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สวนท่ี 1 สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 
 

 1. ดานกายภาพ  
 

  1.1  ท่ีต้ังของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล 
  ตําบลหนองควาย อยูทางทิศตะวันตกเฉียงหนือของอําเภอหางดง ต้ังอยูหางจาก
อําเภอหางดงประมาณ 7 กิโลเมตร และหางจากจังหวัดเชียงใหมประมาณ 15 กิโลเมตร มีเน้ือที่รวม
ทั้งสิ้น 17.40 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,325ไร 
 

  1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
  สวนใหญมีลักษณะเปนที่ราบ ยกเวนบริเวณดานทิศตะวันตกของตําบลมีลักษณะเปน
พื้นที่เขาสูง ซึ่งเปนตนกําเนินของนํ้าหวยลึก  มีทิศทางการไหลจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันอกลงสูที่
ราบบริเวณตอนกลางของตําบล  เหมาะสําหรับการเพาะปลูก มีทางหลวงจังหวัดหมายเลข  108 
(สายเชียงใหม  – ฮอด) ตัดผานเขตตําบลทางดานตะวันออกของตําบล และมีทางหลวงจังหวัด
หมายเลข 1268 (สายหางดง – สะเมิง) ตัดผานชุมชนตาง ๆ  จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกของ
ตําบลหนองควาย  เดิมสวนใหญเปนพื้นที่นาปจจุบันบางสวนไดแปรสภาพเปนของนายทุนกลายเปน
หมูบานจัดสรร  จึงมีสภาพเปนสังคมเมืองมากข้ึน 
 

  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
   มี 3 ฤดู คือ 
   1. ฤดูรอน  เริ่มต้ังแต มีนาคม  – พฤษภาคม  อุณหภูมิเฉลี่ย 36 องศา
เซลเซียส 
   2. ฤดูฝน  เริ่มต้ังแต  มิถุนายน – ตุลาคม ระดับนํ้าฝนเฉลี่ย 900 มม./ป 
   3. ฤดูหนาว  เริ่มต้ังแต พฤศจิกายน – กุมภาพันธ อุณหภูมิตํ่าสุด 14 องศา
เซลเซียส 
  1.4 ลักษณะของดิน 
   สําหรับการใชประโยชนที่ดินในตําบลหนองควาย  พื้นที่ประมาณรอยละ 30 
เปนพื้นที่ปาไม ไดแกพื้นที่ดานทิศตะวันตกของตําบล  สวนพื้นที่บริเวณตอนกลางและดานทิศ
ตะวันออกของตําบลใชประโยชนเปนที่อยูอาศัยและพื้นที่เกษตรกรรมในลักษณะของนาขาวและไมผล 
   ลักษณะธรณีวิทยาของตําบลหนองควาย  หินที่มีอายุมากสุดในพื้นที่น้ี คือ 
หินยุ ไซลูเรียน – คารบอนิเฟอรัส ปรากฏใหเห็นทางดานทิศตะวันตก เปนหินเชิรต สีนํ้าตาล สีดํา 
แทรกสลับดวยหินทรายและหินดินดาน สีเทาและมีหินปูนเปนเลนส วางตัวรองรับกลุมหินกลุมหิน
ทรายเน้ืออารโคส และหินทรายเน้ือควอตซซ สลับกับหินดินดานและหินทรายแปง ซึ่งมีอายุประมาณ
ยุคคารบอนิเฟอรัส พบโผลใหเห็นตามพื้นที่ราบระดับไมสูงมากนักในบริเวณตอนกลางของตําบล สวน
ทางดานทิศตะวันออกเปนพื้นที่ราบระดับสูง มีการสะสมตัวของหินยุคปจจุบันเปนข้ันตะกอนตะพัก 
เปนตะกอนกรวดรวน ตะกอนทรายหยาบ และทรายแปง นอกจากน้ันพื้นที่ราบจะเปนตะกอนที่ราบ
นํ้าทวมถึง สวนใหญเปนดินโคลน ตะกอนกรวด ทราย และทรายแปง เหมาะสําหรับเปนพื้นที่
เพาะปลูก และนาขาว และเปนที่ต้ังของหมูบาน (ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี) 
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  1.5 ลักษณะของแหลงนํ้า  
   แหลงนํ้าธรรมชาติ 
   1. ลํานํ้า,ลําหวย 2 สาย 
   2. บึง,หนอง  1 แหง 
   3. มีนํ้าจากแมนํ้าทาชางไหลผานทุกหมูบานโดยไหลผานตามคลองตาง ๆ  
   แหลงนํ้าท่ีสรางขึ้น 
   1. ฝาย 7 แหง 
   2. บอนํ้าต้ืน 1,014 แหง 
   3. บอโยก 13 แหง 
   4. รับนํ้าจากชลประทานแมแตงผานตามซอยที่ชลประทานทําผานไวผาน หมู
1,6,10,11 
   5. อื่นๆ (ระบุ) ประปาหมูบาน 11 แหง  ,  ประปาสวนภูมิภาค 1 แหง 
  1.6 ลักษณะของไมและปาไม 
   ปาไมเบญจพรรณ  
 

 2. ดานการเมือง/การปกครอง  
 

  2.1 เขตการปกครอง  
    มีเขตการปกครองจํานวน 12 หมูบาน    
   หมูที่ 1 บานตองกาย โดยมี นายปภังกร  ปญญาราช  เปนผูใหญบาน  
   หมูที่ 2 บานฟอน โดยมี นายธนาวุฒิ  แดงเรือน  เปนผูใหญบาน  
   หมูที่ 3 บานไรกองขิง โดยมี นายสมศักด์ิ  อินทะชัย  เปนผูใหญบาน  
   หมูที่ 4 บานตนเกวน โดยมี นายสมศักด์ิ  บางแจง  เปนผูใหญบาน  
   หมูที่ 5 บานหนองควาย  โดยมี นางนันทพร  ปวงสวัสด์ิ  เปนผูใหญบาน 
   หมูที่ 6 บานรอยจันทรโดยมี นายถนอม  วงคตาคํา  เปนกํานันตําบลหนองควาย 
   หมูที่ 7 บานเหมืองกุง โดยมี นายวชิระ  สีจันทร  เปนผูใหญบาน  
   หมูที่ 8 บานขุนเส โดยมี นายนิกร  คําปอ  เปนผูใหญบาน  
   หมูที่ 10 บานนาบุก โดยมี นายวิชัย  เข่ือนคํา  เปนผูใหญบาน  
   หมูที่ 9 บานสันทราย โดยมี นายธนวัฒน  ชนะสูตร  เปนผูใหญบาน  
   หมูที่ 11 บานสันปาสัก  โดยมี นายประพัฒน  คาขาย  เปนผูใหญบาน 
   หมูที่ 12 บานตองกายเหนือ  โดยมี   นายบุญชวย  คุณะลา  เปนผูใหญบาน 
   ** ขอมูล  ณ  วันที่  15  พฤษภาคม  พ.ศ.2562   
 

  2.2 การเลือกต้ัง  
    ตามที่ไดมีการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีตําบลหนองควาย และสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลหนองควาย กรณียกฐานะ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2556 และตามมติคณะกรรมการการ
เลือกต้ังในการประชุม ครั้งที่ 87/2556  เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ประกาศผลการเลือกต้ัง 
ดังน้ี 
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   นายณรงค  ธิลา ตําแหนง   นายกเทศมนตรีตําบลหนองควาย  
   นายนิคม  อินใจมา ตําแหนง   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองควาย เขต 1  
   นายอุดม  สมจันทร ตําแหนง   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองควาย เขต 1
   นางขันแกว  บัวเหลือง ตําแหนง   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองควาย เขต 1  
   นายประหยัด กรีเหลี่ยง  ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองควาย เขต 1
   นายอุทัย  กาวิโล  ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองควาย เขต 1  
   นายสมชาย  ศรีมูล ตําแหนง   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองควาย เขต 1  
   นายสมบูรณ กรีเหลี่ยง  ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองควาย เขต 2  
   นายสุรพงษ คําสรอย  ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองควาย เขต 2
   นายบุญศรี เรือนเหล็ก  ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองควาย เขต 2 
   นางสาวยุพิน คาขาย  ตําแหนง   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองควาย เขต 2
   นายดํารงเดช วิชญสกุล  ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองควาย เขต 2  
   นายทวีวัฒน สายมา  ตําแหนง   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองควาย เขต 2  
   ** ขอมูล ณ  15  พฤษภาคม พ.ศ.2562   
 

 3. ประชากร 

  3.1 ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร    
  จํานวนประชากรทั้งสิ้น 10,999 คน แยกเปนชาย 5 ,124 คน หญิง 5,875 คน 
จํานวนครัวเรือนรวม 8,316 ครัวเรือน 
 

หมูท่ี หมูบาน 
จํานวน

ครัวเรือน 
จํานวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
1 บานตองกาย 740 476 564 1,040 
2 บานฟอน 316 366 404 770 
3 บานไรกองขิง 790 547 757 1,304 
4 บานตนเกวน 599 452 555 1,007 
5 บานหนองควาย 588 479 478 957 
6 บานรอยจันทร 405 317 313 630 
7 บานเหมืองกุง 1,267 790 853 1,643 
8 บานขุนเส 276 227 243 470 
9 บานสันทราย 379 314 357 671 

10 บานนาบุก 421 255 292 547 
11 บานสันปาสัก 223 215 267 482 
12 บานตองกายเหนือ 2,312 686 792 1,478 

รวม 12 หมูบาน 8,316 5,124 5,875 10,999 
** ขอมูล ณ  15  พฤษภาคม พ.ศ.2562  สํานักงานทะเบียนอําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม 
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  3.2 ขอมูลเปรียบเทียบจํานวนประชากรยอนหลัง  3  ป  และคาดการณในอนาคต 
 

หมูท่ี หมูบาน 
จํานวนประชากร   

ป  2559 
จํานวนประชากร   

ป  2560 
จํานวนประชากร 

ป  2561 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 บานตองกาย 465 543 1,008 462 554 1,016 478 559 1,037 
2 บานฟอน 371 403 774 371 401 772 371 404 775 
3 บานไรกองขิง 550 741 1,291 546 739 1,285 555 752 1,307 
4 บานตนเกวน 435 514 949 452 538 990 451 553 1,004 
5 บานหนองควาย 455 452 907 465 472 937 479 476 955 
6 บานรอยจันทร 328 325 653 332 322 654 317 312 629 
7 บานเหมืองกุง 762 825 1,587 766 846 1,612 781 858 1,639 
8 บานขุนเส 236 243 479 232 242 474 228 244 472 
9 บานสันทราย 288 335 623 295 344 639 308 352 660 

10 บานนาบุก 237 278 515 251 286 537 256 288 544 
11 บานสันปาสัก 210 259 469 209 269 478 214 265 476 
12 บานตองกายเหนือ 703 801 1,504 696 791 1,487 688 796 1,484 

รวม 12 หมูบาน 5,040 5,719 10,759 5,077 5,804 10,881 5,126 5,859 10,985 
 ** ขอมูล  ณ  วันที่  15  พฤษภาคม  2562  ระบบสถิติทางการทะเบียน  สํานักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง 
  

 ขอมูลประชากรมีความสําคัญอยางมากในการวางนโยบายและแผนงานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ ประเทศ การฉายภาพหรือการคาดประมาณ
ประชากรในอนาคตเปนเครื่องมือที่จะชวยใหเห็นเปาหมายของการพัฒนา ไดเปนอยางดี 
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  3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร  
 

ชวงอายุ ชาย หญิง รวม 
นอยกวา 1 ป 47 19 66 
1 ป –20 ป 1,044 947 1,991 

21 ป –40 ป 1,496 1,658 3,154 
41 ป –60 ป 1,560 2,110 3,670 
61 ป –80 ป 757 951 1,708 

81 ป –100 ป 72 131 203 
มากกวา 100 ป 2 - 2 

 

