้

ส านกัปลดั

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
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       7.2  แผนงานบริหารทั่วไป

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 จ้างเหมาบริการ เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพ

ในการให้บริการ

ประชาชนและการ

บริการสาธารณะตา่งๆ

ตลอดปี    200,000    200,000    200,000    200,000 ความพงึพอใจ

ของประชาชน

การด าเนนิงานของ

เทศบาลมี

ประสทิธภิาพและ

สนองความตอ้งการ

ของประชาชน

ส านกัปลดั  

กองคลงั

8 ค่าเบี้ยประกนั เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายเบี้ย

ประกนัภยัตาม 

พ.ร.บ.ส าหรับนถยนต์

และรถจักรยานยนต์

ค่าเบี้ย

ประกนัถงึ

ก าหนด

     20,000      20,000      20,000      20,000 ความพงึพอใจ

ของประชาชน

ไดรั้บความคุ้มครอง

ตามกฏหมาย พ.ร.บ.

ส านกัปลดั  

กองคลงั

9 ค่าด าเนนิคดี เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายใน

การด าเนนิคดคีวาม

ตา่งๆ

ค่าคดคีวาม

ตา่งๆ

     10,000      10,000      10,000      10,000 ความพงึพอใจของ

ประชาชน

มค่ีาใชจ้่ายในการ

ด าเนนิคดตีา่งๆ

ส านกัปลดั

10 ค่าธรรมเนยีมตา่งๆ เพื่อเป็นค่าใชจ้่าย

ค่าธรรมเนยีมตา่งๆ 

และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่

เกี่ยวขอ้ง

ค่าธรรมเนยีม

ตา่งๆ

     10,000      10,000      10,000      10,000 ความพงึพอใจ

ของประชาชน

มค่ีาใชจ้่ายดา้น

ค่าธรรมเนยีมตา่งๆ

กองคลงั

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 ค่าปรับปรุงระบบแผนที่

ภาษี

เพื่อเป็นค่าปรับปรุง

ระบบแผนที่ภาษีของ

เทศบาลฯ

     40,000      40,000      40,000      40,000 ความพงึพอใจ

ของประชาชน

ระบบจัดเกบ็ภาษีของ

เทศบาลมี

ประสทิธภิาพ

กองคลงั

12 การรับรองและพธิกีาร เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายใน

การเลี้ยงรับรองผู้มา

เย่ียมเยือนเทศบาล

ตลอดปี    200,000    200,000    200,000    200,000 ความพงึพอใจ

ของประชาชน

มงีบประมาณในการ

ให้บริการแขกผู้มี

เกยีรติ

ส านกัปลดั

13 การจัดการเลอืกตัง้ เพื่อให้มคีวามพร้อม

ในการให้บริการ

ประชาชน

การเลอืกตัง้

ผู้บริหาร/

สมาชกิสภา

   300,000    300,000    300,000    300,000 ผู้มาใชส้ทิธร้ิอยละ

 60

มคีวามพร้อมในการ

ให้บริการประชาชน

ส านกัปลดั

14 เดนิทางไปราชการ เพื่อสร้างขวัญและ

ก าลงัใจให้แก่

บุคลากรของเทศบาล

ในการปฎบิัตงิาน

ตลอดปี    300,000    300,000    300,000    300,000 ผู้เดนิทางไป

ราชการร้อยละ 

80

บุคลากรของเทศบาล

มขีวัญและก าลงัใจใน

การปฏบิัตงิานย่ิงขึ้น

ส านกัปลดั  

กองคลงั

15 โครงการจัดงานวัน

เทศบาล

เพื่อสร้างความรู้ความ

เขา้ใจในบทบาท

หนา้ที่ของเทศบาล

1  คร้ัง/ปี      30,000      30,000      30,000      30,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม

โครงการ

ประชาชนไดรั้บรู้

บทบาทหนา้ที่ของ

เทศบาล

ส านกัปลดั

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 พวงมาลยั ชอ่ดอกไม ้

พวงมาลา

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายใน

การปฎบิัตริาชการ

ของเทศบาล

ตลอดปี         5,000        5,000         5,000        5,000 ความพงึพอใจ

ของประชาชน

มงีบประมาณในการ

บริหารจัดการของ

เทศบาลฯ

ส านกัปลดั

17 โครงการฝึกอบรม สมัมนา 

และทัศนศกึษาดงูานของ

คณะผู้บริหาร สมาชกิสภา

เทศบาล ผู้น าชมุทชนกลาม

ตา่งๆ และบุคลากรของ

เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

 2560

เพื่อเพิ่มพนูทักษะและ

ประสบการณ์มาใชใ้น

การปฏบิัตงิาน

1 คร้ัง/ปี    350,000    350,000    350,000    350,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม

โครงการ

ผู้เขา้ร่วมโครงการ

ไดรั้บความรู้และ

ประสบการณ์จาก

การศกึษาดงูาน

ส านกัปลดั

18 โครงการวันท้องถิ่นไทย ไดรั้บรู้ถงึวันส าคัญ

ของท้องถิ่นไทย

1 คร้ัง/ปี      40,000      40,000      40,000      40,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม

โครงการ

บุคลากรของเทศบาล

ไดรู้้จักวันส าคัญของ

ท้องถิ่นไทย

ส านกัปลดั

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 โครงการเทศบาล

เคลื่อนทึ่

เพื่อเป็นการออก

หนว่ยให้บริการดา้น

ตา่งๆ แกป่ระชาชนใน

เขต

15 หมูบ่้านใน

เขตเทศบาล

   100,000    100,000    100,000    100,000 ความพงึพอใจ

ของประชาชน

ประชาชนไดรั้บ

บริการตา่งๆจาก

เทศบาลฯ โดยไม่

เสยีเวลามาส านกังาน

เทศบาลฯ

ส านกัปลดั

20 โครงการศูนย์ยุตธิรรม

ชมุชนเทศบาลต าบล

บ้านกลาง

เพื่อสง่เสริมการมสีว่น

ร่วมของประชาชน

ตลอดปี      50,000      50,000      50,000      50,000 ความโปร่งใสของ

หนว่ยงาน

ประชาชนมสีว่นร่วม

ในการตรวจสอบเพื่อ

สร้างความโปร่งใสใน

การปฏบิัตงิาน

ส านกัปลดั

21 โครงการอบรมให้

ความรู้แกป่ระชาชน

เกี่ยวกบัการบังคับใช้

กฎหมายตา่งๆ

เพื่อให้ประชาชนมี

ความรู้ความเขา้ใจใน

กฎหมายท้องถิ่น

ประชาชนใน

เขตเทศบาลฯ

     30,000      30,000      30,000      30,000 ผู้ผ่านการอบรมมี

ความเขา้ใจ

กฎหมายร้อยละ 

80

ประชาชนผู้เขา้อบรม

มคีวามเขา้ใจในดา้น

กฎหมายมากย่ิงขึ้น

ส านกัปลดั

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 การจัดท าแผนพฒันา ค่า

สนบัสนนุการจัดท าแผน

ชมุชน แผนด าเนนิงาน 

รายงานตดิตามและ

ประเมนิผลแผนพฒันา

เทศบาล เทศบัญญตัิ

งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีฯ

เพื่อด าเนนิการตาม

อ านาจหนา้ที่ และ

สร้างกรอบแนวทาง

ในการปฏบิัตงิาน

ประจ า

ตลอดปี    100,000    100,000    100,000    100,000 ความพงึพอใจ

ของประชาชน

มกีารด าเนนิการตาม

อ านาจหนา้ที่และ

กรอบแนวทางการ

ด าเนนิงานที่ชดัเจน

ส านกัปลดั

23 โครงการอบรมระบบ

บัญชคีอมพวิเตอร์

เพื่อเพิ่มทักษะดา้น

คอมพวิเตอร์ให้แกผู้่

เขา้รับการอบรม

1 คร้ัง/ปี      10,000      10,000      10,000      10,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม

โครงการ

ผู้เขา้รับการอบรมน า

ความรู้ที่ไดรั้บใชใ้ห้

เกดิประโยชนใ์นการ

ท างาน

กองคลงั

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24 ค่าบ ารุงรักษาและ

ซ่อมแซมทรัพย์สนิ

เพื่อให้การ

ประชาสมัพนัธ์

ขา่วสารตา่งๆ ให้แก่

ประชาชนมี

ประสทิธภิาพย่ิงขึ้น

15 หมูบ่้านใน

เขตเทศบาล

   200,000    200,000    200,000    200,000 ร้อยละของขอ้มลู

ขา่วสารที่

ประชาชนไดรั้บ

ประชาชนไดรั้บรู้

ขา่วสารตา่งๆ อย่าง

ทั่วถงึ

ส านกัปลดั  

กองคลงั

25 ค่าวัสดุ เพื่อให้มคีวามพร้อม

ในการให้บริการ

ประชาชน

ตลอดปี    800,000    800,000    800,000    800,000 ความพงึพอใจ

ของประชาชน

มคีวามพร้อมในการ

ให้บริการประชาชน

ส านกัปลดั  

กองคลงั

26 ค่าสาธารณูปโภค เพื่อให้มคีวามพร้อม

ในการให้บริการ

ประชาชน

ตลอดปี    900,000    900,000    900,000    900,000 ความพงึพอใจ

ของประชาชน

มคีวามพร้อมในการ

ให้บริการประชาชน

ส านกัปลดั  

กองคลงั

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั



 

137 
 

       7.3  แผนงานรักษาความสงบภายใน

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

27 ค่าวัสดุ เพื่อให้มคีวามพร้อม

ในการให้บริการ

ประชาชน

ตลอดปี    260,000    260,000    260,000    260,000 ความพงึพอใจ

ของประชาชน

มคีวามพร้อมในการ

ให้บริการประชาชน

ส านกัปลดั

28 ค่าบ ารุงรักษาและ

ซ่อมแซมทรัพย์สนิ

เพื่อให้การ

ประชาสมัพนัธ์

ขา่วสารตา่งๆ ให้แก่

ประชาชนมี

ประสทิธภิาพย่ิงขึ้น

15 หมูบ่้านใน

เขตเทศบาล

     40,000      40,000      40,000      40,000 ร้อยละของขอ้มลู

ขา่วสารที่

ประชาชนไดรั้บ

ประชาชนไดรั้บรู้

ขา่วสารตา่งๆ อย่าง

ทั่วถงึ

ส านกัปลดั

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
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       7.4  แผนงานการศกึษา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

