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ส่วนท่ี 1 

บทน า 

 

ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 

แผนพัฒนำสำมปี  เป็นกำรแปลงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดว่ำ   ภำยใต้

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำหนึ่ง ๆ จะมีแนวทำงกำรพัฒนำได้มำกกว่ำหนึ่งแนวทำง  และภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำหนึ่ง จะมี

โครงกำร/กิจกรรม  ได้มำกกว่ำหนึ่งโครงกำร/กิจกรรม  ท่ีจะต้องน ำมำด ำเนินกำร  เพ่ือให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์  และ

เป้ำหมำยท่ีตอ้งกำรในแต่ละยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ   ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์  เป้ำหมำย  จุดมุ่งหมำยกำรพัฒนำอย่ำง

ย่ังยืน  และวิสัยทัศนใ์นท่ีสุด 

                  นอกจำกนั้น  แผนพัฒนำสำมปี   เป็นแผนท่ีมีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี    

กล่ำวคือ เทศบำล  ใช้กำรวำงแผนพัฒนำเป็นเคร่ืองมือในกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี   โดยน ำโครงกำร/

กิจกรรมจำกแผนพัฒนำสำมปี  ในปีท่ีจะจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีไปจัดท ำงบประมำณ    เพ่ือให้กระบวนกำร

จัดท ำงบประมำณเป็นไปด้วยควำมรอบคอบ   และผ่ำนกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมของประชำชน   และแผนชุมชนหรือ

หมู่บ้ำน 

                    ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย   ว่ำด้วยกำรจัดท ำและประสำนแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

                     “ แผนพัฒนาสามปี ” หมำยถึง   แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี

สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอันมีลักษณะเป็นกำรก ำหนดรำยละเอียด  แผนงำนโครงกำรพัฒนำ  ท่ีจัดท ำขึ้น

ส ำหรับปีงบประมำณแต่ละปี  ซึ่งมีควำมต่อเนื่องและเป็นแผนก้ำวหน้ำ   ครอบคลุมระยะเวลำสำมปี  โดยมีกำรทบทวน

เพ่ือปรับปรุงเป็นประจ ำทุกปี 

                       ดังนั้น โครงกำรท่ีบรรจุอยู่ในแผนพัฒนำสำมปี   มีสภำพควำมพร้อมอย่ำงน้อย  2  ประกำร  คือ 

                       1. มีควำมแน่นอนของกิจกรรมท่ีจะด ำเนนิกำร  โดยจะมีกำรประเมินถึงควำมเป็นไปได้ของโครงกำร/

กิจกรรม   รวมท้ังผลประโยชน์ท่ีจะได้รับจำกโครงกำร/กิจกรรม 

           2. กิจกรรมท่ีอยู่ในแผนประจ ำปีแรกของห้วงระยะเวลำสำมปี   จะมีควำมพร้อมในเร่ืองรูปแบบ   และ

รำยละเอียดทำงเทคนิคพอสมควร   เพ่ือให้สำมำรถก ำหนดรำยกำรในแผนพัฒนำ   ท่ีจะน ำไปใช้จัดท ำงบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปีได้ตอ่ไป 

                         แผนพัฒนาสามปีจะมีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

            1. เป็นเอกสำรท่ีแสดงควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

            2. เป็นเอกสำรท่ีแสดงแนวทำงกำรพัฒนำและวัตถุประสงค์ของแนวทำงกำรพัฒนำท่ีชัดเจน และมี

ลักษณะเฉพำะเจำะจงท่ีด ำเนินกำร 

             3. เป็นเอกสำรท่ีแสดงโครงสร้ำง/กิจกรรมกำรพัฒนำที่จะด ำเนนิกำรเป็นห้วงระยะเวลำสำมปี 

             4. เป็นเอกสำรท่ีแสดงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ กับงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปี 

 



2 
 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

  1.  เพ่ือปรับปรุงทบทวนแผนพัฒนำสำมปี  และจัดท ำโครงกำรพัฒนำเพ่ือขยำยฐำนกำรพัฒนำในด้ำน

ต่ำงๆ ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

  2.  เพ่ือให้กำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปีของเทศบำลฯ มีกำรประสำนงำนและบูรณำกำรกำรจัดท ำ

แผนพัฒนำระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ ให้มีควำมสอดคล้องและเป็นไปตำมกรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดและจังหวัด 

  3.  เพ่ือเป็นกำรเตรียมโครงกำรตำ่งๆ ให้อยู่ในลักษณะท่ีพร้อมจะบรรจุในเอกสำรงบประมำณประจ ำปี

และน ำไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมำณ 

  4.  เพ่ือแสดงควำมสัมพันธ์และเชื่อมโยงระหว่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  แผนพัฒนำสำมปี  และ

กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 

  5.  เพ่ือแสดงจุดมุ่งหมำยและแนวทำงกำรพัฒนำของเทศบำลต ำบลบำ้นกลำง 

 

ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

             หลังจำกที่ไดม้ีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  และแนวทำงกำรพัฒนำในแผนยุทธศำสตร์แล้วก็จะต้องถึง

ขั้นตอนในกำรแปลงสู่กำรปฏิบัติ  โดยกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี   ซึ่งได้ก ำหนดขั้นตอนกำรจัดท ำเป็นแนวทำงให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นน ำไปด ำเนินกำร  7  ขั้นตอน   ดังนี้ 

 

ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการจัดท าแผน 

              1. ผู้รับผิดชอบกำรท ำแผนพัฒนำ   ชี้แจงวัตถุประสงค์   ควำมส ำคัญ  และควำมจ ำเป็นในกำรจัดท ำ

แผนพัฒนำสำมปีตอ่ผู้บริหำร  เพ่ือรับทรำบถึงภำรกิจท่ีจะต้องด ำเนินกำรต่อไป   และด ำเนินกำรเสนอโครงกำรจัดท ำ

แผนพัฒนำสำมปีผ่ำนปลัดเทศบำล  เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นอนุมัติโครงกำรดังกล่ำว  จะเป็นกำรก ำหนดทรัพยำกรในกำร

จัดท ำแผนพัฒนำสำมปี   และก ำหนดปฏิทินกำรท ำงำนไว้อย่ำงชัดเจน 

               2. หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ   แจ้งโครงกำรท่ีได้รับอนุมัติให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ  ได้แก่   คณะกรรมกำรพัฒนำ

ท้องถิ่น   คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำทอ้งถิ่น   หน่วยงำนภำยในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ

ประชำคมหมู่บ้ำนหรือชุมชน 

 

ขั้นตอนท่ี 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

                1. ในขั้นตอนนี้   คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำจะสรุปยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนว

ทำงกำรพัฒนำจำกแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  พร้อมท้ังข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  ปัญหำควำมต้องกำรของท้องถิ่น  แผนชุมชน

หรือหมู่บ้ำน   รวมท้ังสรุปยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของจังหวัด/อ ำเภอ   และนโยบำยของผู้บริหำรท้องถิ่น   เพ่ือน ำเสนอต่อ

คณะกรรมกำรพัฒนำทอ้งถิ่น 

                2. คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น  จัดกำรประชุมร่วมระหว่ำงคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   ประชำคม

ท้องถิ่น  และส่วนรำชกำรท่ีเกี่ยวข้อง  เพ่ือร่วมพิจำรณำ โดยในกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปีในคร้ังแรก  เวทีกำรประชุม

ร่วมกันดังกล่ำว   จะคัดเลือกยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแนวทำงกำรพัฒนำท่ีสมควร   น ำมำใช้เป็นแนวทำงกำรจัดท ำ

แผนพัฒนำสำมปี   เพ่ือเป็นกรอบในกำรพิจำรณำจัดท ำโครงกำร/กิจกรรม  ในแผนพัฒนำสำมปีตอ่ไป 
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                    แต่ส ำหรับกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปีคร้ังต่อไป  (เมื่อครบรอบหนึ่งปี)  เวทีประชำคมร่วมพิจำรณำ

ทบทวนดูว่ำจำกยุทธศำสตร์แนวทำงกำรพัฒนำท่ีได้คัดเลือก  และโครงกำร/กิจกรรม  ท่ีก ำหนดไว้ยังมีควำมเหมำะสม

หรือไม่ ซึ่งในขั้นตอนนีใ้นกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปีในปีตอ่ไป  จะสำมำรถคัดเลอืกยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  แนวทำงกำร

พัฒนำ ท่ีจะน ำมำใช้เป็นกรอบกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปีก็ได้   รวมท้ังก ำหนดโครงกำร/กิจกรรม   ท่ีจะเพ่ิมเติมหรือตัด

ทอนลงได้ 

                  3. เมื่อได้แนวทำงกำรพัฒนำแล้ว   เวทีกำรประชุมร่วมพิจำรณำว่ำมีโครงกำร/กิจกรรมอะไรท่ีต้อง

ด ำเนนิกำรเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้ำหมำยของแนวทำงกำรพัฒนำที่คัดเลอืกมำใช้เป็นกรอบในกำรพัฒนำ 

                  4. โครงกำร/กิจกรรมท่ีพิจำรณำก ำหนดอำจมีเป็นจ ำนวนมำก   ดังนั้น   ในขั้นตอนนี้จะต้องมีกำร

ด ำเนนิกำรดังนี ้

                       (1) พจิำรณำควำมเกี่ยวเนื่องกันระหว่ำงยุทธศำสตร์  หรือระหว่ำงแนวทำงกำรพัฒนำ   ซึ่งอำจจะมี

ควำมสัมพันธ์  หำกเมื่อพิจำรณำแล้วเห็นว่ำโครงกำรมีท่ีมำจำกยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนละยุทธศำสตร์กัน   แต่มีควำม

เชื่อมโยงและสนับสนุนกันได้  ซึ่งหำกก ำหนดในแผนพัฒนำสำมปี  จะต้องก ำหนดห้วงเวลำกำรด ำเนินงำนท่ีสอดคล้องกัน 

                       (2) ให้พิจำรณำน ำโครงกำร/กิจกรรม  จำกแผนชุมชนท่ีเกินขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินกำรของ

ชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ในแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมำประกอบกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 

                       (3)มีกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำร/กิจกรรม   เพ่ือท่ีจะบรรจุลงในแผนพัฒนำสำมปีได้อย่ำง

เหมำะสม  และนอกจำกนั้นยังเป็นกำรจัดล ำดับโครงกำรไว้เพ่ือท ำแผนพัฒนำสำมปี  ในช่วงถัดไปด้วย เนื่องจำกในกำร

ด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ   อำจจะต้องใช้เวลำต่อเนื่องนำนกว่ำสำมปี   ดังนั้น

เทศบำลจงึจ ำเป็นต้องพิจำรณำแนวทำงกำรจัดกำรท ำโครงกำร/กิจกรรมท่ีต่อเนื่องไปในระยะยำวด้วย   ซึ่งอำจจะยังไม่

สำมำรถระบุไว้ในช่วงสำมปีของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปีได้  เช่น  โครงกำรท่ีอำจมีกิจกรรมหลำกหลำย   ท่ีต้อง

ด ำเนนิกำรตอ่เนื่อง 

                       (4) เนื่องจำกกิจกรรมท่ีจะต้องด ำเนนิกำรมีควำมหลำกหลำย   ดังนั้น   ในขั้นของกำรพิจำรณำก ำหนด

กิจกรรม   เทศบำลจะค ำนึงถึงสิ่งต่ำง ๆ  ดังต่อไปนี ้ 

                           - งบประมำณรำยรับ รำยจ่ำยของเทศบำล 

                           - ทรัพยำกรกำรบริหำรอื่น ๆ ของเทศบำล 

                           - ภำคีกำรพัฒนำที่สำมำรถเข้ำมำร่วมด ำเนนิกำร   หรือมีภำรกิจรับผิดชอบกำรด ำเนินกำรในเร่ือง

นั้น ๆ เมื่อพิจำรณำด้ำนตำ่ง ๆ  ดังกล่ำวแล้วจะต้องแยกประเภทของโครงกำรออกอย่ำงน้อยสำมประเภท  คือ 

                              (1) โครงกำรท่ีเทศบำลด ำเนินกำรเอง  กล่ำวคือ  มีขีดควำมสำมำรถท้ังทำงด้ำนก ำลังเงิน   

ก ำลังคน วัสดุ  อุปกรณ์  และควำมรู้ทำงด้ำนกำรบริหำรจัดกำรท่ีจะด ำเนนิกำรได้เอง 

                              (2) โครงกำรท่ีเทศบำลอุดหนุนให้หน่วยงำนอื่นด ำเนินกำร   เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพในกำร

ด ำเนินงำนเนื่องจำกเป็นงำนท่ีอยู่ในอ ำนำจหน้ำท่ี   แต่เทศบำลไม่สำมำรถหรือไม่ประสงค์จะด ำเนินกำร   จึงมอบให้

หน่วยงำนอื่นด ำเนนิกำรแทน  โดยตั้งงบประมำณเป็นเงินอุดหนุนให้ตำมระเบียบวิธีกำรของทำงรำชกำร 

                              (3) โครงกำรท่ีขอรับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนอื่น   ท้ังรำชกำรบริหำรส่วนกลำงส่วนภูมิภำค 

รัฐวิสำหกิจ  หน่วยงำนอื่น  และภำคเอกชน  อันเนื่องมำจำกเป็นโครงกำรขนำดใหญ่   หรือเป็นโครงกำรท่ีหน่วยงำน

ดังกล่ำวเป็นหนว่ยปฏิบัติ  และมีหนำ้ท่ีจัดบริกำรสำธำรณะดังกล่ำวอยู่แล้ว  ท้ังนี ้ รวมถึงโครงกำรเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ

ต่ำง ๆ   
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ขั้นตอนท่ี 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 

             1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

                 คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น   ด ำเนนิกำรส ำรวจและเก็บรวบรวมข้อมลูที่จ ำเป็นต่อ

กำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี   ซึ่งนอกจำกจะตอ้งเก็บรวบรวมข้อมูลพืน้ฐำนท่ัวไปแล้ว   ยังจะต้องวิเครำะห์ว่ำยุทธศำสตร์

กำรพัฒนำแนวทำงกำรพัฒนำที่เลอืก   ต้องกำรข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษ   ต้องกำรข้อมูลของห้วงเวลำใดและจะเก็บ

ข้อมูลจำกแหล่งใด  เพ่ือเป็นข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูลท้ังข้อมูลภำยในองค์กร  และข้อมูลภำยนอก   เพ่ือสำมำรถน ำมำ

วิเครำะห์  SWOT (กำรวิเครำะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกำส  และอุปสรรค ) ได้ 

           

    2. การวเิคราะห์ข้อมูล 

                 ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คอื 

1. กำรประเมินผลกำรพัฒนำที่ผ่ำนมำ 

2. กำรคัดเลอืกยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

3. กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของแนวทำงกำรพัฒนำ 

4. กำรตัดสนิใจเลือกแนวทำงกำรพัฒนำในห้วงสำมปี 

              โดยมีรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 

1. การประเมินผลการพัฒนาท่ีผ่านมา 

                   คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำทอ้งถิ่น   สรุปผลกำรพัฒนำที่ผ่ำนมำและน ำเสนอท่ีประชุม

ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมกำรพัฒนำทอ้งถิ่น   ประชำคมท้องถิ่น   และหนว่ยงำนท่ีเกี่ยวข้อง  เพ่ือประเมินผลกำรพัฒนำ

ท้องถิ่นในรอบปีท่ีผ่ำนมำ โดยประเมินท้ังในเชิงปริมำณและในเชิงคุณภำพ 

2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 

   หลังกำรประเมินผลกำรพัฒนำในรอบปีท่ีผ่ำนมำแล้ว  ให้ท่ีประชุมตำมข้อ 1 ร่วมกันคัดเลือกยุทธศำสตร์กำร

พัฒนำในแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  รวมท้ังสอดคล้องกับปัญหำควำมต้องกำรของประชำคม/ชุมชนในห้วงระยะเวลำ

สำมปี 

                  ในกรณีท่ีเห็นว่ำมียุทธศำสตร์กำรพัฒนำใดยังไม่ได้ก ำหนดไว้ในแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ   แต่มีควำม

จ ำเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องก ำหนดขึน้ใหม่   ก็อำจก ำหนดขึ้นได้   แต่ท้ังนี้ต้องแสดงให้เห็นถึงเหตุผล  และวัตถุประสงค์ท่ีมี

ควำมสอดคล้องกับจุดมุ่งหมำยของกำรพัฒนำที่ย่ังยืน  และวิสัยทัศนก์ำรพัฒนำทอ้งถิ่น  (และน ำไปปรับแผนยุทธศำสตร์

กำรพัฒนำต่อไป ) 

 

3. การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 

    ภำยในยุทธศำสตร์ จะมีแนวทำงกำรพัฒนำท่ีหลำกหลำย  ซึ่งล้วนแล้วแต่มีควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนินกำรเพ่ือ

บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้ังสิ้น   แต่มีควำมส ำคัญควำมจ ำเป็นเร่งด่วนมำกน้อยแตกต่ำงกัน  ท่ี

ประชุมตำมข้อ 1 จะตอ้งร่วมกันจัดเรียงล ำดับควำมส ำคัญของแนวทำงกำรพัฒนำ   กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญดังกล่ำว

ไม่ได้หมำยควำมว่ำแนวทำงกำรพัฒนำที่ถูกจัดล ำดับควำมส ำคัญอยู่ในล ำดับหลัง ๆ จะไม่ตอ้งน ำมำปฏิบัติ  เพรำะ กำรท่ี

จะก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำทุกแนวทำงได้รับกำรพิจำรณำแล้วว่ำต้องด ำเนินกำร   แต่ในห้วงระยะเวลำสำมปีของ

แผนพัฒนำสำมปีนัน้   อำจมีแนวทำงท่ีจ ำเป็นต้องน ำมำเน้นกำรปฏิบัติ 
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 วิธีกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญ  มีหลำยวิธีตัง้แต่วิธีง่ำย ๆ  คือ  ประชุมตกลงกัน   หรืออำจใช้วิธีกำรลงคะแนน

คัดเลอืกโดยใช้บัตรลงคะแนน   เพ่ือน ำมำรวมคะแนนและจัดล ำดับ   วิธีกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญท่ีเป็นวิทยำศำสตร์อำจ

ใช้ Rating Scale หรือวิธี Strategic Lssues Graph หรือวิธีอื่น ๆ ตำมควำมเหมำะสม 

 

4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 

    หลังกำรจัดล ำดับแนวทำงกำรพัฒนำแลว้  ท่ีประชุมจะตัดสินใจว่ำน ำแนวทำงกำรพัฒนำเหล่ำน้ันมำ 

ด ำเนินกำร  แต่ในกำรตัดสินใจเลือกนั้น   ควรจะได้วิเครำะห์ถึงควำมเป็นไปได้ในทำงปฏิบัติ    เพรำะในกำรจัดล ำดับ

ควำมส ำคัญอำจใช้กำรตัดสินใจของแต่ละบุคคลเป็นหลัก   ดังนั้นเพ่ือทบทวนและยืนยันกำรจัดล ำดับว่ำมีควำมเป็นไปได้

ในทำงปฏิบัติจริงหรือไม่  จึงควรน ำแนวทำงกำรพัฒนำมำท ำกำรวิเครำะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกำส   และอุปสรรค (  

SWOT  Analysis ) อีกคร้ัง 

ขั้นตอนท่ี 4   การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 

 1. หลังจำกได้แนวทำงกำรพัฒนำในช่วงสำมปีแล้ว   ให้ท่ีประชุมร่วมกันพิจำรณำคัดเลือกวัตถุประสงค์ของ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมำจัดท ำเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทำงกำรพัฒนำ   โดยพิจำรณำคัดเลือกวัตถุประสงค์ของ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจำกแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ีสอดคล้องกับแนวทำงในช่วงสำมปี   โดยน ำวัตถุประสงค์ดังกล่ำว

มำจัดท ำเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทำงกำรพัฒนำในช่วงสำมปี  ซึ่งเทศบำลอำจก ำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทำงกำร

พัฒนำ  ตั้งแต่ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่นแล้ว   แต่อำจน ำมำปรับให้ชัดเจนและสอดคล้องกับ

สถำนกำรณ์ในช่วงสำมปี 

 2. ท่ีประชุมร่วมกันพิจำรณำก ำหนดโครงกำร / กิจกรรมกำรพัฒนำ   ท่ีจะต้องด ำเนินกำรตำมแนวทำงท่ี

คัดเลอืก   และโดยท่ีกิจกรรมท่ีจะด ำเนนิกำรย่อยมีควำมหลำกหลำย   ซึ่งท่ีประชุมจะพิจำรณำในประเด็นดังต่อไปนี้ด้วย 

คือ 

  (1) พิจำรณำกิจกรรมท่ีต้องด ำเนินกำร  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทำงกำรพัฒนำท่ีก ำหนดอย่ำง

รอบคอบ   เพ่ือให้ได้โครงกำร/กิจกรรมท่ีครบถ้วน  ซึ่งอำจจะมีท้ังโครงกำร/กิจกรรมท่ีเทศบำลด ำเนินกำรเอง โครงกำร/

กิจกรรมท่ีร่วมด ำเนนิกำรกับหน่วยงำนอื่น   หรือโครงกำร/กิจกรรมท่ีหน่วยงำนอื่นเป็นผู้ด ำเนินกำร 

     (2) พจิำรณำจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำร/กิจกรรม   ควรพิจำรณำท้ังภำยใต้แนวทำงเดียวกัน  และ

ระหว่ำงแนวทำงกำรพัฒนำ 

      (3) พจิำณำถึงควำมเชื่อมโยงของกิจกรรมท้ังในด้ำนกระบวนกำรกำรด ำเนินงำน  และในด้ำนของผลกำร

ด ำเนนิกำร  เพ่ือบรรลุกิจกรรมลงในปีตำ่ง ๆ  ได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม 

       (4) พจิำรณำคัดเลอืกโครงกำร/กิจกรรม 

              ก. จำกควำมจ ำเป็นเร่งด่วน 

             ข. ขีดควำมสำมำรถทำงทรัพยำกรกำรบริหำรของเทศบำล 

             ค. ควำมเชื่อมโยงของกิจกรรม และระยะเวลำท่ีจะด ำเนนิกำร 

 ขั้นตอนท่ี 5  การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

                      คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำทอ้งถิ่น   พจิำรณำคัดเลอืกโครงกำรท่ีสอดคล้องกับแนว

ทำงกำรพัฒนำในช่วงสำมปีมำจัดท ำรำยละเอียดโครงกำรในด้ำนเป้ำหมำย  ผลผลิต  ผลลัพธ์  งบประมำณ  ระยะเวลำ 
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ผู้รับผิดชอบ  และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  โดยเน้นกำรศกึษำรำยละเอียดของกิจกรรมท่ีจะด ำเนนิกำรในปีแรกของแผนพัฒนำ

สำมปี   เพ่ือให้สำมำรถน ำไปจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีได้ตอ่ไป 

ขั้นตอนท่ี 6 การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 

 1. คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นร่วมกับประชำคมท้องถิ่น   ก ำหนดประเด็นหลักกำรพัฒนำให้สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน ์ พันธกิจ  และจุดมุ่งหมำย  เพ่ือกำรพัฒนำในแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ   รวมท้ังสอดคล้องกับปัญหำ  ควำม

ต้องกำรของประชำคมและชุมชน  โดยให้น ำข้อมูลพืน้ฐำนในกำรพัฒนำจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ  และข้อมูลในแผนชุมชนมำ

พิจำรณำประกอบกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 

 2. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น  รวบรวมประเด็นหลักกำรพัฒนำ   ปัญหำควำม

ต้องกำร  และข้อมูลน ำมำจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำสำมปี   แลว้เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำทอ้งถิ่น 

 3. คณะกรรมกำรพัฒนำทอ้งถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำสำมปี  เพ่ือเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น 

 4. คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นเสนอผู้บริหำรท้องถิ่นพิจำรณำอนุมัติแผนพัฒนำสำมปี  และประกำศใช้

แผนพัฒนำสำมปี 

ขั้นตอนท่ี 7  การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 จัดท ำบัญชีสรุปโครงกำรท่ีอยู่นอกเหนอืศักยภำพท่ีเทศบำลจะท ำได้  เพ่ือเสนอไปยังคณะอนุกรรมกำรประสำน

แผนพัฒนำท้องถิ่นระดับอ ำเภอ  เพ่ือส่งต่อไปยังคณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นระดับจังหวัด  น ำเข้ำสู่

แผนพัฒนำจังหวัดต่อไป 

 

ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี 

                           กำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี   เป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยให้เทศบำล   ได้พิจำรณำอย่ำงรอบคอบให้เห็น

ถึงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแนวทำงกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ    ท่ีอำจมีควำมเชื่อมโยงและส่งผลกระทบท้ังในเชิงสนับสนุน  และ

เป็นอุปสรรคต่อกัน   เพ่ือให้เทศบำลน ำมำตัดสินใจก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำน  และใช้ทรัพยำกรกำรบริหำรของ

เทศบำลอย่ำงมีประสิทธิภำพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สำธำรณะสูงสุด  ท้ังนี้เนื่องจำกกำรวำงแผนท่ีดีย่อมส่งผลให้เกิด

ประโยชน์   ดังนี้ 

                1.) บรรลุจุดมุ่งหมำย ( Attention of Objectives ) กำรวำงแผนทุกคร้ังจะมีจุดมุ่งหมำยปลำยทำงเพ่ือให้

องค์กรบรรลุมุ่งหมำยท่ีก ำหนดให้กำรก ำหนดจุดมุง่หมำย   จึงเป็นงำนขั้นแรกของกำรวำงแผน   ถ้ำจุดมุ่งหมำยท่ีก ำหนดมี

ควำมแจ่มชัดก็ช่วยให้กำรบริหำรแผนมีทิศทำงมุ่งตรงไปยังจุดมุ่งหมำยท่ีก ำหนดไว้ได้อย่ำงสะดวก  และเกิดผลดี 

                 2.) ประหยัด  ( Economical Operation )  กำรวำงแผนเกี่ยวข้องกับกำรใช้สติปัญญำ  เพ่ือคิดวิธีกำรให้

องค์กำรบรรลุถึงประสิทธิภำพ เป็นกำรใหง้ำนในฝ่ำยต่ำง ๆ  มีกำรประสำนงำนกันดี กิจกรรมท่ีด ำเนินมีควำมต่อเนื่องกัน

ก่อให้เกิดควำมเป็นระเบียบในงำนต่ำง ๆ  ท่ีท ำ  ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้เป็นกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรตำ่ง  ๆ  อย่ำงคุ้มค่ำนับว่ำ

เป็นกำรลดตน้ทุนท่ีด ี  ก่อให้เกิดกำรประหยัดแก่องค์กร 

                  3.) ลดควำมไม่แน่นอน  ( Reduction of Uncertainty )  กำรวำงแผนช่วยลดควำมไม่แน่นอนในอนำคตลง

เพรำะกำรวำงแผนเป็นงำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์ในอนำคต   กำรวำงแผนท่ีมีประสิทธิภำพเป็นผลมำจำกกำร

วิเครำะห์พื้นฐำนของข้อเท็จจริงท่ีปรำกฏขึ้นแล้ว  ท ำกำรคำดคะเนเหตุกำรณ์ในอนำคต  และได้หำแนวทำงพิจำรณำ

ป้องกันเหตุกำรณ์ท่ีจะเกิดขึน้ไว้แล้ว 
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                   4.) เป็นเกณฑ์ในกำรควบคุม  ( Basis of control )  กำรวำงแผนช่วยให้ผู้บริหำร   ได้ก ำหนดหน้ำท่ีกำร

ควบคุมขึน้   ทัง้นีเ้พรำะกำรวำงแผนและกำรควบคุมเป็นสิ่งท่ีแยกกันไม่ออก   เป็นกิจกรรมท่ีด ำเนินกำรคู่กันอำศัยซึ่งกัน

และกัน  กล่ำวคือ   ถ้ำไม่มีกำรวำงแผนก็ไมส่ำมำรถมีกำรควบคุม   กล่ำวได้ว่ำแผนกำรก ำหนดจุดมุ่งหมำยและมำตรฐำน

กำรปฏิบัติงำนในหน้ำท่ีกำรควบคุม 

                   5.) ส่วนเสริมให้เกิดนวัตกรรมและกำรสร้ำงสรรค์  ( Encourages innovation and Creativity )  กำร

วำงแผนเป็นพืน้ฐำนดำ้นกำรตัดสนิใจ  และเป็นสิ่งท่ีช่วยให้เกิดแนวควำมคิดใหม่ ๆ (นวัตกรรม)  และควำมคิดสร้ำงสรรค์  

ท้ังนีเ้นื่องจำกขณะท่ีฝ่ำยจัดกำรมกีำรวำงแผนกันนั้น  จะเป็นกำรระดมปัญญำของคณะผู้ท ำงำนด้ำนกำรวำงแผนท ำใหเ้กิด

ควำมคิดใหม่ ๆ และควำมคิดสร้ำงสรรค์  น ำมำใช้ประโยชน์แก่องค์กรและยังเป็นกำร   สร้ำงทัศนคติกำรมองอนำคต

ระหว่ำงคณะผู้บริหำร 

                    6.) พัฒนำแรงจูงใจ  (Improves Motivation )  ระบบกำรวำงแผนท่ีดีจะเป็นกำรบ่งชี้ให้เห็นถึงควำมร่วม

แรงร่วมใจในกำรท ำงำนของผู้บริหำร  และยังเป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจใหเ้กิดขึน้ในกลุ่มคนงำนด้วย   เพรำะเขำรูอ้ย่ำงชัดเจน

ว่ำองค์กรคำดหวังอะไรจำกเขำบ้ำง   นอกจำกนั้น กำรวำงแผนยังเป็นเคร่ืองมือฝึก   และพัฒนำแรงจูงใจท่ีดีส ำหรับ

ผู้บริหำรในอนำคต 

                     7.) พัฒนำกำรแข่งขัน  ( Improves Competitive Strength )  กำรวำงแผนท่ีมีประสิทธิภำพ   ท ำให้

องค์กำรมีกำรแข่งขันกันมำกกว่ำองค์กำรท่ีไม่มีกำรวำงแผน  หรือมีกำรวำงแผนท่ีขำดประสิทธิภำพ   ท้ังนี้เพรำะกำร

วำงแผนจะเกี่ยงข้องกับกำรขยำยขอบข่ำยกำรท ำงำน   เปลี่ยนแปลงวิธีกำรท ำงำน   ปรั บปรุงสิ่งต่ำงๆ ให้ทันต่อกำร

เปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึน้ในอนำคต 

                       8.) ท ำให้เกิดกำรประสำนงำนท่ีดี  ( Better Coordination )  กำรวำงแผนได้สร้ำงควำมมั่นใจในเร่ือง

เอกภำพท่ีจะบรรลุจุดมุ่งหมำยขององค์กำร   ท ำให้กิจกรรมต่ำง ๆ   ท่ีจัดวำงไว้มุ่งไปท่ี จุดมุ่งหมำยเดียวกัน   มีกำรจัด

ประสำนงำนในฝ่ำยต่ำง ๆ   ขององค์กรเพ่ือหลีกเลี่ยงควำมซ้ ำซ้อนในงำนแต่ละฝ่ำยขององค์กร 
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ส่วนท่ี  2 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิน่ในปีท่ีผ่านมา 

สรุปสถานการณ์พัฒนา 

  สรุปผลการวเิคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการณก์ารพัฒนาในอนาคตของเทศบาลฯ  ด้วย

เทคนคิ  SWOT  Analysis 

  การวเิคราะห์สภาพปญัหาของเทศบาลต าบลบ้านกลาง   ด้วยเทคนคิ  SWOT  Analysis 

  เทศบำลต ำบลบำ้นกลำงเดมิเป็นสขุำภิบำลบำ้นกลำง  อ ำเภอสันป่ำตอง  จังหวัดเชียงใหม่ตำมประกำศ

กระทรวงมหำดไทย เมื่อวันท่ี 7 ธันวำคม 2515 ตอ่มำไดรั้บกำรยกฐำนะตำมพระรำชบัญญัติกำรเปลี่ยนแปลงฐำนะของ

สุขำภิบำลเป็นเทศบำล พ.ศ. 2542 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ฉบับฎกีำ เลม่ท่ี 116 ตอนท่ี 9 ก ลงวันท่ี 24 

กุมภำพันธ์ 2542 มผีลบังคับใช้ตั้งแตว่ันท่ี  25  พฤษภำคม พ.ศ. 2542  เทศบำลต ำบลบำ้นกลำง ตั้งอยู่ในเขตอ ำเภอ

สันป่ำตอง จังหวดัเชียงใหม ่  ตั้งอยู่ทำงทิศใตข้องจังหวัดเชยีงใหม่ บนทำงหลวงแผน่ดินหมำยเลข 108 เชียงใหม ่ – ฮอด 

ห่ำงจำกตัวอ ำเภอสันป่ำตอง ประมำณ 8 กิโลเมตร  อยู่ห่ำงจำกตัวจังหวัดเชียงใหม่ประมำณ 30 กิโลเมตร  มีพ้ืนท่ี

ประมำณ 23.84 ตำรำงกิโลเมตร ประกอบดว้ย  4 ต ำบล 15 หมู่บ้ำน มีจ ำนวนประชำกร ณ เดอืนมถิุนำยน ๒๕๕๕ 

จ ำนวน 10,453  คน  แยกเป็นชำย  4,981 คน หญิง 5,472 คน  มีจ ำนวนครัวเรือน  4,678  ครัวเรือน  ควำม

หนำแน่นของประชำกร 439  คน/ตำรำงกโิลเมตร 

  เทศบำลต ำบลบำ้นกลำง  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่รูปแบบหนึ่ง ท่ีมีควำมใกล้ชิดกับประชำชน