** ขอมูล ณ  22  พฤษภาคม  พ.ศ.2562 สํานักงานทะเบียนอําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม  
 

 4. สภาพทางสังคม   
  4.1 การศึกษา  
     สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตําบลหนองควาย 
    1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองควาย  
     สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.)  
    1. โรงเรียนบานตองกาย หมูที่ 12  
    2. โรงเรียนบานฟอน หมูที่ 2  
    3. โรงเรียนบานสันปาสัก หมูที่ 11  
     สถานศึกษาในสังกัดเอกชน    
    1. โรงเรียนเชียงใหมมอนเทสซอรี่ หมูที่ 6  
    2. โรงเรียนอนุบาลซันชายน หมูที่ 7  
    3. โรงเรียนนานาชาติอเมริกันแปซิฟก หมูที่ 7  
    4. โรงเรียนบานคุณแม หมูที่ 9  
    5. โรงเรียนนันทชาติ เกรดสคูล หมูที่ 11  
    6. โรงเรียนฮานาคริสเตียน หมูที่ 12  
    7. โรงเรียนนานาชาติเมริทตัน บริติช (Merriton  British  International School) 
    - ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน 14 แหง  

  4.2 สาธารณสุข  
    - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานตนเกวน  1  แหง 
    - อัตราการมีและใชสวมราดนํ้ารอยละ 100 
    - ศูนย อสม.    12 แหง  
    - จํานวน อสม.   200 คน  
    - คลินิกแพทย   2 แหง 
    - รานขายยาแผนปจจุบัน  3 แหง 
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  4.3 อาชญากรรม 
    - การขโมยสิ่งของ เชน จักรยานยนต บริเวณตลาดบานตองกาย 
 

  4.4 ยาเสพติด  
    - มีปญหายาเสพติดระดับกลางในพื้นที่หมู 8 บานขุนเสตามรายงานของผูนํา
ชุมชน 
 

  4.5 การสังคมสงเคราะห 
   เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ , เบี้ยยังชีพผูพิการ , เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  
 

 5. ระบบบริการพ้ืนฐาน  
 

  5.1 การคมนาคมขนสง  
    การติดตอระหวางอําเภอ และตําบลใกลเคียงใชเสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 
108  (เชียงใหม – ฮอด)  และทางหลวงหมายเลข 1269  (หางดง – สะเมิง)  สวนถนนเช่ือม
ระหวางตําบลหมูบานเปนถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต, ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก, ถนนคอนกรีต
เสริมไมไผและถนนลูกรังบางสวน รายละเอียดดังน้ี 
  ถนนลาดยาง  125  สาย  ระยะทาง  23.30  กิโลเมตร 
  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  84  สายระยะทาง  18  กิโลเมตร 
  ถนนคอนกรีตเสริมไมไผ   - สาย  ระยะทาง  -  กิโลเมตร 
  ถนนลูกรัง  70  สาย  ระยะทาง  8.20  กิโลเมตร 
  ถนนหินคลุก   2  สาย  ระยะทาง  119  เมตร 

  5.2 การไฟฟา  
    การไฟฟาสวนภูมิภาค  
 

  5.3 การประปา 
    หมูที่  1  ถึง  หมูที่  11  ใชสวนของประปาหมูบาน  
    หมูที่  12  ใชสวนของการประปาสวนภูมิภาค 
 

  5.4 โทรศัพท  
     สถานีการโทรคมนาคมอื่น ๆ  3  แหง 
    โทรศัพทเขาถึงทุกหมูบาน  มีหอกระจายขาวและเสียงตามสายครบทุกหมูบาน  
 

  5.5 ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
    ไมมี  
 

 6. ระบบเศรษฐกิจ 
  6.1 การเกษตร 
    - โรงงานเจียไต เพาะพันธุเมล็ดพืชสงออก  
 

  6.2 การประมง 
    ไมมี  
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  6.3 การปศุสัตว 
    - ตนสักฟารม เลี้ยงไกไข  
 

  6.4 การบริการ  
    - ปมนํ้ามันและกาซ   5 แหง  

    - โรงงานอุตสาหกรรม  7 แหง  
    - โรงสี     2 แหง  
    - รีสอรท    2 แหง  
    - รานขายทอง   1 แหง 
    - โรงนํ้าด่ืม    2 แหง  
    - โรงพยาบาล/คลินิกรักษาสัตว 2 แหง 
    - มินิมารท    3 แหง  
    - รานอินเตอรเน็ต   4 แหง  
    - อูซอมรถ    4 แหง  
    - เตนทรถ    4 แหง  
    - รานอาหาร   7 แหง 
    - ตลาด    2 แหง  
    - หองเชา/บานเชา/หอพัก  120 แหง 
 

  6.5 การทองเท่ียว   
    - วัดอินทราวาส (วัดตนเกวน)  
    - เชียงใหมไนทซาฟารี  
    - วัดวุฒิราษฎร (วัดบานฟอน)  
     - โฮมสเตย “บานไรกองขิง”  
    - เครื่องปนดินเผา “บานเหมืองกุง”  
 

  6.6 อุตสาหกรรม 
    - อุตสาหกรรมในครัวเรือน  (กลุมไมกลึง , กลุมหัตถกรรมเครื่องปนดินเผา , 
กลุมจักสาน) 
    - อุตสาหกรรมขนาดกลาง  (รวมพรมิตร กรุป ผลิตอาหารสัตว) 
    - อุตสาหกรรมขนาดใหญ (สันติภาพ เทรดด้ิง โรงงานอาหารกระปอง) 
 

  6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
    - กองทุนนํ้าด่ืมชุมชนพอเพียง บานฟอน หมูที่ 2  
     - ชมรมสงเสริมการทองเที่ยว โดยชุมชนบานไรกองขิง  หมูที่ 3  
     - กลุมพัฒนาอาชีพ บานหนองควาย หมูที่ 5  
     - กลุมจักสาน บานรอยจันทร หมูที่ 6  
     - วิสาหกิจชุมชนกลุมหัตถกรรมเครื่องปนดินเผา บานเหมืองกุง หมูที่ 7  
      - วิสาหกิจชุมชนกลุมพัฒนาอาชีพ บานขุนเส หมูที่ 8 
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     - วิสาหกิจชุมชนกลุมไมกลึง บานตองกายเหนือ หมูที่ 12  
  6.8 แรงงาน 
    - อุตสาหกรรมในครัวเรือน  (กลุมไมกลึง , กลุมหัตถกรรมเครื่องปนดินเผา , 
กลุมจักสาน) 
    - อุตสาหกรรมขนาดกลาง  (รวมพรมิตร กรุป ผลิตอาหารสัตว) 
    - อุตสาหกรรมขนาดใหญ (สันติภาพ เทรดด้ิง โรงงานอาหารกระปอง) 
 

 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
 

 7.1 การนับถือศาสนา  
    การนับถือศาสนาของประชาชนในพื้นที่ตําบลหนองควาย สวนใหญนับถือ
ศาสนาพุทธ 
 

 7.2  ประเพณีและงานประจําป  
    - การเลี้ยงผีฝายเปา  
    - ประเพณีปใหมเมือง แหไมคํ้า และการรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุ  
    - ประเพณีย่ีเปง  
    - ประเพณีสรงนํ้าพระธาตุ  
    - ประเพณีสรงนํ้าพระพุทธรูป  
    - ประเพณีปอยหลวง  
    - ประเพณีสลากภัต  
 

  7.3  ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน  
    1. ภูมิปญญา  
     - การยํ่าขาง  
     - เครื่องปนดินเผาบานเหมืองกุง หมูที่ 7  
     - การทําไมเค่ียนบานตองกาย หมูที่ 1 และบานตองกายเหนือ หมูที่ 12  
     - การสานฝาลายอําและเครื่องจักสานบานรอยจันทร หมูที่ 6  
    2. ภาษา 
     - ภาษาที่ใชในการสื่อสาร มีการใชภาษาถ่ินเหนือ หรือ คําเมือง และ
ภาษากลาง 
 

  7.4  สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
    - ไมเค่ียน (หมูที่ 1 และหมูที่ 12)  
    - ผลิตภัณฑสมุนไพร (หมูที่ 3)  
    - โคมกระดาษสา (หมูที่ 4)  
    - จักสานฝาลายอํา (หมูที่ 6)  
    - เครื่องปนดินเผา (หมูที่ 7)  
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 8. ทรัพยากรธรรมชาติ  

  8.1  นํ้า 
    - ลํานํ้าแมทาชาง 

  8.2 ปาไม   
    - ปาไมเบญจพรรณ  

  8.3 ภูเขา 
    - อุทยานแหงชาติสุเทพ – ปุย 

      8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
           - ปาไมอุดมสมบูรณ แหลงนํ้ามีใชตลอดป 
  9. อ่ืน ๆ  
      10.1 อาชีพ 
           - อาชีพหลัก คือ รับจางและคาขาย  
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สวนท่ี  2  ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 

1.ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

  ในการกระจายอํานาจการบริหารของรัฐไปสูองคกรปกครองสวนทองถ่ินดังกลาว   

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ  พ.ศ. 2542 ไดกําหนดรายละเอียด

เกี่ยวกับข้ันตอนและกระบวนการในการถายโอนภารกิจงบประมาณและอัตรากําลังของราชการ

สวนกลางและราชการสวนภูมิภาคไปใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยมีกําหนดระยะเวลาและ

เงื่อนไขที่ระบุไวอยางชัดเจนวาในอนาคตอันใกลน้ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะไดรับการจัดสรร

งบประมาณในสัดสวนที่สูงข้ึนมีอัตรากําลังมากข้ึนรวมทั้งมีภารกิจและหนาที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มข้ึน

ตามกันไปดวย 

  จากผลการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ทุกแหงจะตองมีการเตรียมการเพื่อรองรับมาตรการในการถายโอนภารกิจ

งบประมาณและอัตรากําลังจากหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาคตามที่กฎหมายกําหนดเพื่อที่จะ

สามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพซึ่งหมายความวาองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินจะตองเรงกําหนดจุดหมายหรือทิศทางในการพัฒนาของตนใหชัดเจนมีการกําหนด

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาที่สอดคลองกับจุดมุงหมายในการพัฒนาอยางเปนระบบโดยมี

ความครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุกๆดานอันเปนการแสดงใหเห็นถึงความพรอมและศักยภาพของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จะสามารถบริหารงานในความรับผิดชอบตามที่ราชการสวนกลางและ

ราชการสวนภูมิภาคจะถายโอนมาใหอยางมีประสิทธิภาพ 

  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจึงถือเปนเครื่องมือสําคัญอยางย่ิงที่จะชวยสนับสนุนใน

การวิเคราะหสภาพปญหา /ความตองการขององคการบริหารสวนตําบลเพื่อนําไปสูการกําหนด

จุดมุงหมายในการพัฒนาการกําหนดภารกิจและแนวทางการดําเนินงานเพื่อนําไปสูจุดมุงหมาย

ดังกลาวอยางเปนระบบซึ่งจะชวยใหการกําหนดแผนงาน/โครงการมีทิศทางที่สอดคลองและประสาน

สนับสนุนในจุดมุงหมายรวมกันซึ่งนอกจากจะทําใหปญหา /ความตองการไดรับการตอบสนองอยาง

เหมาะสมแลวยังเปนการบริหารทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดในขณะเดียวกันดวย

  หลักการสําคัญที่ถือเปนหัวใจของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาก็คือการ

กําหนดจุดมุงหมายการพัฒนาและการกําหนดแนวทางการพัฒนาที่จะนําไปสูการบรรลุผลตาม

จุดมุงหมายที่กําหนดไวทั้งน้ีเพราะหากไมมีจุดมุงหมายในการพัฒนาที่ชัดเจนแลวการบริหารงานก็จะ

เปนการแกไขปญหาเฉพาะหนาไปเรื่อยๆเมื่อมีปญหาอยางซ้ําซอนและไมมีที่สิ้นสุดแลวยังอาจทําให

ปญหามีความรุนแรงมากข้ึนจนเกินศักยภาพและแกไขไดดังน้ันการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

ในครั้งน้ีจึงเปนโอกาสอันดีที่จะไดกําหนดจุดมุงหมายและแนวทางการพัฒนาที่สอดคลองกับสภาพ

ปญหาความตองการและศักยภาพอยางเปนระบบซึ่งนอกจากจะเปนการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
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บริหารจัดการภายใตทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดแลวยังเปนการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการถาย

โอนภารกิจจากหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาคอีกทางหน่ึงดวย 