29 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อเป็นค่าใชจ้่าย

โฆษณาและเผยแพร่

ขา่วสารทางสื่อและ

สิ่งพมิพต์า่งๆ

ตลอดปี      10,000      10,000      10,000      10,000 สื่อสิ่งพมิพต์า่งๆ มสีื่อสิ่งพมิพต์า่งๆ 

เพื่อประชาสมัพนัธ์

กองการศกึษา

30 จ้างเหมาบริการ เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพ

ในการให้บริการ

ประชาชนและการ

บริการสาธารณะตา่งๆ

ตลอดปี    600,000    600,000    600,000    600,000 ความพงึพอใจ

ของประชาชน

การด าเนนิงานของ

เทศบาลมี

ประสทิธภิาพและ

สนองความตอ้งการ

ของประชาชน

กองการศกึษา

31 ค่าเบี้ยประกนั เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายเบี้ย

ประกนัภยัตาม 

พ.ร.บ.ส าหรับนถยนต์

และรถจักรยานยนต์

1 คร้ัง/ปี         1,000        1,000         1,000        1,000 รถยนตแ์ละ

รถจักรยานยนต์

สว่นกลาง

ม ีพ.ร.บ. ส าหรับ

รถยนตแ์ละ

รถจักรยานยนต์

กองการศกึษา

32 เดนิทางไปราชการ เพื่อสร้างขวัญและ

ก าลงัใจให้แก่

บุคลากรของเทศบาล

ในการปฎบิัตงิาน

ตลอดปี    150,000    150,000    150,000    150,000 จ านวนผู้ผ่านการ

ฝึกอบรมฯ

บุคลากรของเทศบาล

มขีวัญและก าลงัใจใน

การปฏบิัตงิานย่ิงขึ้น

กองการศกึษา

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

33 พฒันาครูผู้ดแูลเดก็/

ผู้ดแูลเดก็ของศูนย์

พฒันาเดก็เลก็

เพื่อให้บุคลากรใน

สถานศกึษามคีวามรู้

ทักษะและ

ประสบการณ์

ตลอดปี      20,000      20,000      20,000      20,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม

โครงการ

ครูและบุคลากรน า

ความรู้จากการอบรม

มาพฒันาการสอนให้

มปีระสทิธภิาพย่ิงขึ้น

กองการศกึษา

34 พฒันาครูและบุคลากร

ทางการศกึษา

เพื่อให้บุคลากรใน

สถานศกึษามคีวามรู้ 

ทักษะและ

ประสบการณ์

ตลอดปี      90,000      90,000      90,000      90,000 ครูและบุคลากร

น าความรู้มา

พฒันาการสอน

ให้มปีระสทิธภิาพ

ย่ิงขึ้น

ครูและบุคลากรน า

ความรู้จากการอบรม

มาพฒันาการสอนให้

มปีระสทิธภิาพย่ิงขึ้น

กองการศกึษา

35 ระบบอนิเตอร์เนต็ ADSL

 และ LAN

เพื่อใชต้รวจสอบ

ขอ้มลูขา่วสารและ

บริการผู้มาตดิตอ่

ราชการ

ตลอดปี    100,000    100,000    100,000    100,000 ความพงึพอใจ

ของประชาชน

ไดรั้บขอ้มลูตา่งๆ จาก

เว็บไซต์

กองการศกึษา

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

36 เดนิทางไปราชการของ

โรงเรียนเทศบาล 1

เพื่อสร้างขวัญและ

ก าลงัใจให้แก่

บุคลากรของเทศบาล

ในการปฎบิัตงิาน

ตลอดปี    100,000    100,000    100,000    100,000 จ านวนผู้ผ่านการ

ฝึกอบรมฯ

บุคลากรของเทศบาล

มขีวัญและก าลงัใจใน

การปฏบิัตงิานย่ิงขึ้น

กองการศกึษา  

โรงเรียน

เทศบาล 1

37 โครงการพฒันาการ

บริหารจัดการศกึษาโดย

ใชโ้รงเรียนเป็นฐานใน

การพฒันาท้องถิ่น

เพอืใ่ห้สถานศกึษา

เป็นฐานในการพฒันา

บุคลากรท้องถิ่น

1 คร้ัง/ปี    750,000   750,000    750,000   750,000 นกัเรียนและ

ประชาชนในเขต

นกัเรียนและประชาชน

ไดรั้บการพฒันาตาม

อัจฉริยะภาพ

กองการศกึษา 

โรงเรียน

เทศบาล 1

38 สาธารณูปโภคและค่า

กระแสไฟฟา้โรงเรียน

เทศบาล 1

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายใน

การบริหารจัดการ

ของโรงเรียนเทศบาล

 1

ตลอดปี    120,000    120,000    120,000    120,000 การบริหาร

จัดการที่มี

ประสทิธภิาพ

การบริหารจัดการที่

มปีระสทิธภิาพย่ิงขึ้น

กองการศกึษา 

โรงเรียน

เทศบาล 1

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

39 สาธารณูปโภคและค่า

โทรศัพท์โรงเรียน

เทศบาล 1

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายใน

การบริการจัดการ

ตา่งๆ

ตลอดปี      10,000      10,000      10,000      10,000 การบริหาร

จัดการที่มี

ประสทิธภิาพ

การบริหารจัดการที่

มปีระสทิธภิาพย่ิงขึ้น

กองการศกึษา 

โรงเรียน

เทศบาล 1

40 ค่าน้ ามนัเชื้อเพลงิ 

โรงเรียนเทศบาล 1

เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายใน

การบริการจัดการ

ตา่งๆ

ตลอดปี      10,000      10,000      10,000      10,000 การบริหาร

จัดการที่มี

ประสทิธภิาพ

การบริหารจัดการที่

มปีระสทิธภิาพย่ิงขึ้น

กองการศกึษา 

โรงเรียน

เทศบาล 1

41 ค่าบ ารุงรักษาและ

ซ่อมแซมทรัพย์สนิ

เพื่อให้การ

ประชาสมัพนัธ์

ขา่วสารตา่งๆ ให้แก่

ประชาชนมี

ประสทิธภิาพย่ิงขึ้น

15 หมูบ่้านใน

เขตเทศบาล

     30,000      30,000      30,000      30,000 ร้อยละของขอ้มลู

ขา่วสารที่

ประชาชนไดรั้บ

ประชาชนไดรั้บรู้

ขา่วสารตา่งๆ อย่าง

ทั่วถงึ

กองการศกึษา

42 ค่าวัสดุ เพื่อให้มคีวามพร้อม

ในการให้บริการ

ประชาชน

ตลอดปี    500,000    500,000    500,000    500,000 ความพงึพอใจ

ของประชาชน

มคีวามพร้อมในการ

ให้บริการประชาชน

กองการศกึษา

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
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       7.5 แผนงานสาธารณสขุ

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

43 ค่าธรรมเนยีมตา่งๆ เพื่อเป็นค่าใชจ้่าย

ค่าธรรมเนยีมตา่งๆ 

และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่

เกี่ยวขอ้ง

ตลอดปี      10,000      10,000      10,000      10,000 ความพงึพอใจ

ของประชาชน

มกีารช าระ

ค่าธรรมเนยีมตาม

ระเบียบฯ

กองสาธารณสขุฯ

44 จ้างเหมาบริการ เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพ

ในการให้บริการ

ประชาชนและการ

บริการสาธารณะตา่งๆ

ตลอดปี   3,200,000   3,200,000   3,200,000   3,200,000 ความพงึพอใจ

ของประชาชน

การด าเนนิงานของ

เทศบาลมี

ประสทิธภิาพและ

สนองความตอ้งการ

ของประชาชน

กองสาธารณสขุฯ

45 ค่าเบี้ยประกนั เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายเบี้ย

ประกนัภยัตาม 

พ.ร.บ.ส าหรับนถยนต์

และรถจักรยานยนต์

1 คร้ัง/ปี      30,000      30,000      30,000      30,000 รถยนตแ์ละ

รถจักรยานยนต์

สว่นกลาง

ม ีพ.ร.บ. ส าหรับ

รถยนตแ์ละ

รถจักรยานยนต์

กองสาธารณสขุฯ

46 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อเป็นค่าใชจ้่าย

โฆษณาและเผยแพร่

ขา่วสารทางสื่อและ

สิ่งพมิพต์า่งๆ

ตลอดปี        8,500        8,500        8,500        8,500 สื่อสิ่งพมิพต์า่งๆ มสีื่อสิ่งพมิพต์า่งๆ 

เพื่อประชาสมัพนัธ์

กองสาธารณสขุฯ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

47 เดนิทางไปราชการ เพื่อสร้างขวัญและ

ก าลงัใจให้แก่

บุคลากรของเทศบาล

ในการปฎบิัตงิาน

ตลอดปี       60,000      60,000       60,000      60,000 จ านวนผู้ผ่านการ

ฝึกอบรมฯ

บุคลากรของเทศบาล

มขีวัญและก าลงัใจใน

การปฏบิัตงิานย่ิงขึ้น

กองสาธารณสขุฯ

48 ค่าบ ารุงรักษาและ

ซ่อมแซมทรัพย์สนิ

เพื่อให้การ

ประชาสมัพนัธ์

ขา่วสารตา่งๆ ให้แก่

ประชาชนมี

ประสทิธภิาพย่ิงขึ้น

15 หมูบ่้านใน

เขตเทศบาล

     50,000      50,000      50,000      50,000 ร้อยละของขอ้มลู

ขา่วสารที่

ประชาชนไดรั้บ

ประชาชนไดรั้บรู้

ขา่วสารตา่งๆ อย่าง

ทั่วถงึ

กองสาธารณสขุฯ

49 ค่าวัสดุ เพื่อให้มคีวามพร้อม

ในการให้บริการ

ประชาชน

ตลอดปี    750,000   750,000    750,000   750,000 ความพงึพอใจ

ของประชาชน

มคีวามพร้อมในการ

ให้บริการประชาชน

กองสาธารณสขุฯ

50 ค่าสาธารณูปโภค เพื่อให้มคีวามพร้อม

ในการให้บริการ

ประชาชน

ตลอดปี    300,000    300,000    300,000    300,000 ความพงึพอใจ

ของประชาชน

มคีวามพร้อมในการ

ให้บริการประชาชน

กองสาธารณสขุฯ

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
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       7.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