มำกทีสุ่ด มีกำรท ำงำนในลกัษณะท่ีตอบสนองให้แก่ประชำชนในทอ้งถิ่นท่ีหลำกหลำยรูปแบบ ดังนั้น  จึงจ ำเป็นอย่ำงย่ิง

จะต้องท ำกำรประเมินสถำนภำพของท้องถิ่นในปัจจุบันว่ำมกีำรพัฒนำระดับไหน อย่ำงไร  เพ่ือประโยชน์ในกำร

ก ำหนดกำรท ำงำนในอนำคต ด้วยกำรวิเครำะหด์้วยเทคนิค  SWOT  Analysis  ปรำกฏผล  ดังนี ้

 

  จุดแข็ง   (Strengts :  S) 

  ๑.  กำรจัดโครงสร้ำงภำยในองค์กรมีควำมเหมำะสมสอดคล้องกับภำรกิจ 

  ๒.  ผู้บริหำรมนีโยบำยพัฒนำเทศบำลที่ชดัเจน 

  ๓.  กำรท ำงำนมอีุปกรณ์ท่ีทันสมัยน ำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนและให้บริกำรประชำชน 

  ๔.  พืน้ท่ีของเทศบำลเป็นท่ีตัง้ของหน่วยรำชกำร  รัฐวิสำหกจิ  หน่วยงำนท่ีส ำคัญต่ำง ๆ และมีควำม

เจริญก้ำวหน้ำทำงด้ำนเศรษฐกิจ  กำรค้ำขำย  กำรเงิน  และกำรธนำคำร 

  ๕.  เสน้ทำงคมนำคมสะดวก  มีเขตตดิต่อกับจังหวัดล ำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมสีถำนท่ี

ท่องเท่ียวทำงธรรมชำต ิ  ประเพณีท้องถิ่นและภมูิปัญญำท้องถิ่น 

 

  จุดอ่อน  (Weaknesses  :  W) 

  ๑.  ถนนคับแคบในช่วงเวลำคับขันรถไมส่ำมำรถวิ่งได ้

  ๒.  พืน้ท่ีบำงแห่งเป็นท่ีลุม่ในช่วงฤดูฝน  ท ำใหน้้ ำท่วมขังไมม่ีทำงระบำยน้ ำ 

  ๓.  ประชำชนขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรดูแลรักษำสิ่งแวดลอ้มและทรัพยำกรธรรมชำต ิ

  ๔.  พืน้ท่ีเทศบำลไม่มีแหล่งทำงธรรมชำติท่ีส ำคัญในกำรสง่เสริมกำรท่องเท่ียว 

  ๕.  มีประชำกรแฝงจ ำนวนมำก ซึ่งท ำกอ่ให้เกดิปัญหำภำวะสิ่งแวดลอ้มเสือ่มโทรม  
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  โอกาส  (Opportunities  :  O) 

  ๑.  พืน้ท่ีมีขนำด 23.84 ตำรำงกิโลเมตร  สำมำรถพฒันำพืน้ท่ีได้อย่ำงท่ัวถึง 

  ๒.  พืน้ท่ีไม่หำ่งไกลจำกอ ำเภอเมอืงเชียงใหม่  กำรคมนำคมสะดวก  สำมำรถรองรับ 

กำรเจริญเตบิโตของจังหวัดเชียงใหม ่

  ๓.  ชุมชนมภีมูิปัญญำท้องถิ่น สำมำรถผลิตสนิค้ำหตัถกรรมบำงอย่ำงไดด้ีสำมำรถพฒันำเป็น

อุตสำหกรรมในครัวเรือนได ้

  ๔.  นโยบำยรัฐบำลให้กำรสนับสนุนและส่งเสริมด้ำนกำรศึกษำ  (ศนูย์พัฒนำเดก็เล็กเทศบำล) 

  ๕.  นโยบำยรัฐบำลสนับสนนุสินค้ำของชมุชน (OTOP) ให้เป็นท่ีรู้จักและยอมรับท้ังในประเทศและ

ต่ำงประเทศ 

   

อุปสรรค์  (Threats  : T) 

  ๑.   มีขอ้จ ำกดัด้ำนงบประมำณในกำรพัฒนำด้ำนตำ่ง ๆ  

  ๒.  ปัญหำค่ำจ้ำงแรงงำนสูง   ท ำให้สนิค้ำรำคำสูงขึน้ค่ำครองชีพเพ่ิมขึน้ 

                     ๓.  ปัญหำรำคำสินค้ำรำคำแพง  ท ำให้ค่ำครองชีพเพ่ิมขึน้ 

  ๔.  ประชำชนขำดกำรมีสว่นร่วมในกำรบริหำรจัดกำรร่วมกบัเทศบำล 

                    
กลยุทธ์ 

S+O             เร่งรุกบุกเร็ว   (มจีุดแข็ง+โอกาสให้รบีหากลยทุธ์สร้างส่ิงใหม่ ๆ) 

W+O                ตั้งรับปรับตัว  (จุดอ่อน+โอกาสให้หากลยุทธ์แก้ไขจุดอ่อนโดยใชจุ้ดอ่อนท่ีมอียู่นัน้) 

S+T     รั้งรอขอจังหวะ  (จุดแข็ง+อปุสรรคให้ขจดัอปุสรรคโดยใชจุ้ดแข็ง โดยรอโอกาสและรอจังหวะ

ท่ีจะด าเนินการ) 

W+T     เลิกราหาแผนใหม่  (จุดอ่อน+อุปสรรค ให้เปล่ียนวธีิการและหากลยุทธ์ใหม่ขึน้มาแทน 

 

สรุป 

 กำรด ำเนินกำรพัฒนำท้องถิ่นปีท่ีผ่ำนมำเน้นกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของชุมชน จำกกำรท ำ SWOT สรุปได้ว่ำ 

เทศบำลต ำบลบำ้นกลำงมีจุดแข็งคือผู้บริหำรมีนโยบำยในกำรให้บริกำรสำธำรณะตำมอ ำนำจหน้ำท่ี เข้ำถึงประชำชน และ 

บุคลำกรในองค์กร ผู้น ำชุมชน ประชำชนในพื้นท่ีให้ควำมร่วมมือในกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ เป็นอย่ำงดี แต่มีจุดอ่อนคือ 

งบประมำณในกำรพัฒนำทอ้งถิ่นและกำรบริกำรสำธำรณะมีนอ้ยและจ ำกัด เสถียรภำพทำงกำรเมืองไม่มั่นคง กำรจัดสรร

เงินล่ำช้ำท ำให้กำรบริกำรสำธำรณะไม่มีประสิทธิภำพเท่ำท่ีควรและยังไม่ครอบคลุมทุกด้ำน  รวมไปถึงบุคลำกรยังไม่

เข้ำใจระเบียบกฎหมำยต่ำง ๆ  ยังชัดเจน และกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรยังไม่ท่ัวถึงท ำใหเ้ป็นอุปสรรคในกำรใช้งบประมำณ

ในกำรบริหำร จึงใช้กลยุทธ์ S+T คือต้องรอจังหวะท่ีจะด ำเนนิกำร และบริหำรงบประมำณท่ีมีอยู่ใหเ้กิดประสิทธิภำพสูงสุด

สอดคล้องกับนโยบำยและกำรให้บริกำรสำธำรณะให้ครบทุกด้ำน 

กำรพัฒนำเทศบำลต ำบลบ้ำนกลำง  อ ำเภอสันป่ำตอง  จังหวัดเชียงใหม่ ในรอบปี พ.ศ. 2558  ได้ยึดถือปฏิบัติตำม

แผนพัฒนำที่วำงไว้  โดยได้พิจำรณำในทรัพยำกรตำ่ง ๆ  ท่ีมีอยู่อย่ำงจ ำกัด  เพ่ือให้กำรพัฒนำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

และบังเกิดประสิทธิผลมำกที่สุดซึ่งสำมำรถจ ำแนกแนวทำงกำรพัฒนำในปีท่ีผ่ำนมำได ้7  ยุทธศำสตร์  คือ 
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1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำนของเมืองและชนบท 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจตำมแนวทำง  ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ควำมย่ังยืน 

3. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ  สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน ์ อย่ำงย่ังยืน 

4. ยุทธศำสตร์กำรอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  และสืบสำน  ศิลปวัฒนธรรม  จำรีต  ประเพณี  และภูมิปัญญำ

ท้องถิ่น 

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนและกลุ่มด้อยโอกำสในสังคม 

6. ยุทธศำสตร์กำรจัดระเบียบภำยในชุมชน  และกำรสร้ำงควำมร่วมมือในกำรรักษำควำมสงบ

เรียบร้อย 

7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดดี้วยนวัตกรรมกำรบริหำรท่ีเหมำะสม 
 

ในภำพรวมของผลกำรพัฒนำปี  2558  งบประมำณส่วนใหญ่ได้ถูกจัดสรรไปแก้ไขปัญหำในแผนงำน

สำขำกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและแผนงำนสำขำกำรพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำน  ซึ่งเป็นปัญหำหลักท่ีส ำคัญในพื้นท่ีไม่ว่ำจะ

เป็นไปในด้ำนกำรคมนำคมและสำธำรณูปกำรพ้ืนฐำน  เช่น  ไฟฟ้ำแสงสว่ำง  และงบประมำณส่วนท่ีเหลือจะถูกจัดสรรไป

แก้ไขปัญหำในแผนงำนสำขำกำรพัฒนำสังคม  เช่น  กำรสุขำภิบำลชุมชน  กำรจัดเก็บขยะมูลฝอย  และแก้ไขปัญหำ

แผนงำนกำรเมืองกำรบริหำร  โดยเน้นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำนของเทศบำล  ไม่ว่ำจะเป็นในด้ำนบุคลำกร  

วัสดุ  เคร่ืองใช้  โดยในอนำคตเมื่อเทศบำลต ำบลบ้ำนกลำงมีกำรพัฒนำรำยได้ท่ีมำกขึ้น  กำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ  จะ

สำมำรถแก้ไขปัญหำและควำมต้องกำรในสำขำต่ำง ๆ  ได้มำกขึน้ 

 

 

 

 

--------------------------- 
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การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏบิัตใินเชิงปริมาณ 

ตามแผนงานในปี  2558 

 

สำขำ/แผนงำน 

จ ำนวน 

โครงกำร 

ในแผนพัฒนำ

สำมปี  (2558) 

ร้อยละของ

โครงกำรท้ังหมด 

(ปี  2558) 

จ ำนวนโครงกำรท่ี

ด ำเนนิกำรจริง 

(ปี  2558) 

ร้อยละของ

โครงกำรท่ี

ด ำเนนิกำร 

(ปี  2558) 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานของเมืองและชนบท  

92 24.27 68 73.91 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจ

พอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

30 7.92 7 23.33 

3.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและ

ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

12 3.17 6 50.00 

4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและ

สื บ ส า น ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม จ า รี ต

ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

43 11.34 

 

23 53.49 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อย

โอกาสในสังคม 

97 25.59 71 73.19 

6.  ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบ

ภายในชุมชน  และการสร้างความ

ร่ วมมื อ ในการรักษาความสงบ

เรียบร้อย 

25 6.60 

 

7 28.00 

7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

บ้านเมืองท่ีดี  ด้วยนวัตกรรมการ

บริหารท่ีเหมาะสม 

80 21.11 26 32.50 

รวมท้ังส้ิน 379 100% 208 54.88 
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การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏบิัตใินเชิงคุณภาพ 

ตามแผนงานในปี  2558 

 

ท่ี ประเด็น ผลการประเมินตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ด้าน 1 ด้าน 2 ด้าน 3 ด้าน 4 ด้าน 5 ด้าน 6 ด้าน 7  

1 มีกำรเปิดโอกำส

ให้ประชำชนมี

ส่วนร่วมใน

โครงกำร/

กิจกรรม 

9 9 7 10 9 9 9  

2 มีกำร

ประชำสมัพันธ์ให้

ประชำชนรับรู้

ข้อมูลโครงกำร/

กิจกรรม 

8 9 8 9 8 8 9  

3 มีกำรเปิดโอกำส

ให้ประชำชน

แสดงควำม

คิดเห็นใน

โครงกำร/

กิจกรรม 

8 8 7 8 8 8 9  

4 มีรำยงำนผลกำร

ด ำเนนิงำนของ

โครงกำร/

กิจกรรมให้

ประชำชนทรำบ 

8 8 7 10 7 8 10  

5 มีกำรเปิดโอกำส

ให้ประชำชน

ตรวจสอบกำร

ด ำเนนิโครงกำร/

กิจกรรม 

8 8 7 8 7 9 8  

6 มีกำรด ำเนนิงำน

เป็นไปตำม

ระยะเวลำท่ี

ก ำหนด 

9 10 8 9 9 9 9  
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ท่ี ประเด็น ผลการประเมินตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ด้าน 1 ด้าน 2 ด้าน 3 ด้าน 4 ด้าน 5 ด้าน 6 ด้าน 7  

7 ผลกำรด ำเนนิ

โครงกำร/

กิจกรรมน ำไปสู่

กำรแก้ไขปัญหำ

ของประชำชนใน

ท้องถิ่น 

10 9 9 10 9 8 10  

8 ประโยชน์ท่ี

ประชำชนได้รับ

จำกกำรด ำเนิน

โครงกำร/

กิจกรรม 

9 9 9 10 9 10 9  

รวม 69 70 62 74 66 69 73  

ร้อยละ 86.25 87.50 77.50 92.50 82.50 86.25 91.25  

 

 

ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลฯ 

 

  1.  กำรประชมคมในกำรจดัท ำแผนชุมชน  แผนพัฒนำฯ  ขอให้มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ทำงชุมชน  

ผ่ำนทำงผู้ใหญบ่้ำนโดยเน้นย้ ำด้ำนควำมเขำ้ใจในควำมส ำคัญด้ำนกำรจดัท ำแผนพัฒนำเป็น ส ำคัญ 

  2.  ถนนในเขตเทศบำลฯ  เริ่มช ำรุดเปน็หลุมเป็นบ่อฝำกเทศบำลฯ ให้ช่วยตรวจสอบและซ่อมแซม

ให้เป็นปกต ิ   

  3.  งำนทะเบียนรำษฎร์  มีควำมเป็นไปได้ที่จะโอนยำ้ยมำอยูเ่ทศบำลไดห้รือไม่  ศกึษำแนวทำงใน

กำรด ำเนนิกำรโอนมำอยูเ่ทศบำลฯ  เพื่อให้กำรเดินทำงเป็นไปด้วยควำมสะดวก   

  4.  กำรเพิ่มห้องน้ ำสำธำรณะเพ่ือรองรับกำรให้บรกิำรในพื้นที่เทศบำล  มีจ ำนวนไมเ่พยีงพอเม่ือมี

กำรจดักิจกรรมฯ 

  5.  กิจกรรมต่ำงๆ ของกองสำธำรณสุขฯ  เช่นกำรพน่หมอกควันอยำกให้มีกำรประชำสัมพันธ์

ล่วงหน้ำ  5-6  วัน  ก่อนกำรด ำเนนิกจิกรรม  ไม่ใหก้ระช้ันชิด   

  6.  ถุงขยะ  อยำกให้ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนในพื้นทีไ่ด้มีควำมเขำ้ใจอยำ่งชัดเจนวำ่ปจัจุบนัมี

แนวทำงกำรด ำเนนิกำรอยำ่งไร  ตลอดจนคำ่ธรรมเนียมต่ำงๆ    

 

 



14 
 

ส่วนท่ี 3 

การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏบิัต ิ

   
 

วสัิยทัศน์การพัฒนา  ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

  เทศบำลต ำบลบำ้นกลำง  มีชุมชนเข้มแข็งเป็นเมืองน่ำอยู่  เศรษฐกิจมั่นคงบริหำรงำนด้วยควำมโปร่งใส  

มีกำรใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย  และด ำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

ภารกิจหลัก  ในการพัฒนาเทศบาล 

  ภารกิจหลักท่ี  1  :  กำรสร้ำงชุมชนเข้มแข็ง  โดยส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของคน  ควำมจริงและ

ชุมชนให้เข้มแข็งสำมำรถพึ่งพำตนเองและมีสว่นร่วมในกำรพัฒนำเทศบำล 

  ภารกิจหลักท่ี  2  :  กำรพัฒนำเมืองน่ำอยู่  มีกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรบริหำรจัดกำร

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน 

  ภารกิจหลักท่ี  3  :  พัฒนำเศรษฐกิจท่ีย่ังยืน  มีกำรบูรณำกำรทุนและศักยภำพทำงเศรษฐกิจ  สังคม  

วัฒนธรรม  และทรัพยำกรธรรมชำติ  ร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพในกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 

  ภารกิจหลักท่ี  4  :  กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  เพ่ือให้กำรบริหำรและกำรบริกำรประชำชน

เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

วัตถุประสงค์ในการพัฒนาเทศบาล 

  1.  วัตถุประสงค์กำรเป็นเมือง/ชุมชนเข้มแข็ง 

  2.  วัตถุประสงค์กำรเป็นเมืองน่ำอยู่ 

  3.  วัตถุประสงค์กำรเป็นเมืองท่ีมีเศรษฐกิจย่ังยืน 

  4.  วัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

จุดมุ่งหมายในการพัฒนาเทศบาล 

  1.  กำรใหบ้ริกำรพืน้ฐำน  สำธำรณูปโภค  สำธำรณูปกำรท่ีเพียงพอและทั่วถึงทุกพื้นท่ี 

  2.  ประชำชนมีอำชีพท่ีพ่ึงตนเองได้และมีรำยได้เพียงพอ 

  3.  ชุมชนน่ำอยู่และมีสิ่งแวดล้อมท่ีดี 

  4.  ประชำชนมีควำมภำคภูมิใจ  รักและหวงแหน  ศำสนำ  วัฒนธรรม 

  5.  ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ีดี 

  6.  ระบบป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยมีประสิทธิภำพ 

  7.  ประชำชนได้รับบริกำรท่ีดแีละเข้ำมำมีสว่นร่วมในกำรตรวจสอบ 
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ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกบัยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศำสตร์

จังหวัด 

กำรพัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงสมดุล

และย่ังยืน 

กำรสร้ำงสังคมแห่งวัฒนธรรม 

ควำมรู้ ภูมิปัญญำจิตสำธำรณะ 

และพัฒนำศักยภำพคนให้พร้อม

รับกับกำรเปล่ียนแปลง 

กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ 

พลังงำน และส่ิงแวดล้อมเพื่อเป็นฐำน

กำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน  

กำรสร้ำงควำมมั่นคง ปลอดภัย 

และควำมสงบสุขของประชำชน 

กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร

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

ปร ะ ช ำ ช น ท่ี มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พ 

โปร่งใส และเป็นธรรม 

ยุ ท ธ ศ ำส ต ร์

ก ำ ร พั ฒ น ำ

องค์ปกครอง

ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น 

จั ง ห วั ด

เชยีงใหม่ 

ยุ ท ธ ศ ำส ต ร์

กำรพัฒนำของ

เทศบำลต ำบล

บ้ำนกลำง 

กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน

เ พื่ อ ร อ ง รั บ ก ำ ร พั ฒ น ำ

เศรษฐกิจและสังคม 

กำรพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำน 

ก ำ ร พั ฒ น ำ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ต ำ ม

แนวทำ งปรั ชญ ำ เศ ร ษฐ กิ จ

พอเพียง 

กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของ

ประชำชน 

กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของ

ประชำชนอย่ำงท่ัวถึง 

กำรพัฒนำเศรษฐกิจ 

ก ำ ร บ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร

ท รั พ ย ำ ก ร ธ ร ร ม ช ำ ติ แ ล ะ

ส่ิงแวดล้อม 

กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ

ส่ิงแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่ำงย่ังยืน 

กำรป้องกัน บรรเทำสำธำรณภัย

และกำรรักษำควำมเป็นระเบียบ

เรียบร้อยในชุมชน 

กำรจัดระเบียบภำยในชุมชน และกำรสร้ำง

ควำมร่วมมือ ในกำรรักษำควำมสงบ

เรียบร้อย 

กำรอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสำน 

ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี

และภูมิปัญญำท้องถ่ิน 

กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 

กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดีด้วย

นวัตกรรมกำรบริหำรท่ีเหมำะสม 

กำรอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสำน 

ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี 

และภูมิปัญญำท้องถ่ิน 
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แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านกลาง (พ.ศ. 2560-2562) 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองและชนบท 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

โครงสร้ำงพืน้ฐำนของ

เมืองและชนบท 

ประชำชนได้รับควำมสะดวก

ในด้ำนกำรคมนำคม กำร

ขนส่งผลติผลทำงกำร

เกษตรและกำรท่องเท่ียว 

รวมถึงกำรได้รับบริกำรด้ำน

สำธำรณูปโภค

สำธำรณูปกำรจำกองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่ำง

ท่ัวถึง 

พัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำนทำงกำรเกษตร กำร

คมนำคมขนส่งสำธำรณูปโภคและ

สำธำรณูปกำร ท่ีสำมำรถกอ่ให้เกดิมลูค่ำทำง

เศรษฐกิจของชุมชน/ทอ้งถิ่น โดยเน้นกำร

ปรับปรุงและพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำนใหม้ี

มำตรฐำน สำมำรถรองรับกำรเชือ่มโยงในระดับ

ภูมภิำคอำเซียน 

1.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

พัฒนำระบบข้อมูลเพ่ือกำรตัดสนิใจเกี่ยวกับกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน

ด้ำนสำธำรณูปโภค โครงข่ำยคมนำคมและกำรขนส่งโดยอำศัยเทคโนโลยี

ทันสมัย เพ่ือประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรตำมควำมต้องกำรในกำร

พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของแต่ละท้องถิ่น สอดคล้องและรองรับ

ยุทธศำสตร์ควำมร่วมมืออำเซียน สำมำรถจัดล ำดับควำมส ำคัญ ควำม

จ ำเป็นหรือควำมเร่งด่วน มีข้อมูลเพียงพอท่ีจะสำมำรถลดควำมซ้ ำซ้อน

ของโครงกำร สำมำรถก ำหนดแนวทำงในกำรเช่อมโยงหรือกำรใช้

ประโยชน์ร่วมกันระหว่ำงท้องถิ่นได้อย่ำงเหมำะสมและเอื้ออ ำนวยต่อกำร

ตัดสินใจอย่ำงมีสว่นร่วม มีเหตุผล โปร่งใสและคุ้มค่ำในกำรลงทุน 

1.2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในชนบท 

      1.2.1  พัฒนำและปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น ถนน สะพำน เพิ่ม

ควำมร่วมมือระหว่ำงท้องถิ่นในกำรพัฒนำ แหล่งน้ ำที่สำมำรถใช้ประโยชน์

ร่วมกัน เชน่ อ่ำงเก็บน้ ำ ฝำยชะลอน้ ำ ฝำยแม้ว คู คลอง หนอง บึง พื้นที่แก้มลิง 

ระบบบำดำลและระบบชลประทำน เพื่อกำรเกษตร กำรอุปโภคและบริโภค 

      1.2.2  พัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำนทำงกำรเกษตรอ่ืนๆ ที่จะสำมำรถเพิ่มขีด

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงกำรเกษตรในท้องถิ่น โดยเฉพำะกำรเพิ่ม

ประสิทธิภำพกำรผลิตและลดค่ำใช้จ่ำยในกำรกระจำยสินค้ำ เช่น กำรจัดตั้ง

ดูแลตลำดกลำงรับซือ้-ขำย กำรก่อสร้ำงโรงสีชุมชน โรงปุ๋ยอินทรีย์ โกดัง ห้อง

เย็น โรงคัดบรรจุสินค้ำเกษตรของชุมชนที่ได้มำตรฐำนระดับสำกล ฯลฯ 
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองและชนบท (ต่อ) 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

โครงสร้ำงพืน้ฐำนของเมอืง

และชนบท 

ประชำชนได้รับควำมสะดวกในด้ำน

กำรคมนำคม กำรขนส่งผลิตผล

ทำงกำรเกษตรและกำรท่องเท่ียว 

รวมถึงกำรได้รับบริกำรด้ำน

สำธำรณูปโภคสำธำรณูปกำรจำก

องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นอย่ำง

ท่ัวถึง 

พัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำนทำง

กำรเกษตร กำรคมนำคมขนส่ง

สำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร 

ท่ีสำมำรถกอ่ให้เกดิมลูค่ำทำง

เศรษฐกิจของชุมชน/ทอ้งถิ่น โดย

เน้นกำรปรับปรุงและพัฒนำ

โครงสร้ำงพืน้ฐำนใหม้มีำตรฐำน 

สำมำรถรองรับกำรเชือ่มโยงใน

ระดับภมูิภำคอำเซียน 

1.3  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตเมอืง 

      1.3.1  ปรับปรุงสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรใหไ้ด้มำตรฐำน

เดยีวกัน พัฒนำโครงข่ำยดำ้นกำรคมนำคมขนส่งท้ังทำงบกและน้ ำใหม้ี

ควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง-ขนส่งสินค้ำ (ขยำยผวิหน้ำถนน บ ำรุงพืน้ผวิ

ถนน ป้ำยสญัญำณ – ไฟสญัญำณจรำจร) ตลอดจนบริกำรด้ำนโลจิสติกส์

และกำรใช้ประโยชน์จำกเครือข่ำยสำรสนเทศ 

      1.3.2  บังคับใช้ผังเมือง เพ่ือควบคุมประเภทกำรใช้ประโยชน์ท่ีดนิ 

อำคำร บำ้นเรือน สองฟำกตำมแนวทำงโครงข่ำยคมนำคม 

      1.3.3  พัฒนำโครงข่ำยถนนเชิงยุทธศำสตร์ให้เอือ้ตอ่กำรเป็น

ศูนย์กลำงท่องเท่ียวของภูมภิำคโดยเฉพำะเชิงวฒันธรรม เชงิสุขภำพและ

เชิงนิเวศ (เส้นทำงท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมบริกำรสขุภำพ เสน้ทำงจักรยำน

ผ่ำนธรรมชำติ) 

      1.3.4  บ ำรุงรักษำคู คลอง ทำงระบำยน้ ำ ระบบประปำ ตลอดจน

ระบบบ ำบัดน้ ำเสียในชุมชนเมอืง รวมถึงกำรลดทัศนอุจำดบนท้องถนนที่

เป็นอุปสรรคตอ่กำรคมนำคมและภำพลักษณ์ของกำรท่องเท่ียว เช่น ปำ้ย

โฆษณำ 

     1.3.5  ศกึษำและผลกัดันให้เกิดระบบกำรให้บริกำรสำธำรณะ ขนส่ง

มวลชนที่เหมำะสมเพ่ือรองรับกำรเจริญเติบโตของเมืองในกำรก้ำวสู่

ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

เศรษฐกิจตำมแนวทำง

ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

ไปสูค่วำมย่ังยืน 

ชุมชนยึดหลักและปฏิบัติตำม

แนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

ให้เกิดภูมิคุ้มกัน ทำงเศรษฐกิจและ

ร่วมเป็นเครือข่ำยชมุชนในด้ำนกำร

ท่องเท่ียววิสำหกิจชมุชน วสิำหกิจ

ขนำดกลำงและขนำดย่อมมีควำม

พร้อมตอ่ผลกระทบจำกกำรเข้ำ

ร่วมประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 

(AEC) 

กระตุน้และสร้ำงเครือข่ำยกำร

พัฒนำ ท่ีอยู่บนพืน้ฐำนของแนวคิด

ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงอย่ำง

เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

2.1  พัฒนาเครอืข่ายความร่วมมอืในการขบัเคล่ือนแนวคดิเศรษฐกิจ

พอเพียง 

กำรเชื่อมโยงบุคคลหรือกลุม่บุคคลที่ด ำเนนิกำรเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือร่วมสร้ำงกระแสเศรษฐกิจพอเพียงอย่ำงมีทิศทำงร่วมกนัพัฒนำ

กิจกรรมตวัอย่ำงท่ีเป็นรูปธรรมในสำขำต่ำงๆ ได้แก ่เกษตร อุตสำหกรรม 

บริกำร กำรท่องเท่ียว ตั้งแต่ระดับบุคคล ชุมชน ธุรกิจขนำดเล็ก กลำง 

จนถึงขนำดใหญ ่รว่มส่งเสริมและพัฒนำองค์ควำมรู้กระบวนกำรเรียนรู้

และขยำยผลไปสูก่ำรปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนใ์นกำรด ำเนินชีวิตและด ำเนนิ

ธุรกิจบนพืน้ฐำนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

2.2  สร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม (Cluster) 

      2.2.1  สร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงท้องถิ่นต่ำงๆ 

ตลอดจนหนว่ยงำนภำครัฐ เอกชนและสถำบันกำรเงินใหส้ำมำรถ

ด ำเนนิกำรแบบบูรณำกำร ในลักษณะกำรรวมกลุม่ (Cluster) เพ่ือร่วมกัน

พัฒนำยกระดับสินค้ำ/บริกำรตำมศกัยภำพพืน้ท่ีใหไ้ดม้ำตรฐำน 

      2.2.2  เชื่อมโยงแหล่งวิจัยและพัฒนำ ต่อยอดองค์ควำมรู้และน ำ

เทคโนโลยี ระบบบริหำรจัดกำรและควบคุมกำรผลิตมำใช้เพ่ือลดตน้ทุน 

เพ่ิมคุณภำพและมลูค่ำของสินค่ำ/บริกำร รวมถึงกำรพัฒนำบุคลำกร อนัจะ

ส่งผลให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคไดอ้ย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 

      2.2.3  สนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดร่วมกันและ

แสวงหำโอกำสทำงกำรตลำดใหม่ๆ ทัง้ในระดับประเทศและระดับนำนำชำติ

ท่ีก่อให้เกิดควำมเข้มแข็งและย่ังยืนต่อกลุม่เป้ำหมำยและเครือข่ำย 
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน  (ต่อ) 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

เศรษฐกิจตำมแนวทำง

ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

ไปสูค่วำมย่ังยืน 

ชุมชนยึดหลักและปฏิบัติตำม

แนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

ให้เกิดภูมิคุ้มกัน ทำงเศรษฐกิจและ

ร่วมเป็นเครือข่ำยชมุชนในด้ำนกำร

ท่องเท่ียววิสำหกิจชมุชน วสิำหกิจ

ขนำดกลำงและขนำดย่อมมีควำม

พร้อมตอ่ผลกระทบจำกกำรเข้ำ

ร่วมประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 

(AEC) 

กระตุน้และสร้ำงเครือข่ำยกำร

พัฒนำ ท่ีอยู่บนพืน้ฐำนของแนวคิด

ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงอย่ำง

เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

2.3  ส่งเสริมการใช้เกษตรทฤษฎใีหม่และสร้างภูมิคุม้กันระบบ

เศรษฐกิจ 

      2.3.1  ปรับโครงสร้ำงกำรผลติสู่กำรพ่ึงตนเอง ส่งเสริมกำรใช้

ทรัพยำกรธรรมชำติในท้องถิ่นเพ่ือเป็นฐำนกำรผลิตทำงด้ำนกำรเกษตร

อย่ำงคุ้มค่ำและเกิดประโยชนส์ูงสุด โดยใช้แนวคิดกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ผสมผสำนกับวถิีชวีิตดัง้เดมิ บนพ้ืนฐำนวฒันธรรมของชมุชนเป็นส ำคัญ 

      2.3.2  ส่งเสริมเกษตรปลอกภัยในชุมชน ตั้งแตก่ำรผลติจนถึงกำร

กระจำยสู่กำรตลำดตลอดจนกำรสร้ำงควำมตอ้งกำรให้กับลูกค้ำในกำร

บริโภคสินค้ำเกษตรปลอดภัยดว้ยควำมรู้และเขำ้ใจ 

      2.3.3  ส่งเสริมกำรออมในทุกระดับชุมชนเศรษฐกิจ กำรขยำยธุรกิจ

บนพืน้ฐำนและควำมพร้อมของตน ลดสิ่งจูงใจตอ่กิจกรรมทำงเศรษฐกิจใน

ลักษณะเก็งก ำไร ไม่กอ่ให้เกดิผลผลิตทำงเศรษฐกิจอย่ำงแท้จริง 

      2.3.4  ส่งเสริมให้เกดิกำรแข่งขันในกำรประกอบธุรกจิอย่ำงเป็น

รูปธรรม มีกำรกระจำยผลประโยชนอ์ย่ำงท่ัวถึง 

2.4  พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรองรับการรวมกลุ่มทาง

เศรษฐกิจและเขตการค้าเสรี 

      2.4.1  ศกึษำรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำม

เข้ำใจเกี่ยวกับกำรรวมกลุม่ทำงเศรษฐกิจและเขตกำรค้ำเสรี โดยเฉพำะ

กลุ่มประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) จัดท ำแผนพัฒนำเพ่ือสร้ำงโอกำส

หรือป้องกันผลกระทบจำกกำรรวมกลุ่มเศรษฐกิจต่อชมุชนและวิสำหกิจใน

ชุมชน 
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน  (ต่อ) 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

เศรษฐกิจตำมแนวทำง

ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

ไปสูค่วำมย่ังยืน 

ชุมชนยึดหลักและปฏิบัติตำม

แนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

ให้เกิดภูมิคุ้มกัน ทำงเศรษฐกิจและ

ร่วมเป็นเครือข่ำยชมุชนในด้ำนกำร

ท่องเท่ียววิสำหกิจชมุชน วสิำหกิจ

ขนำดกลำงและขนำดย่อมมีควำม

พร้อมตอ่ผลกระทบจำกกำรเข้ำ

ร่วมประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 

(AEC) 