  แนวทางในการพัฒนาทองถ่ินของจังหวัดเชียงใหม ไดกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มี
ความสอดคลองกับแผนพัฒนาระดับตาง ๆ ทั้งระดับชาติ และแผนพัฒนาระดับจังหวัด โดยคํานึงถึง
อํานาจหนาที่ในการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง ในสวนประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ ไดแก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

ความเปนมา 
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  30 มิถุนายน  2558 เห็นชอบใหมีการจัดทํายุทธศาสตร

ชาติระยะ 20 ป เพื่อใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูความมั่นคง มั่งค่ัง และย่ังยืน โดยนํา
นโยบายรัฐบาล  11 ขอ ประเด็นปฏิรูปของคณะรักษาความสงบแหงชาติ  11 ดาน และประเด็น
ปฏิรูปของสภาปฏิรูปแหงชาติ 36 กิจกรรม มาใชเปนกรอบในการจัดทํา และใหเสนอรางยุทธศาสตร
ชาติระยะ 20 ป ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบเพื่อใชเปนกรอบการดําเนินงานในระยะที่ 
2 ของรัฐบาล และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ 3 ตอไป พรอมน้ี มติคณะรัฐมนตรีดังกลาวไดเห็นชอบ
ใหแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ ซึ่งมีเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปนประธาน มี
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปน
รองประธานกรรมการ ทําหนาที่ในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ที่ตองเช่ือมโยงกับกรอบ
การปฏิรูปทั้ง  11 ดาน ตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับช่ัวคราว ) 
พุทธศักราช 2557 และนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เพื่อจัดทําราง
ยุทธศาสตรชาติ  และกรอบแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยในระยะ  20 ป   และได
ประกาศใช  ยุทธศาสตรชาติ  20  ป  (พ.ศ. 2561 – 2580)  โดยการลงราชกิจจานุเบกษา  
เมื่อ วันที่  13  ตุลาคม  2561      

กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561–2580) 
วิสัยทัศน  
“ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งค่ัง  ย่ังยืน  เปนประเทศพัฒนาแลว  ดวยการพัฒนาตาม

หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง  มั่งค่ัง  ย่ังยืน”  

แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาฉบับท่ี 12 
และ Thailand 4.0 

แผนภาค 

แผนกลุมจังหวัด แผนจังหวัด 

 

 

แผนอปท.ในเขตจังหวัด 

แผนอปท. 
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กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ  20  ป  (พ.ศ.2561 - 2580)  ซึ่งประกอบดวย  6 
ยุทธศาสตรสําคัญ ไดแก 

1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตรดานการสรางความมั่นคงในการแขงขัน 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันในสังคม 
5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) กับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

1. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  22 ธันวาคม  2558 เห็นชอบทิศทาง  และกรอบ
ยุทธศาสตรของ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ.2560 – 2564) ตามที่
สํานักงาน  ฯ เสนอ  และใหสํานักงาน  ฯ รับความเห็นของ สํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการ
ตอไป   ทั้งน้ีเพื่อใหแผนพัฒนา  ฯ ฉบับที่  12 มีความครบถวนสมบูรณสอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบัน  และแนวทางการปฏิรูปประเทศใหสํานักงาน ฯ พิจารณาปรับปรุงรูปแบบและแนวทางการ
จัดทําแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่ 12 ใน 4 ประเด็นหลัก ดังน้ี 

1) ตองมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป และมีการแปลงยุทธศาสตรชาติ
ดังกลาวเปนแผนงาน/โครงการในชวง 5 ป โดยระบุแผนปฏิบัติการ และกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จที่
เปนรูปธรรม รวมทั้งใหมีการประเมินผลของการดําเนินงานทุกรอบ  1 ป และ  5 ป เพื่อใชเปนขอมูล
ในการปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานของรัฐบาลตอไป 

2) ปรับปรุงเน้ือหาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 ใหสอดคลอง  และสะทอนถึงการ
ดําเนินงานตามนโยบายสําคัญของรัฐบาลที่หนวยงานที่เกี่ยวของไดมีการขับเคลื่อนไปแลวในชวงที่ผานมา  

3) ระบุกลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไปสูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรม  
โดยเฉพาะกลไกทางกฎหมาย และกลไกประชารัฐที่จะชวยสนับสนุนใหทุกภาคสวนดําเนินการตาม
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 ทั้งน้ี ใหสํานักงานฯ เสนอกลไกดังกลาวใหรองนายกรัฐมนตรี  (นายวิษณุ 
เครืองาม) พิจารณากอนนําเสนอคณะรัฐมนตรี 

4) ในข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 ใหสํานักงานฯ ประสานงานกับ
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติอยางใกลชิด และจัดใหมีกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม เพื่อใหแนวทางการพัฒนาเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

2. ดังน้ัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงนําวิสัยทัศนของยุทธศาสตรชาติมาเปนวิสัยทัศน
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และนํายุทธศาสตรการพัฒนาทั้ง  6 ดานที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ
มาเปนแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในลักษณะของการ
ถายทอดยุทธศาสตรระยะยาวลงสูการปฏิบัติในชวงเวลา 5 ป โดยกําหนดยุทธศาสตรใหตอบสนองกับ
บริบทการพัฒนาที่จะเกิดข้ึนในชวง 5 ปแรกของยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) เปนสําคัญ 
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  
ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560-2564) 

ประเทศไทยยังคงประสบสภาวะแวดลอม  และบริบทของการเปลี่ยนแปลงตาง  ๆ ที่อาจกอใหเกิด
ความเสี่ยงทั้งจากภายใน และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี  ความทาทายของ
เทคโนโลยีใหม ๆ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณดาน
ตาง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบันที่ยังคงประสบ
ปญหาในหลายดาน เชน ปญหาคุณภาพดานการผลิต ความสามารถในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา  
ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน  ทําใหการพัฒนา ประเทศ ในชวงแผนพัฒนา  ฯ  ฉบับที่  12 
จึง จําเปนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญ ดังน้ี  

(1) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม  
(3) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ  
(4) การพัฒนาสูความมั่นคง  มั่งค่ัง  ย่ังยืน  สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 

สถานะของประเทศ ประกอบดวยหลาย ๆ ดาน  
ดานเศรษฐกิจ  เริ่มแสดงใหเห็นถึงขอจํากัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การปรับ

โครงสรางการผลิตสูประเทศรายไดปานกลางข้ันสูง  แตความสามารถในการแขงขันเริ่มลดลง การ
ลดลงของความแข็งแกรงดานเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเปนอุปสรรคตอการแกไขปญหาเชิง
โครงสราง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก  และการดําเนินนโยบายและการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจในอนาคต สถานการณการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ
ไดรับการยกระดับดีข้ึน   

ดานสังคม โครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลงเขาสูการเปนสังคมสูงวัย  แตยังคงมีปญหา
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกชวงวัย ประชากรวัยเด็กของไทยมีจํานวนลดลงอยาง
รวดเร็ว  มีพัฒนาการ   ไมสมวัย  และการต้ังครรภในกลุมวัยรุนที่มีแนวโนมเพิ่มข้ึน กําลังแรงงานมี
แนวโนมลดลง  และแรงงานกวารอยละ  30 เปนประชากรกลุมเจเนอเรช่ัน  Y (Gen Y) ขณะที่ผลิต
ภาพแรงงานยังเพิ่มข้ึนชา ซึ่งจะเปนขอจํากัดตอการพัฒนาในระยะตอไป กลุมผูสูงอายุวัยกลางและวัย
ปลายมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึน สะทอนถึงภาระคาใชจายดานสุขภาพที่เพิ่มมากข้ึน ขณะที่ผูสูงอายุจํานวน
มากยังมีรายไดไมเพียงพอในการยังชีพ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลง  และรูปแบบของ
ครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลายรูปแบบมากข้ึน  สถานการณความยากจนมีแนวโนมลดลง  แต
ยังคงมีความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได ความเหลื่อมล้ําระหวางกลุมคนยังคงเปนปญหาสําคัญ
ของสังคมไทย วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอย  และสังคมไทยมีแนวโนมเปนสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากข้ึน  

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ทรัพยากรธรรมชาติสวนใหญถูกนําไปใชใน
การพัฒนาจํานวนมาก  กอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมเพิ่มสูงข้ึนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและ
ชุมชนเมือง  ความเสื่อมโทรมอยางตอเน่ืองและเกิดปญหาความขัดแยงในการใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน  ดานการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
ดานการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ  ดานการทุจริตคอรรัปช่ัน  
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จากสถานะของประเทศ และบริบทการเปลี่ยนแปลงตาง  ๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยู  
ทําใหการกําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 12 ยังคงมีความตอเน่ืองจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการวางแผนที่นอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม  การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล  ย่ังยืน โดย
วิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 12 ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการ
พัฒนาที่มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทย จากประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูง มี
ความมั่นคง  และย่ังยืน  สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข  และนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว  
“มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน” ของประเทศ  
 วัตถุประสงค  

- เพื่อใหคนไทยทุกชวงวัยมีทักษะความรูความสามารถ  และพัฒนาตนเองไดตอเน่ือง
ตลอดชีวิต 

- เพื่อใหระบบเศรษฐกิจมีโครงสรางที่เขมแข็ง มีเสถียรภาพ แขงขันได ย่ังยืน มีความ
มั่นคงทางพลังงาน 

- เพื่อรักษาทุนธรรมชาติ และคุณภาพสิ่งแวดลอมสูความสมดุลของระบบนิเวศ  และ
สนับสนุนการเติบโตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

- เพื่อสรางความมั่นคงภายในประเทศ ปองกัน และลดผลกระทบจากภัยคุกคามขามชาติ 
- เพื่อใหทํางานเชิงบูรณาการในลักษณะเช่ือมโยงระหวางหนวยงานที่ยึดหนาที่และ

พื้นที่รวม ทั้งมีการกระจายอํานาจสูทองถ่ินมากข้ึน 
เปาหมายในภาพรวม 
-    คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณ สามารถเรียนรูไดดวยตัวเอง มีความเปน

พลเมืองต่ืนรู ทําประโยชนตอสวนรวม  
-    ความเหลื่อมล้ําทางดานรายได  และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ

เขมแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ  และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพอยางทั่วถึง และเปนธรรม 

-    ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็ง และแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจปรับสูเศรษฐกิจ
ฐานบริการและ เขาสูระบบ ดิจิตอล เนนอุปสงคนําการผลิต มีผูประกอบการรุนใหม และมี
ผูประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็กที่เขมแข็ง สามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจติอลใน
การสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการ รวมทั้งมีระบบการผลิตและใหบริการจากฐานรายไดเดิมที่
มีมูลคาเพิ่มสูงข้ึน 

-    ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม มีความมั่งค่ังทางอาหาร พลังงาน และนํ้า 

-    มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดี 
และเพิ่มความเช่ือของนานาชาติตอประเทศไทย 

-    มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได 
กระจายอํานาจ และมีสวนรวมจากประชาชน 
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ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  
-    ยกระดับศักยภาพการแขงขัน กาวสูประเทศรายไดสูง  
-    พัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 
-    ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
-    เช่ือมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 
-    สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
-    การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ  

กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  
1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

พัฒนาคนทุกชวงวัยเพื่อใหคนไทยเปนคนดี คนเกง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผูสูงอายุที่จะมีสัดสวนสูงข้ึนในสังคมสูงวัยทั้งการสรางงานที่
เหมาะสม การฟนฟู และดูแลสุขภาพ 

2. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
มุงเนนการลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ เพื่อสรางความปรองดองในสังคม  การสราง

โอกาสใหทุกคนในสังคมไทยสามารถเขาถึงทรัพยากร แหลงทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับ
รายไดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 

3. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงิน  และนโยบายการคลัง รวมถึง

การปฏิรูปภาษี ทั้งระบบเพื่อรักษาเสถียรภาพ และเพิ่ม ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ การปรับ
โครงสรางทั้งหวงโซคุณคาในภาคเกษต รอุตสาหกรรม บริการ การลงทุน การพัฒนา  SMEs และ
เกษตรกรรุนใหม 

4. ยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
มุงอนุรักษ ฟนฟ ูสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สราง

สมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยางย่ังยืน  และเปนธรรม  บริหารจัดการนํ้าใหมี
ประสิทธิภาพ  

5. ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติ เพ่ือการพัฒนาประเทศสูความมั่งค่ัง 
และยั่งยืน 

ใหความสําคัญกับความมั่นคงที่สงผลกระทบตอการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ  
สังคม และสิ่งแวดลอม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพใหประเทศ 

6. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

เพื่อใหการบริหารจัดการภาครัฐมีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ  
และตรวจสอบไดอยางเปนธรรม ประชาชนมีสวนรวม ประเทศปราศจากคอรรัปช่ัน มีการกระจาย
อํานาจ และแบงภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหวางสวนกลาง ภูมิภาค และทองถ่ิน  
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7. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
มุงเนนการพัฒนากายภาพโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสงการเช่ือมโยง

เครือขาย โทรโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่เมือง การเช่ือมโยงการเดินทาง และขนสงสินคาระหวางประเทศ 

8. ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และ

นวัตกรรมตอเน่ืองจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  11 ทั้งการเพิ่มการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตรฯ 

9. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
พัฒนาภาคเมือง  และพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา

ประเทศศักยภาพ โอกาส และขอจํากัดของพื้นที่ รวมทั้งความตองการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวของ 
สรางฐานเศรษฐกิจใหมเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

10.ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศ เพ่ือการพัฒนา 
ประสานและพัฒนาความรวมมือกันระหวางประเทศทั้งในเชิงรุกและรับอยาง

สรางสรรค โดยมุงเนนการดูแลการดําเนินงานตามขอผูกพัน และพันธกรณี ตลอดจนมาตรฐานตาง  ๆ 
ที่ไทยมีความเกี่ยวของในฐานะประเทศสมาชิก  ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับ
อนุ ภูมิภาค  

 THAILAND 4.0 
“ไทยแลนด 4.0” เปนวิสัยทัศนเชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ 

โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและ
หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ที่เขามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศนที่วา “มั่นคง มั่งค่ัง 
และยั่งยืน” ที่มีภารกิจสําคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ เพื่อปรับแก จัดระบบ ปรับ
ทิศทาง และสรางหนทางพัฒนาประเทศใหเจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม ๆ  
ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในศตวรรษที่ 21  ประเทศไทยในอดีตที่ผานมามีการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
เปนไปอยางตอเน่ืองต้ังแตยุคแรก  

“ประเทศไทย 1.0” เนนการเกษตรเปนหลัก เชน ผลิต และขายพืชไร พืชสวน เปนตน  
“ประเทศไทย 2.0” เนนอุตสาหกรรมแตเปนอุตสาหกรรมเบา เชน การผลิต และขาย

รองเทา เครื่องหนัง เครื่องด่ืม เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเปา เครื่องนุงหม เปนตน  
ปจจุบัน (2559)  “ประเทศไทย 3.0 ” เปนอุตสาหกรรมหนักและการสงออก เชน 

การผลิต และขาย สงออกเหล็กกลา รถยนต กลั่นนํามัน แยกกาซธรรมชาติ ปูนซีเมนต เปนตน แต
ไทยในยุค 1.0 2.0 และ 3.0 รายไดประเทศยังอยูในระดับปานกลาง  จึงเปนเหตุใหนําไปสูยุคที่สี  
“ประเทศไทย 4.0 ” ใหเปนเศรษฐกิจใหม  (New Engines of Growth) มีรายไดสูง โดย
วางเปาหมายใหเกิดภายใน 5-6 ปน้ี เปนการวางภาพอนาคตทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนของประเทศที่
พัฒนา เชน สหรัฐอเมริกา “A Nation of Makers”  อังกฤษ “Design of Innovation”  อินเดีย 
“Made in India” หรือประเทศเกาหลีใตที่วางโมเดลเศรษฐกิจในช่ือ “Creative Economy” เพื่อให
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เกิดผลจริงตองมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
การวิจัยและพัฒนา แลวตอยอดในกลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย ดังน้ี 

1. กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เชน สรางเสนทางธุรกิจใหม ( New 
Startups) ดานเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เปนตน 

2. กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย เชน พัฒนาเทคโนโลยี
สุขภาพ เทคโนโลยีการแพทย สปา เปนตน 

3. กลุมเครื่องมือ อุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลที่ใชระบบ
อิเล็กทรอนิกสควบคุม เชน เทคโนโลยีหุนยนต เปนตน 

4. กลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตที่เช่ือมตอและบังคับอุปกรณตาง  ๆ 
ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยีสมองกลฝงตัว เชน เทคโนโลยีดานการเงิน อุปกรณเช่ือมตอออนไลน
โดยไมตองใชคน เทคโนโลยีการศึกษา อี–มารเก็ตเพลส อี–คอมเมิรซ เปนตน 

5. กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคาสูง  เชน เทคโนโลยีการ
ออกแบบ ธุรกิจไลฟสไตล เทคโนโลยีการทองเที่ยว การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ เปนตน 

กระบวนทัศนในการพัฒนาประเทศภายใต “ประเทศไทย 4.0” เปนอีกนโยบายหน่ึงที่
เปนการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เปนจุดเริ่มตนในการขับเคลื่อนไปสูการเปน
ประเทศที่มั่งค่ัง มั่นคง และย่ังยืน ตามวิสัยทัศนรัฐบาล เปนรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูป
โครงสรางเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพรอมๆ กัน เปน
การผนึกกําลังของทุกภาคสวนภายใตแนวคิด “ประชารัฐ” ที่ผนึกกําลังกับเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจ 
การวิจัยพัฒนา และบุคลากรทั้งในและระดับโลก  

 
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  

ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค 
ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” ใหเกิดการพัฒนาที่สมดุล 

เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและ
ภายในประเทศ ควบคูกับแนวคิด   “การพัฒนาแบบองครวม ” ที่ยึดคน ผลประโยชนของประชาชน 
ภูมิสังคม ยุทธศาสตรพระราชทาน เขาใจ เขาถึง และพัฒนา ยึดหลักการมีสวนรวมของทุกภาคภาคี
การพัฒนา และหลักธรรมาภิบาลเพื่อใหสังคมสมานฉันทและอยูเย็นเปนสุขรวมกัน  หลักการมุงสราง
ความเช่ือมโยงกับแผนระดับชาติตาง ๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ แผนดิน เพื่อสราง
โอกาสทางการพัฒนา สอดคลองกับภูมิสังคมของพื้นที่โดย 

1. กําหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
2. กําหนดบทบาทและยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใหสอดคลองกับศักยภาพและโอกาส

ของพื้นที ่
ภายใตกระแสโลกาภิวัฒนที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดลอมภายนอกเปน

ปจจัยสําคัญตอการพัฒนาประเทศเปนผลใหจําเปนตองเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวให
เหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล  ดังน้ัน จึงกําหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ดังน้ี 
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- พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศใหเช่ือมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต เพื่อเปนฐานการพัฒนาดานอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการ
ทองเที่ยวของภูมิภาค 

- พัฒนาบริการพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเช่ือมโยงระหวาง
ประเทศโดยเนนพื้นที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะ
ชุมชนเศรษฐกิจชายแดน 

- พัฒนาระบบโลจิสติกส และโครงขายคมนาคมขนสงเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันเชิงพื้นที่ เชน การพัฒนาระบบรถรางเพิ่มประสิทธิภาพการขนสงทางนํ้า 
และเพิ่มประสิทธิภาพการเช่ือมโยงโครงขายการคมนาคมบริเวณจุดตัด 

- สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศใหย่ังยืน ไดแก พัฒนาแหลงนํ้าใหเพียงพอตอการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดลอมเมืองและแหลง
อุตสาหกรรม และการจัดใหมีการจัดการใชประโยชนที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ 

แผนพัฒนากลุมจังหวัด 
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประกอบเชียงใหม ลําพูน ลําปาง และแมฮองสอน มี

ทิศทางการพัฒนาดานการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาบริการพื้นฐานของเมืองและสิ่งแวดลอม 
พัฒนาโครงขายคมนาคม และสรางมูลคาเพิ่มทางภาคการผลิตและบริการ บนพื้นฐานของความรู และ
วัฒนธรรมภูมิปญญา 

(๑) ปรับโครงสรางการผลิตสูการพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปรับ
ระบบการผลิตที่สรางมูลคาเพิ่มอยางสมดุล เพื่อคงความเปนฐานเศรษฐกิจอยางย่ังยืน เชน การพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑการเกษตร 

(๒) ยกระดับการคาและบริการใหไดมาตรฐาน ทันตอการเปลี่ยนแปลงของกระแสตลาด 
เนนการพัฒนาบุคลากร โครงสรางพื้นฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน ระบบโลจิสติกส
เพื่อสนับสนุนการคา  การพัฒนาแหลงทองเที่ยว 

(๓) พัฒนาเมืองศูนยกลางความเจริญและเมืองชายแดนเพื่อรองรับการเช่ือมโยงในระดับ
นานาชาติ 

(๔) พัฒนาคนและสังคมใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง มีความมั่นคงและอยูเย็นเปนสุข
รวมกัน เชน ดาน   สุขภาพ ดานการศึกษา แรงงาน ฯลฯ 

(๕) พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนใหมีความเขมแข็งในการพัฒนาที่
นําไปสูการพึ่งตนเอง มีภูมิคุมกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(๖) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน  เนนการอนุรักษฟนฟู
และใชประโยชนอยางสมดุล และเตรียมการปองกันและรับมือภัยธรรมชาติ 

แผนพัฒนาจังหวัด 
“นครแหงชีวิตและความมั่งค่ังบนฐานของความสงางามทางวัฒนธรรม และศูนยกลาง

การทองเที่ยว การคา การลงทุนระดับสากล” 
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พันธกิจ 
1. สงเสริมและพัฒนาใหเปนเมืองศูนยกลางการทองเที่ยวและบริการระดับสากล 
2. สงเสริมและพัฒนาใหเปนเมืองศูนยกลางของการคา การลงทุน และการคมนาคม

ขนสงในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ 
3. สงเสริมและพัฒนาใหเปนเมืองศูนยกลางเกษตรปลอดภัย 
4. สงเสริมและพัฒนาใหเปนเมืองศูนยกลางการศึกษาในระดับภูมิภาคและระดับ

นานาชาติ 
5. สงเสริมและพัฒนาใหเปนเมืองนาอยูบนพื้นฐานความสงางามทางวัฒนธรรมลานนา 

ประเด็นยุทธศาสตร 
ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน ประกอบดวย 4 กลยุทธ 
1.1  ยกระดับหวงโซอุปทานอาหารใหมีความเช่ือมโยงกับสินคาเกษตรในพื้นที ่
1.2  สรางและพัฒนาปจจัยแวดลอมใหเอื้อตอการคาการลงทุนที่มีมูลคาเพิ่มสูง และ 

เช่ือมโยงกับธุรกิจในชุมชนและทองถ่ิน 
1.3  สงเสริมการทองเที่ยวที่มีศักยภาพตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมาย 
1.4  สงเสริมและพัฒนาการใชภูมิปญญาทองถ่ินสูการผลิตเชิงสรางสรรคประเด็น 
ยุทธศาสตร ท่ี 2 การสรางสังคมแหงวัฒนธรรมความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ 

และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลง ประกอบดวย 5 กลยุทธ 
2.1 สรางความเปนเลิศดานการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

 2.2 สงเสริมวัฒนธรรมและภูมิปญญาที่มีศักยภาพ  
 2.3 สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  และจิตสาธารณะ 
 2.4 พัฒนาคุณภาพ  และการเขาถึงบริการดานสาธารณสุข 
 2.5 พัฒนาคุณภาพคน  และสุขภาวะใหเหมาะสมตามชวงวัย และความหลากหลายของ
ประชากร 

ประเด็นยุทธศาสตร  ท่ี 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดลอม
เพ่ือเปนฐานการพัฒนาอยางยั่งยืน ประกอบดวย 3 กลยุทธ 

3.1 สงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู ปองกัน  และการใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 
 3.2 เสริมสรางความรวมมือ  และเครือขายในการปองกัน ควบคุม ลด และขจัดมลพิษ 