51 ค่าเบี้ยประกนั เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายเบี้ย

ประกนัภยัตาม 

พ.ร.บ.ส าหรับนถยนต์

และรถจักรยานยนต์

1 คร้ัง/ปี      10,000      10,000      10,000      10,000 รถยนตแ์ละ

รถจักรยานยนต์

สว่นกลาง

ม ีพ.ร.บ. ส าหรับ

รถยนตแ์ละ

รถจักรยานยนต์

กองชา่ง

52 จ้างเหมาบริการ เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพ

ในการให้บริการ

ประชาชนและการ

บริการสาธารณะตา่งๆ

ตลอดปี    280,000    280,000    280,000    280,000 ความพงึพอใจ

ของประชาชน

การด าเนนิงานของ

เทศบาลมี

ประสทิธภิาพและ

สนองความตอ้งการ

ของประชาชน

กองชา่ง

53 เดนิทางไปราชการ เพื่อสร้างขวัญและ

ก าลงัใจให้แก่

บุคลากรของเทศบาล

ในการปฎบิัตงิาน

ตลอดปี      40,000      40,000      40,000      40,000 จ านวนผู้ผ่านการ

ฝึกอบรมฯ

บุคลากรของเทศบาล

มขีวัญและก าลงัใจใน

การปฏบิัตงิานย่ิงขึ้น

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

54 ค่าบ ารุงรักษาและ

ซ่อมแซมทรัพย์สนิ

เพื่อให้การ

ประชาสมัพนัธ์

ขา่วสารตา่งๆ ให้แก่

ประชาชนมี

ประสทิธภิาพย่ิงขึ้น

15 หมูบ่้านใน

เขตเทศบาล

   160,000    160,000    160,000    160,000 ร้อยละของขอ้มลู

ขา่วสารที่

ประชาชนไดรั้บ

ประชาชนไดรั้บรู้

ขา่วสารตา่งๆ อย่าง

ทั่วถงึ

กองชา่ง

55 ค่าวัสดุ เพื่อให้มคีวามพร้อม

ในการให้บริการ

ประชาชน

ตลอดปี   1,300,000   1,300,000   1,300,000   1,300,000 ความพงึพอใจ

ของประชาชน

มคีวามพร้อมในการ

ให้บริการประชาชน

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
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       7.7  แผนงานพาณิชย์

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

56 จ้างเหมาบริการ เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพ

ในการให้บริการ

ประชาชนและการ

บริการสาธารณะตา่งๆ

ตลอดปี      50,000      50,000      50,000      50,000 ความพงึพอใจ

ของประชาชน

การด าเนนิงานของ

เทศบาลมี

ประสทิธภิาพและ

สนองความตอ้งการ

ของประชาชน

กจิการประปา

57 เดนิทางไปราชการ เพื่อสร้างขวัญและ

ก าลงัใจให้แก่

บุคลากรของเทศบาล

ในการปฎบิัตงิาน

ตลอดปี      10,000      10,000      10,000      10,000 จ านวนผู้ผ่านการ

ฝึกอบรมฯ

บุคลากรของเทศบาล

มขีวัญและก าลงัใจใน

การปฏบิัตงิานย่ิงขึ้น

กจิการประปา

58 ค่าบ ารุงรักษาและ

ซ่อมแซมทรัพย์สนิ

เพื่อให้การ

ประชาสมัพนัธ์

ขา่วสารตา่งๆ ให้แก่

ประชาชนมี

ประสทิธภิาพย่ิงขึ้น

15 หมูบ่้านใน

เขตเทศบาล

     35,000      35,000      35,000      35,000 ร้อยละของขอ้มลู

ขา่วสารที่

ประชาชนไดรั้บ

ประชาชนไดรั้บรู้

ขา่วสารตา่งๆ อย่าง

ทั่วถงึ

กจิการประปา

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

59 ค่าวัสดุ เพื่อให้มคีวามพร้อม

ในการให้บริการ

ประชาชน

ตลอดปี    150,000    150,000    150,000    150,000 ความพงึพอใจ

ของประชาชน

มคีวามพร้อมในการ

ให้บริการประชาชน

กจิการประปา

60 ค่าสาธารณูปโภค เพื่อให้มคีวามพร้อม

ในการให้บริการ

ประชาชน

ตลอดปี    850,000    850,000    850,000    850,000 ความพงึพอใจ

ของประชาชน

มคีวามพร้อมในการ

ให้บริการประชาชน

กจิการประปา

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั



 

 

 

 

 

 

 

แบบ  ผ. 02
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แบบบ ผ. 02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพฒันาเศรษฐกจิอย่างสมดลุและย่ังยืน

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชยีงใหม ่ ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

  1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานของเมอืงและชนบท

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนนุการไฟฟา้สว่น

ภมูภิาคอ าเภอสนัป่าตอง

เพื่อให้มแีสงสวา่ง

เพยีงพอตอ่การใชง้าน

ขยายเขตและ

ตดิตัง้ไฟฟา้สอ่ง

สวา่ง 15 

หมูบ่้านในเขต

เทศบาลฯ

     500,000      500,000      500,000      500,000 ร้อยละความพงึ

พอใจของ

ประชาชนในเขต

เทศบาลฯ

มแีสงสวา่งเพยีงพอ

และมคีวามปลอดภยัใน

ชวีติและทรัพย์สนิของ

ประชาชน

กองชา่ง

ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ป ี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรบั  อุดหนนุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการ ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลต าบลบา้นกลาง  อ าเภอสันปา่ตอง  จงัหวัดเชยีงใหม่

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด
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แบบบ ผ. 02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพฒันาเศรษฐกจิอย่างสมดลุและย่ังยืน

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชยีงใหม ่ ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกจิตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

  2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกจิตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีงไปสูค่วามย่ังยืน

       2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนนุโครงการ

สนบัสนนุการจัดงาน

มหกรรมไมด้อกไมป้ระดบั

จังหวัดเชยีงใหม่

เพือ่ให้ประชาชนในพื้นที่

อ าเภอสันปา่ตองได้มสี่วน

ร่วมในการส่งเสริม 

สนับสนุนขนบธรรมเนียม

ประเพณีอันดีงาม

ประชาชนใน

อ าเภอสนัป่า

ตอง 11 ต าบล

 120 หมูบ่้าน

      27,000       27,000       27,000       27,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม

โครงการ

ประชาชนในพื้นที่

อ าเภอสนัป่าตองไดม้ี

สว่นร่วมในการสง่เสริม

สนบัสนนุ

ขนบธรรมเนยีม

ประเพณีอันดงีาม

ส านกัปลดั

2 อุดหนุนโครงการสนับสนุน

การจดัแสดงและจ าหน่าย

สินค้า OTOP ในงาน

มหกรรมไมด้อกไมป้ระดับ

จงัหวัดเชยีงใหม่

เพื่อประชาสมัพนัธ์สนิค้า

และสง่เสริมการตลาด

สนิค้า OTOP ของอ าเภอ

สนัป่าตอง

1 คร้ัง/ปี          5,000          5,000          5,000          5,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม

โครงการ

มกีารจัดแสดงและ

จ าหนา่ยสนิค้าผู้ผลติ/

ประกอบการมรีายได้

เพิ่ม

ส านกัปลดั

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ป ี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรบั  อุดหนนุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการ ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลต าบลบา้นกลาง  อ าเภอสันปา่ตอง  จงัหวัดเชยีงใหม่

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 อุดหนนุโครงการ

สนบัสนนุการจัดแสดง

และจ าหนา่ยสนิค้า OTOP

 ในงานฤดหูนาว และงาน

 OTOP ของดเีมอืง

เชยีงใหม่

เพื่อประชาสมัพนัธ์สนิค้า

และสง่เสริมการตลาด

สนิค้า OTOP ของอ าเภอ

สนัป่าตอง

1 คร้ัง/ปี          5,000          5,000          5,000          5,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม

โครงการ

มกีารจัดแสดงและ

จ าหนา่ยสนิค้าผู้ผลติ/

ประกอบการมรีายได้

เพิ่ม

ส านกัปลดั

4 อุดหนนุโครงการจัดงาน

วันขา้วเหนยีวสนัป่าตอง

เพื่อถา่ยทอดเทคโนโลยี

การผลติขา้วเหนยีวสนั

ป่าตองให้แกเ่กษตรกร

1 คร้ัง/ปี        20,000        20,000        20,000        20,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม

โครงการ

มกีารปรับปรุง

ประสทิธิภาพผลผลติ

ทางดา้นการเกษตร

ส านกัปลดั

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบบ ผ. 02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การสร้างสงัคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภมูปิัญญา จิตสาธารณะ และพฒันาศักยภาพคนให้พร้อมรับกบัการเปลี่ยนแปลง

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชยีงใหม ่ ยุทธศาสตร์การอนรัุกษ์ ฟื้นฟแูละสบืสาน ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภมูปิัญญาท้องถิ่น

  4.  ยุทธศาสตร์การอนรัุกษ์ ฟื้นฟแูละสบืสานศลิปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภมูปิัญญาท้องถิ่น

       4.1  แผนงานบริหารทั่วไป

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนนุโครงการ

สนบัสนนุการจัดงาน

รัฐพธิี

เพื่อนอ้มร าลกึถงึพระ

มหากรุณาธคุิณและ

แสดงออกถงึความ

จงรักภกัดี

พสนกิรชาว

อ าเภอสนัป่า

ตอง

       7,000        7,000        7,000        7,000 ผลสมัฤทธิข์อง

โครงการ

เพื่อนอ้มร าลกึถงึ

พระมหากรุณาธคุิณ

และไดร่้วม

แสดงออกถงึความ

จงรักภกัดี

ส านกัปลดั

2 อุดหนนุโครงการจัด

งานประเพณีท้องถิ่น

เพื่อรักษาประเพณี

อันดงีามของอ าเภอ

สนัป่าตอง

พสกนกิรชาว

อ าเภอสนัป่า

ตอง

        5,000        5,000         5,000        5,000 ผลสมัฤทธิข์อง

โครงการ

ไดม้สีว่นร่วมในการ

รักษาประเพณีอันดี

งาม

ส านกัปลดั

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ป ี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรบั  อุดหนนุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการ ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลต าบลบา้นกลาง  อ าเภอสันปา่ตอง  จงัหวัดเชยีงใหม่