กระตุน้และสร้ำงเครือข่ำยกำร

พัฒนำ ท่ีอยู่บนพืน้ฐำนของแนวคิด

ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงอย่ำง

เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

      2.4.2  พัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำกำรเกษตร หัตถกรรม 

อุตสำหกรรม มุ่งเน้นกำรพัฒนำบุคลำกร ทกัษะแรงงำน กำรวิจัยและ

พัฒนำเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำ ยกระดับกำรค้ำและบริกำรใหไ้ด้มำตรฐำน สำมำรถ

แข่งขันได้ในตลำดกำรค้ำอำเซียน 

      2.4.3  สร้ำงกำรมีสว่นร่วมและเชือ่มโยงระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ 

เอกชนและทอ้งถิ่น พฒันำกิจกรรมทำงกำรท่องเท่ียวท้ังกิจกรรมเดมิและ

กิจกรรมใหม ่ประชำสมัพันธ์เผยแพร่กิจกรรมทำงกำรท่องเท่ียวให้เป็นท่ี

รู้จักทั้งในระดับประเทศและตำ่งประเทศ 
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3.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตส่ิิงแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศำสตร์กำรบริหำร

จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ

สิ่งแวดลอ้มและระบบนิเวศ

อย่ำงย่ังยืน 

ชุมชนในพืน้ท่ีเขตจังหวัดเชียงใหมม่ี

จิตส ำนกึและพัฒนำเป็นเครือขำ่ย

ชุมชนแห่งกำรปฏิบัติในดำ้นกำร

แก้ปัญหำสิ่งแวดลอ้ม กำรจัดกำร

ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดลอ้ม

และกำรอนุรักษ์ระบบนิเวศน ์

ขับเคลื่อนกิจกรรมทำงด้ำนกำร

บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ 

สิ่งแวดลอ้มและระบบนิเวศน ์ผำ่น

เครือข่ำยและองค์กรทำงด้ำน

สิ่งแวดลอ้มอย่ำงจริงจังและ

ต่อเนือ่ง 

3.1  ปลูกจิตส านึกให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

      3.1.1  จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้ประชำชนกลุม่ต่ำงๆ มี

ควำมรู้ ควำมเข้ำใจท่ีถูกตอ้งในดำ้นกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำสิ่งแวดลอ้ม 

ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม โดยกำรสง่เสริมปลูกป่ำในพ้ืนท่ี

ต้นน้ ำ พืน้ท่ีสำธำรณะ สร้ำงฝำยต้นน้ ำล ำธำร กำรปลกูฝังเร่ืองกำรก ำจดั

ขยะมูลฝอย กำรดูแลรักษำแม่น้ ำ ล ำคลอง ไมให้เน่ำเสีย ลดกำรเผำไร่นำ 

เผำปำ่ 

      3.1.2  รณรงค์ประชำสัมพันธ์ใหช้มุชนตระหนักในคุณค่ำของ

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมในกำรผลิต

และบริโภคท่ีสง่ผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

      3.1.3  ส่งเสริมและวิจัยกำรใช้พลังงำนจำกพชืและพลงังำนทดแทน

อื่นๆ กำรอนุรักษ์พลังงำนในภำครัฐ ภำคอุตสำหกรรม เกษตรกรรม ทีอ่ยู่

อำศัยและอื่นๆ กำรปลกูจิตส ำนกึกำรใช้พลังงำนอย่ำงย่ังยืน 

3.2  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

      3.2.1  พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดลอ้ม และระบุกำรแก้ไขปัญหำสิ่งแวดลอ้ม เช่น ปัญหำหมอกควนั 

น้ ำเสีย ขยะมูลฝอยโดยให้ชมุชนด ำเนินกำรด้วยตนเองมำกขึน้อย่ำงต่อเนื่อง 
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3.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตส่ิิงแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน  (ต่อ) 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศำสตร์กำรบริหำร

จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ

สิ่งแวดลอ้มและระบบนิเวศ

อย่ำงย่ังยืน 

ชุมชนในพืน้ท่ีเขตจังหวัดเชียงใหมม่ี

จิตส ำนกึและพัฒนำเป็นเครือขำ่ย

ชุมชนแห่งกำรปฏิบัติในดำ้นกำร

แก้ปัญหำสิ่งแวดลอ้ม กำรจัดกำร

ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดลอ้ม

และกำรอนุรักษ์ระบบนิเวศน ์

ขับเคลื่อนกิจกรรมทำงด้ำนกำร

บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ 

สิ่งแวดลอ้มและระบบนิเวศน ์ผำ่น

เครือข่ำยและองค์กรทำงด้ำน

สิ่งแวดลอ้มอย่ำงจริงจังและ

ต่อเนือ่ง 

      3.2.2  กำรก ำหนดบทบัญญัตขิ้อบังคับและกฎหมำยท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ปรับปรุงกฎระเบียบด้ำนสิ่งแวดลอ้มให้สอดคลอ้งกับแต่ละพืน้ท่ี กำร

ก ำหนดขอบเขตพืน้ท่ี (Zoning) อย่ำงเป็นรูปธรรม และบังคับใช้อย่ำงจริงจัง

เพ่ือควบคุมกิจกรรมท่ีสง่ผลต่อคุณภำพชวีิต เพ่ิมพืน้ท่ีสเีขียว (EcoTown) 

เพ่ือสุขภำพของคนในพืน้ท่ีเมอืง 

      3.2.3  ส่งเสริมกำรจัดตั้งกลุม่และเครือข่ำยในกำรบริหำรจัดกำร

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม บูรณำกำรในกำรบริหำรจัดกำร

ปัญหำสิ่งแวดลอ้ม เช่น หมอกควนัไฟป่ำและทกุภัยระหว่ำงหน่วยงำน

องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น หนว่ยงำนภำครัฐและภำคีพัฒนำท่ีเกี่ยวขอ้ง 

3.3  พัฒนาชมุชนตัวอย่างแห่งความส าเร็จท่ีเป็นรปูธรรม 

สร้ำงองค์ควำมรู้จำกกำรศกึษำดูงำนกำรหำตน้แบบท่ีดใีนกำรบริหำร

จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศท่ีด ีเพ่ือน ำมำเป็น

แบบอย่ำงแนวทำงปฏิบัติและขยำยผลสูชุ่มชนและท้องถิ่นอืน่ โดยกำรมี

ส่วนร่วมของชมุชน องค์กรภำคเอกชน เช่น กำรพัฒนำระบบกำรก ำจัดขยะ

มูลฝอย กำรแก้ไขปัญหำหมอกควันและไฟป่ำ กำรแก้ไขปัญหำน้ ำเสียและ

แม่น้ ำ ล ำคลอง 
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4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและสืบสานศลิปวัฒนธรรม  จารีต  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศำสตร์กำรอนุรักษ์

ฟ้ืนฟูและสืบสำนศลิปะ 

วัฒนธรรมจำรีต ประเพณี

และภมูิปัญญำท้องถิ่น 

ชุมชนและองค์กรภำคสังคมใน

ท้องถิ่นสำมำรถอนุรักษ์  ฟื้นฟูและ

สืบสำนศลิปวัฒนธรรม จำรีต

ประเพณี และภมูิปัญญำอันเป็น

เอกลกัษณ์ของท้องถิน่ของตนให้

ด ำรงอยู่ไดอ้ย่ำงย่ังยืน 

ก ำหนดให้กำรอนุรักษว์ัฒนธรรม

ล้ำนนำเป็นวำระท่ีส ำคัญของ

องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจังหวัด

เชยีงใหม่  ในกำรด ำเนนิกิจกรรม

ร่วมกับองค์กรเอกชน 

สถำบันกำรศกึษำ และหนว่ยงำนท่ี

เกี่ยวขอ้งโดยเน้นกำรมีสว่นร่วม

ของชมุชนในกำรสร้ำงจิตส ำนกึและ

ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติท่ีเป็น

รูปธรรม ทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรม 

จำรีตประเพณี ภำษำพืน้เมอืง กำร

แต่งกำยพืน้เมอืงและภมูิปัญญำ

ท้องถิ่น 

4.1  พัฒนาองค์ความรูด้้านศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น    

      4.1.1  กำรจัดกำรองค์ควำมรู้ทำงวัฒนธรรมและทุนทำงสังคมด้วย

กำรสร้ำงแหล่งเรียนรู้เพ่ือกำรสืบค้นภมูิปัญญำ/อัตลกัษณ์ท้องถิ่น พฒันำ

ระบบข้อมูลและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้วำงแผนพัฒนำและเชื่อมโยงแหล่งกำร

เรียนรู้ เช่น กำรใช้วัด สถำนศกึษำหรือสถำนที่ท่ีเหมำะสมในกำรจัดกำร

เรียนกำรสอน ภำษำท้องถิน่ให้เยำวชนและผู้ท่ีสนใจในท้องถิน่ 

      4.1.2  ปลูกจิตส ำนึกในระดับครอบครัวอนัเป็นสถำบันรำกฐำนของ

กำรปลูกจิตส ำนึกให้เด็กและเยำวชนในชมุชนนอกเหนอืจำก

สถำบันกำรศกึษำ 

      4.1.3  อนุรักษ์วฒันธรรมชนเผ่ำในท้องถิน่  รณรงค์กำรใช้ภำษำ/กำร

แต่งกำยล้ำนนำ  กำรอนุรักษอ์ักษรเมอืง  ตนตรีพ้ืนเมอืง  สง่เสริม

วัฒนธรรมประเพณีในโรงเรียนฯ 

4.2  ส่งเสริมและเชื่อมโยงวถิชีีวิตชุมชนกับศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

      4.2.1  สร้ำงควำมเชือ่มโยงระหว่ำงศลิปวัฒนธรรมวิถชีีวิตคนท้องถิ่น

ในปัจจุบัน รวมท้ังส่งเสริมเพ่ือใหชุ้มชนและเยำวชนเห็นควำมส ำคัญของ

ประเพณี วัฒนธรรมล้ำนนำ กำรจัดกิจกรรมและกำรสร้ำงกลุ่มส่งเสริม

วัฒนธรรมล้ำนนำและคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงกิจกรรมทำงศำสนำ 

ตลอดจนกำรป้องกันผลกระทบจำกกำรเข้ำมำของวฒันธรรมต่ำงชำติท่ีมี

ต่อวถิีชวีิตชมุชนอย่ำงเหมำะสม 
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4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและสืบสานศลิปวัฒนธรรม  จารีต  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  (ต่อ) 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศำสตร์กำรอนุรักษ์

ฟ้ืนฟูและสืบสำนศลิปะ 

วัฒนธรรมจำรีต ประเพณี

และภมูิปัญญำท้องถิ่น 

ชุมชนและองค์กรภำคสังคมใน

ท้องถิ่นสำมำรถอนุรักษ์  ฟื้นฟูและ

สืบสำนศลิปวัฒนธรรม จำรีต

ประเพณี และภมูิปัญญำอันเป็น

เอกลกัษณ์ของท้องถิน่ของตนให้

ด ำรงอยู่ไดอ้ย่ำงย่ังยืน 

ก ำหนดให้กำรอนุรักษว์ัฒนธรรม

ล้ำนนำเป็นวำระท่ีส ำคัญของ

องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจังหวัด

เชียงใหม่  ในกำรด ำเนนิกิจกรรม

ร่วมกับองค์กรเอกชน 

สถำบันกำรศกึษำ และหนว่ยงำนท่ี

เกี่ยวขอ้งโดยเน้นกำรมีสว่นร่วม

ของชมุชนในกำรสร้ำงจิตส ำนกึและ

ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติท่ีเป็น

รูปธรรม ทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรม 

จำรีตประเพณี ภำษำพืน้เมอืง กำร

แต่งกำยพืน้เมอืงและภมูิปัญญำ

ท้องถิ่น 

      4.2.2  ส่งเสริม  สนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำและสร้ำงสรรค์งำนศลิปะ 

ภูมิปัญญำท้องถิน่สำขำต่ำงๆ โดยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้ำงกลุม่

กิจกรรมศลิปะท่ีเกี่ยวขอ้งกับภมูิปัญญำท้องถิ่น 

      4.2.3  เชื่อมโยงระหว่ำงศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นสูก่ำร

สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียวอย่ำงมีทิศทำงและ

เหมำะสม      

 

4.3  ส่งเสริมและอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น 

      4.3.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกดิกำรอนุรักษด์้ำนสถำปัตยกรรม

ต่ำงๆ แห่งล้ำนนำ มกีำรออกแบบหรือก่อสร้ำงโดยคงเอกลกัษณ์ทำงด้ำน

ศลิปะ 

      4.3.2  สร้ำงเครือข่ำยบุคลำกรหรือกลุ่มบุคคล ที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับ

กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนทำงด้ำนสถำปตัยกรรม ใหม้ีสว่นร่วมในกำรพัฒนำ

เมืองให้คงเอกลกัษณ์ทำงด้ำนสถำปัตยกรรมล้ำนนำ และท่ีเกี่ยวขอ้งในกำร

บูรณะฟ้ืนฟูแหล่งโบรำณสถำน แหลง่ประวัติศำสตร์ท่ีส ำคัญ 
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

คุณภำพชีวติของประชำชน

และกลุม่ดอ้ยโอกำสใน

สังคม 

ประชำชนกลุ่มต่ำงๆ โดยเฉพำะ

กลุ่มเด็กและเยำวชนผู้สูงอำยุ คน

พิกำรและผู้ประสบปัญหำทำง

สังคมได้รับบริกำรและสวสัดิกำร

จำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อย่ำงท่ัวถึง รวดเร็วและเป็นธรรม

บนพืน้ฐำนของกำรพ่ึงพำตนเอง 

สร้ำงโอกำสและพัฒนำศักยภำพ

กลุ่มเป้ำหมำย เช่น เดก็ เยำชน 

สตรี ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำรและ

ผู้ดอ้ยโอกำสใหม้ีควำมรู้ ทักษะ 

กำรประกอบอำชีพ สำมำรถพึ่งพำ 

ปกป้องตนเองและชมุชนของตนได้

อย่ำงย่ังยืน 

5.1  ส่งเสริมให้ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

      5.1.1  จัดให้มศีูนย์กำรเรียนรู้ดำ้นตำ่งๆ ท่ีเป็นกำรศกึษำท้ังในระบบ

และนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยท่ีมีคุณภำพพร้อมท้ังเสริมสร้ำง

สภำพแวดลอ้มแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่ีเหมำะสมและเพียงพอส ำหรับ

ประชำชน กลุม่อำชีพและกำรรวมกลุม่ตำมอัธยำศัย 

      5.1.2  สร้ำงโอกำสของกำรเข้ำถึงแหล่งศกึษำเรียนรู้ส ำหรับกลุม่ท่ี

แตกต่ำงในสังคมอย่ำงท่ัวถึง 

      5.1.3  ส่งเสริม พัฒนำและยกระดับคุณภำพมำตรฐำนบริกำรทำง

ศกึษำของสถำนศกึษำในสังกัดเพ่ือลดควำมเหลือ่มล้ ำและสร้ำงโอกำสทำง

กำรศึกษำส ำหรับประชำชนทุกระดับ พัฒนำควำมพร้อมตอ่กำรเข้ำสู่

ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน  

5.2  ส่งเสรมิสุขภาวะ 

      5.2.1  พัฒนำระบบสวสัดิกำรและบริกำรสขุภำพทำงด้ำนสร้ำงเสริม

สุขภำพ ปอ้งกันโรค รักษำพยำบำลและฟ้ืนฟูสมรรถภำพท่ีมคุีณภำพ

มำตรฐำน โดยให้ประชำชนในชมุชนสำมำรถเขำ้ถึงบริกำรไดส้ะดวกและ

ท่ัวถึง 

      5.2.2  กำรสง่เสริมและสนับสนุนให้ประชำชนมีทักษะในกำรดูแล

สุขภำพของตนเอง รวมถึงกำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งท้ัง

ร่ำงกำยและจติใจของคนในชมุชน โดยเฉพำะกลุม่เยำวชนและผู้สูงอำยุ 
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม  (ต่อ) 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

คุณภำพชีวติของประชำชน

และกลุม่ดอ้ยโอกำสใน

สังคม 

ประชำชนกลุ่มต่ำงๆ โดยเฉพำะ

กลุ่มเด็กและเยำวชนผู้สูงอำยุ คน

พิกำรและผู้ประสบปัญหำทำง

สังคมได้รับบริกำรและสวสัดิกำร

จำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อย่ำงท่ัวถึง รวดเร็วและเป็นธรรม

บนพืน้ฐำนของกำรพ่ึงพำตนเอง 

สร้ำงโอกำสและพัฒนำศักยภำพ

กลุ่มเป้ำหมำย เช่น เดก็ เยำชน 

สตรี ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำรและ

ผู้ดอ้ยโอกำสใหม้ีควำมรู้ ทักษะ 

กำรประกอบอำชีพ สำมำรถพึ่งพำ 

ปกป้องตนเองและชมุชนของตนได้

อย่ำงย่ังยืน 

5.3  สงเคราะห์กลุ่มคนด้อยโอกาส 

ด ำเนนิกำรรวบรวมขอ้มูลผูด้้อยโอกำสในทอ้งถิ่น เพ่ือก ำหนดแนวทำงใน

กำรสงเครำะห์ผู้ท่ีดอ้ยโอกำส ผูสู้งอำยุ ผู้ประสบปัญหำสังคม ทัง้ในด้ำน

กำรศึกษำ กำรพัฒนำอำชีพ กำรเข้ำถึงปัจจัยกำรยังชีพ กำรผลิต ตลอดจน

กำรด ำเนินกำรพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำน เชน่ อำสำธำรณูปโภค ที่เพียงพอ

และเหมำะสมส ำหรับผู้ดอ้ยโอกำสทุกกลุม่  

5.4  ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

      5.4.1  ส่งเสริม  และพัฒนำกำรรวมกลุม่อำชีพให้แกป่ระชำชนใน

ชุมชน/ท้องถิน่  ตำมศกัยภำพของชมุชน  เพ่ือใหม้ีงำนท ำ มีรำยได้ พึ่งพำ

ตนเองได ้

      5.4.2  ส่งเสริมใหม้ีกำรสร้ำงเครือข่ำยอำสำสมัครชมุชนทุกภำคส่วน 

(ภำครัฐ/ผู้สูงอำยุ/เยำวชน/กลุม่อื่นๆ)เพ่ือกำรเฝ้ำระวังและรักษำควำมสงบ

เรียบร้อยของชมุชน รวมถึงกำรจัดกิจกรรมด้ำนตำ่งๆ เพ่ือสร้ำงจิตส ำนกึ

และควำมสมัพันธ์ท่ีดแีก่สมำชิกเพ่ือควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยและ

คุณภำพชีวติท่ีดขีองชมุชน 

      5.4.3  กำรศึกษำ  ติดตำม  เฝ้ำระวังเพ่ือป้องกันผลกระทบทำงสังคม

จำกกำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำและบริกำร  ตำมขอ้ตกลงกำรร่วมกลุม่

ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนท่ีมตี่อชุมชน 
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6.  ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศำสตร์กำรจัดระเบียบ

ภำยในชมุชนและกำรสร้ำง

ควำมร่วมมอืในกำรรักษำ

ควำมสงบเรียบร้อย 

ประชำชนมีควำมสำมัคคีและควำม

สมำนฉันทใ์นหมู่คณะสำมำรถ

ป้องกันและรับมอืกับสำธำรณภัย

ต่ำงๆ ไดอ้ย่ำง มีประสิทธิภำพ

สำมำรถลดปญัหำยำเสพตดิและ

ควำมไม่ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สนิในชุมชน 

ส่งเสริมเครือข่ำยภำคประชำชนให้

มีควำมสำมัคคีตระหนกัและมีสว่น

ร่วมในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ

ในชุมชนโดยชมุชนพัฒนำบุคลำกร 

เทคโนโลยี และกระบวนกำรอื่นท่ี

ก่อให้เกิดควำมสงบเรียบร้อย และ

ควำมปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สนิภำยในชมุชน 

6.1  ปลูกจิตส านึกด้านความร่วมมอืในการดูแลปอ้งกันภัยในชมุชน 

      6.1.1  ปลูกจิตส ำนึกและสร้ำงควำมตระหนักกำรให้ควำมร่วมมอืและ

กำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อปัญหำท่ีส่งผลกระทบต่อคนสว่นรวมในชมุชน 

และสังคมในวงกว้ำง 

      6.1.2  สร้ำงกิจกรรมส่งเสริมกำรมีสว่นร่วม เพ่ือพัฒนำควำมเขม้แข็ง

และควำมสำมัคคีของหมู่บ้ำน เปิดโอกำสให้ทุกภำคสว่นมีโอกำสในกำร

เสนอปัญหำ ควำมต้องกำรและก ำหนดนโยบำย กฎระเบียบท่ีเกี่ยวขอ้งกับ

ชุมชนของตน 

      6.1.3  สร้ำงเครือข่ำยชมุชนและอำสำสมัคร ในกำรเฝำ้ระวัง ใหข้้อมูล

ประชำสมัพันธ์และรณรงค์ป้องกันภัยต่ำงๆ ท่ีอำจเกดิในชมุชน อนัเกี่ยวกับ

กำรละเมิดกฎหมำยของรัฐ และกำรประกอบอำชีพท่ีผิดกฎหมำย รวมถึง

ภัยจำกอุบัติเหตุจรำจรบนท้องถนน 

6.2  เสรมิสร้างประสิทธิภาพในการปอ้งกัน บรรเทาสาธารณภัยและ

การรักษาความสงบปลอดภัยแก่ชุมชน 

      6.2.1  ส่งเสริมกำรสร้ำงเครือข่ำยอำสำสมัครชมุชน เช่น ต ำรวจบ้ำน 

กลุ่มดับไฟป่ำ โดยมกีำรสนับสนนุงบประมำณและสิ่งจูงใจในกำรด ำเนิน

กิจกรรมจิตอำสำของประชำชนในชมุชนเพ่ือดูแลควำมสงบเรียบร้อย ควำม

ปลอดภัยท้ังชีวิตและทรัพย์สนิ 
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6.  ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย  (ต่อ) 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศำสตร์กำรจัดระเบียบ

ภำยในชมุชนและกำรสร้ำง

ควำมร่วมมอืในกำรรักษำ

ควำมสงบเรียบร้อย 

ประชำชนมีควำมสำมัคคีและควำม

สมำนฉันทใ์นหมู่คณะสำมำรถ

ป้องกันและรับมอืกับสำธำรณภัย

ต่ำงๆ ไดอ้ย่ำง มีประสิทธิภำพ

สำมำรถลดปญัหำยำเสพตดิและ

ควำมไม่ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สนิในชุมชน 

ส่งเสริมเครือข่ำยภำคประชำชนให้

มีควำมสำมัคคีตระหนกัและมีสว่น

ร่วมในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ

ในชุมชนโดยชมุชนพัฒนำบุคลำกร 

เทคโนโลยี และกระบวนกำรอื่นท่ี

ก่อให้เกิดควำมสงบเรียบร้อย และ

ควำมปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สนิภำยในชมุชน 

      6.2.2  พัฒนำและปรับปรุงระบบและประสิทธิภำพงำนกำรป้องกนั

บรรเทำสำธำรณภัยและรักษำควำมสงบปลอดภัยในชมุชนอย่ำงพอเพียงใน

ด้ำนบุคลำกร งบประมำณ เคร่ืองมอือุปกรณ์เทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำน

กำรบริหำรจัดกำรและบรรเทำสำธำรณภัยในภำพรวมร่วมกนัระหว่ำง

หน่วยงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หนว่ยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน 

 

6.3  ปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ  อบายมขุและปัญหาแรงงาน

ต่างด้าว 

      6.3.1  บูรณำกำรควำมร่วมมอืระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

กับหนว่ยงำนท่ีเกี่ยวขอ้งในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดและอบำยมุข  เช่น  

โรงเรียน วัด องค์กรภำคเอกชน ผู้ประกอบกำรและประชำชนในท้องถิน่ 

ฯลฯ เพ่ือก ำหนดมำตรกำรเฝำ้ระวัง ปอ้งกันและแก้ไขปัญหำท่ีจะเกิดขึน้

อย่ำงต่อเนือ่งและจริงจัง ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชมุชนและสงัคมอย่ำงเป็น

ระบบ 

      6.3.2  พัฒนำระบบกำรคุ้มครองแรงงำนต่ำงด้ำว ตลอดจนเตรียม

ควำมพร้อม เฝ้ำระวังและปอ้งกันปญัหำจำกแรงงำนต่ำงด้ำวท้ังในระบบ

และนอกระบบตำมกฎหมำย ที่เป็นผลกระทบจำกกำรเข้ำร่วมประชำคม

เศรษฐกิจอำเซียน 
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7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  ด้วยนวัตกรรมการบริหารท่ีเหมาะสม 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศำสตร์กำรบริหำร

จัดกำรบ้ำนเมืองท่ีด ีด้วย

นวัตกรรมกำรบริหำรท่ี

เหมำะสม 

องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นมี

กระบวนกำรบริหำรจัดกำรภำยใต้

หลักธรรมำภิบำลและกำร

จัดบริกำรสำธำรณะแก่ประชำชนท่ี

มีประสิทธิภำพและเกดิผลสัมฤทธ์ิ 

ใช้เทคโนโลยีและกำรจัดกำร

สมัยใหม่ท่ีเหมำะสมส ำหรับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพของ

หน่วยงำนพัฒนำศักยภำพของ

บุคลำกรและสร้ำงระบบควำม

ร่วมมือระหว่ำงหนว่ยงำน 

7.1  สร้างจิตส านึกและพัฒนาขดีความสามารถบุคลากรท้องถิ่น 

เสริมสร้ำงจิตส ำนึก สร้ำงขวญัและก ำลังใจ และกระบวนทัศน์ในกำรท ำงำน

ของบุคลำกรท้องถิ่นในทุกระดับตลอดจนพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร

ท้องถิ่นใหม้ีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนและกำรบริกำร

ประชำชนใหม้ีประสทิธิภำพเพ่ิมขึน้ เพ่ือให้ประชำชนได้รับควำมพึงพอใจ

และสำมำรถสนับสนุนกำรขับเคลือ่นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของท้องถิ่นและ

จังหวัด ตลอดจนพัฒนำนวัตกรรมกำรให้บริกำรเพ่ือเตรียมควำมพร้อมกำร

พัฒนำทอ้งถิ่นสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 

7.2  เสรมิสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการ 

      7.2.1  พัฒนำและปรับปรุงประสิทธิภำพระบบงำนและกำรใหบ้ริกำร

ประชำชน โดยมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิและควำมคุ้มค่ำในกำรปฏิบัติภำรกิจ 

ค ำนึงถึงควำมตอ้งกำรของประชำชนจัดหำเคร่ืองมือและประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีท่ีเหมำะสมำเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรใหบ้ริกำร 

      7.2.2  พัฒนำกลไกกำรท ำงำนท่ีเขม้แข็งและโปร่งใส โดยอำศัยควำม

ร่วมมือเป็นภำคีหรือข้อตกลงควำมร่วมมือ และกำรบูรณำกำรระหว่ำง

หน่วยงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์สำธำรณะของ

ผู้รับบริกำรเป็นหลกั ภำยใต้กำรตัดสินใจท่ียึดหลักคุณธรรมจริยธรรม กำร

รับผิดชอบตอ่ส่วนรวม กำรพร้อมรับกำรตรวจสอบจำกประชำชน และ

ปฏิบัติตำมกฎหมำยท่ีเกี่ยวขอ้ง มกีำรเปิดเผยข้อมูลหน่วยงำนคำมกฎหมำย 
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7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  ด้วยนวัตกรรมการบริหารท่ีเหมาะสม  (ต่อ) 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศำสตร์กำรบริหำร

จัดกำรบ้ำนเมืองท่ีด ีด้วย

นวัตกรรมกำรบริหำรท่ี

เหมำะสม 

องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นมี

กระบวนกำรบริหำรจัดกำรภำยใต้

หลักธรรมำภิบำลและกำร

จัดบริกำรสำธำรณะแก่ประชำชนท่ี

มีประสิทธิภำพและเกดิผลสัมฤทธ์ิ 

ใช้เทคโนโลยีและกำรจัดกำร

สมัยใหม่ท่ีเหมำะสมส ำหรับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพของ

หน่วยงำนพัฒนำศักยภำพของ

บุคลำกรและสร้ำงระบบควำม

ร่วมมือระหว่ำงหนว่ยงำน 

7.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบควบคุม 

      7.3.1  ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกชมุชน  

กลุ่มองค์กร  หน่วยงำนและผูม้ีสว่นได้เสียจำกกำรด ำเนินงำนในกำรพัฒนำ

ของท้องถิ่น และเปิดโอกำสให้มสี่วนร่วมในกำรเสนอแนะควำมคิดเห็นใน

กำรก ำหนดบทบัญญัติ  กฎระเบียบท่ีเกี่ยวขอ้ง  เพ่ือประสำนประโยชน์ของ

ภำคส่วนต่ำงๆ ให้เสมอภำคและมีควำมสมดลุ 

      7.3.2  ส่งเสริมและจัดใหม้ีระบบกำรควบคุมภำยในองค์กรภำครัฐ

ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดและส่งเสริมให้มกีำรตรวจสอบจำกทกุภำคสว่น 
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ส่วนท่ี 3 

บัญชีโครงการพัฒนา 
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

(ผลผลิตโครงการ) พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 (KPI)

1 โครงการประชุมเชิง 

บรูณาการกับ อปท. ที่

เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย

และแผนการก่อสร้าง

เพื่อเป็นการหารือ

ระหวา่ง อปท.ใน

การหาข้อสรุป

ทศิทางแผนการ

ก่อสร้าง

1  คร้ัง / ปี            30,000          30,000            30,000  ร้อยละของ

 อปท. ที่เข้า

ร่วมกิจกรรม

งานก่อสร้าง

โครงสร้างพื้นฐาน

ของเทศบาลฯ มีกา

รบรูณาการอย่าง

เป็นระบบ

กองช่าง

2 โครงการจัดท าผังเมือง

รวมชุมชนเทศบาลฯ

เพื่อพัฒนาระบบ

การวางผังเมืองรวม

1  คร้ัง / ปี            50,000          50,000            50,000  ร้อยละของ

ผู้เข้าร่วม

โครงการ

เทศบาลฯ ได้

พัฒนาระบบผัง

เมืองชุมชนรวม

กองช่าง

3 โครงการติดตั้งปา้ย

เตือน ปา้ยบังคับ และตี

เส้นชลอความเร็ว

มีปา้ยเตือน ปา้ย

บังคับ ช่วยลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

ในเขต

เทศบาลฯ

100,000      100,000     100,000       ร้อยละของ

จ านวน

อุบัติเหตุ

ลดลง

มีปา้ยเตือน ปา้ย

บังคับ ช่วยลดการ

เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

5.2 รายละเอียดโครงการ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)

เทศบาลต าบลบ้านกลาง

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมอืงและชนบท

1.1  แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา (บาท)

(2558 : 30,000)

(2558 : 50,000)

(2558 : 100,000)

(2558 : 30,000) (2558 : 30,000)

(2558 : 50,000) (2558 : 50,000)

(2558 : 100,000) (2558 : 100,000)

(2558 : 100,000) (2558 : 100,000) (2558 : 100,000)
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

(ผลผลิตโครงการ) พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 (KPI)

7 โครงการปรับปรุงภูมิ

ทัศน์บริเวณสถานศึกษา

เพื่อให้บริเวณ

สถานศึกษามีความ

เป็นระเบยีบ 

สวยงาม

สถานศึกษา

ในสังกัด 

จ านวน 1 แห่ง

        200,000    -      -   ร้อยละของ

รักเรียนที่

เพิ่มขึ้น

บริเวณ

สถานศึกษามี

ความสวยงามและ

เหมาะสม

กอง

การศึกษา 

ร.ร.

เทศบาล 1

8 โครงการปรับปรุง

ห้องสมุดสถานศึกษา

เพื่อสถานศึกษามี

ห้องสมุดไวบ้ริการ

นักเรียนอย่าง

เพียงพอ

ห้องสมุด

โรงเรียน

เทศบาล 1

        200,000    -      -   ร้อยละ 60 

ของนักเรียน

เข้าใช้

บริการ

ห้องสมุด

นักเรียน ครู และ

ชุมชนสามารถใช้

ห้องสมุดค้นควา้

หาความรู้ด้วย

ตนเองอย่างเพียงพอ

กอง

การศึกษา 

ร.ร.

เทศบาล 1

9 โครงการก่อสร้างสวน

สุขภาพ

เพื่อให้สถานศึกษา

มีสวนสุขภาพ

ส าหรับนักเรียน

และประชาชน

สวนสุขภาพ

โรงเรียน

เทศบาล 1

        200,000    -      -   ร้อยละ 60 

มีสุขภาพที่

ดีขึ้น

นักเรียนและ

ประชาชนในชุมชน

มีสถานที่พักผ่อน

กอง

การศึกษา 

ร.ร.