3.3 พัฒนาเทคโนโลยี และเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษพลังงาน และการใชพลังงาน
ทดแทนให เหมาะสมและย่ังยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร  ท่ี 4 การสรางความมั่งคง ปลอดภัย และความสงบสุขของ
ประชาชน ประกอบดวย  3 กลยุทธ 
 4.1 บูรณาการแกไขปญหาดานความมั่ นคง และอาชญากรรม 
 4.2 เสริมสรางความมั่ นคงพื้นที่ชายแดน และความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน 
 4.3 การปองกัน  และแกไขปญหายาเสพติด 
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ประเด็นยุทธศาสตร  ท่ี 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการ
ประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรม ประกอบดวย 4 กลยุทธ 

5.1 พัฒนาขีดความสมรรถนะ และคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
5.2 เสริมสรางการบริหารงานอยางมีสวนรวมกับเครือขายการพัฒนาจากทุกภาคสวน 
5.3 สงเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรเชิงรุก และพรอมรับการเปลี่ยนแปลง 
5.4 เสริมสรางระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสามารถใหบริการอยาง

รวดเร็ว และทั่วถึง 

1.4  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  
วิสัยทัศนการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม 

“เปนองคกรหลักในการพัฒนาทองถ่ิน บนพื้นฐานของความเขาใจในปญหาและ
ศักยภาพของทองถ่ินโดยการมีสวนรวมของชุมชน” 

พันธกิจ 
1.เสริมสรางการมีสวนรวมทุกภาคสวนในการบริหารจัดการทองถ่ินอยางมี 

ประสิทธิภาพ 
2.พัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีความทันสมัยมีคุณธรรม

จริยธรรมตามกฎหมายบัญญัติ 
3.สงเสริมบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน วัฒนธรรมอันดีของ

ทองถ่ิน 
4.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมของทองถ่ิน 

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4.ยุทธศาสตรการอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
6.ยุทธศาสตรการปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเปนระเบียบ

เรียบรอยในชุมชน 
7.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
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2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 

   2.1 วิสัยทัศน  
   “เศรษฐกิจมั่นคงกาวหนา เปนผูนําในการพัฒนา ชาวประชามีสวนรวม สงเสริม
ศักยภาพการศึกษา ขจัดปญหาความยากจน ประชาชนมีสุขภาพดี อนุรักษจารีตประเพณีและ
สิ่งแวดลอมใหย่ังยืน” 
 

   2.2 ยุทธศาสตร 
           1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  
         2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ      
         3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
         4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการอนุรักษ ฟนฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
        5. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
        6. ยุทธศาสตรดานสังคม  
        7. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี  
 

   2.3 เปาประสงค 
         1. ประชาชนไดรับการบริการดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการอยางทั่วถึง 
รวมถึงการไดรับความสะดวกในการคมนาคม   
         2. ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง สามารถสรางรายได โดยยึดหลักตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง ทองถ่ินมีการพัฒนาดานการทองเที่ยว     
         3. ประชาชนมีจิตสํานึกและมีสวนรวมในการปฏิบัติเพื่อปองกันและแกปญหา
ในดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และอนุรักษทรัพยากรธรราติของตําบลใหนาอยู
อยางย่ังยืน 
         4. ประชาชนมีสวนรวมอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน  
     5. ประชาชนกลุมตาง ๆ  เชน กลุมเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ คนพิการ และผู
ประสบปญหาทางสังคม ไดรับบริการและสวัสดิการ อยางทั่วถึง รวดเร็ว และมีสุขภาพดีถวนหนา 
   6. ประชาชนมีความปลอดภัยในการดํารงชีวิต อยูรวมกันอยางเปนสุข 
   7. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เปนธรรม และการใหบริการสาธารณะ
ที่มีประสิทธิภาพ 
   2.4 ตัวชี้วัด  
         ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
    1.1. จํานวนโครงการบริการดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
    1.2. รอยละหาสิบของประชาชนที่ไดรับบริการดานสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และความสะดวกในการคมนาคม 
    ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
     2.1. จํานวนประชาชนมีอาชีพสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได  
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    2.2. จํานวนประชาชนไดรับความรูเพิ่มเติมในการประกอบอาชีพ 
    2.3. จํานวนกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว 
   ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    3.1. จํานวนประชาชนใหความสําคัญเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
    3.2. จํานวนประชาชนไดรับความรู เพิ่มเติมในการจัดการขยะและการบําบัดนํ้าเสีย 
   ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาการอนุรักษ ฟนฟู และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
    4.1. รอยละของประชาชนในตําบลเขารวมกิจกรรมศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณีเพิ่มข้ึน 
   ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    5.1. สถานศึกษาในเทศบาลตําบลหนองควายผานเกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
    5.2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
ตําบลหนองควาย 
    5.3. รอยละของนักเรียนในสถานศึกษาเทศบาลตําบลหนองควายมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและสามารถพูดภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนไดพอสมควร 
    5.4. จํานวนอาสาสมัครสาธารณะสุขที่ไดรับการเพิ่มพูนศักยภาพ   
    5.5. จํานวนเจาหนาที่เทศบาลที่ไดรับการเพิ่มพูนความรูดานสาธารณสุข  
    5.6. จํานวนพื้นที่ที่ไดรับการแกไขปญหาสาธารณสุข  
    5.7. จํานวนประชาชนออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่เพิ่มข้ึน  
    5.8. จํานวนประชาชนเจ็บปวยนอยลง  
    5.9. จํานวนประชาชนที่ไดรับตรวจโรคเรื้อรัง  
    5.10. จํานวนประชาชนทราบถึงสิทธิของผูบริโภค  
    5.11. จํานวนสิ่งกอสราง สิ่งอํานวยความสะดวกในการสงเสริมสุขภาพ
ประชาชนเพิ่มข้ึน 
    5.12. จํานวนกิจกรรมสงเสริมสุขภาพประชาชน  
    5.13. จํานวนของประชาชนที่ไดรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  
    5.14. จํานวนประชาชนที่ไดรับเบี้ยยังชีพผูพิการ  
    5.15. จํานวนประชาชนที่ไดรับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  
    5.16. จํานวนผูพิการมีกําลังใจที่ดีในการใชชีวิตอยูในสังคม 
   ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรดานสังคม 

6.1. จํานวนอาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มข้ึน 
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     ยุทธศาสตรท่ี  7  การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
    7.1. รอยละของประชาชนเขารวมกิจกรรมทองถ่ิน 
    7.2. จํานวนประชาชนและเยาวชนมีความรูความเขาใจการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
    7.3. จํานวนการจัดอบรม การสงบุคลากรเขาอบรม และศึกษาดูงาน  
    7.4. สนับสนุนวัสดุอุปกรณในองคกรทุกป  
    7.5. จํานวนการบูรณาการการพัฒนากับหนวยงานที่เกี่ยวของ  
 
  2.5 คาเปาหมาย 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
  2.6 กลยุทธ  
   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
    1.1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการคมนาคมขนสง  
    1.2 การพัฒนาแหลงนํ้า  
   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ   
    2.1 การสงเสริมการสรางงานและพัฒนารายได  
    2.2 การสงเสริมการทองเที่ยว    
   3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    3.1 การสงเสริมและการพัฒนาดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

คาเปาหมายต่ําสุดที่รับได 

คาเปาหมายที่มีความยาก

ปานกลาง 

คาเปาหมายที่เปน       

คามาตรฐานโดยทั่วไป 

คาเปาหมายในระดับต่ํา

กวามาตรฐาน 

คาเปาหมายในระดับทาทาย

มีความยากคอนขางมาก 

โอกาสสําเร็จ < 50% 

Start 

1 2 3 4 5 
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    3.2 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะและการบําบัดนํ้าเสีย  
   4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการอนุรักษ ฟนฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
    4.1 การสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
   5. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    5.1 การสงเสริมการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ 
    5.2 การสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ  
    5.3 การสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  
    5.4 การสงเสริมและพัฒนาดานสาธารณสุข  
    5.5 การสงเสริมการจัดสวัสดิการและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
   6. ยุทธศาสตรดานสังคม 
    6.1 การสงเสรมิการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    6.2 การสงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกันแกไขยาเสพติด  
   7. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
    7.1 การสงเสริมประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของประชาชน 
    7.2 การพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการองคกร  
 

3. การวิเคราะหเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

  ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลหนองควายไดใชการวิเคราะห  
SWOT  Analysis  เปนการประเมินโดยวิเคราะหถึงจุดแข็ง  และจุดออนของทองถ่ินอันเปนสภาวะ
แวดลอมภายในทองถ่ิน  และวิเคราะหถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือขอจํากัดอันเปนสภาวะ
แวดลอมภายนอกที่มีผลตอการพัฒนาดานตาง ๆ ของทองถ่ิน  ซึ่งทั้งหมดเปนการประเมินสถานภาพ
ของทองถ่ินวาในปจจุบันทองถ่ินมีสถานภาพ  การพัฒนาอยูจุดไหน  และใชขอมูลที่ไดใหเปน
ประโยชนในการกําหนดการดําเนินงานในอนาคตตอไป  ทั้งน้ีโดยใชเทคนิค  SWOT  analysis   
  การพิจารณาถึงปจจัยภายใน  ไดแก 
  - จุดแข็ง  (Strength – S)  เปนขอดีที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายในชุมชนทองถ่ิน  
เชน  จุดแข็งดานที่ต้ัง  จุดแข็งดานสิ่งแวดลอม  จุดแข็งดานประกอบอาชีพ  จุดแข็งดานทรัพยากร
บุคคล  ชุมชนทองถ่ินจะตองใชประโยชนจากจุดแข็งในการกําหนดกิจกรรมการพัฒนาหรือโครงการ 
  - จุดออน  ( Weaknesses – W)  เปนปญหาหรือขอบกพรองที่เกิดจาก
สภาพแวดลอม  ภายในตาง ๆ ภายในชุมชนทองถ่ิน  ซึ่งชุมชนทองถ่ินจะตองหาวิธีในการแกปญหาน้ัน 
  ปจจัยภายนอก  ไดแก   
  - โอกาส  ( Opportunity – O)  เปนผลจากการที่สภาพแวดลอมภายนอกของชุมชน  
ทองถ่ินที่เอื้อประโยชนหรือสงเสริมการดําเนินงานของชุมชนทองถ่ิน  โอกาสแตกตางจากจุดแข็งตรงที่
โอกาสน้ัน  เปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายนอก  แตจุดแข็งน้ันเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายใน  
นักพัฒนาที่ดีจะตองเสาะแสวงหาโอกาสอยูเสมอ  และใชประโยชนจากโอกาสน้ัน   
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  - อุปสรรค  (Threat – T)  เปนขอจํากัดที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก  ซึ่ง
ชุมชนทองถ่ินจําเปนตองปรับกลยุทธการพัฒนาใหสอดคลองและพยายามขจัดอุปสรรคตาง ๆ ที่
เกิดข้ึนใหไดจริง 
   
 

   
 
 

ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย การ
วิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ซึ่งมี
รายละเอียดดังน้ี 
 ปจจัยภายใน   

จุดแข็ง (Strengths-S) 

               ๑. เทศบาลตําบลหนองควายเปนองคกรที่มีศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ 

               ๒. โครงสรางพื้นฐานดานสาธารณูปโภคมีความครอบคลุมทั่วถึงเกือบเต็มพื้นที่ 

               ๓. ผูบริหารเทศบาลตําบลหนองควายมีวิสัยทัศน และยึดถือแนวทางบริหารงานตาม 

หลักธรรมาภิบาลเปนสําคัญ 

               ๔. ประชาชนเริ่มเห็นถึงความสําคัญโดยเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินมากข้ึน 

เขาใจระบบประชาธิปไตยข้ันพื้นฐานและพรอมจะขยายฐานประชาธิปไตย 

               ๕. มีระบบการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาทองถ่ินสูงข้ึน 

               ๖. มีความรูและภูมิปญญาทองถ่ินหลายดานซึ่งสามารถใชประโยชนในการพัฒนาอาชีพ

และสรางรายไดของประชาชนมีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ทําใหเกิดการสราง