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 อุดหนนุโครงการ

สง่เสริม อนรัุกษ์

วัฒนธรรมประเพณี

ท้องถิ่น สร้างภมูคุ้ิมกนั

สงัคมในมติวิัฒนธรรม

เพื่อร่วมสง่เสริม

วัฒนธรรมท้องถิ่นใน

ระดบัอ าเภอฯ

ประชาชนใน

อ าเภอสนัป่า

ตอง 11 

ต าบล 120 

หมูบ่้าน

        5,000        5,000         5,000        5,000 ผลสมัฤทธิข์อง

โครงการ

มกีารสง่เสริม

วัฒนธรรมระดบั

ท้องถิ่น

ส านกัปลดั

4 อุดหนนุโครงการงาน

สบืสานชาตพินัธ ์

ต านานศลิป์ ถิ่นสนัป่า

ตอง

เพื่อร่วมสง่เสริม

วัฒนธรรมท้องถิ่นใน

ระดบัอ าเภอฯ

ประชาชนใน

อ าเภอสนัป่า

ตอง 11 

ต าบล 120 

หมูบ่้าน

        5,000        5,000         5,000        5,000 ผลสมัฤทธิข์อง

โครงการ

มกีารสง่เสริม

วัฒนธรรมระดบั

ท้องถิ่น

ส านกัปลดั

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบบ ผ. 02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การสร้างสงัคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภมูปิัญญา จิตสาธารณะ และพฒันาศกัยภาพคนให้พร้อมรับกบัการเปลี่ยนแปลง

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชยีงใหม ่ ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชวีิตของประชาชน

  5.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชวีิตของประชาชนและกลุม่ดอ้ยโอกาสในสงัคม

       5.1  แผนงานการศกึษา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนนุโรงเรียนบ้าน

ทุ่งเสี้ยวตามโครงการ

อาหารกลางวัน

เพื่อให้นกัเรียนในเขต

ไดรั้บโภชนาการที่

เพยีงพอและครบถว้น

นกัเรียนในเขต

เทศบาล

  1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000 นกัเรียนในเขต

เทศบาล

นกัเรียนที่มี

ภมูลิ าเนาอยู่ในเขต

เทศบาลไดรั้บ

อาหารกลางวันที่

เพยีงพอ

กองการศกึษา

2 อุดหนนุโรงเรียนวัด

ท้องฝายตามโครงการ

อาหารกลางวัน

เพื่อให้นกัเรียนในเขต

ไดรั้บโภชนาการที่

เพยีงพอและครบถว้น

นกัเรียนในเขต

เทศบาล

     30,000      30,000      30,000      30,000 นกัเรียนในเขต

เทศบาล

นกัเรียนที่มี

ภมูลิ าเนาอยู่ในเขต

เทศบาลไดรั้บ

อาหารกลางวัน

กองการศกึษา

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ป ี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรบั  อุดหนนุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการ ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลต าบลบา้นกลาง  อ าเภอสันปา่ตอง  จงัหวัดเชยีงใหม่

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 อุดหนนุคณะกรรมการ

หมูบ่้านตามโครงการ

จัดงานประเพณีสรงน้ า

เพื่ออนรัุกษ์ประเพณี

ท้องถิ่นให้คงอยู่สบืไป

15 หมูบ่้านใน

เขตเทศบาล

   300,000    300,000    300,000    300,000 หมูบ่้านในเขต

เทศบาล

บุคคลในท้องถิ่นได้

อนรัุกษ์ภมูปิัญญา

ให้คงอยู่ตลอดไป

กองการศกึษา

4 โครงการหมูบ่้านศลีห้า

ตน้แบบ

เพื่อสง่เสริมการเป็น

พทุธศาสนกิชนที่ดี

1 คร้ัง/ปี        10,000        10,000        10,000        10,000 หมูบ่้านในเขต

เทศบาล

ประชาชนอยู่ในศลีห้า กองการศกึษา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบบ ผ. 02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การพฒันาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มปีระสทิธภืาพ โปร่งใส และเป็นธรรม

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชยีงใหม ่ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี

  7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ด ีดว้ยนวัตกรรมที่เหมาะสม

       7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนนุโครงการศูนย์

ขอ้มลูขา่วสารและ

สารสนเทศอ าเภอสนั

ป่าตอง

เพื่อให้ อปท. ในเขต

อ าเภอสนัป่าตองมี

ศูนย์รวมขอ้มลู

ขา่วสารการจัดซ้ือจัด

จ้าง

ตลอดปี      32,000      32,000      32,000      32,000 ความพงึพอใจ

ของประชาชน

อปท. ในอ าเภอสนั

ป่าตองมศีนุย์

รวบรวมขอ้มลู

ขา่วสารการจัดซ้ือ

จัดจ้าง

ส านกัปลดั

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ป ี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรบั  อุดหนนุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการ ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลต าบลบา้นกลาง  อ าเภอสันปา่ตอง  จงัหวัดเชยีงใหม่

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั



 

 
 

 

 

 

 

แบบ  ผ. 03
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แบบบ ผ. 03

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพฒันาเศรษฐกจิอย่างสมดลุและย่ังยืน

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชยีงใหม่

  1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานของเมอืงและชนบท  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงถนน

 Overlay ดา้นทิศใต้

ขา้งโรงเรียนเทศบาล 1

 (ทุ่งฟา้บดราษฎร์

บ ารุง) ถงึบ้านสนัทราย

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกและปลอดภยั

ปรับปรุงถนน

 ดา้นทิศใต้

ขา้งโรงเรียน

เทศบาล 1

1,800,000    -      -      - ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

การสญัจรไปมามี

ความสะดวก

ปลอดภยัย่ิงขึ้น

กองชา่ง

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ป ี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรบั  ประสานโครงการพฒันาองค์การบรหิารส่วนจงัหวัด

เทศบาลต าบลบา้นกลาง  อ าเภอสันปา่ตอง  จงัหวัดเชยีงใหม่

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
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แบบ  ผ. 05
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แบบบ ผ. 05

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การพฒันาเศรษฐกจิอย่างสมดลุและย่ังยืน

ข.  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชยีงใหม ่ ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

  1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานของเมอืงและชนบท

       1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขดุเจาะและ

กอ่สร้างระบบประปา

หมูบ่้านทุ่งเสี้ยว

เพื่อให้มนี้ าอุปโภค

และบริโภคอย่าง

เพยีงพอ

ขดุเจาะและ

กอ่สร้าง

ระบบประปา

3,500,000    -      -      - ร้อยละของผู้ใช้

ระบบประปา

หมูบ่้าน

ประชาชนในหมูบ่้าน

มนี้ าอุปโภคและ

บริโภคอย่างเพยีงพอ

กองชา่ง

2 โครงการกอ่สร้างคัน

ตลิ่งกัน้น้ าฝายบ้านทุ่ง

เสี้ยว

เพื่อป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาอุทกภยั

คันตลิ่งกัน้น้ า

ฝายบ้านทุ่ง

เสี้ยว

1,000,000    -      -      - ร้อยละความ

พงีพอใจของ

ประชาชนใน

หมูบ่้าน

สามารถป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหาอุทกภยั

ที่อาจเกดิขึ้นได้

กองชา่ง

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ป ี (พ.ศ. 2561-2564)

ส าหรบั  ประสานโครงการพฒันาจงัหวัด

เทศบาลต าบลบา้นกลาง  อ าเภอสันปา่ตอง  จงัหวัดเชยีงใหม่

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการกอ่สร้างลาน

กจิกรรมบริเวณลาน

หนา้วัดศรีนวรัฐ(ทุ่ง

เสี้ยว)

เพื่อให้ประชาชนมี

สถานที่ท ากจิกรรม

ประจ าหมูบ่้าน

ลานกจิกรรม

หมูบ่้าน

700,000    -      -      - ลานกจิกรรม1 

แห่ง

ประชาชนมลีาน

กจิกรรมประจ า

หมูบ่้าน

กองชา่ง

4 โครงการกอ่สร้าง

ร้านค้าชมุชนใน

หมูบ่้านทุ่งเสี้ยว

เพื่อให้มร้ีานค้าชมุชน

หมูบ่้าน

ร้านค้าชมุชน 500,000    -      -      - ร้านค้าชมุชน 1

 แห่ง

ชมุชนมร้ีานค้าชมุชน

ของหมูบ่้าน

กองชา่ง

5 โครงการกอ่สร้างศูนย์

ออกก าลงักายชมุชน

พร้อมอุปกรณ์ออก

ก าลงักายบ้านทุ่งเสี้ยว

เพื่อให้ประชาชนมี

สถานที่ออกก าลงั

กายประจ าหมูบ่้าน

ศูนย์ออก

ก าลงักาย

600,000    -      -      - ร้อยละของ

ประชาชนที่มา

ใชบ้ริการ

ประชาชนมสีถานที่

ออกก าลงักาย

ประจ าหมูบ่้าน

กองชา่ง

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการกอ่สร้างถนน

 คสล. เชื่อมระหว่างเขต

เทศบาลต าบลบ้าน

กลาง และ อบต.บ้าน

กลาง (แนวร้ัวปศุสตัว)์

 บ้านปวงสนกุ

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกและปลอดภยั

กอ่สร้างถนน 

คสล.เชื่อมเขต

 อบต.บ้าน

กลาง

2,000,000    -      -      - ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