เทศบาล 1

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา (บาท)

ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

(2559 : 200,000)
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

(ผลผลิตโครงการ) พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 (KPI)

10 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคอ าเภอสันปา่

ตองตามโครงการขยาย

เขตไฟฟ้าภายในเขต

เทศบาลฯ

เพื่อให้ประชาชนใน

เขตเทศบาลมี

ไฟฟ้าส่องสวา่ง

อย่างทั่วถึงและ

เพียงพอ

ตลอดปี         500,000        500,000          500,000 ร้อยละของ

ประชาชน

ในพื้นที่มี

ไฟฟ้าใช้

เพียงพอ

ประชาชนได้มี

ไฟฟ้าส่องสวา่ง

อย่างทั่วถึงปอ้งกัน

การเกิดอุบัติเหตุ

และปัญหาอืน่ๆ

กองช่าง

วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา (บาท)

ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

โครงการอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณะประโยชน์

ที่ โครงการ

(2558 : 1,000,000) (2558 : 1,000,000) (2558 : 1,000,000)
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

(ผลผลิตโครงการ) พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 (KPI)

1 โครงการก่อสร้างร้ัว 

คสล. รอบที่ดินอาคาร

ส านักงานใหม่ หมู่ที่ 2 

ต.บา้นกลาง

เพื่อความปลอดภัย

ในชีวติและ

ทรัพย์สินของทาง

ราชการ

1 แห่ง    -       1,000,000       1,000,000 ร้ัว คสล. มี

ประสิทธิภาพ

มีความพร้อมและ

ความปลอดภัยใน

ทรัพย์สินของทาง

ราชการ

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างสนาม

กีฬาในที่ดินอาคาร

ส านักงานใหม่

เพื่อรองรับอาคาร

ส านักงานแห่งใหม่

1 แห่ง    -          500,000          500,000 ร้อยละ 60 

ประชาชนมี

ความพึง

พอใจ

บริเวณส านักงานมี

ความพร้อมในการ

ให้บริการ

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้าง

อาคารออกก าลังกาย

พร้อมอุปกรณ์ออก

ก าลังกายส าหรับออก

ก าลังกาย

เพื่อให้ประชาชนมี

สถานที่ออกก าลัง

กาย

1 แห่ง    -       2,500,000       2,500,000 ร้อยละ 60 

ประชาชนมี

ความพึง

พอใจ

ประชาชนมี

สุขภาพสมบรูณ์

แข็งแรง

กองช่าง

งบประมาณและที่มา (บาท)
ผลที่คาดวา่จะได้รับ

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

1.2  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชนบท

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

(2558 : 1,000,000) (2558 : 1,000,000)

(2558 : 1,000,000) (2558 : 1,000,000)
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

(ผลผลิตโครงการ) พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 (KPI)

บ้านต้นแหนหลวง

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 

ซอย 3 บา้นต้นแหน

หลวง

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปอย่าง

สะดวกปลอดภัย

ถนนใน

หมู่บา้น 

จ านวน 1 แห่ง

        300,000    -      -    จ านวนของ

ถนนที่ได้

ด าเนินการ

ก่อสร้าง

การสัญจรไปมามี

ความสะดวก

ปลอดภัยย่ิงขึ้น

กองช่าง

5 เทลานคอนกรีตทับไหล่

ทางภายในหมู่บา้นต้น

แหนหลวง

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปอย่าง

สะดวกปลอดภัย

เทลาน

คอนกรีตไหล่

ทางถนนใน

หมู่บา้น

   -          200,000    -    จ านวนของ

ถนนที่ได้

ด าเนินการ

ก่อสร้าง

การสัญจรไปมามี

ความสะดวก

ปลอดภัยย่ิงขึ้น

กองช่าง

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 

ซอย 15 บา้นต้นแหน

หลวง

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปอย่าง

สะดวกปลอดภัย

ถนนใน

หมู่บา้น 

จ านวน 1 แห่ง

        250,000    -      -    จ านวนของ

ถนนที่ได้

ด าเนินการ

ก่อสร้าง

การสัญจรไปมามี

ความสะดวก

ปลอดภัยย่ิงขึ้น

กองช่าง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา (บาท)

ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

(ผลผลิตโครงการ) พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 (KPI)

บ้านทุ่งเสี้ยว

7 ก่อสร้างถนนลาดยาง

ซอยเข้าบา้นทองอนิ  

บา้นแพะแม่ปุก หมู่ที่ 3

 ต.บา้นกลาง (ทุง่เสี้ยว)

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย

ถนนลาดยาง

สายบา้นนาย

อนิ บา้นแพะ

แม่ปุก จ านวน

 1 แห่ง

        300,000    -      -    จ านวนของ

ถนนที่ได้

ด าเนินการ

ก่อสร้าง

การสัญจรไปมามี

ความสะดวก

ปลอดภัยย่ิงขึ้น

กองช่าง

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 

(โอเวอร์เลย์) สายหลัง

วดัถึงทา้วโลกา

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย

ถนนคอนกรีต

 สายหลังวดั

ถึงทา้วโลกา 

จ านวน 1 แห่ง

        900,000    -      -    จ านวนของ

ถนนที่ได้

ด าเนินการ

ก่อสร้าง

การสัญจรไปมามี

ความสะดวก

ปลอดภัยย่ิงขึ้น

กองช่าง

วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา (บาท)

ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

(ผลผลิตโครงการ) พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 (KPI)

บ้านท้องฝาย

9 ก่อสร้างเมรุเผาศพของ

หมู่บา้นทอ้งฝาย

เพื่อให้มีศาสน

สถานประกอบพิธี

ทางศาสนา

ก่อสร้างเมรุ

เผาศพประจ า

หมู่บา้น

     1,200,000    -      -    เมรุเผาศพที่

ใช้งานได้มี

คุณภาพ

มีศาสนสถานที่ใช้

ประกอบพิธีทาง

ศาสนา

กองช่าง

10 ก่อสร้างห้องส้วม

สาธารณะ ปา่ช้าบา้น

ทอ้งฝาย

เพื่ออ านวยความ

สะดวกให้ผู้มาใช้

บริการตามโอกาส

ห้องส้วม

สาธารณะ 

จ านวน 1 แห่ง

   -          300,000    -    จ าวนห้อง

ส้วมที่ใช้งาน

ได้มี

ประสิทธิภาพ

มีห้องส้วนใช้ในปา่

ช้าบา้นทอ้งฝาย

กองช่าง

11 ขยายลานคอนกรีต/

ลาดยาง ต่อจากจุดเดิม

 ปา่ช้าบา้นทอ้งฝาย

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย

ถนนคอนกรีต

ในหมู่บา้น

   -          200,000    -    จ านวนของ

ถนนที่ได้

ด าเนินการ

ก่อสร้าง

การสัญจรไปมามี

ความสะดวก

ปลอดภัยย่ิงขึ้น

กองช่าง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา (บาท)

ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

(ผลผลิตโครงการ) พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 (KPI)

บ้านป่าสัก

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 

สายหลักต่อจากจุดเดิม

หลังวดับา้นปา่สัก

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย

ถนนคอนกรีต

 จ านวน 1 

แห่ง

         600,000    -      -    จ านวนของ

ถนนที่ได้

ด าเนินการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกและ

ปลอดภัย

กองช่าง

13 ก่อสร้างสะพานข้าม

คลองชลประทานทาง

ไปบา้นต้นกอก

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย

สะพานข้าม

คลองขล

ประธาน 

จ านวน 1 แห่ง

   -          450,000    -    สะพานที่

สามารถใช้

ประโยชน์ได้

อย่าง

ปลอดภัย

ประชาชนสามารถ

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกและ

ปลอดภัย

กองช่าง

14 ก่อสร้างรางระบายน้ า 

ซอย 7 บา้นปา่สัก

เพื่อปอ้งกันและ

แก้ไขปัญหาอุทกภัย

รางระบายน้ า

 ซอย 7 

จ านวน 1 แห่ง

   -          300,000    -    จ านวนราง

ระบายน้ าที่

ได้

ด าเนินการ

ก่อสร้าง

สามารถปอ้งกัน

และแก้ไขปัญหา

อุทกภัยที่อาจ

เกิดขึ้นได้

กองช่าง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา (บาท)

ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

(ผลผลิตโครงการ) พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 (KPI)

บ้านทุ่งแป้ง

15 ก่อสร้างรางระบายน้ า

ภายในหมู่บา้นทุง่แปง้

เพื่อปอ้งกันและ

แก้ไขปัญหาอุทกภัย

รางระบายน้ า

ในหมู่บา้น

        300,000    -      -    จ านวนราง

ระบายน้ าที่

ได้

ด าเนินการ

ก่อสร้าง

สามารถปอ้งกัน

และแก้ไขปัญหา

อุทกภัยที่อาจจะ

เกิดขึ้นได้

กองช่าง

16 เทลานคอนกรีตบริเวณ

ปา่ช้า บา้นทุง่แปง้

เพื่อให้ประชาชนมี

ความสะดวกใน

การประกอบพิธี

ทางศาสนา

ลานคอนกรีต

 จ านวน 1 

แห่ง

   -          200,000    -    ร้อยละ  60

ของ

ประชาชน

ในหมู่บา้น

พึงพอใจ

ประชาชนมีความ

สะดวกในการ

ประกอบพิธีทาง

ศาสนา

กองช่าง

17 ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณ

สายหน้าวดัทุง่แปง้

เพื่อให้เกิดความ

ปลอดภัยในหมู่บา้น

ขยายเขต

ไฟฟ้าถนน

สายหน้าวดั

ทุง่แปง้ 

จ านวน 1 แห่ง

        150,000    -      -    ปริมาณผู้ใช้

ไฟฟ้ามี

เพียงพอ

เกิดความ

ปลอดภัยต่อชีวติ

และทรัพย์สินของ

ประชาชน

กองช่าง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา (บาท)

ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ



41 
 

 
 

 

 

เปา้หมาย ตัวชี้วดั

(ผลผลิตโครงการ) พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 (KPI)

บ้านทุ่งหลุก

18 ปรับปรุงระบบทอ่

ประปาภายในหมู่บา้น

เพื่อให้มีน้ าอุปโภค

และบริโภคอย่าง

ทั่งถึง

ระบบทอ่

ประปา

ภายในหมู่บา้น

        530,000    -      -    จ านวนทอ่

ประปาที่ได้

ด าเนินการ

ก่อสร้าง

ประชาชนใน

หมู่บา้นมีน้ า

อุปโภคและบริโภค

อย่างเพียงพอ

กองช่าง

19 ก่อสร้างรางระบายน้ า

ภายในหมู่บา้นทุง่หลุก

เพื่อปอ้งกันและ

แก้ไขปัญหา

อุทกภัยและน้ า

ทว่มขัง

รางระบายน้ า

ภายในหมู่บา้น

   -          300,000    -    จ านวนราง

ระบายน้ าที่

ได้

ด าเนินการ

ก่อสร้าง

สามารถแก้ไข

ปัญหาอุทกภัยและ

น้ าทว่มขังในพื้นที่ได้

กองช่าง

20 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลา

อเนกประสงค์กลาง

หมู่บา้นทุง่หลุก

เพื่อให้ศาลา

อเนกประสงค์มี

ความเป็นระเบยีบ

เรียบร้อยและ

สวยงาม

ภูมิทัศน์ศาลา

อเนกประสงค์

   -          200,000    -    ร้อยละ 60

 ประชาชนมี

ความพึง

พอใจ

ศาสลา

อเนกประสงค์มี

ความเป็นระเบยีบ

เรียบร้อยและ

สวยงาม

กองช่าง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา (บาท)

ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

(ผลผลิตโครงการ) พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 (KPI)

บ้านปวงสนุก

21 ขยายเขตไฟฟ้าส่องสวา่ง

 ตั้งแต่บา้นนายหล้า 

เรือนค ามา จนถึง

สะพานกลางหมู่บา้น/

ซอย 2 บา้นปวงสนุก

เพื่อให้เกิดความ

ปลอดภัยในหมู่บา้น

ขยายเขต

ไฟฟ้าใน

หมู่บา้น

        300,000    -      -    ปริมาณผู้ใช้

ไฟฟ้ามี

เพียงพอ

เกิดความ

ปลอดภัยต่อชีวติ

และทรัพย์สินของ

ประชาชน

กองช่าง

22 ก่อสร้างศาลา

เอนกประสงค์ พร้อม

ลานบริเวณปา่ช้า บา้น

ปวงสนุก

เพื่ออ านวยความ

สะดวกให้แก่

ประชาชน

ศาลา

เอนกประสงค์

 จ านวน 1 

หลัง

   -          350,000    -    ร้อยละ 60

 ประชาชนมี

ความพึง

พอใจ

สิ่งอ านวยความ

สะดวกให้แก่

ประชาชน

กองช่าง

23 ขยายสะพานข้ามล า

เหมือง ข้างบา้นนาย

วลิาศ บา้นปวงสนุก

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย

สะพานข้าม

ล าเหมือง

   -          400,000    -    สะพานที่

สามารถใช้

ประโยชน์ได้

อย่าง

ปลอดภัย

การสัญจรไปมามี

ความสะดวก

ปลอดภัยย่ิงขึ้น

กองช่าง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา (บาท)

ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
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(ผลผลิตโครงการ) พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 (KPI)

บ้านหนองแท่น

24 ก่อสร้างถนนลาดยาง

เข้าบริเวณอา่งเก็บน้ า

ประจ าหมู่บา้นหนองแทน่

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย

ถนนลาดยาง

เข้าบริเวณอา่ง

เก็บน้ าหมู่บา้น

 จ านวน 1 

แห่ง

        500,000    -      -    จ านวนของ

ถนนที่ได้

ด าเนินการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป

มาอย่างสะดวก

ปลอดภัย

กองช่าง

25 ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณ

ทางเข้าศาลเจา้บา้น

หนองแทน่

เพื่อให้เกิดความ

ปลอดภัยในหมู่บา้น

ติดตั้งไฟส่อง

สวา่งตามจุด

ต่างๆ

   -          150,000    -    ปริมาณผู้ใช้

ไฟฟา้มี

เพยีงพอ

การสัญจรไปมามี

ความสะดวก

ปลอดภัยย่ิงขึ้น

กองช่าง

26 ก่อสร้างโรงเก็บของ

ประจ าหมู่บา้นหนองแทน่

เพื่อให้หมู่บา้นมี

สถานที่เก็บวสัดุ

อุปกรณ์ประจ า

หมู่บา้น

โรงเก็บของ

ประจ าหมู่บา้น

 1 หลัง

   -          350,000    -    จ านวนของ

ถนนที่ได้

ด าเนินการ

ก่อสร้าง

มีสถานที่เก็บวสัดุ

อุปกรณ์ของ

หมู่บา้นเพื่อความ

ปลอดภัย

กองช่าง

27 ก่อสร้างถนนลาดยาง  

ซอย 3  บา้นหนองแทน่

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย

ถนนลาดยาง

 ซอย 3  

จ านวน 1 แห่ง

        530,000    -      -    จ านวนของ

ถนนที่ได้

ด าเนินการ

ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไป

มาอย่างสะดวก

ปลอดภัย

กองช่าง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา (บาท)

ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
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บ้านแท่นทอง-ข่วงมืน่

28 ก่อสร้างถนนลาดยาง 

ซอย 3 ไป ซอย 4 บา้น

แทน่ทอง

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย

ถนนลาดยาง

ในหมู่บา้น

        500,000    -      -    จ านวนของ

ถนนที่ได้

ด าเนินการ

ก่อสร้าง

การสัญจรไปมามี

ความสะดวก

ปลอดภัยย่ิงขึ้น

กองช่าง

29 ก่อสร้างรางระบายน้ า 

ซอย 1, 5, 11 บา้น

ข่วงมื่น

เพื่อปอ้งกันและ

แก้ไขปัญหา

อุทกภัยและน้ า

ทว่มขัง

รางระบายน้ า

ภายในหมู่บา้น

   -          550,000    -    จ านวนของ

รางระบาย

น้ าที่ได้

ด าเนินการ

ก่อสร้าง

สามารถแก้ไข

ปัญหาอุทกภัยและ

น้ าทว่มขังในพื้นที่ได้

กองช่าง

30 ก่อสร้างถนนลาดยาง 

ซอย 5, 7, 11 บา้น

ข่วงมื่น

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย

ถนนลาดยาง

ในหมู่บา้น

   -          400,000    -    จ านวนของ

ถนนที่ได้

ด าเนินการ

ก่อสร้าง

การสัญจรไปมามี

ความสะดวก

ปลอดภัยย่ิงขึ้น

กองช่าง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา (บาท)

ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
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(ผลผลิตโครงการ) พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 (KPI)

บ้านทุ่งฟ้าบด

31 ขุดเจาะบอ่บาดาลบา้น

ทุง่ฟ้าบด

เพื่อให้มีน้ าอุปโภค

และบริโภคอย่าง

เพียงพอ

ระบบประปา

ในหมู่บา้น

        530,000    -      -    ปริมาณน้ ามี

เพียงพอต่อ

ความ

ต้องการ

ประชาชนใน

หมู่บา้นมีน้ า

อุปโภคและบริโภค

อย่างเพียงพอ

กองช่าง

32 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 

ตั้งแต่บา้น สท.บุญยัง 

ไปศาลเจา้พ่อ

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย

ถนนคอนกรีต

 จ านวน 1 

แห่ง

   -          250,000    -    จ านวนของ

ถนนที่ได้

ด าเนินการ

ก่อสร้าง

การสัญจรไปมามี

ความปลอดภัย

ย่ิงขึ้น

กองช่าง

33 ก่อสร้างถนน(โอเวอร์

เลย์) สายกลางบา้น 

ตั้งแต่เขตติดต่อบา้น

ข่วงมื่น มาสี่แยกหลัง

วดัหนองอึง่

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย

ถนนโอเวอร์

เลย์ จ านวน 1

 แห่ง

   -          800,000    -    จ านวนของ

ถนนที่ได้

ด าเนินการ

ก่อสร้าง

การสัญจรไปมามี

ความปลอดภัย

ย่ิงขึ้น

กองช่าง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา (บาท)

ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ



46 
 

 
 

 

 

เปา้หมาย ตัวชี้วดั

(ผลผลิตโครงการ) พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 (KPI)

บ้านพระเจ้าทองทิพย์

34 วางทอ่ระบายน้ าพร้อม

บอ่พัก เส้นทางไปบา้น

สันห่าว

เพื่อปอ้งกันและ

แก้ไขปัญหา

อุทกภัยและน้ า

ทว่มขัง

ทอ่ระบายน้ า

พร้อมบอ่พัก

   -          300,000    -    ทอ่ระบาย

น้ ามี

ประสิทธิภาพ

สามารถแก้ไข

ปัญหาอุทกภัยและ

น้ าทว่มขังในพื้นที่ได้

กองช่าง

35 ก่อสร้างถนน (โอเวอร์

เลย์) ถนนสายหลักใน

หมู่บา้นพระเจา้ทองทพิย์

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย

ถนนสานหลัง

ในหมู่บา้น

   -          600,000    -    จ านวนของ

ถนนที่ได้

ด าเนินการ

ก่อสร้าง

การสัญจรไปมามี

ความสะดวก

ปลอดภัยย่ิงขึ้น

กองช่าง

36 ก่อสร้างถนนลาดยาง 

สายคันคลอง ซอย 4 

(ถนนไส้ไก่) บา้นพระ

เจา้ทองทพิย์

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย

ถนนลาดยาง

 ซอย 4

        530,000    -      -    จ านวนของ

ถนนที่ได้

ด าเนินการ

ก่อสร้าง

การสัญจรไปมามี

ความสะดวก

ปลอดภัยย่ิงขึ้น

กองช่าง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา (บาท)

ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
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บ้านต้นกอก

37 ก่อสร้างถนนลาดยาง 

ซอย 8 บา้นต้นกอก

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย

ถนนสานหลัง

ในหมู่บา้น

        300,000    -      -    จ านวนของ

ถนนที่ได้

ด าเนินการ

ก่อสร้าง

การสัญจรไปมามี

ความสะดวก

ปลอดภัยย่ิงขึ้น

กองช่าง

38 ปรับปรุงอาคาร

อเนกประสงค์บา้นต้น

กอก

เพื่อให้หมู่บา้นมี

อาคาร

อเนกประสงค์

ประจ าหมู่บา้น

อาคาร

อเนกประสงค์

ประจ าหมู่บา้น

 1 หลัง

        230,000    -      -    จ านวนของ

ถนนที่ได้

ด าเนินการ

ก่อสร้าง

มีสถานที่เก็บวสัดุ

อุปกรณ์ของ

หมู่บา้นเพื่อความ

ปลอดภัย

กองช่าง

39 จัดซ้ืออุปกรณ์โรงน้ าดื่ม

ชุมชนประจ าหมู่บา้นต้น

กอก

เพื่อให้มีน้ าอุปโภค

และบริโภคอย่าง

เพียงพอ

อุปกรณ์โรง

น้ าดื่มชุมชน

   -          150,000    -    ร้อยละ  60 

 ประชาชนมี

ความพึง

พอใจ

ประชาชนใน

หมู่บา้นมีน้ า

อุปโภคและบริโภค

อย่างเพียงพอ

กองช่าง

40 ส่งเสริมปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชนบา้นต้นกอก

เพื่อพัฒนาหมู่บา้น

เสริมสร้างชุมชน

เข้มแข็ง

จัดโครงการ

เพื่อส่งเสริม

ชุมชนเข้มแข็ง

   -          150,000    -    ประชาชน

เข้าร่วม

กิจกรรม 

ร้อยละ 60

ชุมชนมีความ

เข้มแข็งพึ่งตนเองได้

ส านักปลัด

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา (บาท)

ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
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บ้านม่วงพี่น้อง

41 ก่อสร้างถนนลาดยาง

บริเวณรอบวดับา้นม่วง

พี่น้อง

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย

ถนนลาดยาง

 จ านวน 1 

แห่ง

   -          150,000    -    จ านวนของ

ถนนที่ได้

ด าเนินการ

ก่อสร้าง

การสัญจรไปมามี

ความสะดวก

ปลอดภัยย่ิงขึ้น

กองช่าง

42 ก่อสร้างรางระบายน้ า 

(ต่อจากจุดเดิม) บา้น

ม่วงพี่น้อง

เพื่อปอ้งกันปัญหา

อุทกภัยและปัญหา

ภัย

รางระบายน้ า         530,000    -      -    จ านวนของ

รางระบาย

น้ าที่ได้

ด าเนินการ

ก่อสร้าง

สามารถแก้ไข

ปัญหาอุทกภัยและ

น้ าทว่มขังในพื้นที่ได้

กองช่าง

43 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 

ซอย 4 (ซอยบา้นแม่ลี) 

บา้นม่วงพี่น้อง

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย

ถนนคอนกรีต

 จ านวน 1 

แห่ง

   -          100,000    -    จ านวนของ

ถนนที่ได้

ด าเนินการ

ก่อสร้าง

การสัญจรไปมามี

ความสะดวก

ปลอดภัยย่ิงขึ้น

กองช่าง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา (บาท)

ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

(ผลผลิตโครงการ) พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 (KPI)

บ้านพระบาทย้ังหวีด

44 ก่อสร้างถนนลาดยาง 

จากถนนสาย

ชลประทานเข้ามาใน

หมู่บา้นพระบาทย้ังหวดี

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย

ถนนลาดยาง

 จ านวน 1 

แห่ง

        530,000    -      -    จ านวนของ

ถนนที่ได้

ด าเนินการ

ก่อสร้าง

การสัญจรไปมามี

ความสะดวก

ปลอดภัยย่ิงขึ้น

กองช่าง

45 วางทอ่บริเวณล าเหมือง

ต่อจากจุดเดิมบา้นพระ

บาทย้ังหวดี

เพื่อปอ้งกันปัญหา

อุทกภัย

รางล าเหมือง

ในหมู่บา้น

   -          200,000    -    ทอ่ระบาย

น้ ามี

ประสิทธิภาพ

ปอ้งกันและ

แก้ปัญหาอุทกภัย

กองช่าง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา (บาท)

ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

(ผลผลิตโครงการ) พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 (KPI)

บ้านพระเจ้าสององค์

46 วางทอ่พร้อมบอ่พักใน

หมู่บา้น ซอย 3 บา้น

พระเจา้สององค์

เพื่อปอ้งกันและ

แก้ไขปัญหา

อุทกภัยและน้ า

ทว่มขัง

ทอ่ระบายน้ า

พร้อมบอ่พัก

        530,000    -      -    ทอ่ระบาย

น้ ามี

ประสิทธิภาพ

สามารถแก้ไข

ปัญหาอุทกภัยและ

น้ าทว่มขังในพื้นที่ได้

กองช่าง

47 ก่อสร้างถนนลาดยาง 

สายหลักของหมู่บา้น

เพื่อให้ประชาชน

สัญจรไปมาอย่าง

สะดวกปลอดภัย

ถนนลาดยาง

สายหลักใน

หมู่บา้น

   -          400,000    -    จ านวนของ

ถนนที่ได้

ด าเนินการ

ก่อสร้าง

การสัญจรไปมามี

ความสะดวก

ปลอดภัยย่ิงขึ้น

กองช่าง

48 ก่อสร้างศาลา

เอนกประสงค์ประจ า

หมู่บา้นพระเจา้สององค์

เพื่ออ านวยความ

สะดวกแก่

ประชาชนผู้สัญจร

ไปมา

ศาลา

เอนกประสงค์

 1 หลัง

   -          350,000    -    ร้อยละ 60

 ประชาชนมี

ความพึง

พอใจ

มีสถานที่อ านวย

ความสะดวกให้แก่

ผู้สัญจรไปมา

กองช่าง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา (บาท)

ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

(ผลผลิตโครงการ) พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 (KPI)

1 ค่าใช้จา่ยของ

ศูนย์บริการและ

ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

ของเทศบาลฯ

เพื่อให้เป็นสถานที่

บริการให้เกษตรกร

ในทอ้งถิ่น

1 คร้ัง/ปี           5,000           5,000          5,000 ความพึง

พอใจของ

ประชาชน

เกษตรกรในต าบล

บา้นกลางมีศูนย์

ประสานงานและ

ถ่ายทอดความรู้

ส านักปลัด

2 อุดหนุนที่ท าการ

ปกครองจังหวดั

เชียงใหม่ตามโครงการ

มหกรรมไม้ดอกไม้

ประดับ

เพื่อให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมในการจัด

กิจกรรมส่งเสริม

การทอ่งเที่ยวภายใน

จังหวดั

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

มาร่วม

โครงการ

ประชาชนได้มีส่วน

ร่วมกิจกรรมและ

ส่งเสริมการ

ทอ่งเที่ยวในจังหวดั

ส านักปลัด

3 อุดหนุนส านักงาน

เกษตรอ าเภอสันปา่

ตองตามโครงการจัด

งานข้าวเหนียวสันปา่ตอง

เพื่อถ่ายทอด

เทคโนโลยีการผลิต

ข้าวเหนียวสันปา่ตอง

ให้แก่เกษตรกร

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

มาร่วม

โครงการ

มีการปรับปรุง

ประสิทธิภาพ

ผลผลิตทางด้าน

การเกษตร

ส านักปลัด

โครงการอุดหนุนส่วนราชการ

งบประมาณและที่มา (บาท)
ผลที่คาดวา่จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความย่ังยืน

2.1  แนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมอืในการขับเคลื่อนแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

(2559 : 5,000)

(2559 : 5,000)

(2558 : 3,000)

(2559 : 30,000)

(2558 : 30,000)

(2559 : 5,000) (2559 : 5,000)

(2559 : 5,000)

(2558 : 3,000)
(2559 : 5,000)

(2558 : 3,000)

(2559 : 30,000)

(2558 : 30,000)

(2559 : 30,000)

(2558 : 30,000)
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

(ผลผลิตโครงการ) พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 (KPI)

4 อุดหนนุส านกังานพฒันา

ชมุชนอ าเภอสนัป่าตอง

ตามโครงการจัดแสดง 

และจ าหนา่ยสนิค้า OTOP

 ในงานฤดหูนาวและงาน 

OTOP ของดเีมอืงเชยีงใหม่

 ปี 60

เพื่อประชาสัมพันธ์

สินค้าและส่งเสริม

การตลาดสินค้า 

OTOP ของอ าเภอสัน

ปา่ตอง

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

มาร่วม

โครงการ

มีร้านจัดแสดงและ

จ าหน่ายสินค้า

ผู้ผลิต/

ผู้ประกอบการมี

รายได้เพิ่ม

ส านักปลัด

5 อุดหนุนส านักงาน

พัฒนาชุมชนอ าเภอสัน

ปา่ตองตามโครงการ

สนับสนุนการจัดแสดง

และจ าหน่ายสินค้า 

OTOP ในงานมหกรรม

ไม้ดอกไม้ประดับจังหวดั

เชียงใหม่ ป ี60

เพื่อประชาสัมพันธ์

สินค้าและส่งเสริม

การตลาดสินค้า 

OTOP ของอ าเภอสัน

ปา่ตอง

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

มาร่วม

โครงการ

มีการจัดแสดงและ

จ าหน่ายสินค้า 

ผู้ผลิต/

ประกอบการมี

รายได้เพิ่ม

ส านักปลัด

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา (บาท)

ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

(2559 : 5,000)

(2558 : 6,000)

(2559 : 5,000)

(2558 : 6,000)

(2559 : 5,000)

(2558 : 6,000)
(2559 : 5,000)

(2558 : 6,000)

(2559 : 5,000)

(2558 : 6,000)

(2559 : 5,000)

(2558 : 6,000)
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

(ผลผลิตโครงการ) พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 (KPI)

6 อุดหนุนที่ท าการ

ปกครองอ าเภอสันปา่

ตองตามโครงการงาน

มหกรรมไม้ดอกไม้

ประดับจังหวดัเชียงใหม่

เพื่อให้ประชาชนใน

พื้นที่อ าเภอสนัป่าตอง

ไดม้สีว่นร่วมในการ

สง่เสริม สนบัสนนุนบ

ธรรมเนยีมประเพณี

อันดงีาม

ประชาชนใน

อ าเภอสันปา่

ตอง 11  ต าบล

 120  หมู่บา้น

        35,000         35,000        35,000 จ านวนผู้

มาร่วม

โครงการ

ประชาชนในพื้นที่

อ าเภอสนัป่าตองได้

มสีว่นร่วมในการ

สง่เสริมสนบัสนนุนบ

ธรรมเนยีมประเพณี

อันดงีาม

ส านักปลัด

7 อุดหนุนที่ส านักงาน

เกษตรอ าเภอสันปา่

ตองตามโครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

บริหารศูนย์การ

ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

เพื่อสง่เสริมและ

สนบัสนนุการ

ด าเนนิงานของศูนย์

ถา่ยทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

เพื่อสนับสนุน

ศูนย์ถ่ายทอดฯ 

เพื่อเป็น

ค่าใช้จา่ยใน

การบริการงาน

ของศูนย์ฯ

        12,000         12,000        12,000 การบริหาร

จัดการของ

ศูนย์ที่มี

ประสิทธิภาพ

ไดร่้วมสง่เสริมการ

ด าเนนิงานของศูนย์

ถา่ยทอดฯ เพื่อเป็น

ตน้แบบของอ าเภอฯ

ส านักปลัด

ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา (บาท)

(2559 : 30,000)

(2558 : 35,000)

(2558 : 5,000)

(2559 : 30,000)

(2558 : 35,000)

(2559 : 30,000)

(2558 : 35,000)

(2558 : 5,000) (2558 : 5,000)



54 
 

 

เปา้หมาย ตัวชี้วดั

(ผลผลิตโครงการ) พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 (KPI)

1 โครงการสนับสนุนการ

ฝึกอาชีพ

เพื่อสนับสนุนและ

ส่งเสริมอาชีพให้แก่

ประชาชน

1 คร้ัง/ปี         80,000         80,000        80,000 ความพึง

พอใจของ

ประชาชน

ประชาชนได้มีอาชีพ

เสริมและเพียงพอ

ต่อการด ารงชีวติ

ส านักปลัด

2 โครงการศูนย์การเรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนเทศบาล 1 

(ทุง่ฟ้าบดฯ)

เพื่อเป็นศูนย์

เผยแพร่ความรู้

ทางการเกษตรการ

ผลิตปุย๋ การปลูกผัก

 และผลไม้

1  แห่ง       100,000       100,000      100,000 ความพึง

พอใจของ

ประชาชน

ประชาชนมีแหล่ง

เรียนรู้ทางด้าน

การเกษตรตาม

แนวทางพระราชด าริ

กอง

การศึกษา

3 โครงการศูนย์

ประสานงานเศรษฐกิจ

พอเพียงบา้นต้นกอก

เพื่อเป็นศูนย์

เผยแพร่ความรู้

ทางการเกษตรการ

ผลิตปุย๋ การปลูกผัก

 และผลไม้

1  แห่ง         50,000         50,000        50,000 ความพึง

พอใจของ

ประชาชน

ประชาชนมีแหล่ง

เรียนรู้ทางด้าน

การเกษตรตาม

แนวทางพระราชด าริ

ส านักปลัด

4 โครงการตามศูนย์การ

เรียนรู้พระราชด าริ

เพื่อเป็นการสนอง

ต่อแนวพระราชด าริ

ตามทฤษฎีเศรษฐกิจ

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

ผู้เข้าร่วม

โครงการ

ประชาชนได้น า

ความรู้ไปประกอบ

อาชีพและสร้าง

รายได้

ส านักปลัด

วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา (บาท)

ที่

2.2  แนวทางการสร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม

โครงการ ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

(2558 : 80,000) (2558 : 80,000) (2558 : 80,000)
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

(ผลผลิตโครงการ) พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 (KPI)

1 โครงการสร้างพื้นที่สี

เขียว/ปลูกต้นไม้ 

(โครงการทอ้งถิ่นไทย

รวมใจภักดิ์  รักษพ์ื้นที่สี

เขียว)

เพื่อให้ประชาชนได้มี

ส่วนร่วมในการจัด

กิจกรรม เพื่อร่วม

รักษโ์ลก

ตลอดปี         50,000         50,000        50,000 จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ

ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการจัด

กิจกรรมเพื่อร่วม

รักษโ์ลก

ส านักปลัด

2 โครงการรณรงค์ลด

ปริมาณขยะโดยการ

จัดการอย่างเหมาะสม

เพื่อเป็นการส่งเสริม

ให้ประชาชนมีการ

คัดแยกขยะมูลฝอย

อย่างถูกต้อง

ประชาชนใน

พื้นที่ 15 

หมู่บา้น

400,000    400,000   400,000   ประชาชนใน

พื้นที่เทศบาล

มีคุณภาพ

ชีวติที่ดี

ปริมาณขยะในพื้นที่

เทศบาลฯ ลดลง

กอง

สาธารณสุข

ฯ

3 โครงการน่าบา้นน่ามอง เพื่อปรับปรุง

สภาพแวดล้อมให้

สวยงาม

ประชาชนใน

พื้นที่ 15 

หมู่บา้น

50,000      50,000      50,000     ประชาชนใน

พื้นที่เทศบาล

มีคุณภาพ

ชีวติและ

สิ่งแวดล้อมที่ดี

ประชาชนมี

คุณภาพที่ดี

สิ่งแวดล้อมสะอาด

กอง

สาธารณสุข

ฯ

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างย่ังยืน

3.1 แนวทางการปลูกจิตส านึกให้เกิดการมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา (บาท) หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดวา่จะได้รับ