อาชีพ   ลดการวางงานและองคกรยังมีการพัฒนาอาชีพทางการเกษตรอยางตอเน่ือง ประชาชนมี

ความรู  และทักษะในการประกอบอาชีพ     
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     ๗. ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลหนองควายเขามามี

บทบาทมากในการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ 

               ๘.  มีบุคลากรที่มีทักษะ ความเชียวชาญทางวิชาการวิชาการในการดําเนินโครงการ

กิจกรรมอันเปนประโยชนแกประชาชน 

               ๙. ประชากรสวนใหญมีความสามัคคีในการจัดกิจกรรมดานประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ิน                                       

               ๑๐. มีหอกระจายขาวประจําทุกหมูบาน มีศักยภาพดานสื่อสารขอมูลขาวสาร 

               ๑๑.  ทรัพยากรภายในองคการมีความพรอมพอสมควรในการใหบริการสาธารณะแก

ประชาชนในตําบล 

               ๑๒. ผูนําชุมชน (กํานัน ผูใหญบาน) มีบทบาทในการเขามามีสวนรวมและใหความรวมมือ                        

ในการพัฒนาทองถ่ินรวมกับเทศบาลฯ 

                ๑๓. มีความสามารถในการจัดการศึกษาสามารถขยายโอกาสการเรียนใหกับเด็กและ

เยาวชน สามารถเปนศูนยการเรียนรูประจําตําบลไดในอนาคต 

               ๑๔. มีสถานที่ทองเที่ยวที่พรอมจะทําการพัฒนาฟนฟู 

จุดออน (Weakness - W) 

               ๑. ประชากรแฝงยากตอการควบคุม ดูแล มีผลตอความรวมมือในการพัฒนาทองถ่ิน และ 

อาจกอใหเกิดปญหาความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบรอยภายในพื้นที ่

               ๒. พื้นที่บางแหงยังไมไดรับการพัฒนา ทางสัญจร ไฟฟา แหลงนํ้า ยังไมไดดําเนินการให

เทาเทียมกันทุกพื้นที ่

               ๓. ประชาชนในบางพื้นที่ไมมีเอกสารสิทธ์ิในที่ดินทํากิน 

               ๔. ประชาชนในพื้นที่ไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง 

               ๕. โรงงานอุตสาหกรรมและการเลี้ยงสัตวเปนตนเหตุทําใหเกิดมลพิษทางอากาศ 

               ๖. บางพื้นที่เกิดอุทกภัยบอยครั้งทําใหพืชผลทางการเกษตรเสียหาย 

               ๗. สถานที่ทองเที่ยวขาดการดูแลพัฒนาฟนฟู ในการรวมกันกําหนดทิศทาง ประเด็น

ปญหา                 การพัฒนา จึงทําใหไมสามารถแกปญหาไดตรงความตองการ 

               ๘. บางพื้นที่ขาดการมีสวนรวมของประชาชน ในการรวมกันกําหนดทิศทาง ประเด็น

ปญหา                การพัฒนา จึงทําใหไมสามารถแกปญหาไดตรงความตองการ 

               ๙. แหลงนํ้าธรรมชาติแหงในฤดูแลง ปริมาณนํ้าไมเพียงพอตอการเกษตรและไมมีแหลง 

กักเก็บนํ้าใช 

               ๑๐. เจาหนาที่และประชาชนไมสามารถพูดภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน รวมถึงยังไมมี

ความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอยางแทจริง 
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 ปจจัยภายนอก 

โอกาส (Opportunities-O) 

               ๑. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕60 มาตรา ๔๓ บุคคลและชุมชนยอมมี

สิทธิ (๑) อนุรักษ ฟนฟู หรือสงเสริมภูมิปญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี 

อันดีงามทั้งของทองถ่ินและของชาติ (๒) จัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดลอม และความหลากหลาย ทางชีวภาพอยางสมดุลและย่ังยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ (๓) 

เขาช่ือกันเพื่อเสนอแนะตอหนวยงานของรัฐใหดําเนินการใดอันจะเปนประโยชนตอประชาชน  หรือ

ชุมชน หรืองดเวนการดําเนินการใดอันจะกระทบตอความเปนอยูอยางสงบสุขของประชาชนหรือ

ชุมชน และไดรับแจงผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว ทั้งน้ี หนวยงานของรัฐตองพิจารณาขอเสนอแนะน้ัน

โดยให ประชาชนที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการพิจารณาดวยตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ  (๔) จัดใหมี

ระบบสวัสดิการของชุมชน  สิทธิของบุคคลและชุมชนตามวรรคหน่ึง หมายความรวมถึงสิทธิที่จะ

รวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือรัฐในการดําเนินการดังกลาวดวย                

 ๒. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๓ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาที่ในการจัดระบบบริการ

สาธารณะ  เพื่อประโยชนในทองถ่ิน โดยที่หนวยงานราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคสงเสริมและ

สนับสนุนการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามแผนการกระจายอํานาจ ๖ ดาน 

ทําใหเทศบาลฯ มีโอกาสไดรับการจัดสรรทั้งงบประมาณ การฝกอบรมความรูศักยภาพของเจาหนาที่ 

และมีอํานาจหนาที่ในการควบคุม   ดูแล  ปองกันและแกไขเพิ่มมากข้ึน   ทําใหสามารถดําเนินการ

แกไขปญหาความเรงดวนไดอยางรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

               ๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 หลักการพัฒนาประเทศที่สําคัญใน

ระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลัก “ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ย่ังยืน ” และ 

“คนเปนศูนยกลางการพัฒนา ” ที่ตอเน่ืองจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙-๑๑ และยึดหลักการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการ  เจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพ

การผลิตบนฐานการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม                

๔. รัฐบาลมีแนวนโยบายตองการใหหนวยงานตางๆ ใหความสําคัญในการจัดทํา
งบประมาณ  พ.ศ. 2563  ประกอบดวยยุทธศาสตร 6 ดาน ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติระยะ 
20 ป ไดแก 
          ยุทธศาสตรที่  1  ยุทธศาสตรดานความมั่นคง เพื่อบริหารจัดการสภาวะแวดลอม
ของประเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัยและมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับ และทุกมิติ ทั้งในมิติ
ความมั่นคง และการตางประเทศ  
           ยุทธศาสตรที่  2  ดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ เปนการ
ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ ควบคูกับการขยายโอกาสของประเทศในเวทีโลก และพัฒนา
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ปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน ไดแก โครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย และการบริหารจัดการภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  
  ยุทธศาสตร ที่  3  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ไดแก การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต (ต้ังแตใน
ครรภจนถึงสูงวัย) โดยคนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพไดรับการพัฒนาอยางสมดุลทั้งดานรางกาย 
สติปญญาและคุณธรรม จริยธรรม เปนผูที่มีความรูและทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรูอยาง
ตอเน่ืองตลอดชีวิต การพัฒนาการเรียนรู การสรางเสริมใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี และศักยภาพการ
กีฬา   
         ยุทธศาสตร ที่  4  ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สรางความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ กระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและ
สังคม เพิ่มโอกาสใหทุกภาคสวนเขามาเปนกําลังของการพัฒนาประเทศ ไดแก การเสริมสรางพลังทาง
สังคม (เพิ่มการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการชวยเหลือสังคม เพิ่มคุณภาพชีวิตประชากรสูงอายุทุก
มิติเพื่อรองรับสังคมสูงวัย)  การพัฒนาความเสมอภาคและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะลด
ชองวางความเหลื่อมล้ําของรายไดระหวางประชากรรอยละ 10 ที่รวยที่สุด ตอประชากรรอยละ 
10 ที่จนที่สุด เพิ่มรายไดของครัวเรือนในภาคเกษตร การสรางหลักประกันทางสังคม   
         ยุทธศาสตรที่  5  ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม คํานึงถึงความย่ังยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของประชาชนใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ผานมาตรการตาง ๆ ที่มุงเนนใหเกิดผลลัพธตอความย่ังยืน 
เชน  ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพคงความอุดมสมบูรณ มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มข้ึน 
ปรับปรุง / ฟนฟู ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทั้งระบบ ลดการปลอยกาซเรือนกระจก และปรับตัว
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  ยุทธศาสตร ที่  6  ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ การปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และประโยชน
สวนรวม” มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจายบทบาทไปสูทองถ่ินอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาล 
ไดแก การพัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ โดยปรับปรุงพัฒนาการบริการ
ภาครัฐใหเขาสูระบบดิจิทัลในการประกอบธุรกิจเพื่ออํานวยความสะดวกในการใหบริการประชาชน
และการประกอบธุรกิจใหเปนไปตามความตองการของผูรับบริการ สงเสริมนวัตกรรมการบริการ
ภาครัฐและเช่ือมโยงระบบบริการภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส พัฒนาการบริการภาครัฐที่มีคุณคา 
ได มาตรฐานสากล ทันสมัย สะดวก และทันตอสถานการณ เพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการพัฒนา
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดยปรับปรุงพัฒนากฎหมายใหสอดคลองกับบริบทและเอื้อตอการ
พัฒนาประเทศโดยประเมินผลสัมฤทธ์ิ ทบทวนความจําเปนและความเหมาะสมของกฎหมายที่มีอยู 
แกไขปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัย ยกเลิกกฎหมายที่ไมจําเปนหรือเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ 
เพื่อใหกฎหมายชวยสรางสรรคความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม เปนตน  
                ๕. มีการเสริมสรางธรรมาภิบาลในภาครัฐ เนนประสิทธิภาพ ประหยัด เปนธรรม 
โปรงใส  เปดโอกาสใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมคิด  ตัดสินใจ  และรวมรับผลประโยชน 
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               ๖. จังหวัดเชียงใหมดําเนินการการทองเที่ยว สงผลตอการพัฒนาแหลงทองเที่ยว ใหเปนที่

รูจัก  และเปนการสงเสริมเศรษฐกิจดานการทองเที่ยว 

               ๗. รัฐบาลมีการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สงผลใหเกิดประโยชนตอการ

พัฒนา ปลูกฝงคานิยม อยูแบบพอเพียงใหแกประชาชน 

               ๘. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณกรณีโครงการเรงดวนและโครงการเกินศักยภาพ                       

หลายชองทาง ไดแก อบจ. จังหวัด กรมที่สังกัดและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

               ๙.  การถายโอนภารกิจของภาครัฐในดานการศึกษา การสาธารณสุขใหกับ                                        

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความตอเน่ืองสงผลให เทศบาลตําบลหนองควายมีงบประมาณดาน

การศึกษา  และดานสาธารณสุขเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ 

อุปสรรรคหรือขอจํากัด (Threats-T) 

               ๑. สภาวะการณทางการเมืองและเศรษฐกิจในระดับประเทศและภูมิภาคสงผลตอการ

พัฒนาทองถ่ิน 

               ๒. การรับคานิยมตะวันตกทําใหเกิดการบริโภคนิยมมากข้ึน เกิดหน้ีสิน ประชาชนมี

รายจายมากกวารายได 

               ๓. แรงงานตางดาวที่เขามาในทองถ่ิน ทําใหการจางงานคนไทยโดยคนไทยนอยลง 
    

การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของ 
1. ดานการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