การสญัจรไปมามี

ความสะดวก

ปลอดภยัย่ิงขึ้น

กองชา่ง

7 โครงการกอ่สร้างถนน

ลกูรังบดอัด ตัง้แต่

สะพานขา้งป่าชา้ปวง

สนกุถงึสะพานบ้าน

นายวิลาส ไชยหนดุ

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกและปลอดภยั

ถนนลกูรังบด

อัด

850,000    -      -      - ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

การสญัจรไปมามี

ความสะดวก

ปลอดภยัย่ิงขึ้น

กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการขดุเจาะน้ า

บาดาล เปลี่ยนท่อ

น้ าประปาทั้งหมด 

พร้อมตดิตัง้ถงัเกบ็น้ า

และแท็งค์บ้านหนอง

แท่น

เพื่อให้ประชาชนมนี้ า

อุปโภคบริโภคอย่าง

เพยีงพอ

ขดุเจาะน้ า

บาดาล

1,500,000    -      -      - ระบบ

น้ าประปาที่

เพยีงพอ

ประชาชนมนี้ า

อุปโภคบริโภคอย่าง

เพยีงพอ

กองชา่ง

9 โครงการปรับปรุงถนน

 Overlay จากวิทยาลยั

เกษตรยาวไปถงึวัด

แสงสว่าง

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกและปลอดภยั

ปรับปรุงถนน

จากวิทยาลยั

เกษตรไปวัด

แสงสว่าง

3,700,000    -      -      - ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

การสญัจรไปมามี

ความสะดวก

ปลอดภยัย่ิงขึ้น

กองชา่ง

10 โครงการขดุเจาะน้ า

บาดาล บ้านหนองแท่น

เพื่อให้มนี้ าอุปโภค

และบริโภคอย่าง

เพยีงพอ

ขดุเจาะน้ า

บาดาลบ้าน

หนองแท่น

800,000    -      -      - ร้อยละของผู้ใช้

ระบบประปา

หมูบ่้าน

ประชาชนในหมูบ่้าน

มนี้ าอุปโภคและ

บริโภคอย่างเพยีงพอ

กองชา่ง

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการปรับปรุงถนน

 Overlay จากปากทาง

เกา๊ไมล้านนาบ้านพระ

เจ้าทองทิพย์ถงึเขต

ตดิตอ่บ้านสนัห่าว

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกและปลอดภยั

ปรับปรุงถนน

ทางเขา้เกา๊ไม้

ลานนาไป

บ้านสนัห่าว

3,500,000    -      -      - ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

การสญัจรไปมามี

ความสะดวก

ปลอดภยัย่ิงขึ้น

กองชา่ง

12 กอ่สร้างตลิ่งริมน้ าแม่

ขาน บ้านป่าสกั

เพื่อป้องกนัตลิ่งพงั ตลิ่งริมน้ าขาน 2,000,000    -      -      - ตลิ่ง 1 แห่ง ตลิ่งไมพ่งัทลาย กองชา่ง

13 กอ่สร้างตลิ่งริมน้ าแม่

ขาน บ้านตน้แหนหลวง

เพื่อป้องกนัตลิ่งพงั ตลิ่งริมน้ าขาน 2,000,000    -      -      - ตลิ่ง 1 แห่ง ตลิ่งไมพ่งัทลาย กองชา่ง

14 กอ่สร้างตลิ่งริมน้ าแม่

ขาน บ้านทุ่งแป้ง

เพื่อป้องกนัตลิ่งพงั ตลิ่งริมน้ าขาน 2,000,000    -      -      - ตลิ่ง 1 แห่ง ตลิ่งไมพ่งัทลาย กองชา่ง

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 กอ่สร้างตลิ่งริมน้ าแม่

ขาน บ้านทุ่งหลกุ

เพื่อป้องกนัตลิ่งพงั ตลิ่งริมน้ าขาน 2,000,000    -      -      - ตลิ่ง 1 แห่ง ตลิ่งไมพ่งัทลาย กองชา่ง

16 กอ่สร้างถนน คสล.  

ถนนสายขา้งปั้มพทีี ม.

2 ต.บ้านกลาง ถงึ

บ้านท้องฝาย ม.11 ต.

บ้านกลาง

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกและปลอดภยั

ถนน คสล.

สายขา้งปั๊ม 

พ.ีที.ม.2

4,500,000    -      -      - ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

การสญัจรไปมามี

ความสะดวก

ปลอดภยัย่ิงขึ้น

กองชา่ง

17 กอ่สร้างถนน คสล. 

ถนนหนา้ป่าชา้บ้านตน้

แหนหลวง – บ้านป่าสกั

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกและปลอดภยั

ถนน คสล.

หนา้ป่าชา้

บ้านตน้แหน

หลวง

5,000,000    -      -      - ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

การสญัจรไปมามี

ความสะดวก

ปลอดภยัย่ิงขึ้น

กองชา่ง

18 โครงการกอ่สร้างถนน

 คสล. จากแยกบ้าน

ทุ่งฟา้บด ถงึ หนา้

โรงเรียนสนัป่าตอง

วิทยาคม พร้อมทาง

เท้าและทางระบายน้ า

เพื่อให้ประชาชน

สญัจรไปมาอย่าง

สะดวกและปลอดภยั

ถนน คสล.

เสน้แยกทุ่ง

ฟา้บดถงึหนา้

โรงเรียนสนั

ป่าตอง 1 สาย

5,000,000 - - - ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

การสญัจรไปมามี

ความสะดวก

ปลอดภยัย่ิงขึ้น

กองชา่ง

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลติของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



 

 

 

 

 

 

แบบ  ผ. 08
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แบบ ผ.08

เป้าหมาย

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์

เพื่อให้มคีอมพวิเตอร์

และเคร่ืองพมิพใ์ชใ้น

การปฏบิัตงิาน

เคร่ือง

คอมพวิเตอร์ 

พร้อมเคร่ือง

ปร้ินเตอร์

       80,000       80,000       80,000        80,000 ส านกัปลดั  

กองคลงั

2 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส านกังาน

เพื่อใชใ้นการจัดเกบ็

ฎกีา

ตูเ้กบ็เอกสาร         12,000       12,000       12,000        12,000 ส านกัปลดั  

กองคลงั

3 รักษาความสงบ

ภายใน

ครุภณัฑ์ ค่าบ ารุงรักษา

และปรับปรุง

ครุภณัฑ์

เพื่อให้มกีาร

ปฏบิัตงิานของ

เทศบาลฯ มมีคีวาม

พร้อมในการ

ปฏบิัตงิานอยู่

ตลอดเวลา

ครุภณัฑ์ขนาด

ใหญ่

     100,000     100,000     100,000      100,000 ส านกัปลดั

บญัชคีรภุณัฑ์

แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ป ี (พ.ศศ 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง  อ าเภอสันปา่ตอง  จงัหวัดเชยีงใหม่

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณที่ผ่านมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค์ (ผลผลติของ

ครุภณัฑ์)
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เป้าหมาย

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 แผนงานการศกึษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์

เพื่อให้มคีอมพวิเตอร์

และเคร่ืองพมิพใ์ชใ้น

การปฏบิัตงิาน

เคร่ือง

คอมพวิเตอร์ 

พร้อมเคร่ือง

ปร้ินเตอร์

  3,600,000  3,600,000  3,600,000  3,600,000 กองการศกึษา 

โรงเรียน

เทศบาล 1

5 แผนงานการศกึษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส านกังาน

เพื่อให้มคีรุภณัฑ์

ส านกังานไว้ใชใ้น

กองการปฏบิัตงิาน

ครุภณัฑ์

ส านกังาน

ประเภทตา่งๆ

     500,000     500,000     500,000      500,000 กองการศกึษา

6 แผนงานการศกึษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ดนตรี

และนาฎศลิป์

เพื่อเป็นกจิกรรม

ส าหรับนกัเรียนใน

การเลน่วงดนตรี

เคร่ืองวง

ดริุยางค์

     500,000     500,000     500,000      500,000 กองการศกึษา 

โรงเรียน

เทศบาล 1

7 แผนงานสาธารณสขุ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์

เพื่อให้มคีอมพวิเตอร์

และเคร่ืองพมิพใ์ชใ้น

การปฏบิัตงิาน

เคร่ือง

คอมพวิเตอร์ 

พร้อมเคร่ือง

ปร้ินเตอร์

        50,000       50,000       50,000        50,000 กอง

สาธารณสขุฯ

8 แผนงานสาธารณสขุ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ยานพาหนะและ

ขนสง่

เพื่อจัดการขยะมลู

ฝอยในชมุชน

รถบรรทุกขยะ   2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000 กอง

สาธารณสขุฯ

งบประมาณที่ผ่านมา
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
(ผลผลติของ

ครุภณัฑ์)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค์
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เป้าหมาย

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 แผนงานสาธารณสขุ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

วิทยาศาสตร์

เพื่อใชใ้นงานสง่เสริม

สขุภาพและควบคุม

โรค

เคร่ืองพน่

หมอกควัน และ

เคร่ืองวัดความ

ดนั

       78,000      78,000       78,000       78,000 กอง

สาธารณสขุฯ

10 แผนงาน

อุตสาหกรรมและการ

โยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์

เพื่อให้มคีอมพวิเตอร์

และเคร่ืองพมิพใ์ชใ้น

การปฏบิัตงิาน

เคร่ือง

คอมพวิเตอร์ 

พร้อมเคร่ือง

ปร้ินเตอร์

       70,000       70,000       70,000       70,000 กองชา่ง

11 แผนงาน

อุตสาหกรรมและการ

โยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมอื

อ านวยความสะดวก

ที่ไดม้าตรฐาน

ลอ้วัดระยะ 

จ านวน 1 ชดุ

        10,000       10,000       10,000        10,000 กองชา่ง

12 แผนงาน

อุตสาหกรรมและการ

โยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

การเกษตร

เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมอื

อ านวยความสะดวก

ที่ไดม้าตรฐาน

     100,000     100,000     100,000      100,000 กองชา่ง

13 แผนงาน

อุตสาหกรรมและการ

โยธา

ครุภณัฑ์ ค่าบ ารุงรักษา

และปรับปรุง

ครุภณัฑ์

เพื่อปรับปรุง

ครุภณัฑ์ขนาดใหญ่

ของกองชา่ง

ครุภณัฑ์ขนาด

ใหญ่

     150,000     150,000     150,000      150,000 กองชา่ง

งบประมาณที่ผ่านมา
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
(ผลผลติของ

ครุภณัฑ์)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถปุระสงค์
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บทที่  5  การติดตามประเมินผล 
 

1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

 กรอบและแนวทางการติดตามและประเมินผล  สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

จัดการแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  ข้อ 29  ก าหนดให้คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนนิการติดตามและประเมินผลแผน  เมื่อด าเนินการเสร็จแล้วรายงานผลและเสนอ