(2559 : 50,000)

(2559 : 100,000)

(2558 : 100,000)

(2559 : 50,000) (2559 : 50,000)

(2559 : 100,000)

(2558 : 100,000)
(2559 : 100,000)

(2558 : 100,000)
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

(ผลผลิตโครงการ) พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 (KPI)

4 โครงการจัดท าปุย๋หมัก

และน้ าหมักชีวภาพ

เพื่อสร้างรายได้

ให้แก่ชุมชน

ปุย๋หมักและน้ า

หมักของชุมชน

        30,000         30,000        30,000 รายได้ที่

เพิ่มขึ้นของผู้

ร่วมกิจกรรม

ประชาชนมีรายได้

เพิ่มขึ้น

กอง

สาธารณสุข

ฯ

5 โครงการจัดการน้ าเสีย

ในชุมชน

เพื่อปอ้งกันแก้ไขน้ า

เสียในชุมชน

การก าจัดน้ า

เสียภายในชุมชน

        20,000         20,000        20,000 ความสะอาด

ของแม่น้ าล า

คลองและ

กลิ่นลดลง

ประชาชนมีวธิีใน

การปอ้งกันและ

ก าจัดน้ าเสีย

กอง

สาธารณสุข

ฯ

6 โครงการคลองสวยน้ าใส เพื่อปรับภูมิทัศน์ใน

หมู่บา้นให้มีความ

สวยงาม สะอาดตา

คลองในเขต

เทศบาลฯ

        20,000         20,000        20,000 แม่น้ าล า

คลองมีความ

สะอาด

ภูมิทัศน์ในหมู่บา้น

มีความสวยงาม 

สะอาดตา

กอง

สาธารณสุข

ฯ

7 โครงการจัดตั้งศูนย์

จัดการสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้มีสถานที่

ด าเนินงานด้าน

สิ่งแวดล้อมชุมชน

ศูนย์

สิ่งแวดล้อม 1 

แห่ง

      100,000      100,000      100,000 ศูนย์

สิ่งแวดล้อมที่

เป็นระบบ

มีสถานที่ด าเนิน

กิจกรรมด้าน

สิ่งแวดล้อมชุมชน

กอง

สาธารณสุข

ฯ

8 โครงการปรับปรุงบอ่

ขยะของเทศบาลฯ

เพื่อบริหารจัดการ

บอ่ขยะเดิมของ

เทศบาลฯ ให้ดีขึ้น

บอ่ขยะเทศบาลฯ       100,000      100,000      100,000 การใช้

ประโยชน์

จากบอ่ขยะ

บอ่ขยะเดิมของ

เทศบาลฯ มี

สุขลักษณะดีขึ้น

กอง

สาธารณสุข

ฯ

9 โครงการจา้งก าจักขยะ

มูลฝอย

เพื่อบริหารจัดการ

ขยะในเขตเทศบาลฯ 

ให้มีระบบ

ขยะในเขต

เทศบาลฯ

  3,000,000   3,000,000   3,000,000 ปัญหาข้อ

ร้องเรียนเร่ือง

ขยะลดลง

มีการจัดเก็บขยะ

ในพื้นที่อย่างมีระบบ

กอง

สาธารณสุข

ฯ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา (บาท)
ผลที่คาดวา่จะได้รับ
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

(ผลผลิตโครงการ) พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 (KPI)

1 โครงการจัดงานวนั

ครอบครัวด าหัวผู้สูงอายุ

เพื่ออนุรักษป์ระเพณี

รดน้ าด าหัวและ

แสดงความกตัญญู

ผู้สูงอายุ

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

ผู้เข้าร่วม

โครงการ

ได้แสดงออกใน

ความกตัญญตู่อ

ผู้สูงอายุ

ส านักปลัด

2 โครงการพัฒนา

คุณภาพชีวติผู้สูงอายุ 

สุขกาย สุขใจ

เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวติของผู้สูงวยัใน

เขตเทศบาลฯ

ผู้สูงอายุในเขต

เทศบาลฯ

       70,000        70,000         70,000 จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ

ผู้สูงอายุมีคุณภาพ

ชีวติที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

3 อุดหนุนที่ท าการ

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

อ าเภอสันปา่ตอง ตาม

โครงการจัดงานรัฐพิธี

เพื่อน้อมร าลึกถึง

พระมหากรุณาธิคุณ

และแสดงออกถึง

ความจงรักภักดี

พสนิกรชาว 

อ าเภอสันปา่ตอง

          7,000          7,000            7,000 ผลสัมฤทธิ์

ของ

โครงการฯ

เพื่อน้อมร าลึกถึง

พระมหา

กรุณาธิคุณและได้

ร่วมแสดงออกถึง

ความจงรักภักดี

ส านักปลัด

ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์  ฟื้นฟูและสบืสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิน่

4.1  พัฒนาองค์ความรู้ดา้นศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา (บาท)

โครงการอุดหนุนส่วนราชการ

(2559 : 100,000)

(2558 : 100,000)

(2559 : 70,000)

(2559 : 6,000)

(2558 : 6,000)

(2559 : 100,000)

(2558 : 100,000)

(2559 : 100 000)

(2558 : 100 000)

(2559 : 70,000) (2559 : 70,000)

(2559 : 6,000)

(2558 : 6,000)
(2559 : 6,000)

(2558 : 6,000)
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

(ผลผลิตโครงการ) พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 (KPI)

4 อุดหนุนสภาวฒันธรรม

โครงการส่งเสริม

อนุรักษว์ฒันธรรม

ประเพณีทอ้งถิ่นสร้าง

ภูมิคุ้มกันสังคมในมิติ

วฒันธรรม

เพื่อร่วมส่งเสริม

วฒันธรรมทอ้งถิ่นใน

ระดับอ าเภอฯ

ประชาชนใน

อ าเภอสันปา่

ตอง 11 ต าบล

 120 หมู่บา้น

          8,000           8,000            8,000 ผลสัมฤทธิ์

ของ

โครงการฯ

มีการส่งเสริม

วฒันธรรมระดับ

ทอ้งถิ่น

ส านักปลัด

5 อุดหนุนที่ท าการ

ปกครองอ าเภอสันปา่

ตอง ตามโครงการจัด

งานประเพณีทอ้งถิ่น

เพื่อร่วมส่งเสริม

วฒันธรรมทอ้งถิ่นใน

ระดับอ าเภอฯ

ประชาชนใน

อ าเภอสันปา่

ตอง 11 ต าบล

 120 หมู่บา้น

          5,000           5,000            5,000 ผลสัมฤทธิ์

ของ

โครงการฯ

มีการส่งเสริม

วฒันธรรมระดับ

ทอ้งถิ่น

ส านักปลัด

6 อุดหนุนที่ท าการอ าเภอ

สันปา่ตองตาม

โครงการงานสืบสาน

ชาติพันธ์ ต านานศิลป ์

ถิ่นสันปา่ตอง

เพื่อร่วมส่งเสริม

วฒันธรรมทอ้งถิ่นใน

ระดับอ าเภอฯ

ประชาชนใน

อ าเภอสันปา่

ตอง 11 ต าบล

 120 หมู่บา้น

        15,000        15,000          15,000 ผลสัมฤทธิ์

ของ

โครงการฯ

มีการส่งเสริม

วฒันธรรมระดับ

ทอ้งถิ่น

ส านักปลัด

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดวา่จะได้รับที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา (บาท)

(2559 : 5,000)

(2559 : 3,000)

(2558 : 3,000)

(2559 : 5,000) (2559 : 5,000)

(2559 : 3,000)

(2558 : 3,000)

(2559 : 3,000)

(2558 : 3,000)
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

(ผลผลิตโครงการ) พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 (KPI)

1 โครงการอนุรักษศ์ิลป

และวฒันธรรมทอ้งถิ่น

เพื่อให้นักเรียนมี

ความรู้สามารถ

แสดงออกด้านศิลป

และวฒันธรรม

ทอ้งถิ่น

โรงเรียน

เทศบาล 1

        40,000         40,000          40,000 ผลสัมฤทธิ์

ของ

โครงการ

นักเรียนใน

สถานศึกษา

สามารถสืบทอด

ศิลปวฒันธรรม

ของทอ้งถิ่นได้

อย่างมั่นคง

กอง

การศึกษา 

ร.ร.เทศบาล

 1

2 โครงการค่ายพัฒนา

เด็กและเยาวชน (ศิลปะ,

 ดนตรีพื้นเมือง,ฟ้อนร า)

เพื่อให้เด็กและ

เยาวชนมีความรู้

และมีความเป็น

อัจฉริยะ

นักเรียนในสังกัด         60,000         60,000          60,000 ผลสัมฤทธิ์

ของ

โครงการ

เด็กและเยาวชนมี

ความรู้เป็น

อัจฉริยะด้าน

ความรู้ทางด้าน

ดนตรี ศิลปะ และ

การฟ้อนร า

กอง

การศึกษา 

ร.ร.เทศบาล

 1

3 โครงการจัดงาน

ประเพณีลอยกระทง

เพื่ออนุรักษง์าน

ประเพณีลอยกระทง

ให้คงอยู่ตลอดไป

1 คร้ัง / ปี       500,000      500,000        500,000 ผลสัมฤทธิ์

ของ

โครงการ

ชนรุ่นหลังสืบสาน

งานประเพณีลอย

กระทง

กอง

การศึกษา

4 โครงการสนับสนุน

กลุ่มศิลปะ วฒันธรรม 

ประเพณี และภูมิ

ปัญญาชาวบา้น

เพื่ออนุรักษศ์ิลปะ 

วฒันธรรม ประเพณี

 และภูมิปัญญา

ทอ้งถิ่นให้คงอยู่สืบไป

 ประชาชนใน

เขตเทศบาลฯ

        30,000         30,000          30,000 ผลสัมฤทธิ์

ของ

โครงการ

บุคคลในทอ้งถิ่นได้

อนุรักษภ์ูมิปัญญา

ให้คงอยู่ตอดไป

กอง

การศึกษา

งบประมาณและที่มา (บาท)
ผลที่คาดวา่จะได้รับ

4.2 แนวทางการส่งเสริมและเชื่อมโยงวิถชีีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่

ที่
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
โครงการ วตัถุประสงค์

(2559 : 500,000) (2559 : 500,000) (2559 : 500,000)
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

(ผลผลิตโครงการ) พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 (KPI)

5 โครงการสนับสนุน

อาหารกลางวนัให้แก่ผู้

เข้าสอบนักธรรมและ

ธรรมศึกษา

เพื่อให้การสนับสนุน

การสอบนักธรรม

และธรรมศึกษา

เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย

1 คร้ัง / ปี         20,000         20,000          20,000 ผลสัมฤทธิ์

ของ

โครงการ

ผู้เข้าสอบธรรม

ศึกษาได้

รับประทานอาหาร

อย่างเพียงพอ

กอง

การศึกษา

6 อุดหนุนคณะกรรมการ 

หมู่บา้น 15 หมู่บา้นใน

เขตเทศบาลฯ ตาม

โครงการงานประเพณี

สรงน้ า

เพื่อให้ชุมชนได้มี

ส่วนร่วมในการจัด

กิจกรรมและอนุรักษ์

วฒันธรรมประเพณี

อันดีงาม

15 หมู่บา้นใน

เขตเทศบาลฯ

      300,000      300,000        300,000 ผลสัมฤทธิ์

ของ

โครงการ

ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการจัด

กิจกรรม

กอง

การศึกษา

7 อุดหนุนวดัในเขต

เทศบาลตามโครงการ

บรรพชาสามเณรภาค

ฤดูร้อน

เพื่อสนับสนุนให้เด็ก

และเยาวชนได้มี

โอกาสเข้าศึกษา

ธรรมะตามหลัก

พุทธศาสนา

วดัในเขต

เทศบาลฯ

      200,000      200,000        200,000 ผลสัมฤทธิ์

ของ

โครงการ

เด็กและเยาวชนได้

มีโอกาสเข้าศึกษา

ธรรมะตามหลัก

พุทธศาสสนา

กอง

การศึกษา

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

โครงการอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา (บาท)

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

(2559 : 20,000)

(2558 : 20,000)

(2559 : 300,000)

(2558 : 300,000)

(2559 : 100,000)

(2558 : 200,000)

(2559 : 20,000)

(2558 : 20,000)

(2559 : 20,000)

(2558 : 20,000)

(2559 : 300,000)

(2558 : 300,000)
(2559 : 300,000)

(2558 : 300,000)

(2559 : 100,000)

(2558 : 200,000)

(2559 : 100,000)

(2558 : 200,000)
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

(ผลผลิตโครงการ) พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 (KPI)

8 อุดหนุนคณะกรรมการ

หมู่บา้นปา่สัก  

โครงการหมู่บา้นศิลห้า

 ต้นแบบของเทศบาล

ต าบลบา้นกลาง

เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนให้มีการ

รักษาศีลห้า โดยน า

หลักธรรมค าสอน

ในพระพุทธศาสนา

มาเป็นแนวทางปฏิบัติ

หมู่บา้นปา่สัก 

ม.9 ต.บา้น

กลาง

        10,000         10,000          10,000 ร้อยละของ

งบประมาณ

ที่อุดหนุน

สถาบันครอบครัว

มีความอบอุน่และ

เข้มแข็ง

กอง

การศึกษา

ผลที่คาดวา่จะได้รับที่ โครงการ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา (บาท)
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

(ผลผลิตโครงการ) พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 (KPI)

1 โครงการส่งเสริม

กิจกรรมเด็กและเยาวชน

เพื่อส่งเสริม

พัฒนาการเด็กและ

เยาวชน

เด็กและเยาวชน         50,000        50,000         50,000 ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมร้อย

ละ 80

เด็กและเยาวชน

มีพัฒนาการที่ดี

ขึ้น

กอง

การศึกษา 

ร.ร.เทศบาล

 1

2 โครงการพัฒนาศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กสู่

มาตรฐานสากลเพื่อ

สร้างพัฒนาการเด็ก

อย่างสมบูรณ์รอบด้าน

เพื่อพัฒนาศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กและ

สร้างพัฒนาการเด็ก

ให้มีความสมบูรณ์

เด็กของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

      200,000      200,000      200,000 เด็กมี

พัฒนาการที่

สมบูรณ์ร้อย

ละ 100

ศูนย์เด็กเล็กที่มี

มาตรฐานและ

พัฒนาการของ

เด็กที่สมบูรณ์

กอง

การศึกษา 

ร.ร.เทศบาล

 1

3 โครงการพัฒนา

โรงเรียนสู่

มาตรฐานสากลเพื่อ

ส่งเสริมการเรียนรู้

อย่างครบวงจร

เพื่อพัฒนา โรงดรียน

ให้มีมาตรฐานที่

สูงขึ้นควบคู่กับการ

เรียนการสอน

ศักยภาพการ

เรียนการสอน

ของโรงเรียน

      300,000      300,000      300,000 เด็กนักเรียน

มีพัฒนาการ

ที่สูงขึ้นร้อย

ละ 80

โรงเรียนมีมาจร

ฐานการสอนที่

สูงขึ้น

กอง

การศึกษา 

ร.ร.เทศบาล

 1

5.1  แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนมกีารเรียนรู้ตลอดชีวิต

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มดอ้ยโอกาสในสังคม

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ

งบประมาณและที่มา (บาท)
วตัถุประสงค์โครงการที่
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

(ผลผลิตโครงการ) พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 (KPI)

4 โครงการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ

เพื่อเพิ่มทักษะและ

ประสบการณ์ทาง

ภาษา

นักเรียนใน

สังกัดฯ

        30,000        30,000         30,000 จ านวน

นักเรียนที่

คะแนน

สูงขึ้นร้อยละ

 60

นักเรียนสามารถ

ใช้ภาษาอังกฤษ

ในการสื่อสาร

กอง

การศึกษา 

ร.ร.เทศบาล

 1

5 โครงการจา้งครู

ภาษาอังกฤษ

เพื่อเพิ่มทักษะและ

ประสบการณ์ทาง

ภาษา

นักเรียนใน

สังกัดฯ

      200,000      200,000      200,000 ประสิทธิภาพ

การเรียน

การสอน

เพิ่มขึ้น

นักเรียนสามารถ

ใช้ภาษาอังกฤษ

ในการสื่อสาร

กอง

การศึกษา 

ร.ร.เทศบาล

 1

6 โครงการพัฒนาทักษะ

ภาษาจนี

เพื่อให้นักเรียนมี

ทักษะและ

ประสบการณ์ทาง

ภาษาจนี

นักเรียนใน

สังกัดฯ

      200,000      200,000      200,000 จ านวน

นักเรียนที่

คะแนน

สูงขึ้นร้อยละ

 60

นักเรียนสามารถ

ใช้ภาษาจนีใน

การสื่อสารได้

กอง

การศึกษา 

ร.ร.เทศบาล

 1

7 โครงการอบรมภาษา

เพื่ออาเซียน

เพื่อเพิ่มทักษะและ

ประสบการณ์ทาง

ภาษา

นักเรียนใน

สังกัดฯ

        50,000        50,000         50,000 จ านวน

นักเรียนที่

คะแนน

สูงขึ้นร้อยละ

 60

นักเรียนสามารถ

ใช้ภาษาอังกฤษ

ในการสื่อสาร

กอง

การศึกษา 

ร.ร.เทศบาล

 1

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา (บาท) ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

(2559 : 200,000)

(2559 : 50,000)

(2559 : 200,000) (2559 : 200,000)

(2559 : 50,000) (2559 : 50,000)

(2559 : 30,000)

(2558 : 30,000)
(2559 : 30,000)

(2558 : 30,000)

(2559 : 30,000)

(2558 : 30,000)
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

(ผลผลิตโครงการ) พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 (KPI)

8 โครงการเสริมสร้าง

ทักษะทางวทิยาศาสตร์

เพื่อให้นักเรียนมี

ทักษะกระบวนการ

ทางวทิยาศษสตร์

นักเรียนใน

สังกัดฯ

        30,000        30,000         30,000 จ านวน

นักเรียนที่

คะแนน

สูงขึ้นร้อยละ

 60

ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน

สาระ

วทิยาศาสตร์

สูงขึ้น

กอง

การศึกษา 

ร.ร.เทศบาล

 1

9 โครงการค่ายวชิาการ

ปรับพื้นฐานการเรียนรู้

และพัฒนาวชิาการทุก

สาระ

เพื่อเตรียมความ

พร้อมส าหรับ

นักเรียนเข้าใหม่และ

พัฒนานักเรียน

นักเรียนใน

สังกัดฯ

      100,000      100,000      100,000 จ านวน

นักเรียนที่

คะแนน

สูงขึ้นร้อยละ

 60

นักเรียนมีความ

พร้อมและมี

คุณภาพสูงขึ้น

กอง

การศึกษา 

ร.ร.เทศบาล

 1

10 โครงการพัฒนา

หลักสูตร

เพื่อปรับปรุง

หลักสูตรให้

เหมาะสมกับสภาพ

ปัจจุบัน

นักเรียนใน

สังกัดฯ

        30,000        30,000         30,000 จ านวน

นักเรียนที่

คะแนน

สูงขึ้นร้อยละ

 60

สถานศึกษามี

หลักสูตรที่

เหมาะสมกับ

สภาพทอ้งถิ่น

และได้มาตรฐาน

กอง

การศึกษา 

ร.ร.เทศบาล

 1

ที่
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา (บาท) ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ
โครงการ วตัถุประสงค์

(2559 : 100,000)

(2558 : 100,000)

(2559 : 30,000)

(2558 : 30,000)

(2559 : 100,000)

(2558 : 100,000)
(2559 : 100,000)

(2558 : 100,000)

(2559 : 30,000)

(2558 : 30,000)
(2559 : 30,000)

(2558 : 30,000)

(2559 : 100,000)

(2559 : 30,000)

(2558 : 30,000)
(2559 : 30,000)

(2558 : 30,000)

(2559 : 30,000)

(2558 : 30,000)
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

(ผลผลิตโครงการ) พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 (KPI)

11 โครงการร่วมประกวด

ทักษะทางวชิาการกับ

สถานศึกษาสังกัด 

องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิ่น และนักเรียนคน

เก่งของทอ้งถิ่น

เพื่อส่งเสริมให้

นักเรียนมีคุณภาพ

ตามความรู้และ

ความเป็นเลิศตาม

ระดับชั้น

นักเรียนใน

สังกัดฯ

      100,000      100,000      100,000 จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ

นักเรียนมี

คุณภาพตาม

เกณฑม์าตรฐาน

และเทา่เทยีมกับ

สถานศึกษาอืน่

ทั่วประเทศ

กอง

การศึกษา 

ร.ร.เทศบาล

 1

12 โครงการเปดิโลก

วชิาการ

เพื่อเผยแพร่ผลงาน

การจัดการเรียนการ

สอนของครูและ

นักเรียน สู่สายตา

ของชุมชน

นักเรียนใน

สังกัดฯ

        50,000        50,000         50,000 จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ

ชุมชนและ

สถานศึกษาใน

สังกัดอืน่ ยอมรับ

ในคุณภาพการ

จัดการเรียนการ

สอน

กอง

การศึกษา 

ร.ร.เทศบาล

 1

13 โครงการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการศึกษาต่อ

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี

ความกระตือรือร้น

ในการเรียนต่อ

ระดับสูงขึ้นไป

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

นักเรียนที่

ศึกษาต่อ

นักเรียนมีความ

ภาคภูมิใจและมี

ความพร้อมใน

การเรียนต่อ

กอง

การศึกษา 

ร.ร.เทศบาล

 1

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา (บาท)
ที่ โครงการ

(2559 : 50,000)

(2558 : 50,000)
(2559 : 50,000)

(2558 : 50,000)

(2559 : 50,000)

(2558 : 50,000)

(2559 : 100,000)

(2558 : 100,000)
(2559 : 100,000)

(2558 : 100,000)
(2559 : 100,000)

(2558 : 100,000)



66 
 

 

เปา้หมาย ตัวชี้วดั

(ผลผลิตโครงการ) พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 (KPI)

14 โครงการพัฒนาทักษะ

การเรียนรู้และคุณภาพ

นักเรียน

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี

ทักษะความรู้จาก

ประสบการณ์ตรง

และกิจกรรมการ

เรียนรู้

นักเรียนใน

สังกัดฯ

      200,000      200,000      200,000 จ านวน

นักเรียนที่

ผ่านเกณฑ์

นักเรียนร้อยละ 

90 มีความรู้และ

สามารถน า

ความรู้มาใช้

ประโยชน์ใน

ชีวติประจ าวนัได้

กอง

การศึกษา 

ร.ร.เทศบาล

 1

15 โครงการเรียนรู้และ

ด าเนินชีวติตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง 

(SBMLD)

เพื่อให้นักเรียนมี

ความรู้และปฏิบัติ

ตามหลักการได้

นักเรียนใน

สังกัดฯ

      100,000      100,000      100,000 จ านวน

นักเรียนที่เข้า

ร่วมโครงการ

นักเรียนมีความรู้

และสามารถ

น าไปใช้ใน

ชีวติประจ าวนัได้

กอง

การศึกษา 

ร.ร.เทศบาล

 1

16 โครงการเปดิชั้นเรียน

ภาษาอังกฤษ

เพื่อส่งเสริมใช้

ภาษาอังกฤษ

ปกีารศึกษา 

2559 ชั้น ป.

1-2 จ านวน 2

 ห้อง

      200,000      200,000      200,000 จ านวน

นักเรียนที่เข้า

ร่วมโครงการ

นักเรียนสามารถ

ใช้ภาษาอังกฤษ

ในชีวติประจ าวนั

ได้

กอง

การศึกษา 

ร.ร.เทศบาล

 1

17 โครงการกิจกรรม

ห้องสมุดและบริการ

การสืบค้น

เพื่อสนับสนุนให้

นักเรียนศึกษา

ค้นควา้หาความรู้

อย่างกวา้งไกล

บริการ Internet 

เพื่อการสืบค้น 

จ านวน 10 

เคร่ือง

     150,000      150,000      150,000 จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ

นักเรียนค้นหา

ความรู้ใน Internet

 ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

กอง

การศึกษา 

ร.ร.เทศบาล

 1

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา (บาท) ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

(2559 : 200,000)

(2558 : 200,000)
(2559 : 200,000)

(2558 : 200,000)

(2559 : 200,000)

(2558 : 200,000)
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

(ผลผลิตโครงการ) พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 (KPI)

18 โครงการพัฒนา 

พื้นฐานการเรียนรู้ด้าน

ภาษาอังกฤษ (SBMLD)

เพื่อให้นักเรียนมี

พื้นฐานด้าน

ภาษาอังกฤษและ

สามารถสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ

เบื้องต้นได้

ตลอดปี

การศึกษา

        50,000        50,000         50,000 นักเรียนชั้น

อนุบาล ร้อย

ละ 100

นักเรียนมี

พื้นฐานด้าน

ภาษาอังกฤษ

และสามารถ

สื่อสาร

ภาษาอังกฤษได้

กอง

การศึกษา 

ร.ร.เทศบาล

 1

19 โครงการพัฒนาสู่ความ

เป็นเลิศด้านวชิาการ

ระดับประถมศึกษาหรือ

มัธยมศึกษา (SBMLD)

เพื่อให้นักเรียนมี

ความเป็นเลิศและ

อัจฉริยะทุกกลุ่มสาระ

ตลอดปี

การศึกษา

     350,000      350,000      350,000 นักเรียนชั้น

ประถมศึกษา

หรือ

มัธยมศึกษา 

ร้อยละ 100

นักเรียนมีความ

เป็นเลิศและความ

เป็นอัจฉริยะตาม

ความสามารถ

ของแต่ละบุคคล

กอง

การศึกษา 

ร.ร.เทศบาล

 1

20 โครงการจัดการต ารา

เรียนสมุด ส าหรับ

นักเรียน

เพื่อช่วยเหลือ

นักเรียนที่ยากจน

และขาดแคลน

นักเรียนใน

สังกัดฯ

      100,000      100,000      100,000 จ านวน

นักเรียนที่

ได้รับต ารา

เรียนร้อยละ

 80

นักเรียนมีสมุด

และหนังสือต ารา

เรียนครบทุกสาระ

กอง

การศึกษา 

ร.ร.เทศบาล

 1

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา (บาท)

(2559 : 100,000)

(2558 : 100,000)
(2559 : 100,000)

(2558 : 100,000)

(2559 : 100,000)

(2558 : 100,000)
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21 โครงการจัดซ้ือ

หนังสือพิมพ์/วารสาร/

นิตยสารให้กับหมู่บา้น

เพื่อให้ประชาชนใน

หมู่บา้นได้รับรู้ข้อมูล

ข่าวสารทันเหตุการณ์

15 หมู่บา้นใน

เขตเทศบาลฯ

      100,000      100,000      100,000 จ านวน

ผู้ใช้บริการ 

วนัละ 10 คน

ประชาชนมีความ

รู้ทันข้อมูล

ข่าวสาร

เหตุการณ์

บา้นเมือง

กอง

การศึกษา

22 โครงการพัฒนาการจัด

การศึกษาโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานในการ

พัฒนาทอ้งถิ่น

เพื่อให้สถานศึกษา

เป็นฐานในการ

พัฒนาบุคลากร

ทอ้งถิ่น

นักเรียนและ

ประชาชนทั่วไป

      200,000      200,000      200,000 จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

ร้อยละ 60

นักเรียนและ

ประชาชนได้รับ

การพัฒนาตาม

อัจฉริยะภาพ

กอง

การศึกษา 

ร.ร.เทศบาล

 1

23 โครงการเปดิขยายชั้น

เรียนมัธยมศึกษาปทีี่ 4

เพื่อส่งเสริมให้เด็กที่

ด้อยโอกาศมี

การศึกษาที่สูงขึ้น

นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปทีี่

 4 จ านวน 2 

ห้อง ต านวน 

20 คน

      500,000      500,000      500,000 จ านวนผู้เข้า

ศึกษาต่อไม่

น้อยกวา่ 20

 คน

นักเรียนที่เรียน

ต่อมีความรู้ตาม

มาตรฐาน

ระดับชั้น

กอง

การศึกษา 

ร.ร.เทศบาล

 1

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา (บาท) ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ

(2559 : 1,000,000)

(2558 : 200,000)
(2559 : 1,000,000)

(2558 : 200,000)
(2559 : 1,000,000)

(2558 : 200,000)

(2559 : 100,000)

(2558 : 100,000)
(2559 : 100,000)

(2558 : 100,000)
(2559 : 100,000)

(2558 : 100,000)
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24 โครงการจัดซ้ือวสัดุ

ต่างๆ อุปกรณ์ สื่อการ

เรียนและครุภัณฑ ์

ให้กับศูนย์เด็ก

เพื่อให้มีวสัดุ

อุปกรณ์สื่อการเรียน

การสอนส าหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อย่างเพียงพอ

ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก จ านวน 4 

แห่ง

      200,000      200,000      200,000 วสัดุครุภัณฑ์

ใช้ประโยชน์

ได้ร้อยละ 

100

เด็กเล็กมีวสัดุ

อุปกรณ์ สื่อการ

เรียนการสอน

อย่างเพียงพอ

ทั่วถึง

กอง

การศึกษา

25 โครงการซ่อมแซม

ครุภัณฑ ์ให้กับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อให้ครุภัณฑม์ี

สภาพการใช้งานที่ดี

เป็นการยืดอายุการ

ใช้งาน

ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก จ านวน 4 

แห่ง

      100,000      100,000      100,000 จ านวน

ครุภัณฑท์ี่

ซ่อมแซมและ

ใช้ได้ดีร้อยละ

 100

ครุภัณฑข์อง

ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กได้รับการ

ซ่อมแซมให้อยู่

ในสภาพที่ดี

กอง

การศึกษา

26 โครงการส่งเสริมทักษะ

พื้นฐานในการประกอบ

อาชีพ

เพื่อฝึกทักษะ

พื้นฐานอาชีพ

ส าหรับนักเรียน

นักเรียนระดับ 

ป.4 - ป.6

      100,000      100,000      100,000 นักเรียนมี

ทักษะเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 80

นักเรียนสามารถ

น าทักษะความรู้

ไปประกอบอาชีพ

กอง

การศึกษา 

ร.ร.เทศบาล

 1

วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา (บาท) ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ

(2559 : 100,000)

(2558 : 100,000)
(2559 : 100,000)

(2558 : 100,000)

(2559 : 100,000)

(2558 : 100,000)

(2559 : 200,000)

(2558 : 200,000)
(2559 : 200,000)

(2558 : 200,000)

(2559 : 200,000)

(2558 : 200,000)
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27 โครงการส่งเสริมและ

พัฒนาทักษะด้านดนตรี

สากล

เพื่อส่งเสริมให้

นักเรียนมีทักษะด้าน

ดนตรีและมีความ

เป็นมืออาชีพ

นักเรียน ป.4 -

 ป.6

      200,000      200,000      200,000 นักเรียนมี

ทักษะเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 80

นักเรียนมีทักษะ

ด้านดนตรีสากล

และสามารถ

น าไปประกอบ

อาชีพได้

กอง

การศึกษา 

ร.ร.เทศบาล

 1

28 โครงการธนาคาร

โรงเรียนและธนาคารรี

ไซเค้ิล

เพื่อส่งเสริมให้

นักเรียนครูและ

บุคลากรในโรงเรียน

มีคุณลักษณะนิสัย 

ประหยัด อดออม

นักเรียนและครู

 ร้อยละ 100

      100,000      100,000      100,000 จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ

ร้อยละ 80 

ของเปา้หมาย

นักเรียน ครูและ

บุคลากรใน

โรงเรียนมีการ

ฝากเงินออม

ทรัพย์ทุกคน

กอง

การศึกษา 

ร.ร.เทศบาล

 1

29 โครงการเสริมสร้าง

สุนทรียภาพด้านศิลปะ 

ระดับอนุบาล (SBMLD)

เพื่อให้นักเรียนมี

พัฒนาการด้าน

อารมณ์ ด้าน

กล้ามเนื้อมือ และมี

ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์

นักเรียนระดับ

อนุบาล

        30,000        30,000         30,000 นักเรียนมี

พัฒนาการดี

ขึ้นร้อยละ 

100

นักเรียนมี

พัฒนาการด้าน

อารมณ์ ด้าน

กล้ามเนื้อมือ 

และมีความริเร่ิม

สร้างสรรค์

กอง

การศึกษา 

ร.ร.เทศบาล

 1

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา (บาท) ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
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30 โครงการ

พุทธศาสนิกชนน้อย 

(SBMLD)

เพื่อให้นักเรียน

เรียนรู้และปฏิบัติ

หน้าที่

พุทธศาสนิกชนปฏิบัติ

นักเรียนระดับ

อนุบาล

        20,000        20,000         20,000 จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ

ร้อยละ 60

นักเรียนปฏิบัติ

ตนตามแนวทาง

ของชาวพุทธได้

กอง

การศึกษา 

ร.ร.เทศบาล

 1

31 โครงการจัดกิจกรรม

วนัพ่อแห่งชาติ

เพื่อให้นักเรียน

ตระหนักและยก

ย่องพระคุณของพ่อ

1 คร้ัง / ปี         25,000        25,000        25,000 นักเรียนร้อย

ละ 100

นักเรียนตระหนัก

และยกย่อง

พระคุณของพ่อ

กอง

การศึกษา 

ร.ร.เทศบาล

 1

32 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง

ดนตรีวงโยธวาทติ

เพื่อเป็นสื่อกิจกรรม

ส าหรับนักเรียนใน

การเล่นวงโยธวาทติ

เคร่ืองคนตรีวง

โยธวาทติ 

จ านวน 1 ชุด

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

เคร่ืองดนตรี

ที่จัดซ้ือที่ใช้

จัดกิจกรรม

เด็กและเยาวชน

มีพัฒนาการและ

ส่งเสริมการ

เรียนรู้ให้ดีขึ้น

กอง

การศึกษา

33 โครงการจัดท า

แผนพัฒนาการศึกษา

ดีเด่น

เพื่อให้สถานศึกษามี

การจัดท า

แผนพัฒนา

การศึกษาอย่างมี

คุณภาพ

1 คร้ัง / ปี       500,000      500,000      500,000 คุณภาพ

แผนการ

ศึกษาร้อยละ

 100

สถานศึกษามี

การจัดท า

แผนพัฒนา

การศึกษาอย่าง

มีคุณภาพ

กอง

การศึกษา

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา (บาท) ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ

(2559 : 1,000,000)

(2558 :1,000,000)

(2559 : 500,000)

(2558 : 500,000)

(2559 : 1,000,000)

(2558 :1,000,000)

(2559 : 1,000,000)

(2558 :1,000,000)

(2559 : 500,000)

(2558 : 500,000)

(2559 : 500,000)

(2558 : 500,000)
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34 โครงการพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม

ของนักเรียน

เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้

มีกิริยา มารยาท

เรียบร้อย

นักเรียนใน

สังกัดฯ

        50,000        50,000         50,000 นักเรียนมี

กิริยามารยาท

ดี ร้อยละ 

100

นักเรียนทุกคน

ประพฤติและ

ปฏิบัติตนได้อย่าง

เหมาะสม

กอง

การศึกษา 

ร.ร.เทศบาล

 1

35 โครงการส่งเสริม

สุขภาพและต่อต้านยา

เสพติด

เพื่อให้นักเรียนมี

ความรู้ในเร่ืองการ

ดูแลสุขภาพของ

ร่างกายและ

ปลอดภัยจากยาเสพ

ติด

นักเรียนใน

สังกัดฯ

        50,000        50,000         50,000 จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ

ร้อยละ 80 

ของ

กลุ่มเปา้หมาย

นักเรียนมีความ

ตระหนักถึงโทษ

ภัยในเร่ืองโรค

เอดส์และยาเสพ

ติด

กอง

การศึกษา 

ร.ร.เทศบาล

 1

36 โครงการจัดกิจกรรมวนั

เด็กแห่งชาติใน

สถานศึกษาในสังกัด

เพื่อให้นักเรียนได้

แสดงออกถึง

ความสามารถต่อ

สาธารณชน

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

ผู้เข้าร่วม

โครงการ

ร้อยละ 80 

ของ

กลุ่มเปา้หมาย

นักเรียนได้รับ

การยอมรับจาก

ชุมชนและ

หน่วยงานอืน่

กอง

การศึกษา 

ร.ร.เทศบาล

 1

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา (บาท) ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

(2559 : 50,000)

(2559 : 20,000)

(2558 : 20,000)

(2559 : 50,000) (2559 : 50,000)

(2559 : 20,000)

(2558 : 20,000)

(2559 : 20,000)

(2558 : 20,000)

(2559 : 50,000)

(2558 : 50,000)
(2559 : 50,000)

(2558 : 50,000)
(2559 : 50,000)

(2558 : 50,000)
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37 โครงการเข้าค่ายพัก

แรมลูกเสือ - เนตรนารี

เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนให้เด็กได้

แสดงออกถึง

ความสามารถต่อ

สาธารณะ

1 คร้ัง / ปี       200,000      200,000      200,000 จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ

ร้อยละ 80 

ของ

กลุ่มเปา้หมาย

เด็กและเยาวชน

ได้รับความรู้และ

ความสนุกสนาน

เพลิดเพลิน

กอง

การศึกษา

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา (บาท) ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ

(2559 : 50,000)

(2558 : 50,000)
(2559 : 50,000)

(2558 : 50,000)
(2559 : 50,000)

(2558 : 50,000)
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1 โครงการจัดการแข่งขัน

กีฬาสีและกีฬาชุมชน

เพื่อให้นักเรียนมี

ทักษะในด้านการ

กีฬาและการ

ประสาน

ความสัมพันธ์ที่ดีต่อ

ชุมชน

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

ผู้เข้าร่วม

โครงการ

ร้อยละ 80 

ของ

กลุ่มเปา้หมาย

นักเรียนมีการ

พัฒนาทางด้าน

การกีฬาและ

ประชาชนใน

ชุมชน

ความสัมพันธ์อัน

ดีต่อกัน

กอง

การศึกษา 

ร.ร.เทศบาล

 1

2 โครงการกีฬากลุ่มจตุร

มิตรพัฒนา

เพื่อส่งเสริมการ

พัฒนากีฬาและ

ความสัมพันธ์ที่ดีต่อ

กันของโรงเรียน

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

ผู้เข้าร่วม

โครงการ

ร้อยละ 80 

ของ

กลุ่มเปา้หมาย

กิจกรรมของ

กลุ่มมีการ

พัฒนา

ความสัมพันธ์อัน

ดีต่อกัน

กอง

การศึกษา 

ร.ร.เทศบาล

 1

5.2  แนวทางการส่งเสริมสุขภาวะ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา (บาท) ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

(2559 : 30,000)

(2558 : 30,000)
(2559 : 30,000)

(2558 : 30,000)
(2559 : 30,000)

(2558 : 30,000)
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

(ผลผลิตโครงการ) พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 (KPI)

3 โครงการร่วมแข่งขัน

กีฬาระดับกลุ่ม

สถานศึกษา ระดับเขต 

ระดับภาคและ

ระดับประเทศ

เพื่อส่งเสริมทักษะ

ในด้านกีฬาของ

นักเรียนให้เป็นที่

ยอมรับของทุกระดับ

นักเรียนใน

สังกัดฯ

      100,000      100,000      100,000 จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ

ร้อยละ 80 

ของ

กลุ่มเปา้หมาย

นักเรียนมีทักษะ

ด้านกีฬาได้

มาตรฐานและ

เป็นที่ยอมรับของ

ทุกระดับ

กอง

การศึกษา 

ร.ร.เทศบาล

 1

4 โครงการอาหาร

กลางวนัและอาหาร

เสริม (นม) ให้แก่

โรงเรียนเทศบาลฯ และ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อให้นักเรียนมี

อาหารกลางวนัที่มี

คุณภาพตามหลัก

สุขอนามัยทุกวนั

นักเรียนใน

สังกัดฯ

  4,000,000   4,000,000   4,000,000 นักเรียนร้อย

ละ 100

นักเรียนมีภาวะ

โภชนาการตาม

เกณฑม์าตรฐาน

กอง

การศึกษา

5 โครงการส่งนักกีฬาเข้า

ร่วมแข่งขันกับอ าเภอ

สันปา่ตองและ

หน่วยงานอืน่ทัง้ภาครัฐ

และเอกชน

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก

เยาวชนและ

ประชาชนได้ออก

ก าลังกายและเล่น

กีฬา

3 คร้ัง / ปี       200,000      200,000      200,000 จ านวน

นักเรียนที่

ได้รับการ

ส่วนเสริม 3 

คนขึ้นไป

เยาวชนและ

ประชาชนได้

แข่งขันกีฬา รู้แพ้

 รู้ชนะ รู้อภัย

กอง

การศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา (บาท) ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

(2559 : 100,000)

(2558 : 100,000)

(2559 : 1,300,000)

(2558 : 1,300,000)

(2559 : 100,000)

(2558 : 100,000)
(2559 : 100,000)

(2558 : 100,000)

(2559 : 1,300,000)

(2558 : 1,300,000)

(2559 : 1,300,000)

(2558 : 1,300,000)

(2559 : 200,000) (2559 : 200,000) (2559 : 200,000)
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

(ผลผลิตโครงการ) พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 (KPI)

6 โครงการจัดซ้ือวสัดุ

อุปกรณ์ครุภัณฑก์าร

กีฬาให้กับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กหมู่บา้นและ

กองการศึกษา

เพื่อจัดซ้ืออุปกรณ์

และครุภัณฑก์ีฬา 

ส่งเสริมให้ประชาชน

ได้เล่นกีฬาและออก

ก าลังกาย

3 คร้ัง / ปี       200,000      200,000      200,000 จ านวน

หมู่บา้น/ศูนย์

เด็กเล็กที่

ได้รับ

อุปกรณ์กีฬา

ร้อยละ 80

ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กหมู่บา้นและ

กองการศึกษามี

วสัดุอุปกรณ์กีฬา

ไวอ้อกก าลังกาย

และไวใ้ช้ในการ

จัดกิจกรรม

กอง

การศึกษา

7 โครงการปอ้งกันและ

ควบคุมโรคไข้เลือดออก

เพื่อปอ้งกันและ

ควบคุมโรค ส ารวจ

และก าจัดแหล่ง

เพาะพันธ์ของโรค

15 หมู่บา้น      150,000      150,000      150,000 ประชาชนใน

พื้นที่

เทศบาลฯ มี

คุณภาพชีวติ

และ

สิ่งแวดล้อม

ที่ดี

ลดแหล่งเพาะ

พันธ์ของโรค

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดี

กอง

สาธารณสุขฯ

8 โครงการปอ้งกันและ

ควบคุมโรคพิษสุนัขบา้

เพื่อลดและปอ้งกัน

การระบาดของโรค

พิษสุนัขบา้

15 หมู่บา้น       100,000      100,000      100,000 ประชาชนใน

พื้นที่

เทศบาลมี

คุณภาพชีวติ

ที่ดี

พื้นที่ในเทศบาลฯ

 ไม่พบผู้ปว่ยโรค

พิษสุนัขบา้

กอง

สาธารณสุขฯ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา (บาท) ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

(2559 : 200,000)

(2559 : 100,000)

(2558 : 100,000)

(2559 : 100,000)

(2558 : 100,000)

(2559 : 200,000) (2559 : 200,000)

(2559 : 100,000)

(2558 : 100,000)

(2559 : 100,000)

(2558 : 100,000)

(2559 : 100,000)

(2558 : 100,000)

(2559 : 100,000)

(2558 : 100,000)
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

(ผลผลิตโครงการ) พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 (KPI)

9 โครงการพัฒนา

ศักยภาพผู้ประกอบการ

ร้านอาหาร

เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ของผู้ประกอบการ

ร้านอาหาร

ผู้ประกอบการ

ร้านอาหาร

     150,000      150,000      150,000 ประชาชนใน

พื้นที่

เทศบาลมี

คุณภาพชีวติ

ที่ดี

ผู้ประกอบการ

ร้านอาหารน า

ความรู้ไปพัฒนา

สถาน

ประกอบการ

ร้านอาหาร

กอง

สาธารณสุขฯ

10 โครงการปอ้งกันและ

ควบคุมโรคไข้หวดันก

เพื่อควบคุมและ

ปอ้งกันโรคไข้หวดันก

15 หมู่บา้น       100,000      100,000      100,000 ประชาชนใน

พื้นที่

เทศบาลมี

คุณภาพชีวติ

ที่ดี

ลดการแพร่

ระบาดของโรค

ไข้หวดันก

กอง

สาธารณสุขฯ

11 โครงการพัฒนา

ศักยภาพแกนน า

สุขภาพในชุมชน

เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ของ อสม. ให้ความรู้

อสม. 15 

หมู่บา้น

      300,000      300,000      300,000 ประชาชนใน

พื้นที่

เทศบาลมี

คุณภาพชีวติ

ที่ดี

อสม. น าความรู้ที่

ได้ไปพัฒนา

คุณภาพชีวติของ

ประชาชน

กอง

สาธารณสุขฯ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา (บาท) ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

(2559 : 100,000)

(2558 : 100,000)

(2559 : 300,000)

(2558 : 300,000)

(2559 : 100,000)

(2558 : 100,000)
(2559 : 100,000)

(2558 : 100,000)

(2559 : 300,000)

(2558 : 300,000)
(2559 : 300,000)

(2558 : 300,000)

(2558 : 150,000) (2558 : 150,000) (2558 : 150,000)
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

(ผลผลิตโครงการ) พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 (KPI)

12 โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อจัดกิจกรรม

เกี่ยวกับการส่งเสริม

สุขภาพ เช่น แอโรบคิ

 ตรวจคัดกรอง

สายตา

15 หมู่บา้น       100,000      100,000      100,000 ประชาชนใน

พื้นที่

เทศบาลมี

คุณภาพชีวติ

ที่ดี

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดี

กอง

สาธารณสุขฯ

13 เงินสมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพ

ระดับทอ้งถิ่นหรือพื้นที่

เทศบาลฯ (สปสช.)

เพื่อจา่ยเป็นเงิน

สมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพ

ระดับทอ้งถิ่นหรือ

พื้นที่เทศบาลฯ

15 หมู่บา้น 

รพ.สต. 4 แห่ง 

โรงเรียนในเขต

พื้นที่กลุ่ม

องค์กรต่างๆ

      300,000      300,000      300,000 ประชาชนใน

พื้นที่

เทศบาลมี

คุณภาพชีวติ

ที่ดี

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดี

กอง

สาธารณสุขฯ

14 โครงการจัดหาอาหาร

เสริม (นม) ให้กับ

สถานศึกษาในเขต

เทศบาล

เพื่อให้นักเรียนใน

สถานศึกษาในเขตมี

อาหารเสริม (นม) ไว้

รับประทาน

นักเรียนใน

สถานศึกษาใน

เขตเทศบาลฯ

  2,000,000   2,000,000   2,000,000 สถานศึกษา

ที่ได้รับการ

สนับสนุน

ร้อยละ 100

นักเรียนที่ศึกษา

ในสถานศึกษาใน

เขตเทศบาลฯ มี

อาหารเสริม (นม)

กอง

การศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา (บาท) ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

(2559 : 100,000)

(2558 : 100,000)
(2559 : 100,000)

(2558 : 100,000)
(2559 : 100,000)

(2558 : 100,000)
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

(ผลผลิตโครงการ) พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 (KPI)

15 โครงการอุดหนุน

อาหารกลางวนั ให้กับ

สถานศึกษาในเขต

เทศบาลฯ

เพื่อให้นักเรียนใน

สถานศึกษาในเขตมี

อาหารกลางวนัไว้

รับประทาน

นักเรียนใน

สถานศึกษาใน

เขตเทศบาลฯ

  3,000,000   3,000,000   3,000,000 สถานศึกษา

ที่ได้รับการ

สนับสนุน

ร้อยละ 100

นักเรียนที่มี

ภูมิล าเนาอยู่ใน

เขตเทศบาล

ได้รับอาหาร

กลางวนัและ

อาหารเสริม (นม)

กอง

การศึกษา

16 โครงการอุดหนุน

โรงเรียนต่างๆ ตาม

โครงการเกษตรเพื่อ

อาหารกลางวนั

เพื่อให้นักเรียนมี

อาหารกลางวนัไว้

รับประทาน

นักเรียนในเขต

เทศบาลฯ

        30,000        30,000         30,000 สถานศึกษา

ที่ได้รับการ

สนับสนุน

ร้อยละ 100

นักเรียนที่มีศึกษา

ในสถานศึกษา

ได้รับประทาน

อาหารกลางวนั

กอง

การศึกษา

17 เงินอุดหนุนศูนย์

สาธารณสุขมูลฐาน 

(ศสมช.)

เพื่อจา่ยเป็นเงิน

อุดหนุนให้แก่ ศูนย์ 

ศสมช. หมู่บา้นใน

การให้บริการดูแล

สุขภาพเบื้องต้นแก่

ประชาชนในพื้นที่

14 หมู่บา้น      105,000      105,000      105,000 ประชาชนใน

พื้นที่

เทศบาลมี

คุณภาพชีวติ

ที่ดี

ประชาชนมี

สุขภาพที่ดี

กอง

สาธารณสุขฯ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา (บาท) ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

อุดหนุนหน่วยงานราชการ

(2559 : 5,000,000) (2559 : 5,000,000) (2559 : 5,000,000)

(2559 : 140,000)

(2558 : 140,000)
(2559 : 140,000)

(2558 : 140,000)

(2559 : 140,000)

(2558 : 140,000)
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

(ผลผลิตโครงการ) พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 (KPI)

18 อุดหนุน อปท.ที่เป็น

เจา้ภาพตามโครงการ

แข่งขันกีฬาเยาวชน

ประชาชนต้านยาเสพ

ติดอ าเภอสันปา่ตอง

เพื่อให้เยาวชนและ

ประชาชนในเขต

อ าเภอสันปา่ตองได้

ร่วมกิจกรรมและ

ออกก าลังกาย

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

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

ประชาชนได้ร่วม

กิจกรรมและ

แข่งขันกีฬา

สร้างความ

สามัคคีในหมู่คณะ

กอง

การศึกษา

19 อุดหนุนที่ท าการอ าเภอ

สันปา่ตองตาม

โครงการพัฒนาศูนย์

การเรียนรู้กีฬาและ

นันทนาการอ าเภอสัน

ปา่ตอง

เพื่อเป็นการพัฒนา

ศักยภาพของศูนย์

การเรียนรู้กีฬาและ

นันทนาการ

ตอบสนองความ

ต้องการของเด็กและ

เยาวชน

1 คร้ัง/ปี         10,000        10,000         10,000 เด็กและ

เยาวชน

ได้รับการ

พัฒนา

ศักยภาพ

เพิ่มขึ้น

ศูนย์การเรียนรู้

กีฬาและ

นันทนาการมี

ประสิทธิภาพใน

การให้บริการ

ประชาชนย่ิงขึ้น

กอง

การศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา (บาท) ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

(2558 : 30,000)

(2558 : 10,000)

(2558 : 30,000) (2558 : 30,000)

(2558 : 10,000) (2558 : 10,000)
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

(ผลผลิตโครงการ) พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 (KPI)

1 โครงการช่วยเหลือ

นักเรียนยากจนขาด

แคลน

เพื่อให้นักเรียนมี

ความพร้อมใน

การศึกษาเล่าเรียน

นักเรียนใน

สังกัดฯ

     120,000      120,000      120,000 ผู้ได้รับการ

ช่วยเหลือ

สามารถเข้า

เรียนได้ร้อย

ละ 100

นักเรียนที่ขาด

แคลนมีความ

พร้อมที่จะเรียน 

เหมือนกับ

นักเรียนทั่วไป

กอง

การศึกษา 

ร.ร.เทศบาล

 1

2 โครงการซ่อมแซมที่อยู่

อาศัย  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

 ผู้ด้อยโอกาส

เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาส

มีที่อยู่อาศัยที่คงทน

ขึ้น

ซ่อมแซมที่อยู่

อาศัยให้

ผู้ด้อยโอกาส

      100,000      100,000      100,000 ที่อยู่อาศัยที่

ได้รับการ

ซ่อมแซม

คงทนขึ้น

ผู้ด้อยโอกาส

ได้รับการ

ช่วยเหลือด้านที่

อยู่อาศัย

ส านักปลัด

3 โครงการให้ความ

ช่วยเหลือ/สงเคราะห์

เด็ก คนชรา ผู้พิการ 

และผู้ติดเชื้อในเขต

เทศบาลฯ

เพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวติให้แก่

เด็ก คนชรา ผู้พิการ 

และผู้ติดเชื้อในเขต

เทศบาลฯ

เด็ก คนชรา ผู้

พิการ และผู้ติด

เชื้อในเขต

เทศบาลฯ

  3,000,000   3,000,000   3,000,000 คุณภาพชีวติ

ของผู้ได้รับ

สวสัดิการที่

ดีขึ้น

เด็ก คนชรา ผู้

พิการ และผู้ติด

เชื้อ มีคุณภาพ

ชีวติที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

5.3  สงเคราะห์กลุ่มคนดอ้ยโอกาส

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา (บาท) ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

(2559 : 120,000)

(2558 : 120,000)

(2559 : 30,000)

(2558 : 30,000)

(2559 : 120,000)

(2558 : 120,000)

(2559 : 120,000)

(2558 : 120,000)

(2559 : 30,000)

(2558 : 30,000)

(2559 : 30,000)

(2558 : 30,000)
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

(ผลผลิตโครงการ) พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 (KPI)

1 โครงการสนับสนุน

สวสัดิการชุมชน

เพื่อส่งเสริมการจัด

สวสัดิการในการ

ออมของหมู่บา้น

กลุ่มหมู่บา้นใน

ชุมชน

        50,000        50,000         50,000 จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ

หมู่บา้นได้รับ

สวสัดิการและ

ประโยชน์การออม

ส านักปลัด

2 โครงการอบรมสัมมนา

และทัศนศึกษาดูงาน

กลุ่มสตรี/แม่บา้น 

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

เพื่อเพิ่มศักยภาพ

การส่งเสริมอาชีพ

ให้กลุ่มสตรีแม่บา้น

15 หมู่บา้นใน

เขตเทศบาลฯ

     350,000      350,000      350,000 จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ

กลุ่มสตรีแม่บา้น

มีความรู้ความ

เข้าใจและ

สามารถน า

ความรู้ที่ได้รับมา

ใช้ใน

ชีวติประจ าวนัได้

ส านักปลัด

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา (บาท) ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ

5.4  แนวทางการส่งเสริมและสร้างสภาวะการพึ่งพาตนเองของชุมชน

(2559 : 100,000)

(2558 : 100,000)

(2559 : 100,000)

(2558 : 100,000)

(2559 : 100,000)

(2558 : 100,000)
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

(ผลผลิตโครงการ) พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 (KPI)

1 โครงการฝึกทบทวน/

พัฒนาศักยภาพ อปพร.

เพื่อเพิ่มจ านวน

สมาชิก อปพร.และ

เพิ่มประสิทธิการ

ให้บริการ

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

รับการ

ฝึกอบรม

อปพร.มีความรู้

ความสามารถและ

เพิ่มทักษะการ

ปฏิบัติงาน

ส านักปลัด

2 โครงการฝึกซ้อมแผน

ปอ้งกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

เพื่อเพิ่มความรู้และ

ทักษะด้านการ

ปอ้งกันและบรรเทา

สาธารณภัย

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

รับการ

ฝึกอบรม

พนักงานสังกัด

งานปอ้งกันฯ มี

ความรู้และทักษะ

การปฏิบัติงาน

ส านักปลัด

3 โครงการอ านวยความ

สะดวกด้านการจราจร

และอุบัติเหตุ

เพื่อให้ระบบสื่อสาร

งานปอ้งกันฯมี

ประสิทธิภาพและ

เพียงพอต่อการ

ปฏิบัติงาน

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

ผู้เข้าร่วม

ฝึกอบรม

มีเคร่ืองมือในการ

สื่อสารการ

ปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอทั่วถึง

ส านักปลัด

งบประมาณและที่มา (บาท)
ผลที่คาดวา่จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

6.  การจัดระเบียบภายในชุมชน  และการสร้างความร่วมมอืในการรักษาความสงบเรียบร้อย

6.1  ปลูกจิตส านึกดา้นความร่วมมอืในการดแูล  ป้องกันภัยในชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

(2559 : 100,000)

(2558 : 100,000)

(2559 : 50,000)

(2558 : 50,000)

(2559 : 20,000)

(2558 : 20,000)

(2559 : 100,000)

(2558 : 100,000)

(2559 : 100,000)

(2558 : 100,000)

(2559 : 50,000)

(2558 : 50,000)

(2559 : 50,000)

(2558 : 50,000)

(2559 : 20,000)

(2558 : 20,000)

(2559 : 20,000)

(2558 : 20,000)
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

(ผลผลิตโครงการ) พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 (KPI)

4 โครงการบรรเทา

ปัญหาภัยแล้งให้แก่

เกษตรกร

เพื่อบรรเทาและให้

ความช่วยเหลือผู้

ได้รับผลกระทบจาก

ภัยแล้ง

15 หมู่บา้นใน

เขตเทศบาล

      100,000      100,000      100,000 ร้อยละของ

พื้นที่ๆ ได้รับ

การช่วยเหลือ

ประชาชนได้รับ

ความช่วยเหลือ

จากผลกระทบภัย

แล้ง

ส านักปลัด

5 โครงการให้บริการทาง

การแพทย์ฉุกเฉิน

เพื่อให้บริการแก่

ประชาชนและ

ผู้บาดเจ็บทั่วไป

ตลอดปี         20,000        20,000        20,000 ความพึง

พอใจของ

ประชาชน

ประชาชนได้รับ

การบริการใน

เบื้องต้นก่อนส่ง

โรงพยาบาล

ส านักปลัด

งบประมาณและที่มา (บาท)
วตัถุประสงค์ ผลที่คาดวา่จะได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ

(2559 : 100,000)

(2558 : 100,000)

(2559 : 20,000)

(2558 : 20,000)

(2559 : 100,000)

(2558 : 100,000)
(2559 : 100,000)

(2558 : 100,000)

(2559 : 20,000)

(2558 : 20,000)
(2559 : 20,000)

(2558 : 20,000)
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

(ผลผลิตโครงการ) พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 (KPI)

1 โครงการช่วยเหลือผู้

ยากไร้ เพื่อบรรเทา

ความเดือดร้อนจากภัย

หนาว

เพื่อบรรเทาความ

เดือดร้อนจากภัย

หนาวให้แก่

ประชาชนผู้ยากไร้

ประชาชนผู้

ยากไร้ได้รับผ้า

ห่มกันหนาว

คนละ 1 ผืน

        99,000        99,000        99,000 ประชาชนผู้

ยากไร้ได้รับ

ผ้าห่ม คนละ

 1 ผืน

ประชาชนที่ยากไร้

ได้รับผ้าห่มกัน

หนาวเพื่อบรรเทา

ภัยหนาว

ส านักปลัด

2 โครงการสนับสนุน

ส่งเสริมการปฏิบัติงาน

ของ อปพร.และผู้

ประสานพลังแผ่นดิน

เพื่อให้การ

ปฏิบัติงานของ

สมาชิก อปพร.และ

ผู้ประสานพลัง

แผ่นดินมี

ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น

ตลอดปี       100,000      100,000      100,000 ความพึง

พอใจของ

ประชาชน

ประชาชนได้รับ

การบริการด้าน

ต่างๆ มี

ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น

ส านักปลัด

3 โครงการปกปอ้ง

สถาบันส าคัญของชาติ

เพื่อเสริมสร้างความ

สมานฉันท์

เพื่อสร้างความ

สามัคคีของคนในชาติ

ตลอดปี         10,000        10,000        10,000 ความพึง

พอใจของ

ประชาชน

เกิดความสามัคคี

ของคนในชาติ

ส านักปลัด

โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

6.2  แนวทางการเสริมสร้างประสทิธภิาพในการป้องกัน  บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน

ที่
งบประมาณและที่มา (บาท)

ผลที่คาดวา่จะได้รับ

(2559 : 99,000)

(2559 : 100,000)

(2558 : 100,000)

(2559 : 10,000)

(2558 : 10,000)

(2559 : 99,000) (2559 : 99,000)

(2559 : 100,000)

(2558 : 100,000)
(2559 : 100,000)

(2558 : 100,000)

(2559 : 10,000)

(2558 : 10,000)
(2559 : 10,000)

(2558 : 10,000)
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

(ผลผลิตโครงการ) พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 (KPI)

4 การเตรียมการปอ้งกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

ในพื้นที่

เพื่อเป็นการ

เตรียมการให้ความ

ช่วยเหลือประชาชน

ได้ทันทว่งที

ประชาชนใน

พื้นที่ 15 

หมู่บา้น

100,000    100,000   100,000   ผู้ประสบภัย

ได้รับการ

ช่วยเหลือ

การช่วยเหลือมี

ประสิทธิภาพทันต่อ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ส านักปลัด

5 อุดหนุนที่ท าการ

ปกครองอ าเภอสันปา่

ตองตามโครงการ

ปอ้งกันและลด

อุบัติเหตุทางถนน

ในช่วงปใีหม่และ

สงกรานต์

เพื่อเน้นการลดปัจจัย

เสี่ยง และสร้าง

จติส านึกด้านความ

ปลอดภัยทางถนน

2 คร้ัง/ปี           5,000           5,000           5,000 ร้อยละของ

อุบัติเหตุ

จ านวนคร้ังของ

อุบัติเหตุ  

ผู้เสียชีวติและ

ผู้บาดเจ็บลดลง

ส านักปลัด

6 เงินส ารองจา่ย เพื่อใช้จา่ยในกรณีมี

เหตุการณ์เร่งด่วน

กรณีที่เกิดสาธารณ

ภัย

สาธารณภัยที่

อาจเกิดขึ้น

ตลอด

ปงีบประมาณ

      400,000      400,000      400,000 ประชาชนที่

เดือดร้อน

ได้รับการ

ช่วยเหลือ

ร้อยละ 100

มีงบประมาณที่จะ

ได้ใช้ด าเนินการ

ช่วยเหลือประชาชน

เมื่อมีสาธารณภัย

เกิดขึ้น

ส านกัปลดั

ผลที่คาดวา่จะได้รับโครงการ

โครงการอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อ่ืน

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา (บาท)
ที่

(2559 : 2,000)

(2558 : 2,000)

(2559 : 2,000)

(2558 : 2,000)

(2559 : 2,000)

(2558 : 2,000)
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

(ผลผลิตโครงการ) พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 (KPI)

1 โครงการจัดตั้งศูนย์

ประสานงานต่อสู้เพื่อ

เอาชนะยาเสพติด

เพื่อให้มีสถานที่ท า

การของศูนย์

ประสานงานต่อสู้เพื่อ

เอาชนะยาเสพติด

ศูนย์

ประสานงาน

ของเทศบาลฯ

        20,000        20,000        20,000 ความพึง

พอใจของ

ประชาชน

มีสถานที่ท าการ

ของศูนย์

ประสานงานต่อสู้

เพื่อเอาชนะยาเสพ

ติด

ส านักปลัด

 กอง

สาธารณสุข

2 อุดหนุนที่ท าการอ าเภอ

สันปา่ตองตาม

โครงการปอ้งกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด

เพื่อปอ้งกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพ

ติดในพื้นที่อ าเภอฯ

ปอ้งกันและ

แก้ไขปัญหายา

เสพติดในเขต

อ าเภอฯ

          8,000          8,000          8,000 จ านวนผู้เสพ

ยาเสพติด

ลดลงจากปี

ที่ผ่านมา

ปัญหายาเสพติดที่

เกิดขึ้นในพื้นที่

อ าเภอฯ ลดลง

ส านักปลัด

6.3  แนวทางการเสริมสร้างประสทิธภิาพในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบปลอดภัยแก่ชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา (บาท)

ผลที่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

อุดหนุนหน่วยงานราชการ

(2559 : 100,000)

(2558 : 100,000)
(2559 : 100,000)

(2558 : 100,000)
(2559 : 100,000)

(2558 : 100,000)
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

(ผลผลิตโครงการ) พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 (KPI)

1 ประกันสังคม เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยใน

การส่งเสริม

สวสัดิการ, สิทธิต่างๆ

เงิน

ประกันสังคม 

5% ในส่วน

ของนายจา้ง

       520,000        520,000        520,000 สิทธิที่ลูกจา้ง

ได้รับ 100%

ลูกจา้งได้รับ

สิทธิความ

คุ้มครองจาก

นายจา้ง

ส านักปลัด

2 เงินเดือน  สวสัดิการ

ต่างๆ ของพนักงาน  

ลูกจา้ง พนักงานจา้ง 

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

เพื่อค่าตอบแทน 

สร้างขวญัก าลังใจ

ต่อบุคลากรเทศบาลฯ

เงินเดือน 

ค่าตอบแทน 

ตลอด

ปงีบประมาณ

  20,000,000     20,000,000      20,000,000 ขวญัและ

ก าลังใจของ

บุคลากร

เทศบาลฯ

บุคลากรมี

ขวญัและ

ก าลังใจในการ

ท างานเพื่อ

ประสิทธิภาพ

ในการบริการ

ประชาชน

ส านักปลัด

3 โครงการจัดงานวนั

เทศบาล

เพื่อสร้างความรู้

ความเข้าใจใน

บทบาทหน้าที่ของ

เทศบาล

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

ผู้เข้าร่วม

โครงการ

ประชาชนได้

รับรู้บทบาท

หน้าที่ของ

เทศบาล

ส านักปลัด

7.1  แนวทางการสร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิน่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา (บาท) ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมอืงท่ีดดีว้ยนวัตกรรมการบริหารท่ีเหมาะสม

(2559 : 20,000,000)

(2559 : 50,000)

(2558 : 50,000)

(2559 : 20,000,000) (2559 : 20,000,000)

(2559 : 50,000)

(2558 : 50,000)

(2559 : 50,000)

(2558 : 50,000)



89 
 

 
 

 

 

เปา้หมาย ตัวชี้วดั

(ผลผลิตโครงการ) พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 (KPI)

4 โครงการทัศนศึกษาดู

งานของคณะผู้บริหาร/

สมาชิกสภาเทศบาล/

ผู้น าชุมชนกลุ่มต่าง ๆ /

และบุคลากรของ

เทศบาล

เพื่อเพิ่มพูนทักษะ

และประสบการณ์มา

ใช้ในการปฏิบัติงาน

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

ผู้เข้าร่วม

โครงการ

ผู้เข้าร่วม

โครงการได้รับ

ความรู้และ

ประสบการณ์

จากการศึกษา

ดูงาน

ส านักปลัด

5 โครงการส่งเสริม

สวสัดิการให้แก่

บุคลากรของเทศบาล 

เช่นการไปราชการเพื่อ

เข้าร่วมอบรม

เพื่อสร้างขวญัและ

ก าลังใจให้แก่

บุคลากรของ

เทศบาลในการ

ปฏิบัติงาน

ตลอดปี        600,000        600,000         600,000 จ านวนผู้ผ่าน

การฝึกอบรมฯ

บุคลากรของ

เทศบาลมีขวญั

และก าลังใจใน

การปฏิบัติงาน

ย่ิงขึ้น

ส านักปลัด

6 โครงการจัดงานวนั

ทอ้งถิ่นไทย

ได้รับรู้ถึงวนัส าคัญ

ของทอ้งถิ่นไทย

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

ผู้เข้าร่วม

โครงการ

บุคลากรของ

เทศบาลไดรู้้จัก

วันส าคัญของ

ท้องถิ่นไทย

ส านักปลัด

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา (บาท) หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ

(2559 : 350,000)

(2558 :350,000)

(2559 : 500,000)

(2558 : 500,000)

(2559 : 10,000)

(2558 : 10,000)

(2559 : 350,000)

(2558 :350,000)
(2559 : 350,000)

(2558 :350,000)

(2559 : 500,000)

(2558 : 500,000)
(2559 : 500,000)

(2558 : 500,000)

(2559 : 10,000)

(2558 : 10,000)
(2559 : 10,000)

(2558 : 10,000)
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

(ผลผลิตโครงการ) พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 (KPI)

7 โครงการผลประโยชน์

ตอบแทนอืน่ๆ (โบนัส)

เพื่อสร้างขวญัและ

ก าลังใจให้แก่

บุคลากรของ

เทศบาลในการ

ปฏิบัติงาน

1 คร้ัง / ปี        100,000        100,000         100,000 ขวญัและ

ก าลังใจของ

บุคลากร

เทศบาลฯ

บุคลากรของ

เทศบาลฯ มี

ขวัญและ

ก าลงัใจใน

ปฏบิัตงิานย่ิงขึ้น

ส านักปลัด

8 โครงการฝึกอบรม

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

เพื่อเพิ่มทักษะด้าน

คอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้

เข้ารับการอบรม

1 ครัง/ปี          10,000          10,000           10,000 จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ

ผู้เข้ารับการ

อบรมน า

ความรู้ที่ได้รับ

ใช้ให้เกิด

ประโยชน์ใน

กองคลัง

9 โครงการอบรมสัมมนา

และศึกษาดูงานเพื่อ

พัฒนาบุคลากรทาง

การศึกษา

เพื่อให้บุคลากรใน

สถานศึกษามี

ความรู้ทักษะและ

ประสบการณ์

ตลอดปี        300,000        300,000         300,000 จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ

ครูและ

บุคลากรน า

ความรู้จาก

การอบรมมา

พัฒนาการสอน

ให้มี

ประสิทธิภาพ

ย่ิงขึ้น

กอง

การศึกษา 

โรงเรียน

เทศบาล1

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา (บาท) ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

(2559 : 800,000)

(2558 : 300,000)

(2559 : 50,000)

(2558 : 50,000)

(2559 : 600,000)

(2558 : 300,000)

(2559 : 800,000)

(2558 : 300,000)
(2559 : 800,000)

(2558 : 300,000)

(2559 : 50,000)

(2558 : 50,000)

(2559 : 50,000)

(2558 : 50,000)

(2559 : 600,000)

(2558 : 300,000)

(2559 : 600,000)

(2558 : 300,000)
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

(ผลผลิตโครงการ) พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 (KPI)

1 โครงการซ่อมแซม

ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน

ของเทศบาลฯ

เพื่อให้การ

ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารต่างๆ ให้แก่

ประชาชนมี

ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น

15 หมู่บา้นใน

เขตเทศบาล

       300,000        300,000         300,000 ร้อยละข้อมูล

ข่าวสารที่

ประชาชน

ได้รับ

ประชาชนได้

รับรู้ข่าวสาร

ต่างๆ อย่าง

ทั่วถึง

ทุกกอง

2 ค่าจา้งเหมาบริการ/

รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึง

การบริการ

เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ให้บริการประชาชน

และการบริการ

สาธารณะต่างๆ

ตลอดปี     4,000,000     4,000,000     4,000,000 ความพึง

พอใจของ

ประชาชน

การด าเนินงาน

ของเทศบาลมี

ประสิทธิภาพ

และสนอง

ความต้องการ

ของประชาชน

ทุกกอง

3 โครงการติดตั้งกล้อง

วงจรปดิในเขตเทศบาล

เพื่อปอ้งกันปัญหา

อาชญากรรม และยา

เสพติด

1 คร้ัง/ปี        100,000        100,000         100,000 ร้อยละของ

ปัญหา

อาชญากรรม

และยาเสพติด

ปัญหา

อาชญากรรม

และยาเสพติด

ลดลง

ส านักปลัด

7.2  แนวทางการเสริมสร้างประสทิธภิาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ
วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา (บาท) หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ

(2559 : 500,000)

(2559 : 100,000)

(2559 : 500,000) (2559 : 500,000)

(2559 : 100,000) (2559 : 100,000)
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

(ผลผลิตโครงการ) พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 (KPI)

4 โครงการจัดท าปฏิทนิ

และวารสารเทศบาล

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับทราบผลงาน

การด าเนินงานของ

เทศบาล

2 คร้ัง/ปี          50,000          50,000           50,000 ความพึง

พอใจของ

ประชาชน

ประชาชนได้

รับทราบผล

การด าเนินงาน

ของเทศบาล

ส านักปลัด

5 ค่ารับรองและพิธีการ เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยใน

การเลี้ยงรับรองผู้มา

เย่ียมเยือนเทศบาลฯ

ตลอดปี        200,000        200,000         200,000 ความพึง

พอใจของ

ประชาชน

มีงบประมาณ

ในการ

ให้บริการแขก

ผู้มีเกียรติ

ส านักปลัด

6 ค่าจัดซ้ือพวงมาลัย ช่อ

ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้

 พวงมาลา

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยใน

การปฏิบัติราชการ

ของเทศบาล

ตลอดปี             5,000             5,000             5,000 ความพึง

พอใจของ

ประชาชน

มีงบประมาณ

ในการบริหาร

จัดการของ

เทศบาลฯ

ส านักปลัด

7 โครงการจัดท าระบบ

อนิเตอร์เน็ต ค่าใช้จา่ย

เกี่ยวกับอนิเตอร์เน็ต

เพื่อใช้ตรวจสอบ

ข้อมูลข่าวสารและ

บริการผู้มาติดต่อ

ราชการ

ตลอดปี        100,000        100,000         100,000 ความพึง

พอใจของ

ประชาชน

ได้รับข้อมูล

ต่างๆ จาก

เวบ็ไซต์

ทุกกอง

8 โครงการค่าใช้จา่ย

เกี่ยวกับสาธารณูปโภค

ของเทศบาลฯ

เพื่อให้มีความพร้อม

ในการให้บริการ

ประชาชน

ตลอดปี        200,000        200,000         200,000 ความพึง

พอใจของ

ประชาชน

มีความพร้อม

ในการ

ให้บริการ

ประชาชน

ทุกกอง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา (บาท) ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

(2559 : 50,000)

(2558 : 50,000)

(2559 : 100,000)

(2558 : 100,000)

(2559 : 200,000)

(2558 : 200,000)

(2559 : 50,000)

(2558 : 50,000)
(2559 : 50,000)

(2558 : 50,000)

(2559 : 100,000)

(2558 : 100,000)

(2559 : 100,000)

(2558 : 100,000)

(2559 : 200,000)

(2558 : 200,000)
(2559 : 200,000)

(2558 : 200,000)
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

(ผลผลิตโครงการ) พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 (KPI)

9 โครงการจัดซ้ือวสัดุ

ต่างๆ เช่น วสัดุ

ส านักงาน วสัดุงาน

บา้นงานครัว ฯลฯ

เพื่อให้มีความพร้อม

ในการให้บริการ

ประชาชน

ตลอดปี     1,000,000     1,000,000     1,000,000 ความพึง

พอใจของ

ประชาชน

มีความพร้อม

ในการ

ให้บริการ

ประชาชน

ทุกกอง

10 โครงการจัดซ้ือ

คอมพิวเตอร์ 

เคร่ืองพิมพ์กระดาษ

เพื่อให้มีคอมพิวเตอร์

 และเคร่ืองพิมพ์ใช้

ในการปฏิบัติงาน

ตลอดปี          80,000          80,000           80,000 ความพึง

พอใจของ

ประชาชน

มีคอมพิวเตอร์

และ

เคร่ืองพิมพ์ใช้

ในการ

ปฏิบัติงาน

ทุกกอง

11 โครงการจัดซ้ือ

ครุภัณฑ์ของเทศบาลฯ 

ต่างๆ

เพื่อให้มีวสัดุครุภัณฑ์

ใช้ในการปฏิบัติงาน

ตลอดปี     1,000,000     1,000,000     1,000,000 ความพึง

พอใจของ

ประชาชน

เทศบาลฯ มี

วสัดุครุภัณฑ์ที่

มีคุณภาพใช้ใน

การปฏิบัติงาน

ทุกกอง

12 โครงการจัดหาน้ ามัน

เชื้อเพลิงและหล่อลื่น

เพื่อให้มีน้ ามันชื้อ

เพลิงและหล่อลื่น ใช้

ในการปฏิบัติงาน

อย่างเพียงพอ

ตลอดปี     1,000,000     1,000,000     1,000,000 ความพึง

พอใจของ

ประชาชน

เทศบาลฯ มี

น้ ามันเชื้อเพลิง

และหล่อลื่นใช้

อย่างเพียงพอ

ทุกกอง

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา (บาท) ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ

(2559 : 1,000,000)

(2559 : 80,000)

(2559 : 1,000,000)

(2558 : 500,000)

(2559 : 1,000,000)

(2558 : 1,000,000)

(2559 : 1,000,000) (2559 : 1,000,000)

(2559 : 80,000) (2559 : 80,000)

(2559 : 1,000,000)

(2558 : 500,000)
(2559 : 1,000,000)

(2558 : 500,000)

(2559 : 1,000,000)

(2558 : 1,000,000)
(2559 : 1,000,000)

(2558 : 1,000,000)
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

(ผลผลิตโครงการ) พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 (KPI)

13 โครงการบ ารุงรักษา

และซ่อมแซมครุภัณฑ์

เพื่อให้การ

ปฏิบัติงานของ

เทศบาลฯ มีความ

พร้อมในการ

ปฏิบัติงานอยู่

ตลอดเวลา

ตลอดปี     1,000,000     1,000,000     1,000,000 ความพึง

พอใจของ

ประชาชน

เทศบาลฯ มี

ความพร้อมใน

การบริการ

ประชาชนใน

เขตเทศบาลฯ

ทุกกอง

14 ค่าช าระหนี้เงินต้นและ

ดอกเบี้ย

เพื่อช าระหนีเงินต้น

พร้อมดอกเบี้ยของ

เทศบาล

เงินต้นพร้อม

ดอกเบี้ย

ตลอด

ปงีบประมาณ

    3,500,000     3,500,000     3,500,000 ประสิทธิภาพ

ในการบริการ

และบริการ

ประชาชน

เพิ่มขึ้น

มีเงินในการ

บริหารการ

ช าระหนี้และ

ดอกเบี้ยให้กับ

สถาบันการเงิน

ส านักปลัด

15 เงินสมทบช่วยเหลือ

การประปา

เพื่อเป็นเงินสมทบ

การบริการงานของ

กิจการประหาของ

เทศบาลฯ

เงินสมทบการ

ประปาตลอด

ปงีบประมาณ

       600,000        600,000         600,000 ประสิทธิภาพ

ในการบริการ

และบริการ

ประชาชน

เพิ่มขึ้น

มีงบประมาณ

บริหารงาน

ประปาอย่าง

เพียงพอ

กองช่าง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา (บาท) ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

(2559 : 1,000,000)

(2558 : 1,000,000)
(2559 : 1,000,000)

(2558 : 1,000,000)
(2559 : 1,000,000)

(2558 : 1,000,000)
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

(ผลผลิตโครงการ) พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 (KPI)

16 โครงการจัดซ้ือที่ดิน

เพื่อสร้างตลาดชุมชน  

และอาคารร้านค้าชุมชน

เพื่อจัดสร้างตลาด

ชุมชนร้านค้าชุมชน

จัดหาที่ดินเพื่อ

จัดสร้างตลาด

ชุมชนร้านค้า

  20,000,000   20,000,000   20,000,000 ประสิทธิภาพ

ในการบริการ

และบริการ

ประชาชน

เพิ่มขึ้น

ประชาชนใน

พื้นที่มีตลาด

ชุมชนและ

ร้านค้าชุมชนที่

มีความพร้อม

มากย่ิงขึ้น

ส านักปลัด,

 กองคลัง, 

กอง

สาธารณสุข

ฯ, กองช่าง

17 โครงการปรับปรุงและ

พัฒนาประสิทธิภาพ

โรงฆ่าสัตว์

เพื่อให้โรงฆ่าสัตวม์ี

มาตรฐานที่ถูกต้อง

โรงฆ่าสัตว์

เทศบาลฯ

500,000     500,000     500,000      ประชาชนใน

พื้นที่เทศบาล

มีคุณภาพ

ชีวติที่ดี

ประชาชนได้

บริโภค

เนื้อสัตวท์ี่ผลิด

จากโรงฆ่า

สัตวท์ี่ได้

มาตรฐาน มี

สุขภาพที่ดี

กอง

สาธารณสุข

ฯ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา (บาท) ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

(2559 : 1,000,000)

(2558 : 1,000,000)
(2559 : 1,000,000)

(2558 : 1,000,000)

(2559 : 1,000,000)

(2558 : 1,000,000)

(2558 : 1,000,000) (2558 : 1,000,000) (2558 : 1,000,000)
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

(ผลผลิตโครงการ) พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 (KPI)

18 โครงการปรับปรุงแผน

ที่ภาษี

เพื่อให้การจัดเก็บ

รายได้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

ระบบแผนที่

ภาษทีี่มี

ประสิทธิภาพ

50,000       50,000       50,000        รายได้จาก

การจัดเก็บ

เพิ่มขึ้นจากปี

ที่ผ่านมา

การจัดเก็บ

รายได้มีระบบ 

เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

ในการ

จัดเก้บรายได้

กองคลัง

19 อุดหนุน อปท. ที่เป็น

เจา้ภาพตามโครงการ

ศูนย์ข่าวสารและ

สารสนเทศของ อปท. 

อ าเภอสันปา่ตอง

เพื่อให้ อปท. ในเขต

อ าเภอสันปา่ตองมี

ศูนย์รวมข้อมูล

ข่าวสารการจัดซ้ือ

จัดจา้ง

ตลอดปี          30,000          30,000           30,000 ความพึง

พอใจของ

ประชาชน

อปท. ใน

อ าเภอสันปา่

ตองมีศูนย์

รวบรวมข้อมูล

ข่าวสารการ

จัดซ้ือจัดจา้ง

ส านักปลัด

โครงการอุดหนุนส่วนราชการ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่มา (บาท) ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ

(2559 : 30,000)

(2558 : 30,000)
(2559 : 30,000)

(2558 : 30,000)

(2559 : 30,000)

(2558 : 30,000)
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

(ผลผลิตโครงการ) พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 (KPI)

1 โครงการเทศบาล

เคลื่อนที่

เพื่อเป็นการออก

หน่วยให้บริการด้าน

ต่างๆ แก่ประชาชน

ในเขต

15 หมู่บา้นใน

เขตเทศบาลฯ

       100,000        100,000         100,000 ความพึง

พอใจของ

ประชาชน

ประชาชน

ได้รับบริการ

ต่างๆ จาก

เทศบาลฯ โดย

ไม่เสียเวลามา

ส านักงาน

เทศบาลฯ

ส านักปลัด

2 โครงการศูนย์ยุติธรรม

เทศบาลฯ

เพื่อส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของ

ประชาชน

ตลอดปี          50,000          50,000           50,000 ความโปร่งใส

ของหน่วยงาน

ประชาชนมี

ส่วนร่วมใน

การตรวจสอบ

เพื่อสร้างความ

โปร่งใสในการ

ปฏิบัติงาน

ส านักปลัด

7.3  แนวทางการส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการตรวจสอบควบคุม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา (บาท) ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

(2559 : 100,000)

(2558 : 40,000)
(2559 : 100,000)

(2558 : 40,000)

(2559 : 100,000)

(2558 : 40,000)
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

(ผลผลิตโครงการ) พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 (KPI)

3 โครงการจัดท า

แผนพัฒนา ค่า

สนับสนุนการจัดท า

แผนชุมชนการจัดเก็บ

ข้อมูลพื้นฐาน แผน

ด าเนินงาน รายงาน

ติดตามผลแผนพัฒนา 

งบประมาณรายจา่ย

ประจ าป ีรับรอง

มาตรฐานประจ าป ี

ค่าใช้จา่ยประเมินโบนัส

เพื่อด าเนินการตาม

อ านาจหน้าที่ และ

สร้างกรอบแนวทาง

ในการปฏิบัติงาน

ประจ าปี

ตลอดปี        100,000        100,000         100,000 ความพึง

พอใจของ

ประชาชน

มีการ

ด าเนินการ

ตามอ านาจ

หน้าที่และ

กรอบแนวทาง

การ

ด าเนินงานที่

ชัดเจน

ส านักปลัด

4 อบรมให้ความรู้แก่

ประชาชนที่ร่วมเป็น

คณะกรรมการในการ

จัดซ้ือจัดจา้ง

เพื่อให้ความรู้แก่

ประชาชนที่ร่วมเป็น

คณะกรรมการ

จัดซ้ือจัดจา้ง

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

ผู้เข้าร่วม

โครงการ

ผู้เข้ารับการ

อบรมมีความรู้

 ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการ

จัดซ้ือจัดจา้ง  

และบทบาท

หน้าที่ในการ

ตรวจรับการจา้ง

กองคลัง

งบประมาณและที่มา (บาท) ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

(2559 : 50,000)

(2558 : 50,000)

(2559 : 50,000)

(2558 : 50,000)
(2559 : 50,000)

(2558 : 50,000)
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั

(ผลผลิตโครงการ) พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 (KPI)

5 โครงการฝึกอบรมให้

ความรู้แก่ประชาชน

เกี่ยวกับการบังคับใช้

กฎหมายต่างๆ

เพื่อให้ประชาชนมี

ความรู้ความเข้าใจ

ในกฎหมานต่างๆ

ประชาชนใน

เขตเทศบาลฯ

         30,000          30,000           30,000 ผู้ปา่นการ

อบรมมีความ

เข้าใจ

กฎหมายร้อย

ละ 80

ประชาชนผู้เข้า

อบรมมีความ

เข้าใจในดฃ

กฎหมายมาก

ย่ิงขึ้น

ส านักปลัด

6 โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการแก่ผู้มีส่วนได้

เสียกับการบังคับใช้

กฎหมายทอ้งถิ่น

เพื่อให้ประชาชนมี

ความรู้ความเข้าใจ

ในกฎหมายทอ้งถิ่น

ประชาชนใน

เขตเทศบาลฯ

         30,000          30,000           30,000 ผู้ปา่นการ

อบรมมีความ

เข้าใจ

กฎหมายร้อย

ละ 80

ประชาชนผู้เข้า

อบรมมีความ

เข้าใจในดฃ

กฎหมายมาก

ย่ิงขึ้น

กอง

สาธารณสุข

ฯ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่มา (บาท) ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
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ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 รวม

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบา้น 4,008,000 - - 4,008,000 กองชา่ง

ม่วงพี่น้อง  ม.4 ต.มะขุนหวาน  เชื่อมบา้นขุนคง ม.4 เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ต.มะขุนหวาน

2 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ OVER-LAY ด้วยแอสฟัลต์ 3,900,000 - - 3,900,000 อบต.บา้นกลาง

คอนกรีต จาก หมู่ที่ 6 บา้นพระเจา้ทองทพิย์ (ทต.บา้นกลาง)

เชื่อม บา้นสันห่าว (อบต.บา้นกลาง) สิ้นสุดสายทางเขตเชื่อม

หมู่ที่ 7 บา้นดงปา่งิ้ว (อบต.มะขุนหวาน) อ.สันปา่ตอง จ.ชม

3 โครงการขุดลอกล าเหมืองก๋อปู ๋บา้นสันกาวาฬ หมู่ 5 119,272 - - 119,272 อบต.แมก่า๊

ต.แม่ก๊า เชื่อมระหวา่งพื้นที่บา้นต้นกอก หมู่ 4 ต.บา้นกลาง

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.สายบา้นทุง่เสี้ยว 1,800,000 1,800,000 1,800,000 5,400,000 กองชา่ง

ปวงสนุก บา้นทุง่เสี้ยว-โรงน้ าดื่มทพิย์อุทัย ขนาดกวา้ง เทศบาลต าบลบา้นกลาง

0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาวสองข้างรวม 600 เมตร

งบประมาณ
ล าดับท่ี ชือ่-โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ

บญัชปีระสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น

โดย  เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ตามกรอบการประสาน/ยุทธศาสตร์ท่ี  1 (ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม)
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ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 รวม

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นต้นกอก หมู่ 4 บา้นปา่สัก 1,700,000 1,700,000 1,700,000 5,100,000 กองชา่ง

หมู่ 9 ต.บา้นกลาง ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 500 เมตร เทศบาลต าบลบา้นกลาง

6 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสายบา้นต้นกอก หมู่ 4 6,000,000     6,000,000  6,000,000  18,000,000   กองชา่ง

ต.บา้นกลาง-บา้นสันกาวาฬ หมู ่5 ต.แมก่า๊ เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ชว่งที ่ 1  กว้าง 4 เมตร ยาว 489 เมตร

ชว่งที ่ 2  กว้าง 5.50 เมตร ยาว 1,930 เมตร 

7 โครงการกอ่สร้างห้องเรียนมลัตมิเิดยี 1,000,000  1,000,000  1,000,000  3,000,000   กองการศกึษา

8 โครงการกอ่สร้างห้องเรียนอัจฉริยะ 500,000     500,000   500,000   1,500,000   กองการศกึษา

9 โครงการกอ่สร้างอาคารเรียนแบบ  สน.ศท.4/12 10,000,000   10,000,000   10,000,000   30,000,000 กองการศกึษา

10 โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล 500,000     500,000   500,000   1,500,000   กองการศกึษา

11 โครงการกอ่สร้างสนามเด็กเลน่กลางแจง้ 1,000,000     1,000,000  1,000,000  3,000,000      กองการศกึษา

ล าดับท่ี ชือ่-โครงการ
งบประมาณ

หน่วยงานรับผิดชอบ
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ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 รวม

12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.บา้นทุง่เสี้ยว ขนาดกวา้ง 1,500,000 1,500,000  1,500,000  4,500,000 กองชา่ง

0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ความยาวทัง้สองข้างรวม 6.00 เทศบาลต าบลบา้นกลาง

เมตร หมูท่ี ่3 ต.บา้นกลาง อ.สันปา่ตอง จ.เชยีงใหม่

13 โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมูบ๋า้นแบบบาดาลขนาดใหญ่ 3,200,000    3,200,000  3,200,000  9,600,000      กองชา่ง

ตามแบบของกรมทรัพยากรน้ า และเจาะบอ่บาดาล ทอ่ 6นิ้ว เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ความลกึ 300 เมตร บา้นปา่สัก หมูท่ี ่9 ต.บา้นกลาง

อ.สันปา่ตอง จ.เชยีงใหม่

35,227,272   27,200,000 27,200,000 89,627,272 

ล าดับท่ี ชือ่-โครงการ
งบประมาณ

หน่วยงานรับผิดชอบ

รวมจ านวนท้ังสิน้  จ านวน  13  โครงการ
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รำยละเอียดโครงกำร 

1.  ช่ือโครงกำร  โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สำยกลำงบ้ำนม่วงพี่น้อง  ม.4 ต.มะขุนหวำน  เช่ือมบ้ำนขุนคง  ม.4 ต.มะขุนหวำน 

 2.  ที่มำของโครงกำรตำมกรอบกำรประสำนที่คณะกรรมกำรประสำนแผนระดับจังหวัดก ำหนด - 

   3.  วัตถปุระสงค ์

          3.1  เพื่อปรับปรุงผิวจรำจรเดิมที่แคบและช ำรุด  ให้เป็นถนนถำวรและกวำ้งขึน้ 

         3.2  เพื่อให้ประชำชนได้รับควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเดนิทำงไปยงัพื้นที่เช่ือมโยงต่ำงๆ 

    4.  เป้ำหมำย/ผลผลติ 

          ก่อสร้ำงถนน คสล. กวำ้ง 6 เมตร  ยำว 985 เมตร  หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกวำ่ 6,000 ตำรำงเมตร (รวมทำงเช่ือม) 

  5.  พื้นที่ด ำเนินกำร  บ้ำนม่วงพี่น้อง  หมูท่ี ่ 4  ต.มะขุนหวำน  อ.สันป่ำตอง 

    6. วธิีด ำเนินกำร  ขอรับกำรสนับสนนุงบประมำณและด ำเนินกำรโดยองคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวัดเชียงใหม่ 

   7.  ระยะเวลำด ำเนนิกำร  ในปีงบประมำณ  พ.ศ. 2560 

     8.  งบประมำณด ำเนินกำร  4,080,000  บำท 

     9.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร  กองช่ำง   

     10.  ผลลัพธ ์ ได้รบัควำมพงึพอใจจำกประชำชนผู้ผ่ำนเส้นทำงดังกล่ำว  รวมทั้งเกิดควำมสะอำดขึน้ในชุมชนเนือ่งจำกเปน็ถนนถำวรสำมำรถลดปริมำณฝุ่นละอองได้มำกขึ้น 

                   ท ำให้เกดิสุขภำพอนำมัยที่ด ี ลดเวลำในกำรเดนิทำง 
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ

เมอืงและชนบท

1.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน 10 1,780,000   7 1,080,000   7 1,080,000   24 3,940,000          

1.2  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชนบท 20 9,540,000   28 11,800,000     3 4,000,000   51 25,340,000        

รวมยุทธศาสตร์  ข้อ  1 30 11,320,000    35 12,880,000    10 5,080,000  75 29,280,000       

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความย่ังยืน

2.1  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อน

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
7 97,000        7 97,000        7 97,000        21 291,000              

2.2  สร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม  (Cluster) 4 260,000       4 260,000       4 260,000       12 780,000             

รวมยุทธศาสตร์  ข้อ  2 11 357,000     11 357,000     11 357,000     33 1,071,000          

บญัชโีครงการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์

บญัชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562)

เทศบาลต าบลบา้นกลาง

ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปีปี 2562

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

3.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ

อย่างย่ังยืน

3.1  ปลูกจติส านึกให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9 3,770,000  9 3,770,000  9 3,770,000  27 11,310,000        

รวมยุทธศาสตร์  ข้อ  3 9 3,770,000 9 3,770,000 9 3,770,000 27 11,310,000        

4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์  ฟื้นฟูและสบืสาน

ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมปิัญญา

ท้องถิน่

4.1  พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวฒันธรรมทอ้งถิ่น 6 205,000       6 205,000       6 205,000       18 615,000              

4.2  ส่งเสริมและเชื่อมโยงวถิีชีวติชุมชนกับ

ศิลปวฒันธรรมทอ้งถิ่น
8 1,160,000    8 1,160,000    8 1,160,000    24 3,480,000          

รวมยุทธศาสตร์  ข้อ  4 14 1,365,000  14 1,365,000  14 1,365,000  42 4,095,000          

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนและกลุ่มดอ้ยโอกาสในสังคม

5.1  ส่งเสริมให้ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวติ 37 5,915,000   37 5,915,000   37 5,915,000   111 17,745,000       

5.2  ส่งเสริมสุขภาวะ 19 10,935,000 19 10,935,000 19 10,935,000 57 32,805,000        

5.3  สงเคราะห์กลุ่มคนด้อยโอกาส 3 3,220,000   3 3,220,000   3 3,220,000   9 9,660,000          
5.4  ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพึ่งพาตนเองของ

ชุมชน
2 400,000       2 400,000       2 400,000       6 1,200,000          

รวมยุทธศาสตร์  ข้อ  5 61 ########## 61 ########## 61 ########## 183 61,410,000        

6.  ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมชน  และ

การสร้างความร่วมมอืในการรักษาความสงบ

เรียบร้อย

6.1  ปลูกจติส านึกด้านความร่วมมือในการดูแล  

ปอ้งกันภัยในชุมชน
5 260,000       5 260,000       5 260,000       15 780,000             

6.2  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปอ้งกัน  บรรเทา

สาธารณภัยและการรักษาความสงบปลอดภัยแก่ชุมชน
6 714,000      6 714,000      6 714,000      18 2,142,000          

6.3  ปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข 2 28,000         2 28,000         2 28,000         6 84,000                

รวมยุทธศาสตร์  ข้อ  6 13 1,002,000  13 1,002,000  13 1,002,000  39 2,922,000          

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมอืงท่ีดี

ดว้ยนวัตกรรมการบริหารท่ีเหมาะสม

7.1  สร้างจติส านึกและพัฒนาขีดความสามารถ

บุคลากร
9 21,950,000     9 21,950,000     9 21,950,000     27 65,850,000             

7.2  เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการ

บริการจัดการ
19 33,715,000    19 33,715,000    19 33,715,000    57 101,145,000           

7.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ

ตรวจสอบควบคุม
6 320,000      6 320,000      6 320,000      18 960,000              

รวมยุทธศาสตร์  ข้อ  7 34 55,985,000    34 55,985,000    34 55,985,000    102 167,955,000           

รวมท้ังหมด 172      94,269,000 177      95,829,000 152      88,029,000 501           278,127,000

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี
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ส่วนที่  4 

แนวทางการติดตามประเมินผล 
 

1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

 กรอบและแนวทำงกำรติดตำมและประเมินผล  สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำร

จัดกำรแผนพัฒนำขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่  พ.ศ.2548  ขอ้ 29  ก ำหนดให้คณะกรรมกำรติดตำมและ

ประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรก ำหนดแนวทำง  วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล

แผนพัฒนำ  ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผน  เม่ือด ำเนินกำรเสร็จแล้วรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซ่ึง

ได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น  

คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นและประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่น

ทรำบโดยทั่วกันอยำ่งน้อยปีละหนึ่งครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อย

กวำ่สำมสิบวัน 

 กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นเป็นกำรติดตำมและประเมินผลควำมสอดคล้องและ

ควำมส ำเร็จของแผนพัฒนำสำมปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร

พัฒนำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด ำเนินกำรตำมแผนด ำเนินงำน เป็นไปตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่

สอดคล้องกับพันธกิจ  ซ่ึงสำมำรถน ำไปสู่กำรบรรลุวสิัยทัศน์ที่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนดหรือไม่  และ

โครงกำรพัฒนำนั้นประสบควำมส ำเร็จตำมกรอบกำรประเมินผลระดับใด 
  

 กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นมขีัน้ตอนในกำรด ำเนินกำรดังนี้ 

 ข้ันตอนท่ี  1  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อก ำหนดกรอบ

แนวทำง  และวิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล  แผนพัฒนำสำมปีและประเมินผลโครงกำรพัฒนำตำม

แผนพัฒนำสำมปี  ดังนี้ 

  1.1  กำรก ำหนดกรอบ  แนวทำง  และวิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำอำจ

ก ำหนดแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำสำมปี  ดังนี้ 

1.1.1  ควำมสอดคล้อง  (Relevance)  ของยุทธศำสตร์  แผน  และกลยุทธท์ี่ก ำหนด 

1.1.2  ควำมเพยีงพอ  (Adequacy)  ของทรัพยำกรเพื่อด ำเนินกิจกรรมของหน่วยงำน 

1.1.3  ควำมก้ำวหน้ำ  (Progress)  กิจกรรมที่ก ำหนดไวต้ำมแผนโดยมีกำรติดตำมผล  

(Monitoring) 

1.1.4  ประสิทธิภำพ  (Efficiency)  เป็นกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลผลิตกับ

ทรัพยำกร  ที่ใช้โดยมีกำรประเมินประสิทธภิำพ (Efficiency Evaluation) 

1.1.5  ประสิทธผิล  (Effectiveness)  เป็นกำรศึกษำถึงผลที่ได้รับ  (Effect) 
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1.1.6  ผลลัพธแ์ละผลผลิต  (Outcome  and  Output) เป็นกำรประเมินผลประโยชน์ที่

เกิดจำกกำรท ำกิจกรรมที่ มีต่อกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับบริกำร  และกำร

ประเมินผลผลิตที่เกิดขึน้จำกกิจกรรม 

1.1.7  กำรประเมินผลกระทบเป็นกำรศึกษำผลที่ได้รับรวมยอด  (Overall Effect)  

คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น  อำจน ำแนวทำง

ทั้งหมดที่ก ำหนดมำใช้หรืออำจเลือกใช้ในบำงแนวทำงในกำรติดตำมและ

ประเมินผลแผนพัฒนำสำมปีก็ได้  โดยอย่ำงน้อยต้องสำมำรถประเมินควำม

สอดคล้องและสำมำรถวัดควำมส ำเร็จหรือควำมก้ำวหน้ำของแผนพัฒนำสำม

ปีได้  ทั้งนีข้ึ้นอยูก่ับคณะกรรมกำรฯ จะพิจำรณำ 

  1.2  กำรก ำหนดกรอบแนวทำงและวิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำสำมปี  อำจก ำหนดแนวทำงดังนี้ 

1.2.1  กำรประเมินผลกระบวนกำร  (Process Evaluation)  หรือกำรประเมิน

ประสิทธภิำพ  (Efficiency Evaluation) 

1.2.2  กำรประเมินผลโครงกำร  (Project  Evaluation)  หรือกำรประเมินประเมิน

ประสิทธผิล  (Effectiveness Evaluation) 

1.2.3  กำรประเมินผลกระทบ  (Impact  Evaluation) 