ขอบขายและปริมาณของปญหา 
  - ปญหาดานการจัดเรียนการสอนไมเอื้ออํานวยตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ผูเรียนเทาที่ควร 
  - สถานที่ในการออกกําลังกาย เชน ลานกีฬา  อุปกรณกีฬาแตละชนิด   มีไมเพียงพอตอ
ความตองการของประชาชนในพื้นที่ 
  - ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินขาดการสืบสาน  สงเสริม  
อนุรักษ 
  พ้ืนท่ีเปาหมาย/กลุมเปาหมาย 
  - ประชาชนทั้งหมดในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลหนองควาย 
  การคาดการณแนวโนมในอนาคต 
  - จัดกิจกรรม/โครงการตาง  ๆ ที่ใหเด็กและเยาวชนและประชาชนโดยทั่วไปไดใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน  หางไกลยาเสพติด  เชน  การสงเสริมดานการกีฬา  การจัดกิจกรรม
นันทนาการตาง  ๆ  อยางตอเน่ือง 
  - กอสรางสถานที่ออกกําลังกาย ลานกีฬาใหครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล 
  - การจัดเรียนการสอนของเทศบาลตําบล หนองควาย ไดรับการพัฒนาระบบ
การศึกษาใหมี  ความพรอม  มีคุณภาพในทุกๆดาน  
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  - ประเพณีทองถ่ินมีการปฏิบัติสืบทอดตอ ๆ กันจนถึงรุนลูกรุนหลาน 
 2. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  ขอบขายและปริมาณของปญหา 
  - ถนนไมไดมาตรฐาน เมื่อมีการบรรทุกของหนักหรือเกิดนํ้าทวม  ถนนจะเปนหลุมเปน
บอทําใหการสัญจรไปมาไมสะดวก- พื้นที่ในเขตเทศบาลบางพื้นที่เปนที่ราบลุม ชวงฤดูฝนจะเกิดนํ้าทวม 
  - ระบบไฟฟา บริเวณทางสัญจรบางแหงไมมีไฟฟาสาธารณะ  หรือมีแตเกิดการชํารุดทํา
ใหอาจเปนอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินของราษฎรผูใชเสนทาง 
  - ระบบประปา  ยังไมครอบคลุมในทุกพื้นที่  นํ้าประปายังมีความสะอาดไมเพียงพอ
สําหรับการอุปโภคบริโภค 
  พ้ืนท่ีเปาหมาย/กลุมเปาหมาย 
  - พื้นที่ในเขตเทศบาลตําบล หนองควาย และพื้นที่ใกลเคียงจากการเช่ือมโยงเสนทาง
คมนาคม 
  การคาดการณแนวโนมในอนาคต 
  - ถนนทุกสายในเขตเทศบาลตําบล หนองควาย ไดรับการกอสรางยกระดับถนน   ขยาย
ทอระบายนํ้าเพื่อใหนํ้าไหลสะดวกปองกันปญหานํ้าทวม  สามารถดําเนินการกอสรางถนน คสล . หรือ
ลาดยางไดทุกสาย  ซึ่งจะทําใหไมตองทําโครงการซอมแซมถนนลูกรัง   หินคลุก  ใหสิ้นเปลือง
งบประมาณหรือซ้ําซอนกับหนวยงานอื่นอีกและมีการขยายถนนบางสายเพื่อรองรับการเจริญเติบโต
ของชุมชน 
  - ประสานหนวยงานที่รับผิดชอบ  คือ การไฟฟาสวนภูมิภาคในการดูแลใหความ
ชวยเหลือโดยของบประมาณจากไฟฟาใหการสนับสนุนในการซอมแซม  ขยายเขตจําหนายไฟฟาให
ทั่วถึง 
  - ขอใหหนวยงานในสังกัดกรมทรัพยากรนํ้าและสํานักงานทรัพยากรนํ้าบาดาลชวยเหลือ
ในการตรวจสอบคุณภาพนํ้าประปาทุกแหงในเขตพื้นที่ และขยายเขตประปาใหราษฎรมีนํ้าประปาใช
ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
 3. ดานการสงเสริมอาชีพ และการทองเท่ียว 
  ขอบขายและปริมาณของปญหา 
  - ประชาชนยังยังมีระบบความคิด หรือการประกอบอาชีพแบบเดิมๆ  เชน การปลูกพืช
เชิงเดียว 
  - ประชาชนยังขาดการรวมกลุม ขาดความรู ขาดทักษะในการประกอบอาชีพเสริม 
  - ขาดการพัฒนา ปรับปรุง ดูแลสถานที่พักผอน สถานที่สาธารณะ สถานที่ทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติใหเปนเมืองนาอยู มีทิวทัศนที่สวยงาม 
  พ้ืนท่ีเปาหมาย/กลุมเปาหมาย 
  - ประชาชนทั้งหมดในเขตเทศบาลตําบลหนองควาย 
  การคาดการณแนวโนมในอนาคต 
  - สงเสริม สนับสนุน ใหประชาชนประกอบอาชีพเสริม นอกจากอาชีพหลัก 
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  - สงเสริมใหประชาชนอนุรักษ ฟนฟูแหลงทองเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โดยจัดใหมีการอบรมใหความรู จัดทําโครงการเพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  อยาง
ตอเน่ือง 
 4. ดานการพัฒนาสังคม สวัสดิการ การสาธารณสุข และการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

ขอบขายและปริมาณของปญหา 
- ประชาชนขาดความรูความเขาใจในดานสาธารณสุข และการดูแลตัวเองและครอบครัว

ใหหางไกลจากโรคภัยตาง ๆ 
- เครื่องมือหรืออุปกรณสนับสนุนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยยังไมเพียงพอ 
- เจาหนาที่และอาสาสมัครในการชวยเหลือผูประสบภัยยังขาดประสบการณ 
พ้ืนท่ีเปาหมาย/กลุมเปาหมาย 
- ประชาชนทั้งหมดในเขตเทศบาลตําบลหนองควาย 
การคาดการณแนวโนมในอนาคต 
- ประชาชนมีมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยตาง ๆ 
- ประสานกับหนวยงานดานสาธารณสุข เพื่อจัดกิจกรรมใหความรูแกประชาชนในดาน

สาธารณสุข และการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวใหหางไกลจากโรคภัยตาง  ๆ อยาง
ตอเน่ือง 

- มีอุปกรณข้ันพื้นฐานในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพียงพอ 
- จัดอบรมทบทวนการปฏิบัติงานในการชวยเหลือผูประสบภัยอยางตอเน่ือง 

 5. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ขอบขายและปริมาณของปญหา 
- ขาดการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางรูคุณคาและใหเกิดประโยชนสูงสุด 
- ประชาชนยังขาดความตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

    พ้ืนท่ีเปาหมาย/กลุมเปาหมาย 
- ประชาชนทั้งหมดในเขตเทศบาลตําบลหนองควาย 
การคาดการณแนวโนมในอนาคต 
- สงเสริมใหประชาชนอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยจัดใหมีการ

อบรมและรวมกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพิ่มพื้นที่ปาสีเขียว ลดปญหา
ทางสิ่งแวดลอม 

6. ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
ขอบขายและปริมาณของปญหา 
- เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติราชการ เพื่อรองรับความเจริญเติบโตขององคกร อํานวย

ความสะดวกแกประชาชนยังไมเพียงพอ 
- บุคลากรยังขาดความรูความเขาใจในระเบียบขอกฎหมายตาง  ๆในการปฏิบัติราชการ 

ทําใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการลดลง 
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พ้ืนท่ีเปาหมาย/กลุมเปาหมาย 
- พื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลหนองควาย 
การคาดการณแนวโนมในอนาคต 
- เทศบาลตําบลหนองควายมีวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ และมีความ

ทันสมัยทางเทคโนโลยี สามารถใหบริการประชาชนดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
- บุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพตนเองปรับเปลี่ยนการปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงข้ึนยึดหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติราชการ 
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน

ที่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานบริการชุมชนและ แผนงานอุตสาหกรรมและ กองชาง กองคลัง

โครงสรางพื้นฐาน สังคม การโยธา สํานักปลัดฯ

2 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานบริการชุมชนและ แผนงานสรางความเขมแข็ง สํานักปลัดฯ กองคลัง

เศรษฐกิจ สังคม ของชุมชน

3 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานบริการชุมชนและ แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ กองคลัง

การบริหารจัดการทรัพยากร สังคม

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานบริการชุมชนและ แผนงานการศาสนา สํานักปลัดฯ กองคลัง

การอนุรักษ ฟนฟู และ สังคม วัฒนธรรมและนันทนาการ

สืบสานศิลปวัฒนธรรม

จารีตประเพณี และ

ภูมิปญญาทองถิ่น

5 ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานบริการชุมชนและ แผนงานการศึกษา สํานักปลัดฯ ศพด.ต.หนองควาย

คุณภาพชีวิตของประชาชน สังคม กองคลัง

ดานบริการชุมชนและ แผนงานการศึกษา สํานักปลัดฯ ศพด.ต.หนองควาย

สังคม กองคลัง

ดานบริการชุมชนและ แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ กองคลัง

สังคม

ดานบริการชุมชนและ แผนงานสังคมสงเคราะห สํานักปลัดฯ กองคลัง

สังคม

ดานบริการชุมชนและ แผนงานเคหะและชุมชน กองสาธารณสุขฯ กองคลัง

สังคม

ดานบริการชุมชนและ แผนงานการศาสนา สํานักปลัดฯ กองคลัง

สังคม วัฒนธรรมและนันทนาการ

การดําเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง สํานักปลัดฯ กองคลัง

สวนที่ 3 การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ
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ที่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

6 ยุทธศาสตรดานสังคม ดานบริหารทั่วไป แผนงานการรักษา สํานักปลัดฯ กองคลัง

ความสงบภายใน

ดานบริหารทั่วไป แผนงานการรักษา สํานักปลัดฯ กองคลัง

ความสงบภายใน

7 ยุทธศาสตรการบริหาร ดานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป สํานักปลัดฯ กองคลัง

จัดการบานเมืองที่ดี ดานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป สํานักปลัดฯ กองคลัง

ดานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป กองคลัง  -

รวม 7 ยุทธศาสตร 3 ดาน 9 แผนงาน 4 หนวยงาน
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แบบ ผ. 01

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

122 71,886,200 43 18,570,700 35 21,139,000 29 16,410,000 2 7,986,000 226 135,991,900

1 1,330,000 1 18,570,700 1 19,900,700

123 73,216,200 44 898,000 35 21,139,000 29 16,410,000 2 7,986,000 227 155,892,600

8 1,205,000 14 1,697,000 9 1,115,000 7 965,000 7 965,000 16 5,947,000

8 1,205,000 14 1,697,000 9 1,115,000 7 965,000 7 965,000 16 5,947,000

4 50,000 5 120,000 7 175,000 7 175,000 7 175,000 7 695,000

4 50,000 5 120,000 7 175,000 7 175,000 7 175,000 7 695,000

11 551,000 11 531,000 11 531,000 11 531,000 11 531,000 16 2,675,000

11 551,000 11 531,000 11 531,000 11 531,000 11 531,000 16 2,675,000รวม

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

รวม

รวม

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการอนุรักษ ฟนฟู 

และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 

4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

และภูมิปญญาทองถิ่น

รวม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2565 รวม 5 ปป 2564

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการ

2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

3.1 แผนงานสาธารณสุข

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
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จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2565 รวม 5 ปป 2564

38 4,416,150 40 4,519,810 43 4,880,020 43 4,876,020 43 4,876,020 46 23,568,020

8 632,216 7 722,216 11 888,400 12 912,000 11 892,000 14 4,046,832

2 30,000 2 30,000 2 30,000 2 30,000 1 20,000 2 140,000

1 4,626,230 1 3,600,000 1 4,626,230 1 4,626,230 1 4,626,230 1 22,104,920

7 880,000 7 780,000 6 760,000 6 560,000 6 560,000 10 3,540,000

3 14,091,600 3 16,278,400 3 17,617,200 0 0 0 0 3 47,987,200

59 24,676,196 60 25,930,426 66 28,801,850 64 11,004,250 62 560,000 13 101,386,972

8 250,000 10 245,000 7 910,000 6 210,000 6 210,000 13 1,825,000

8 250,000 10 245,000 7 910,000 6 210,000 6 210,000 13 1,825,000

28 1,745,000 38 10,811,000 33 1,282,700 30 1,576,000 30 1,576,000 53 16,990,700

1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 50,000

29 1,755,000 39 10,821,000 34 1,292,700 31 1,586,000 31 1,586,000 54 17,040,700

242 101,703,396 183 40,242,426 169 53,964,550 155 30,881,250 126 12,013,000 346 285,462,272

5.6 แผนงานงบกลาง

5.2 แผนงานสาธารณสุข

5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

5.4 แผนงานเคหะและชุมชน

5.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชน

5.1 แผนงานการศึกษา

รวม

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

รวม

รวม

รวมทั้งสิ้น

6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

จัดการบานเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

7.2 แผนงานเคหะและชุมชน

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหาร
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หมูที่ 1 บานตองกาย