ความเห็นซึ่งไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ

สภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน

ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดย

เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและ

ความส าเร็จของแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการติดตามและประเมินผลโครงการ

พัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่

สอดคล้องกับพันธกิจ  ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่  

และโครงการพัฒนาน้ันประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับใด 
  

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขัน้ตอนในการด าเนนิการดังนี้ 

 ขั้นตอนที่  1  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือก าหนดกรอบ

แนวทาง  และวิธีการในการติดตามและประเมินผล  แผนพัฒนาสามปีและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม

แผนพัฒนาสามปี  ดังน้ี 

  1.1  การก าหนดกรอบ  แนวทาง  และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจ

ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  ดังนี้ 

1.1.1  ความสอดคลอ้ง  (Relevance)  ของยุทธศาสตร์  แผน  และกลยุทธ์ที่ก าหนด 

1.1.2  ความเพียงพอ  (Adequacy)  ของทรัพยากรเพ่ือด าเนินกิจกรรมของ

หน่วยงาน 

1.1.3  ความก้าวหน้า  (Progress)  กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตาม

ผล  (Monitoring) 

1.1.4  ประสิทธิภาพ  (Efficiency)  เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับ

ทรัพยากร  ที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 

1.1.5  ประสิทธิผล  (Effectiveness)  เป็นการศึกษาถึงผลที่ไดรั้บ  (Effect
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1.1.6  ผลลัพธ์และผลผลติ  (Outcome  and  Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์

ที่เกิดจากการท ากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ  และการ

ประเมินผลผลิตที่เกิดขึน้จากกจิกรรม 

1.1.7  การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด  (Overall Effect)  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  อาจน าแนวทาง

ทั้งหมดที่ก าหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาสามปีก็ได ้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความ

สอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนา

สามปีได ้ ทั้งนีข้ึน้อยู่กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา 

  1.2  การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  อาจก าหนดแนวทางดังน้ี 

1.2.1  การประเมินผลกระบวนการ  (Process Evaluation)  หรือการประเมิน

ประสิทธิภาพ  (Efficiency Evaluation) 

1.2.2  การประเมินผลโครงการ  (Project  Evaluation)  หรือการประเมินประเมิน

ประสิทธิผล  (Effectiveness Evaluation) 

1.2.3  การประเมินผลกระทบ  (Impact  Evaluation) 

 ขั้นตอนที่  2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  ตามกรอบแนวทางและวิธกีารที่ก าหนด  โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้

ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาสามปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ขั้นตอนที่  3  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ

ประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด  โดยสามารถติดตาม

และประเมินผลไดต้ั้งแต่กอ่นเร่ิมโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ 

 ขั้นตอนที่  4  รายงานผลแบะเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี

และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหาร

ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ระดับจังหวัด  พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปี

ละหนึ่งครัง้ 

 ขั้นตอนที่  5  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นหรือ

ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีและโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสาน

แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ 
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2.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 มีองค์ประกอบที่ส าคัญ  3  ประการ  คือ 

 2.1  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  ผู้รับผิดชอบ

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์  ประชาชนในท้องถิ่นที่ไดรั้บการแต่งต้ัง  ผู้มีส่วนได้เสยีในท้องถิ่นน้ันๆ 

 2.2  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผล  เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดขึ้น

ซึ่งมผีลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นไปได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพความ

จ าเป็นส าคัญในการน ามาหาค่าผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนยุทธศาสตร์  อาจเป็นแบบสอบถาม  แบบ

สัมภาษณ์  แบบทดสอบ  แบบวัดความรู้  แบบบันทึกข้อมูล  แบบวัดความรู้  แบบบันทึกสังเกต  แบบ

ตรวจสอบ  บันทึกรายการ  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  หรือการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้อง

กับบริบทของท้องถิ่นน้ันๆ 

 2.3  กรรมวิธี  อันได้แก่ วิธีการที่จะด าเนินการติดตามและประเมินผล  จะต้องศึกษาเอกสารที่

เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  เอกสารเบิกจา่ยงบประมาณ  เช่น  ถนน  แม่น้ า  ล าคลอง  ครุภัณฑ์

ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ

ได้รับผลตามที่ต้ังไว้หรือไม่  ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินน้ันเป็นไปอย่างไร  เป็นต้น  

ซึ่งการก าหนดวิธีการเช่นน้ีต้องมีการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล  (Data  analysis)  ด้วยการน าแผนพัฒนาสาม

ปีไปสู่การปฏิบัตแิละการติดตามประเมินผล  โดยมีการก าหนดองค์กรที่รับผิดชอบ  วิธีการติดตาม  และห้วง

เวลาในการติดตามและประเมินผล  ดังน้ี  องค์กรรับผิดชอบในการติดตาม  และประเมินผล  ซึ่งตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  ข้อ 28  

ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแตง่ต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบดว้ย 

  (1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลอืก    จ านวน  3  คน 

  (2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลอืก   จ านวน  2  คน 

  (3)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลอืก  จ านวน  2  คน 

  (4)  หัวหน้าส่วนการบรหิารที่คัดเลอืกกันเอง    จ านวน  2  คน 

  (5)  ผู้ทรงคุณวุฒทิี่ผู้บรหิารท้องถิ่นคัดเลือก    จ านวน  2  คน 

 โดยให้คณะกรรมการเลอืกกรรมการหน่ึงคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ  และกรรมการอีกหน่ึง

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  กรรมการข้อ  28  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี  และ

อาจได้รับการคัดเลอืกอีกได ้ โดยมีอ านาจหน้าที่  ตามระเบียบข้อ  29  ดังนี ้

  (1)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  (2)  ด าเนนิการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผูบ้รหิารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
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และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ

หน่ึงคร้ังภายในเดอืนธันวาคมของทุกปีทั้งน้ีให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

  (4)  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  ยังได้

ก าหนดไว้ในระเบียบฯ ข้อ  30  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก

ด าเนนิการหรือร่วมด าเนนิการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้  โดยมีขัน้ตอนด าเนนิการ  ดังนี้ 

4.1  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด  

ขอบข่าย  และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือ

บุคคลภายนอกด าเนินการ  เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

   4.2  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติขอ้ก าหนด  ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 

4.3  หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและ

ประเมินผล 

4.4  ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและ

ประเมินผลรายงานผลการด าเนนิการซึ่งไดจ้ากการติดตาม  และประเมินผลต่อ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพ่ือประเมินผลและรายงานผลเสนอ

ความเห็นผู้บริหารท้องถิ่น 

4.5  ผู้บริหารท้องถิ่ นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  ข้อ  31  เพ่ือประโยชน์ของ

ประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นสอดคลอ้งกับแนวนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มี

การติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

สว่นท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 
 

3.  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

 เป็นการแสดงถึงวิธกีารติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา  โดย

การก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบว่า  การด าเนินกิจกรรมตามโครงการ

อยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว้หรอืไม ่ และผลของการด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่

ได้วางไว้หรือไม ่ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านกลางใช้แบบรายงาน  3  แบบตาม

รูปแบบ  ที่กรมสง่เสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดเป็นแนวทางไว้  คือ 

1.  แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน 

แบบที่  1  การประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.  แบบติดตามแผนพัฒนาใช้แบบแผน 

แบบที่  2  แบบตดิตามและประเมินผลการด าเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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3.  แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน  3  แบบ  คือ 

 3.1  แบบประเมินผลการด าเนนิงานตามยุทธศาสตร์ 

3.2  แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ภาพรวม 

3.3  แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ

ยุทธศาสตร์ 
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แบบที่  1  แบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ค าชี้แจง :  แบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะท าการ

ประเมินและรายงานทุกๆ ครัง้  หลักจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แลว้ 

 
 

 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนนิงาน 

ไม่มีการ

ด าเนนิงาน 

ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

7.  มีการรวบรวมขอ้มูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล 

8.  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการจัดท าแผน 

9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น  (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ

พัฒนาท้องถิ่น 

10.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับ

ศักยภาพของท้องถิ่น 

11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น 

14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 

15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ 

18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 

  

 

การวัด  และการน าเสนอผล 

- ความถี่ในการวัด  :  หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนเสร็จและประกาศใช้อย่างเป็นทางการ 

- เกณฑ์การพิจารณา  :  พิจารณาจาก  มี / ไม่มี  การด าเนินการนั้น 
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แบบที่  2  ติดตามผลการด าเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ค าชี้แจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนา  3  ปี  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตาม  และรายงาน

ผลการด าเนนิงาน 

 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

1.  เทศบาลต าบลบ้านกลาง  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 

2.  รายงานผลการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ 

 (      )  เดอืนตุลาคม – เดอืนกันยายน 
 

ส่วนที่  2  ผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนา  3  ปี 

3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ปี 

 

ยุทธศาสตร์ 

ปทีี่  1  พ.ศ. ………. ปทีี่  2  พ.ศ. ……….. ปทีี่  3  พ.ศ. ……….. รวม 

จ านวน

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

1.         

2.         

3.         

ฯลฯ         

รวม         
 

เกณฑ์การพจิารณา  :  พิจารณาว่าแผนยุทธศาสตร์น้ันๆ มีการกระจายของโครงการและงบประมาณในแต่

ละยุทธศาสตร์อยา่งไร  กระจุกตัวของโครงการและงบประมาณอยู่เฉพาะยุทธศาสตร์หน่ึงหรือไม่  อปท. ให้

ความส าคัญกับยุทธศาสตร์ 
 

4.  ผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนา  3  ปี 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน

โครงการที่

เสร็จ 

จ านวน

โครงการที่อยู่

ระหว่างการ

ด าเนินการ 

จ านวน

โครงการที่ยัง

ไม่ได้

ด าเนินการ 

จ านวน

โครงการที่มี

การยกเลิก 

จ านวน

โครงการที่มี

การเพิ่มเติม 

จ านวน

โครงการ

ทั้งหมด 

จ านวน ร้อย

ละ 

จ านวน ร้อย

ละ 

จ านวน ร้อย

ละ 

จ านวน ร้อย

ละ 

จ านวน ร้อย

ละ 

จ านวน ร้อย

ละ 

1.             