 ข้ันตอนท่ี  2  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นด ำเนินกำรติดตำมและ

ประเมินผลแผนพัฒนำสำมปี  ตำมกรอบแนวทำงและวิธีกำรที่ก ำหนด  โดยสำมำรถติดตำมและประเมินผลได้

ตลอดระยะเวลำของแผนพัฒนำสำมปี  ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ข้ันตอนท่ี  3  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นด ำเนินกำรติดตำมและประเมิน

โครงกำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำสำมปีตำมกรอบแนวทำงและวิธีกำรที่ก ำหนด  โดยสำมำรถติดตำมและ

ประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงกำรพัฒนำตำมแผนด ำเนินงำนจนสิน้สุดโครงกำรฯ 

 ข้ันตอนท่ี  4  รำยงำนผลแบะเสนอควำมเห็นซ่ึงได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำสำมปี

และผลกำรติดตำมและประเมินโครงกำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำสำมปีต่อผู้บริหำรท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหำร

ท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น  และคณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น 

ระดับจังหวัด  พร้อมประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันอย่ำงน้อยปี

ละหนึ่งครั้ง 

 ข้ันตอนท่ี  5  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นอำจให้ควำมเห็นหรือ

ข้อเสนอแนะในรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำสำมปีและโครงกำรพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น

เพื่อให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นและคณะกรรมกำรประสำน

แผนพัฒนำท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ 
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2.  ระเบียบ  วิธกีารในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 มีองคป์ระกอบที่ส ำคัญ  3  ประกำร  คอื 

 2.1  ผู้เข้ำร่วมติดตำมและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล  ผู้รับผิดชอบกำร

จัดท ำแผนยุทธศำสตร์  ประชำชนในท้องถิ่นที่ได้รับกำรแต่งตั้ง  ผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นนั้นๆ 

 2.2  เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมประเมินผล  เพื่อใช้ในกำรรวบรวมขอ้มูลยุทธศำสตร์ที่ได้ก ำหนดขึ้นซ่ึง

มีผลต่อกำรพัฒนำท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่ำวอำจเป็นไปได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมำณ  และข้อมูลเชิงคุณภำพควำม

จ ำเป็นส ำคัญในกำรน ำมำหำค่ำผลของประโยชน์ที่ได้รับจำกแผนยุทธศำสตร์  อำจเป็นแบบสอบถำม  แบบ

สัมภำษณ์  แบบทดสอบ  แบบวัดควำมรู้  แบบบันทึกขอ้มูล  แบบวัดควำมรู้  แบบบันทึกสังเกต  แบบตรวจสอบ  

บันทึกรำยกำร  เพื่อน ำไปวเิครำะห์ทำงสถิติ  หรือกำรหำผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่ำงๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของ

ท้องถิ่นนั้นๆ 

 2.3  กรรมวิธี  อันได้แก่ วิธีกำรที่จะด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล  จะต้องศึกษำเอกสำรที่

เกี่ยวข้องกับยุทธศำสตร์  ซ่ึงเป็นกำรตรวจดูเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำท้องถิ่น  เอกสำรเบิกจ่ำยงบประมำณ  เช่น  ถนน  แม่น้ ำ  ล ำคลอง  ครุภัณฑ์

ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงต่ำงๆ กลุ่มผลประโยชน์ต่ำงๆ เพื่อตรวจดูวำ่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงคแ์ละได้รับ

ผลตำมที่ตั้งไวห้รือไม่  ทรัพย์สินต่ำงๆ มีอยูจ่ริงหรือไม่  สภำพของทรัพย์สินนั้นเป็นไปอย่ำงไร  เป็นต้น  ซ่ึงกำร

ก ำหนดวธิีกำรเช่นนีต้้องมีกำรเก็บข้อมูลวเิครำะห์ขอ้มูล  (Data  analysis)  ด้วยกำรน ำแผนพัฒนำสำมปีไปสู่กำร

ปฏิบัติและกำรติดตำมประเมินผล  โดยมีกำรก ำหนดองคก์รที่รับผิดชอบ  วิธีกำรติดตำม  และห้วงเวลำในกำร

ติดตำมและประเมินผล  ดังนี้   องค์กรรับผิดชอบในกำรติดตำม  และประเมินผล  ซ่ึงตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  ข้อ 28  

ก ำหนดให้ผู้บริหำรท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

  (1)  สมำชิกสภำท้องถิ่นที่สภำท้องถิ่นคัดเลือก    จ ำนวน  3  คน 

  (2)  ผู้แทนประชำคมท้องถิ่นที่ประชำคมท้องถิ่นคัดเลือก   จ ำนวน  2  คน 

  (3)  ผู้แทนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหำรท้องถิ่นคัดเลือก  จ ำนวน  2  คน 

  (4)  หัวหน้ำส่วนกำรบริหำรที่คัดเลือกกันเอง    จ ำนวน  2  คน 

  (5)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหำรท้องถิ่นคัดเลือก    จ ำนวน  2  คน 

 โดยให้คณะกรรมกำรเลอืกกรรมกำรหนึ่งคนท ำหน้ำที่ประธำนคณะกรรมกำร  และกรรมกำรอีกหนึ่งคน

ท ำหน้ำที่เลขำนุกำรของคณะกรรมกำร  กรรมกำรข้อ  28  ให้มีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละสองปี  และอำจ

ได้รับกำรคัดเลือกอีกได้  โดยมีอ ำนำจหน้ำที่  ตำมระเบียบข้อ  29  ดังนี้ 

  (1)  ก ำหนดแนวทำง  วธิีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

  (2)  ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

  (3)  รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซ่ึงได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บรหิำร

ท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   
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และประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำใหป้ระชำชนในท้องถิน่ทรำบโดยทั่วกันอยำ่งน้อยปีละหนึ่ง

ครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุกปีทัง้นีใ้ห้ปดิประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกวำ่สำมสิบวัน 

  (4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนเพื่อช่วยปฏิบัติงำนตำมที่เห็นสมควร  ยังได้

ก ำหนดไว้ในระเบียบฯ ข้อ  30  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจมอบให้หน่วยงำนหรือบุคคลภำยนอก

ด ำเนินกำรหรือร่วมด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำได้  โดยมีข้ันตอนด ำเนินกำร  ดังนี้ 

4.1  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นจัดท ำร่ำงข้อก ำหนด  

ขอบข่ำย   และรำยละเอียดของงำนที่ จะมอบหมำยให้หน่ วยงำนหรือ

บุคคลภำยนอกด ำเนินกำร  เพื่อเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น 

   4.2  ผู้บริหำรท้องถิ่นพิจำรณำอนุมัติข้อก ำหนด  ขอบข่ำยและรำยละเอียดของงำน 

4.3  หน่วยงำนหรือบุคคลภำยนอกด ำเนินกำรหรือร่วมด ำเนินกำรติดตำมและ

ประเมินผล 

4.4  ให้หน่วยงำนหรือบุคคลภำยนอกที่ด ำเนินกำรหรือร่วมด ำเนินกำรติดตำมและ

ประเมินผลรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรซ่ึงได้จำกกำรติดตำม  และประเมินผลต่อ

คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลเพื่อประเมินผลและรำยงำนผลเสนอ

ควำมเห็นผู้บริหำรท้องถิ่น 

4.5  ผู้บริหำรท้องถิ่ น เสนอผลกำรติดตำมและประเมินผลต่อสภำท้องถิ่ น  

คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น  และประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผล

แผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกัน  ข้อ  31  เพื่อประโยชน์ของ

ประชำชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้กำรบริหำรงำนขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น

สอดคล้องกับแนวนโยบำยของรัฐบำล  กระทรวงมหำดไทยอำจจัดให้มีกำร

ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นได้ตำมควำมเหมำะสม 
 

3.  เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล 

 เป็นกำรแสดงถงึวธิีกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำและโครงกำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำ  โดยกำร

ก ำหนดรูปแบบที่จะใช้ในกำรติดตำมและประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่ำ  กำรด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรอยู่

ภำยใต้ระยะเวลำและงบประมำณที่ก ำหนดไวห้รือไม่  และผลของกำรด ำเนินโครงกำรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วำง

ไวห้รือไม่  กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลบ้ำนกลำงใช้แบบรำยงำน  3  แบบตำมรูปแบบ  

ที่กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนดเป็นแนวทำงไว ้ คอื 

1.  แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน 

แบบที่  1  กำรประเมินกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.  แบบติดตามแผนพัฒนาใช้แบบแผน 

แบบที่  2  แบบติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
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3.  แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน  3  แบบ  คือ 

 3.1  แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร ์

3.2  แบบประเมินควำมพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม 

3.3  แบบประเมินควำมพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ

ยุทธศำสตร์ 
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แบบท่ี  1  แบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ค าชี้แจง :  แบบประเมินตนเองในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะท ำ

กำรประเมินและรำยงำนทุกๆ ครั้ง  หลักจำกที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์

แล้ว 

 
 

 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 

ไมม่ีการ

ด าเนินงาน 

ส่วนท่ี 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1.  มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำทอ้งถิ่นเพื่อจัดท ำแผนพัฒนำทอ้งถิ่น 

2.มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำทอ้งถิ่นเพื่อจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 

3.  มีกำรจัดประชุมอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ 

4.  มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำทอ้งถิ่น 

5.  มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำทอ้งถิ่น 

6.  มีคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นและประชำคมท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผน

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

  

ส่วนท่ี  2  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

7.  มีกำรรวบรวมข้อมูลและปัญหำส ำคัญของท้องถิ่นมำจัดท ำฐำนข้อมูล 

8.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผน 

9.  มีกำรวิเครำะห์ศักยภำพของท้องถิ่น  (SWOT) เพื่อประเมินสถำนภำพกำร

พัฒนำทอ้งถิ่น 

10.  มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ

ศักยภำพของท้องถิ่น 

11.  มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ

ยุทธศำสตร์จังหวัด 

12.  มีกำรก ำหนดจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำที่ย่ังยืน 

13.  มีกำรก ำหนดเปำ้หมำยกำรพัฒนำทอ้งถิ่น 

14.  มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำ 

15.  มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด 

16.  มีกำรอนุมัติและประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

17.  มีกำรจัดท ำบัญชีกลุ่มโครงกำรในแผนยุทธศำสตร์ 

18.  มีกำรก ำหนดรูปแบบกำรติดตำมประเมินผลแผนยุทธศำสตร์ 

  

 

การวัด  และการน าเสนอผล 

- ควำมถี่ในกำรวัด  :  หลังจำกองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำแผนเสร็จและประกำศใช้อย่ำงเป็นทำงกำร 

- เกณฑ์กำรพิจำรณำ  :  พิจำรณำจำก  มี / ไม่มี  กำรด ำเนินกำรนั้น 
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แบบท่ี  2  ติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ค าช้ีแจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ของ

องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่  ภำยใต้แผนพัฒนำ  3  ปี  โดยมีก ำหนดระยะเวลำในกำรติดตำม  และรำยงำน

ผลกำรด ำเนินงำน 

 
 

ส่วนท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไป 

1.  เทศบำลต ำบลบ้ำนกลำง  อ ำเภอสันป่ำตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 

2.  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปงีบประมำณ 

 (      )  เดือนตุลำคม – เดือนกันยำยน 
 

ส่วนท่ี  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ปี 

3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ปี 

 

ยุทธศาสตร์ 

ปีที่  1  พ.ศ. ………. ปีที่  2  พ.ศ. ……….. ปีที่  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         
 

เกณฑ์การพิจารณา  :  พจิำรณำวำ่แผนยุทธศำสตร์นั้นๆ มีกำรกระจำยของโครงกำรและงบประมำณใน

แต่ละยุทธศำสตร์อยำ่งไร  กระจุกตัวของโครงกำรและงบประมำณอยูเ่ฉพำะยุทธศำสตร์หนึ่งหรือไม่  อปท. 

ให้ควำมส ำคัญกับยุทธศำสตร์ 
 

4.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  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

การเพ่ิมเตมิ 

จ านวน

โครงการ

ทั้งหมด 

จ ำนวน ร้อย

ละ 

จ ำนวน ร้อย

ละ 

จ ำนวน ร้อย

ละ 

จ ำนวน ร้อย

ละ 

จ ำนวน ร้อย

ละ 

จ ำนวน ร้อย

ละ 

1.             

2.             

ฯลฯ             

รวม             



115 
 

เกณฑ์การพิจารณา  :  1.  ท ำกำรเปรียบเทียบกับข้อมูลในแบบรำยงำนก่อนหน้ำนี้ว่ำมีโครงกำรที่เสร็จ

เพิ่มขึ้นมำกน้อยเพียงใด  เพื่อแสดงให้เห็นถึงควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนิน

โครงกำรตำมแผนฯ 

 2.  หำกมีร้อยละของโครงกำรที่ด ำเนินงำนเสร็จแล้วมำกเท่ำใด  ก็จะแสดงให้เห็น

วำ่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมปีระสิทธภิำพในกำรด ำเนินงำน 
 

5.  การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 

ยุทธศาสตร์ งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1.       

2.       

3.       

ฯลฯ       

รวม       
 

เกณฑ์พิจารณา  :  น ำเข้ำข้อมูลที่ได้มำเปรียบเทียบกับงบประมำณที่ได้ระบุไว้ในแผน  เพื่อเป็นข้อมูลที่

แสดงให้เห็นถึงสถำนกำรณ์ทำงด้ำนกำรเงินขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรด ำเนินงำนตำมแผนนั้น 
 

ส่วนท่ี  3  ผลการด าเนินงานตามโครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ 

6.  โครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกจิประจ าปีงบประมาณ 

 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ

เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

งบประมาณที่

ได้รับ 

งบประมาณที่

เบิกจ่ายไป 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

รวม      
 

เกณฑ์การพิจารณา  :  พจิำรณำวำ่สถำนกำรณ์ในกำรด ำเนินงำนของโครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะ

กิจนั้น  เป็นอยำ่งไร 

ส่วนท่ี  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

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

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

................................................................................................................................................................... 
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แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 

ค าชี้แจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลกำรด ำเนินงำน  ของเทศบำลต ำบล

บ้ำนกลำง  ตำมยุทธศำสตร์ที่ก ำหนดไว้ 

 
 

ส่วนท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไป 

 1.  ช่ือองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบำลต ำบลบ้ำนกลำง 

 2.  วัน/เดือน/ปี  ที่รำยงำน........................................................... 
 

ส่วนท่ี  2  ยุทธศาสตร์  และโครงการตามแผนพัฒนา  3  ปี 

 3.  ยุทธศำสตร์และจ ำนวนโครงกำรที่ปรำกฏอยูใ่นแผน  และจ ำนวนโครงกำรที่ได้ปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการท่ีปรากฏ

อยู่ในแผน 

จ านวนโครงการท่ีได้

ปฏบิัต ิ

1.  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำนของเมืองและชนบท   

2.  กำรพัฒนำเศรษฐกิจตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจ

พอเพียงไปสู่ควำมย่ังยืน 
  

3.  กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ  สิ่งแวดล้อม

และระบบนิเวศอย่ำงย่ังยืน 

  

4. กำรอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสำนศิลปวัฒนธรรม จำรีต 

ประเพณแีละภูมิปัญญำท้องถิ่น 
  

5.กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนและกลุ่มด้อย

โอกำสในสังคม 
  

6.  กำรจัดระเบยีบภำยในชุมชน และกำรสร้ำงควำมร่วมมือ

ในกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 

  

7.  กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี ด้วยนวัตกรรมกำร

บริหำรที่เหมำะสม 
  

รวม   
 

เกณฑ์พิจารณา  :  หำกจ ำนวนโครงกำรที่ก ำหนดไวใ้นแผนกับโครงกำรที่ปฏิบัติจริงมีควำมสอดคล้องกัน

แสดงวำ่องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่สำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมแผนฯ ที่ก ำหนด  และหำกมีโครงกำรที่ปฏิบัติ

จริงน้อยกวำ่ที่ก ำหนดไวใ้นแผนฯ แสดงวำ่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมแผนฯ 

ที่ก ำหนด 
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แบบ  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ  เทศบาลต าบลบ้านกลาง 
 

ค าชี้แจง  :  แบบส ำรวจควำมพงึพอใจของประชำชน  ต่อกำรด ำเนินงำนของ  เทศบำลต ำบลบ้ำนกลำง 

ในภำพรวม 

 

ส่วนท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไป 
 

1.  เพศ (    )  ชำย ........ คน  (    )  หญิง ........ คน 

2.  อำยุ (    )  ต่ ำกวำ่  20 ปี ...... คน (    )  20–30 ปี ...... คน (    )  31-41 ปี ..... คน 

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

3.  กำรศึกษำ (    )  ประถมศึกษำ........คน (    )  มัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ...........คน 

  (    )  อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ.........คน 

  (    )  ปริญญำตรี..........คน (    )  สูงกวำ่ปริญญำตรี......คน   (    )  อื่นๆ............คน 

4.  อำชีพหลัก (    )  รับรำชกำร.........คน (    )  เอกชน/รัฐวสิำหกิจ......คน  

(    )  คำ้ขำยธุรกิจส่วนตัว..........คน 

(    )  รับจ้ำง..........คน  (    )  นักเรียน/นักศึกษำ......คน   (    )  เกษตรกร.......คน 

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

ส่วนท่ี  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ  เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

5.  ท่ำนมีควำมพงึพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของ เทศบำลต ำบลบ้ำนกลำง 

ประเด็น พอใจมำก 

(คน) 

พอใจ 

(คน) 

ไม่พอใจ 

(คน) 

1.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 

2.  มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม 

3.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคดิเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 

4.  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมให้ประชำชน

ทรำบ 

5.  มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 

6.  กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

7.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของ

ประชำชนในท้องถิ่น 

8.กำรแก้ไขปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 

9.  ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 

   

ภาพรวม    

เกณฑ์การพิจารณา  :  ผู้ตอบแบบประเมินในแต่ละระดับควำมพงึพอใจมีจ ำนวนเท่ำใด 
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แบบ  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ เทศบาลต าบลบ้านกลาง  ในแต่ละ

ยุทธศาสตร์ 
 
 

ยุทธศาสตร์  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองและชนบท 
 

ส่วนท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไป 
 

1.  เพศ (    )  ชำย ........ คน  (    )  หญิง ........ คน 

2.  อำยุ (    )  ต่ ำกวำ่  20 ปี ...... คน (    )  20–30 ปี ...... คน (    )  31-41 ปี ..... คน 

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

3.  กำรศึกษำ (    )  ประถมศึกษำ........คน (    )  มัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ...........คน 

  (    )  อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ.........คน 

  (    )  ปริญญำตรี..........คน (    )  สูงกวำ่ปริญญำตรี......คน   (    )  อื่นๆ............คน 

4.  อำชีพหลัก (    )  รับรำชกำร.........คน (    )  เอกชน/รัฐวสิำหกิจ......คน  

(    )  คำ้ขำยธุรกิจส่วนตัว..........คน 

(    )  รับจ้ำง..........คน  (    )  นักเรียน/นักศึกษำ......คน   (    )  เกษตรกร.......คน 

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

ส่วนท่ี  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ เทศบาลต าบลบ้านกลาง หำกให้ท่ำนประเมินควำม

พงึพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของ เทศบำลต ำบลบ้ำนกลำง  ในกำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน

ของเมืองและชนบท  โดยให้คะแนนเต็ม  10  คะแนน  ท่ำนให้คะแนน  อปท. เท่ำใด  ควำมพึงพอใจของ

ผู้เกี่ยวข้อง  (คดิเป็นร้อยละ) 
 

ประเด็น 
คะแนน 

(10  คะแนน) 

1.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 

2.  มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม 

3.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคดิเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 

4.  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมให้ประชำชนทรำบ 

5.  มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 

6.  กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

7.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น 

8.กำรแก้ไขปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 

9.  ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 

 

ภาพรวม  

เกณฑ์การพิจารณา  :  เป็นคำ่คะแนน  0-10  ในแต่ละประเด็นกำรประเมิน 
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ยุทธศาสตร์  2  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความย่ังยืน 
 

ส่วนท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไป 
 

1.  เพศ (    )  ชำย ........ คน  (    )  หญิง ........ คน 

2.  อำยุ (    )  ต่ ำกวำ่  20 ปี ...... คน (    )  20–30 ปี ...... คน (    )  31-41 ปี ..... คน 

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

3.  กำรศึกษำ (    )  ประถมศึกษำ........คน (    )  มัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ...........คน 

  (    )  อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ.........คน 

  (    )  ปริญญำตรี..........คน (    )  สูงกวำ่ปริญญำตรี......คน   (    )  อื่นๆ............คน 

4.  อำชีพหลัก (    )  รับรำชกำร.........คน (    )  เอกชน/รัฐวสิำหกิจ......คน  

(    )  คำ้ขำยธุรกิจส่วนตัว..........คน 

(    )  รับจ้ำง..........คน  (    )  นักเรียน/นักศึกษำ......คน   (    )  เกษตรกร.......คน 

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

ส่วนท่ี  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ เทศบาลต าบลบ้านกลาง หำกให้ท่ำนประเมินควำม

พึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของ เทศบำลต ำบลบ้ำนกลำง  ในกำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจตำม

แนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ควำมยั่งยืน  โดยให้คะแนนเต็ม  10  คะแนน  ท่ำนให้คะแนน  อปท. 

เท่ำใด  ควำมพงึพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  (คดิเป็นร้อยละ) 
 

ประเด็น 
คะแนน 

(10  คะแนน) 

1.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 

2.  มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม 

3.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคดิเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 

4.  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมให้ประชำชนทรำบ 

5.  มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 

6.  กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

7.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น 

8.กำรแก้ไขปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 

9.  ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 

 

ภาพรวม  
 

เกณฑ์การพิจารณา  :  เป็นคำ่คะแนน  0-10  ในแต่ละประเด็นกำรประเมิน 
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ยุทธศาสตร์  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างย่ังยืน 
 

ส่วนท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไป 
 

1.  เพศ (    )  ชำย ........ คน  (    )  หญิง ........ คน 

2.  อำยุ (    )  ต่ ำกวำ่  20 ปี ...... คน (    )  20–30 ปี ...... คน (    )  31-41 ปี ..... คน 

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

3.  กำรศึกษำ (    )  ประถมศึกษำ........คน (    )  มัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ...........คน 

  (    )  อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ.........คน 

  (    )  ปริญญำตรี..........คน (    )  สูงกวำ่ปริญญำตรี......คน   (    )  อื่นๆ............คน 

4.  อำชีพหลัก (    )  รับรำชกำร.........คน (    )  เอกชน/รัฐวสิำหกิจ......คน  

(    )  คำ้ขำยธุรกิจส่วนตัว..........คน 

(    )  รับจ้ำง..........คน  (    )  นักเรียน/นักศึกษำ......คน   (    )  เกษตรกร.......คน 

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

ส่วนท่ี  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ เทศบาลต าบลบ้านกลาง หำกให้ท่ำนประเมินควำม

พึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของ เทศบำลต ำบลบ้ำนกลำง  ในกำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

ทรัพยำกรธรรมชำติ  สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอยำ่งยั่งยืน  โดยให้คะแนนเต็ม  10  คะแนน  ท่ำนให้คะแนน  

อปท. เท่ำใด  ควำมพงึพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  (คดิเป็นร้อยละ) 
 

ประเด็น 
คะแนน 

(10  คะแนน) 

1.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 

2.  มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม 

3.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคดิเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 

4.  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมให้ประชำชนทรำบ 

5.  มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 

6.  กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

7.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น 

8.กำรแก้ไขปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 

9.  ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 

 

ภาพรวม  
 

เกณฑ์การพิจารณา  :  เป็นคำ่คะแนน  0-10  ในแต่ละประเด็นกำรประเมิน 
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ยุทธศาสตร์  4  การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสบืสานศิลปวัฒนธรรม จารตี ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ส่วนท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไป 
 

1.  เพศ (    )  ชำย ........ คน  (    )  หญิง ........ คน 

2.  อำยุ (    )  ต่ ำกวำ่  20 ปี ...... คน (    )  20–30 ปี ...... คน (    )  31-41 ปี ..... คน 

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

3.  กำรศึกษำ (    )  ประถมศึกษำ........คน (    )  มัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ...........คน 

  (    )  อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ.........คน 

  (    )  ปริญญำตรี..........คน (    )  สูงกวำ่ปริญญำตรี......คน   (    )  อื่นๆ............คน 

4.  อำชีพหลัก (    )  รับรำชกำร.........คน (    )  เอกชน/รัฐวสิำหกิจ......คน  

(    )  คำ้ขำยธุรกิจส่วนตัว..........คน 

(    )  รับจ้ำง..........คน  (    )  นักเรียน/นักศึกษำ......คน   (    )  เกษตรกร.......คน 

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

ส่วนท่ี  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ เทศบาลต าบลบ้านกลาง หำกให้ท่ำนประเมินควำม

พงึพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของ เทศบำลต ำบลบ้ำนกลำง  ในกำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสำน

ศิลปวัฒนธรรม จำรีต ประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น  โดยให้คะแนนเต็ม  10  คะแนน  ท่ำนให้คะแนน  อปท. 

เท่ำใด  ควำมพงึพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  (คดิเป็นร้อยละ) 
 

ประเด็น 
คะแนน 

(10  คะแนน) 

1.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 

2.  มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม 

3.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคดิเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 

4.  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมให้ประชำชนทรำบ 

5.  มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 

6.  กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

7.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น 

8.กำรแก้ไขปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 

9.  ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 

 

ภาพรวม  
 

เกณฑ์การพิจารณา  :  เป็นคำ่คะแนน  0-10  ในแต่ละประเด็นกำรประเมิน 
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ยุทธศาสตร์  5  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
 

ส่วนท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไป 
 

1.  เพศ (    )  ชำย ........ คน  (    )  หญิง ........ คน 

2.  อำยุ (    )  ต่ ำกวำ่  20 ปี ...... คน (    )  20–30 ปี ...... คน (    )  31-41 ปี ..... คน 

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

3.  กำรศึกษำ (    )  ประถมศึกษำ........คน (    )  มัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ...........คน 

  (    )  อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ.........คน 

  (    )  ปริญญำตรี..........คน (    )  สูงกวำ่ปริญญำตรี......คน   (    )  อื่นๆ............คน 

4.  อำชีพหลัก (    )  รับรำชกำร.........คน (    )  เอกชน/รัฐวสิำหกิจ......คน  

(    )  คำ้ขำยธุรกิจส่วนตัว..........คน 

(    )  รับจ้ำง..........คน  (    )  นักเรียน/นักศึกษำ......คน   (    )  เกษตรกร.......คน 

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

ส่วนท่ี  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ เทศบาลต าบลบ้านกลาง หำกให้ท่ำนประเมินควำม

พงึพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของ เทศบำลต ำบลบ้ำนกลำง  ในกำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของ

ประชำชนและกลุ่มด้อยโอกำสในสังคม  โดยให้คะแนนเต็ม  10  คะแนน  ท่ำนให้คะแนน  อปท. เท่ำใด  ควำม

พงึพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  (คดิเป็นร้อยละ) 
 

ประเด็น 
คะแนน 

(10  คะแนน) 

1.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 

2.  มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม 

3.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคดิเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 

4.  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมให้ประชำชนทรำบ 

5.  มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 

6.  กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

7.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น 

8.กำรแก้ไขปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 

9.  ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 

 

ภาพรวม  
 

เกณฑ์การพิจารณา  :  เป็นคำ่คะแนน  0-10  ในแต่ละประเด็นกำรประเมิน 
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ยุทธศาสตร์  6  การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบ

เรียบร้อย 
 

ส่วนท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไป 
 

1.  เพศ (    )  ชำย ........ คน  (    )  หญิง ........ คน 

2.  อำยุ (    )  ต่ ำกวำ่  20 ปี ...... คน (    )  20–30 ปี ...... คน (    )  31-41 ปี ..... คน 

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

3.  กำรศึกษำ (    )  ประถมศึกษำ........คน (    )  มัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ...........คน 

  (    )  อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ.........คน 

  (    )  ปริญญำตรี..........คน (    )  สูงกวำ่ปริญญำตรี......คน   (    )  อื่นๆ............คน 

4.  อำชีพหลัก (    )  รับรำชกำร.........คน (    )  เอกชน/รัฐวสิำหกิจ......คน  

(    )  คำ้ขำยธุรกิจส่วนตัว..........คน 

(    )  รับจ้ำง..........คน  (    )  นักเรียน/นักศึกษำ......คน   (    )  เกษตรกร.......คน 

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

ส่วนท่ี  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ เทศบาลต าบลบ้านกลาง หำกให้ท่ำนประเมินควำม

พงึพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของ เทศบำลต ำบลบ้ำนกลำง  ในกำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบภำยในชุมชน 

และกำรสร้ำงควำมร่วมมือในกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย  โดยให้คะแนนเต็ม  10  คะแนน  ท่ำนให้คะแนน  

อปท. เท่ำใด  ควำมพงึพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  (คดิเป็นร้อยละ) 
 

ประเด็น 
คะแนน 

(10  คะแนน) 

1.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 

2.  มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม 

3.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคดิเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 

4.  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมให้ประชำชนทรำบ 

5.  มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 

6.  กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

7.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น 

8.กำรแก้ไขปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 

9.  ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 

 

ภาพรวม  
 

เกณฑ์การพิจารณา  :  เป็นคำ่คะแนน  0-10  ในแต่ละประเด็นกำรประเมิน 
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ยุทธศาสตร์  7  การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี ด้วยนวัตกรรมการบริหารท่ีเหมาะสม 

ส่วนท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไป 
 

1.  เพศ (    )  ชำย ........ คน  (    )  หญิง ........ คน 

2.  อำยุ (    )  ต่ ำกวำ่  20 ปี ...... คน (    )  20–30 ปี ...... คน (    )  31-41 ปี ..... คน 

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

3.  กำรศึกษำ (    )  ประถมศึกษำ........คน (    )  มัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ...........คน 

  (    )  อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ.........คน 

  (    )  ปริญญำตรี..........คน (    )  สูงกวำ่ปริญญำตรี......คน   (    )  อื่นๆ............คน 

4.  อำชีพหลัก (    )  รับรำชกำร.........คน (    )  เอกชน/รัฐวสิำหกิจ......คน  

(    )  คำ้ขำยธุรกิจส่วนตัว..........คน 

(    )  รับจ้ำง..........คน  (    )  นักเรียน/นักศึกษำ......คน   (    )  เกษตรกร.......คน 

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

ส่วนท่ี  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ เทศบาลต าบลบ้านกลาง หำกให้ท่ำนประเมินควำม

พงึพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของ เทศบำลต ำบลบ้ำนกลำง  ในกำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

ด้วยนวัตกรรมกำรบริหำรที่เหมำะสม  โดยให้คะแนนเต็ม  10  คะแนน  ท่ำนให้คะแนน  อปท. เท่ำใด  ควำม

พงึพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  (คดิเป็นร้อยละ) 
 

ประเด็น 
คะแนน 

(10  คะแนน) 

1.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 

2.  มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม 

3.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคดิเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 

4.  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมให้ประชำชนทรำบ 

5.  มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 

6.  กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

7.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น 

8.กำรแก้ไขปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 

9.  ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 

 

ภาพรวม  
 

เกณฑ์การพิจารณา  :  เป็นคำ่คะแนน  0-10  ในแต่ละประเด็นกำรประเมิน 
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1.  ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

เกณฑ์การพิจารณา  :  หำกค่ำคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจเท่ำกับ  0  หรือใกล้  0  แสดงว่ำผลกำร

ด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตรข์อง อปท. ไมป่ระสบผลส ำเร็จ  หำกคำ่คะแนนควำมพงึพอใจเท่ำกับ  5  แสดง

วำ่ผลกำรด ำเนินงำนในยุทธศำสตร์นั้นๆ  ประสบควำมส ำเร็จปำนกลำง  และหำกค่ำคะแนนเท่ำกับ 10  หรือ

ใกล้เคียง  แสดงวำ่ผลด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตรข์อง อปท. ในยุทธศำสตร์นั้นๆ ประสบผลส ำเร็จมำกที่สุด 

 

 2.  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดท่ีเลอืก 

 

ตัวช้ีวัดท่ีเลอืก 

 

หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 

ก่อนด าเนินการ 

(จ านวน) 

หลังด าเนินการ 

(จ านวน) 

 

เพ่ิม/ลด 

1.   

2.   

3.   

4. 

    

 

2.  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดท่ีเลอืก 

เกณฑ์พิจารณา  :  เปรียบเทียบกับข้อมูลในปีก่อนหน้ำนี ้ โดย (1)  กรณี  อปท. เลือกตัวช้ีวัดที่เม่ือหน่วยที่วัด

เพิ่มแสดงวำ่ชุมชนมีกำรเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดี  เช่น  รำยได้ครัวเรือนที่มีไฟฟ้ำใช้  เกณฑ์กำรพิจำรณำว่ำ

หลังด ำเนินกำรตำมแผนฯ  นั้นๆ แล้วหน่วยที่ท ำกำรวัดเพิ่มขึ้นหรือไม่   ถ้ำเพิ่มแสดงว่ำ  อปท. สำมำรถ

ด ำเนินงำนได้ตำมแผนที่ก ำหนด  แต่หำกว่ำหน่วยงำนวัดเท่ำเดิม  หรือลดลง  แสดงว่ำ  อปท. ไม่สำมำรถ

ด ำเนินงำนได้ตำมแผนหรือใกล้เคียงแสดงว่ำผลด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ของ อปท. ในยุทธศำสตร์นั้นๆ 

ประสบผลส ำเร็จมำกที่สุด 

 