2.             

ฯลฯ             

รวม             
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เกณฑ์การพิจารณา  :  1.  ท าการเปรียบเทียบกับข้อมูลในแบบรายงานก่อนหน้านี้ว่ามีโครงการที่เสร็จ

เพ่ิมขึ้นมากน้อยเพียงใด  เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการด าเนิน

โครงการตามแผนฯ 

 2.  หากมีร้อยละของโครงการที่ด าเนินงานเสร็จแล้วมากเท่าใด  ก็จะแสดงให้เห็นว่า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสทิธิภาพในการด าเนนิงาน 
 

5.  การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 

ยุทธศาสตร์ งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1.       

2.       

3.       

ฯลฯ       

รวม       
 

เกณฑ์พจิารณา  :  น าเข้าขอ้มูลที่ไดม้าเปรยีบเทียบกับงบประมาณที่ไดร้ะบุไว้ในแผน  เพ่ือเป็นข้อมูลที่แสดง

ให้เห็นถึงสถานการณ์ทางดา้นการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนนิงานตามแผนน้ัน 
 

ส่วนที่  3  ผลการด าเนนิงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ 

6.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกจิประจ าปีงบประมาณ 

 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ

เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

งบประมาณที่

ได้รับ 

งบประมาณที่

เบิกจ่ายไป 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

รวม      
 

เกณฑ์การพจิารณา  :  พิจารณาว่าสถานการณ์ในการด าเนนิงานของโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

น้ัน  เป็นอยา่งไร 

ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน 

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

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

.............................................................................................................................................................
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แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 

ค าชี้แจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงาน  ของเทศบาลต าบลบ้าน

กลาง  ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ 

 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

 1.  ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 2.  วัน/เดอืน/ปี  ที่รายงาน........................................................... 
 

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์  และโครงการตามแผนพัฒนา  3  ปี 

 3.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยูใ่นแผน  และจ านวนโครงการที่ไดป้ฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ปรากฏ

อยู่ในแผน 

จ านวนโครงการที่ได้

ปฏิบัต ิ

1.  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานของเมืองและชนบท   

2.  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปสู่ความย่ังยืน 
  

3.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม

และระบบนิเวศอย่างย่ังยืน 
  

4. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต 

ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  

5.การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อย

โอกาสในสังคม 
  

6.  การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือ

ในการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  

7.  การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี ด้วยนวัตกรรมการ

บริหารท่ีเหมาะสม 
  

รวม   
 

เกณฑ์พิจารณา  :  หากจ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนกับโครงการที่ปฏิบัติจริงมีความสอดคล้องกัน

แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามแผนฯ ที่ก าหนด  และหากมีโครงการที่ปฏิบัติ

จริงน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในแผนฯ แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไมส่ามารถด าเนินงานได้ตามแผนฯ ที่

ก าหนด 
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แบบ  3/2  แบบประเมินความพงึพอใจต่อผลการด าเนนิงานของ  เทศบาลต าบลบ้านกลาง 
 

ค าชี้แจง  :  แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการด าเนินงานของ  เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

ในภาพรวม 

 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  เพศ  (    )  ชาย ........ คน  (    )  หญงิ ........ คน 

2.  อายุ (    )  ต่ ากว่า  20 ปี ...... คน (    )  20–30 ปี ...... คน (    )  31-41 ปี ..... คน 

  (    )  41-50 ปี ...... คน (    )  51-60 ปี ...... คน (    )  มากกว่า 60 ปี......

คน 

3.  การศึกษา (    )  ประถมศึกษา........คน (    )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า...........คน 

  (    )  อนุปรญิญาหรือเทียบเท่า.........คน 

  (    )  ปรญิญาตรี..........คน (    )  สูงกว่าปรญิญาตรี......คน   (    )  อื่นๆ............คน 

4.  อาชีพหลัก (    )  รับราชการ.........คน (    )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ......คน  

(    )  ค้าขายธุรกิจส่วนตัว..........คน 

(    )  รับจ้าง..........คน  (    )  นักเรยีน/นักศึกษา......คน   (    )  เกษตรกร.......คน 

(    )  อื่นๆ (ระบุ) ..............คน 

ส่วนที่  2  ความพงึพอใจต่อผลการด าเนนิงานของ  เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนนิงานของ เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

ประเด็น พอใจมาก 

(คน) 

พอใจ 

(คน) 

ไมพ่อใจ 

(คน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรูข้้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

3.  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ 

5.  มีความโปร่งใสในการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 

6.  การด าเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในท้องถิ่น 

8.การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 

   

ภาพรวม    

เกณฑ์การพิจารณา  :  ผู้ตอบแบบประเมินในแต่ละระดับความพึงพอใจมีจ านวนเท่าใด
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แบบ  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ เทศบาลต าบลบ้านกลาง  ในแต่ละ

ยุทธศาสตร์ 
 
 

ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองและชนบท 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  เพศ  (    )  ชาย ........ คน  (    )  หญงิ ........ คน 

2.  อายุ (    )  ต่ ากว่า  20 ปี ...... คน (    )  20–30 ปี ...... คน (    )  31-41 ปี ..... คน 

  (    )  41-50 ปี ...... คน (    )  51-60 ปี ...... คน (    )  มากกว่า 60 ปี....คน 

3.  การศึกษา (    )  ประถมศึกษา........คน (    )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า...........คน 

  (    )  อนุปรญิญาหรือเทียบเท่า.........คน 

  (    )  ปรญิญาตรี..........คน (    )  สูงกว่าปรญิญาตรี......คน   (    )  อื่นๆ............คน 

4.  อาชีพหลัก (    )  รับราชการ.........คน (    )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ......คน  

(    )  ค้าขายธุรกิจส่วนตัว..........คน 

(    )  รับจ้าง..........คน  (    )  นักเรยีน/นักศึกษา......คน   (    )  เกษตรกร.......คน 

(    )  อื่นๆ (ระบุ) ..............คน 

ส่วนที่  2  ความพงึพอใจต่อผลการด าเนนิงานของ เทศบาลต าบลบ้านกลาง หากให้ท่านประเมินความ

พึงพอใจต่อผลการด าเนนิงานของ เทศบาลต าบลบ้านกลาง  ในการพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ของเมืองและชนบท  โดยให้คะแนนเต็ม  10  คะแนน  ท่านให้คะแนน  อปท. เท่าใด  ความพึงพอใจของ

ผู้เกี่ยวข้อง  (คิดเป็นร้อยละ) 
 

ประเด็น 
คะแนน 

(10  คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรูข้้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

4.  มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

5.  มีความโปร่งใสในการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 

6.  การด าเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

7.  ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

8.การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 

 

ภาพรวม  

เกณฑ์การพจิารณา  :  เป็นค่าคะแนน  0-10  ในแตล่ะประเด็นการประเมิน 
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ยุทธศาสตร์  2  การพัฒนาเศรษฐกจิตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปสู่ความย่ังยืน 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  เพศ  (    )  ชาย ........ คน  (    )  หญงิ ........ คน 

2.  อายุ (    )  ต่ ากว่า  20 ปี ...... คน (    )  20–30 ปี ...... คน (    )  31-41 ปี ..... คน 

  (    )  41-50 ปี ...... คน (    )  51-60 ปี ...... คน (    )  มากกว่า 60 ปี......

คน 

3.  การศึกษา (    )  ประถมศึกษา........คน (    )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า...........คน 

  (    )  อนุปรญิญาหรือเทียบเท่า.........คน 

  (    )  ปรญิญาตรี..........คน (    )  สูงกว่าปริญญาตรี......คน   (    )  อื่นๆ............คน 

4.  อาชีพหลัก (    )  รับราชการ.........คน (    )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ......คน  

(    )  ค้าขายธุรกิจส่วนตัว..........คน 

(    )  รับจ้าง..........คน  (    )  นักเรยีน/นักศึกษา......คน   (    )  เกษตรกร.......คน 

(    )  อื่นๆ (ระบุ) ..............คน 

ส่วนที่  2  ความพงึพอใจต่อผลการด าเนนิงานของ เทศบาลต าบลบ้านกลาง หากให้ท่านประเมินความ

พึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ เทศบาลต าบลบ้านกลาง  ในการพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความย่ังยืน  โดยให้คะแนนเต็ม  10  คะแนน  ท่านให้คะแนน  อปท. 

เท่าใด  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  (คิดเป็นร้อยละ) 
 

ประเด็น 
คะแนน 

(10  คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรูข้้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

4.  มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

5.  มีความโปร่งใสในการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 

6.  การด าเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

7.  ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

8.การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 

 

ภาพรวม  
 

เกณฑ์การพจิารณา  :  เป็นค่าคะแนน  0-10  ในแตล่ะประเด็นการประเมิน 
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ยุทธศาสตร์  3  การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างย่ังยืน 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  เพศ  (    )  ชาย ........ คน  (    )  หญงิ ........ คน 

2.  อายุ (    )  ต่ ากว่า  20 ปี ...... คน (    )  20–30 ปี ...... คน (    )  31-41 ปี ..... คน 

  (    )  41-50 ปี ...... คน (    )  51-60 ปี ...... คน (    )  มากกว่า 60 ปี......

คน 

3.  การศึกษา (    )  ประถมศึกษา........คน (    )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า...........คน 

  (    )  อนุปรญิญาหรือเทียบเท่า.........คน 

  (    )  ปรญิญาตรี..........คน (    )  สูงกว่าปรญิญาตรี......คน   (    )  อื่นๆ............คน 

4.  อาชีพหลัก (    )  รับราชการ.........คน (    )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ......คน  

(    )  ค้าขายธุรกิจส่วนตัว..........คน 

(    )  รับจ้าง..........คน  (    )  นักเรยีน/นักศึกษา......คน   (    )  เกษตรกร.......คน 

(    )  อื่นๆ (ระบุ) ..............คน 

ส่วนที่  2  ความพงึพอใจต่อผลการด าเนนิงานของ เทศบาลต าบลบ้านกลาง หากให้ท่านประเมินความ

พึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ เทศบาลต าบลบ้านกลาง  ในการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างย่ังยืน  โดยให้คะแนนเต็ม  10  คะแนน  ท่านให้คะแนน  

อปท. เท่าใด  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  (คิดเป็นร้อยละ) 
 

ประเด็น 
คะแนน 

(10  คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรูข้้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

4.  มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

5.  มีความโปร่งใสในการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 

6.  การด าเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

7.  ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

8.การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 

 

ภาพรวม  
 

เกณฑ์การพจิารณา  :  เป็นค่าคะแนน  0-10  ในแตล่ะประเด็นการประเมิน 
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ยุทธศาสตร์  4  การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศลิปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  เพศ  (    )  ชาย ........ คน  (    )  หญงิ ........ คน 

2.  อายุ (    )  ต่ ากว่า  20 ปี ...... คน (    )  20–30 ปี ...... คน (    )  31-41 ปี ..... คน 

  (    )  41-50 ปี ...... คน (    )  51-60 ปี ...... คน (    )  มากกว่า 60 ปี......

คน 

3.  การศึกษา (    )  ประถมศึกษา........คน (    )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า...........คน 

  (    )  อนุปรญิญาหรือเทียบเท่า.........คน 

  (    )  ปรญิญาตรี..........คน (    )  สูงกว่าปรญิญาตรี......คน   (    )  อื่นๆ............คน 

4.  อาชีพหลัก (    )  รับราชการ.........คน (    )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ......คน  

(    )  ค้าขายธุรกิจส่วนตัว..........คน 

(    )  รับจ้าง..........คน  (    )  นักเรยีน/นักศึกษา......คน   (    )  เกษตรกร.......คน 

(    )  อื่นๆ (ระบุ) ..............คน 

ส่วนที่  2  ความพงึพอใจต่อผลการด าเนนิงานของ เทศบาลต าบลบ้านกลาง หากให้ท่านประเมินความ

พึงพอใจต่อผลการด าเนนิงานของ เทศบาลต าบลบ้านกลาง  ในการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยให้คะแนนเต็ม  10  คะแนน  ท่านให้คะแนน  

อปท. เท่าใด  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  (คิดเป็นร้อยละ) 
 

ประเด็น 
คะแนน 

(10  คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรูข้้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

4.  มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

5.  มีความโปร่งใสในการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 

6.  การด าเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

7.  ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

8.การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 

 

ภาพรวม  
 

เกณฑ์การพจิารณา  :  เป็นค่าคะแนน  0-10  ในแตล่ะประเด็นการประเมิน 
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ยุทธศาสตร์  5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  เพศ  (    )  ชาย ........ คน  (    )  หญงิ ........ คน 

2.  อายุ (    )  ต่ ากว่า  20 ปี ...... คน (    )  20–30 ปี ...... คน (    )  31-41 ปี ..... คน 

  (    )  41-50 ปี ...... คน (    )  51-60 ปี ...... คน (    )  มากกว่า 60 ปี......

คน 

3.  การศึกษา (    )  ประถมศึกษา........คน (    )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า...........คน 

  (    )  อนุปรญิญาหรือเทียบเท่า.........คน 

  (    )  ปรญิญาตรี..........คน (    )  สูงกว่าปรญิญาตรี......คน   (    )  อื่นๆ............คน 

4.  อาชีพหลัก (    )  รับราชการ.........คน (    )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ......คน  

(    )  ค้าขายธุรกิจส่วนตัว..........คน 

(    )  รับจ้าง..........คน  (    )  นักเรยีน/นักศึกษา......คน   (    )  เกษตรกร.......คน 

(    )  อื่นๆ (ระบุ) ..............คน 

ส่วนที่  2  ความพงึพอใจต่อผลการด าเนนิงานของ เทศบาลต าบลบ้านกลาง หากให้ท่านประเมินความ

พึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ เทศบาลต าบลบ้านกลาง  ในการพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม  โดยให้คะแนนเต็ม  10  คะแนน  ท่านให้คะแนน  อปท. เท่าใด  ความ

พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  (คิดเป็นร้อยละ) 
 

ประเด็น 
คะแนน 

(10  คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรูข้้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

4.  มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

5.  มีความโปร่งใสในการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 

6.  การด าเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

7.  ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

8.การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 

 

ภาพรวม  
 

เกณฑ์การพิจารณา   :  เ ป็นค่ าคะแนน  0-10  ในแ ต่ละประ เด็ นการประ เมิ น
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ยุทธศาสตร์  6  การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบ

เรยีบร้อย 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  เพศ  (    )  ชาย ........ คน  (    )  หญงิ ........ คน 

2.  อายุ (    )  ต่ ากว่า  20 ปี ...... คน (    )  20–30 ปี ...... คน (    )  31-41 ปี ..... คน 

  (    )  41-50 ปี ...... คน (    )  51-60 ปี ...... คน (    )  มากกว่า 60 ปี......

คน 

3.  การศึกษา (    )  ประถมศึกษา........คน (    )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า...........คน 

  (    )  อนุปรญิญาหรือเทียบเท่า.........คน 

  (    )  ปรญิญาตรี..........คน (    )  สูงกว่าปรญิญาตรี......คน   (    )  อื่นๆ............คน 

4.  อาชีพหลัก (    )  รับราชการ.........คน (    )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ......คน  

(    )  ค้าขายธุรกิจส่วนตัว..........คน 

(    )  รับจ้าง..........คน  (    )  นักเรยีน/นักศึกษา......คน   (    )  เกษตรกร.......คน 

(    )  อื่นๆ (ระบุ) ..............คน 

ส่วนที่  2  ความพงึพอใจต่อผลการด าเนนิงานของ เทศบาลต าบลบ้านกลาง หากให้ท่านประเมินความ

พึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ เทศบาลต าบลบ้านกลาง  ในการพัฒนาด้านการจัดระเบียบภายในชุมชน 

และการสร้างความรว่มมือในการรักษาความสงบเรียบรอ้ย  โดยให้คะแนนเต็ม  10  คะแนน  ท่านให้คะแนน  

อปท. เท่าใด  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  (คิดเป็นร้อยละ) 
 

ประเด็น 
คะแนน 

(10  คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรูข้้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

4.  มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

5.  มีความโปร่งใสในการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 

6.  การด าเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

7.  ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

8.การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 

 

ภาพรวม  
 

เกณฑ์ การพิจา รณา   :  เ ป็ นค่ าคะ แนน  0-10  ในแ ต่ละประ เ ด็ นก ารประ เ มิ
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ยุทธศาสตร์  7  การบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี ด้วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  เพศ  (    )  ชาย ........ คน  (    )  หญงิ ........ คน 

2.  อายุ (    )  ต่ ากว่า  20 ปี ...... คน (    )  20–30 ปี ...... คน (    )  31-41 ปี ..... คน 

  (    )  41-50 ปี ...... คน (    )  51-60 ปี ...... คน (    )  มากกว่า 60 ปี......

คน 

3.  การศึกษา (    )  ประถมศึกษา........คน (    )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า...........คน 

  (    )  อนุปรญิญาหรือเทียบเท่า.........คน 

  (    )  ปรญิญาตรี..........คน (    )  สูงกว่าปรญิญาตรี......คน   (    )  อื่นๆ............คน 

4.  อาชีพหลัก (    )  รับราชการ.........คน (    )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ......คน  

(    )  ค้าขายธุรกิจส่วนตัว..........คน 

(    )  รับจ้าง..........คน  (    )  นักเรยีน/นักศึกษา......คน   (    )  เกษตรกร.......คน 

(    )  อื่นๆ (ระบุ) ..............คน 

ส่วนที่  2  ความพงึพอใจต่อผลการด าเนนิงานของ เทศบาลต าบลบ้านกลาง หากให้ท่านประเมินความ

พึงพอใจต่อผลการด าเนนิงานของ เทศบาลต าบลบ้านกลาง  ในการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่

ดี ด้วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม  โดยให้คะแนนเต็ม  10  คะแนน  ท่านให้คะแนน  อปท. เท่าใด  

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  (คิดเป็นร้อยละ) 
 

ประเด็น 
คะแนน 

(10  คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรูข้้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

4.  มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

5.  มีความโปร่งใสในการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 

6.  การด าเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

7.  ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

8.การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 

 

ภาพรวม  
 

เกณฑ์การพจิารณา  :  เป็นค่าคะแนน  0-10  ในแตล่ะประเด็นการประเมิน 
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1.  ผลการด าเนนิงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

เกณฑ์การพิจารณา  :  หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ  0  หรือใกล้  0  แสดงว่าผลการ

ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ อปท. ไม่ประสบผลส าเร็จ  หากค่าคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ  5  

แสดงว่าผลการด าเนนิงานในยุทธศาสตร์น้ันๆ  ประสบความส าเร็จปานกลาง  และหากค่าคะแนนเท่ากับ 10  

หรือใกล้เคียง  แสดงว่าผลด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ อปท. ในยุทธศาสตร์น้ันๆ ประสบผลส าเร็จ

มากที่สุด 

 

 2.  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

 

ตัวชี้วัดทีเ่ลือก 

 

หน่วย 

ผลการด าเนนิงาน 

ก่อนด าเนนิการ 

(จ านวน) 

หลังด าเนนิการ 

(จ านวน) 

 

เพิ่ม/ลด 

1.   

2.   

3.   

4. 

    

 

2.  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

เกณฑ์พจิารณา  :  เปรยีบเทียบกับข้อมูลในปีก่อนหน้านี้  โดย (1)  กรณี  อปท. เลือกตัวชี้วัดที่เมื่อหน่วยที่

วัดเพ่ิมแสดงว่าชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี  เช่น  รายได้ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้  เกณฑ์การพิจารณา

ว่าหลังด าเนินการตามแผนฯ  น้ันๆ แล้วหน่วยที่ท าการวัดเพ่ิมขึ้นหรือไม่  ถ้าเพ่ิมแสดงว่า  อปท. สามารถ

ด าเนินงานได้ตามแผนที่ก าหนด  แต่หากว่าหน่วยงานวัดเท่าเดิม  หรือลดลง  แสดงว่า  อปท. ไม่สามารถ

ด าเนินงานได้ตามแผนหรือใกล้เคียงแสดงว่าผลด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ อปท. ในยุทธศาสตร์น้ันๆ 

ประสบผลส าเร็จมากที่สุด 
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