1 โครงการกอสรางถนนดินลูกรัง เพื่อใหประชาชนไดรับความ กวาง 3.00 ม. ยาว 100.00 ม. 46,100  -  -  - - รอยละของ ประชาชนมีการคมนาคมที่ กองชาง

บริเวณสายหลังบานนายสมพงศ ปลอดภัยในการคมนาคม หนาเฉลี่ย 0.25 ม. หรือมี ถนนลูกรัง สะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว

บานตองกาย  หมูที่  1 พื้นที่ไมนยกวา 300.00 ตร.ม. ที่กอสราง

2 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดรับความ กวาง 3.00 ม. ยาว 100.00 ม. 154,000  -  -  - - รอยละของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่ กองชาง

ซอย 8 ถึงที่ดินของนายทองศิลป ปลอดภัยในการคมนาคม หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมี คอนกรีต สะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว

คํามวง บานตองกาย  หมูที่  1 พื้นที่ไมนอยกวา 300.00 ตร.ม. ที่กอสราง

3 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดรับความ ถนนกวาง 4.00 - 6.00 ม. 166,700  -  -  - - รอยละของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่ กองชาง

พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. ปลอดภัยในการคมนาคมและ ยาว 63.50 ม. หนาเฉลี่ย คอนกรีตและทาง สะดวกปลอดภัยและรวดเร็วมี

บริเวณซอยบานนายธรรม นาละตะ ไดมีทางระบายน้ําที่ได  0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ระบายน้ํา ทางระบายน้ําสามารถ

ถึงบานนายอินทด นาละตะ มาตรฐาน ไมนอยกวา 256.00  ตร.ม. ที่กอสราง ระบายน้ําไดอยางมี

บานตองกาย  หมูที่  1 วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด ประสิทธิภาพ

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

0.80 ม. มอก. ชั้น 3

จํานวน 8 ทอน

4 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหประชาชนไดมีทาง กวาง 0.30 ม. ลึก 0.40 ม. 145,800  -  -  - - รอยละของราง ประชาชนมีรางระบายน้ําที่ กองชาง

คสล. บริเวณซอยขางราน ระบายน้ําที่ไดมาตรฐาน ยาว 70.00 ม. ระบายน้ําที่ สามารถระบายน้ําไดอยางมี

นมบางกรวย บานตองกาย กอสราง ประสิทธิภาพ

  หมูที่  1

5 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดรับความ กวาง 3.00 ม. 101,700  -  -  - - รอยละของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่ กองชาง

บริเวณซอย 8 ถึงบาน ปลอดภัยในการคมนาคม ยาว 66.00 ม.  คอนกรีตที่ สะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว

นายพิทักษ   คํามวง หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมี   กอสราง

บานตองกาย  หมูที่  1 พื้นที่ไมนยกวา 198.00

 ตร.ม.
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

6 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหประชาชนไดมี กวาง 30.00 ม. 246,800  -  -  - - รอยละของราง ประชาชนมีรางระบายน้ํา กองชาง

คสล. บริเวณซอย 4/1 เชื่อม ทางระบายน้ําที่ไดมาตรฐาน ลึก 0.40 ม. ระบายน้ําที่ ที่สามารถระบายน้ําไดอยาง

ซอย 4 บานตองกาย หมูที่ 1 ยาว 120.00 ม. กอสราง มีประสิทธิภาพ

7 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดรับความ กวาง 4.00 ม. 25,000  -  -  - - รอยละของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่ กองชาง

บริเวณซอย 2 บานตองกาย และปลอดภัยในการคมนาคม ยาว 10.00 เมตร คอนกรีต สะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว

หมูที่ 1 หนา 0.15  เมตร ที่กอสราง

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

43.00 ตร.ม.

8 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดรับความ กวาง 3.00 - 4.00 ม. ยาว  - 308,000  -   - - รอยละของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก กองชาง

และรางระบายน้ํา คสล. พรอม ปลอดภัยในการคมนาคม 125.00 ม. หนาเฉลี่ย คสล. ที่ ปลอดภัยและรวดเร็ว

บอพัก บริเวณ  ซอย 5 0.15 ม.  หรือมีพื้นที่ กอสราง

บานตองกาย  หมูที่ 1 ไมนอยกวา 441.00 ตร.ม.
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รางระบายน้ํา คสล. กวาง

0.30 ม. ลึก 0.40 ม.

ยาว 26.00 ม. พรอม

บอพัก 1 บอ

9 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหประชาชนไดมีทาง กวาง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย  - 559,000  -  - - รอยละของทาง ประชาชนมีรางระบายน้ําที่สามารถ กองชาง

คสล.ซอย 5 บานตองกาย ระบายน้ําที่ไดมาตรฐาน 0.30 - 0.40 ม ระบายน้ําที่ ระบายน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ

หมูที่ 1 .ยาว 236.00 ม. กอสราง

10 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดรับความ กวาง 3.00 ม.  - 45,800  -  - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก กองชาง

ซอยตรงขาม ซอย 13 ปลอดภัยในการคมนาคม ยาว 30.00 ม. คอนกรีตที่กอสราง ปลอดภัยและรวดเร็ว

 บานตองกาย หมูที่ 1 ในการคมนาคม หนา 0.15 ม.

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

90.00 ตร.ม.



 41

แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

11 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหประชาชนไดมีทาง กวาง 0.30 ม.  -  - 725,000  - - รอยละของราง ประชาชนมีรางระบายน้ําที่ กองชาง

คสล. ซอย 5 (ตอโครงการเดิม) ระบายน้ําที่ไดมาตรฐาน ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ระบายน้ําที่ สามารถระบายน้ําไดอยางมี

จุดเริ่มตนพิกัด 18.736982N ยาวรวม 250 ม. กอสราง ประสิทธิภาพ

98.926151E จุดสิ้นสุด

พิกัด 18.735633N 

98.924350E

 บานตองกาย หมูที่ 1

12 โครงการขยายเขตระบบไฟฟา เพื่อใหประชาชนมีแสงสวาง ระยะทาง 80.00 ม. - - 25,000 - - รอยละ ของ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

สาธารณะพรอมสายดับและ ใชเวลาค่ําคืนอยางทั่วถึง ไฟฟาสาธารณะ ปลอดภัยในการเดินทาง

ติดตั้งดวงโคม บริเวณซอย 8 ยามค่ําคืน

ฝงซาย  บานตองกาย  หมูที่ 1
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

13 โครงการขยายเขตระบบไฟฟา เพื่อใหประชาชนมีแสงสวาง ระยะทาง 55.00 ม.  -  - 17,000  - - รอยละ ของ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

 สาธารณะพรอมสายดับและ ใชเวลาค่ําคืนอยางทั่วถึง  ไฟฟาสาธารณะ ปลอดภัยในการเดินทาง

ติดตั้งดวงโคม  บริเวณซอย ยามค่ําคืน

4/1  ฝงซาย บานตองกาย 

หมูที่ 1

14 โครงการขยายเขตระบบจําหนาย เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช ขยายไฟ 1 เฟส พรอม  -  -  - 450,000 - รอยละ ของ ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง กองชาง

ไฟฟาสาธารณะ บริเวณถนน อยางทั่วถึง หมอแปลง 50 KVA ระยะ ไฟฟาสาธารณะ ทั่วถึง

โรงเรียนนานาชาติฝงตะวันออก ทางประมาณ 280.00 ม. ที่ขยายเขต

บานตองกาย หมูที่ 1

15 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดรับความ ขนาดกวาง 2.80 - 6.50 ม. 319,000  -  -  - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่ กองชาง

 บริเวณซอย 7 บานตองกาย ปลอดภัยในการคมนาคม ยาว 81.50 ม. แอสฟลทติก สะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว

 หมูที่ 1 หนาเฉลี่ย 0.15 ม. คอนกรีตที่กอสราง
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

275.65 ตร.ม.

16 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดรับความ ขนาดกวาง 4.00 -16.00 ม. 215,000  -  -  - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่ กองชาง

บริเวณถนนทางเขาฌาปนสถาน ปลอดภัยในการคมนาคม ยาว 89.00 ม. คอนกรีต สะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว

บานตองกาย  หมูที่ 1 หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ที่กอสราง

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

386.00 ตร.ม.

17 ติดตั้งกระจกเลนสนูน บริเวณจุด เพื่อใหประชาชนไดรับความ จํานวน 9 จุด 31,000  -  -  - - 9 จุด ประชาชนไดรับความปลอดภัย กองชาง

เสี่ยงภายในหมูบาน ปลอดภัยในการคมนาคม ขนาด  24  นิ้ว ในการคมนาคม

บานตองกาย หมูที่ 1
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

หมูที่ 2 บานฟอน

18 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหประชาชนไดมีทาง กวาง ๐.๓๐ ม. 104,800  - - - - รอยละ ของราง ประชาชนมีทางระบายน้ํา กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ระบายน้ําที่ไดมาตรฐาน ลึก ๐.๔๐ ม. ระบายน้ําที่ ที่สามารถระบายน้ําไดอยางมี

ซอย ๕ ฝงซายตอจากโครงการ ยาว 50.00 ม. กอสราง ประสิทธิภาพ

เดิม  ป 2559 บานฟอน 

 หมูที่  2

19 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหประชาชนไดมีทาง กวาง 0.30 ม. 287,500  -   - - - รอยละ ของราง ประชาชนมีทางระบายน้ําที่ กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย ระบายน้ําที่ไดมาตรฐาน ลึก 0.40 ม. ระบายน้ําที่ สามารถระบายน้ําไดอยาง

5 ค ฝงขวา หมูที่  2  บานฟอน ยาว 140.00 ม. กอสราง มีประสิทธิภาพ

20 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดรับความ กวาง 2.30 - 3.50  ม. 112,900   - - - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคม กองชาง

บริเวณซอย 3 ก  หมูที่  2 ปลอดภัยในการคมนาคม ยาว 82.00 ม. ถนน คสล. ที่สะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว

 บานฟอน หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมี ที่กอสราง
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

พื้นที่ไมนอยกวา 220.50.

 ตร.ม

21 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช ระยะทางประมาณ 162,000  - -  - - รอยละ ของ ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง กองชาง

สาธารณะ บริเวณถนนสายบน อยางทั่วถึง 60๐.00 ม. ไฟฟาสาธารณะ ทั่วถึง

ติดเขตอุทยานสุเทพ - ปุย ที่ขยายเขต

หมูที่  2  บานฟอน

22 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดรับความ กวาง 1.90 - 2.60 ม. ยาว 113,000 -  - - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคม กองชาง

บริเวณซอยเชื่อมหนองโจ ปลอดภัยในการคมนาคม 102.50 ม. หนา 0.15 ม. คสล. ที่กอสราง ที่สะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว

บานฟอน  หมูที่  2 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

 223.00 ตร.ม.
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

23 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน เพื่อใหประชาชนไดรับความ กวาง 4.00 ม.  160,000 - - - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคม กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต แบบ Over- ปลอดภัยในการคมนาคม หนา 0.03 ม. แอสฟลทติก ที่สะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว

 Lay บริเวณถนนขางหนองโจ ยาว 216.00 ม. คอนกรีตที่

บานฟอน  หมูที่  2 หรือมี พื้นที่ไมนอยกวา กอสราง

 864.00 ตร.ม.

24 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน เพื่อใหประชาชนไดรับความ กวาง 4.00 - 20.00 ม. 59,000 - - - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่ กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต แบบ ปลอดภัยในการคมนาคม ยาว 51.50 ม. แอสฟลทติก สะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว

 Over - Lay บริเวณสะพาน หนา 0.03 ม. คอนกรีตที่

หนาวัดบานฟอน  หมูที่  2 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา กอสราง

308.00 ตร.ม.
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

25 โครงการถมดินลูกรัง (ผนังดินริม เพื่อแกไขการพังทลายของ กวาง 3.00 ม.  - 102,000  - - - รอยละของงาน สามารถแกไขปญหา กองชาง

หนองโจ) บริเวณริมหนองโจ ตลิ่งหนองโจ สูง 0.30 - 1.00 ม. ถมดินที่กอสราง การพังทลายของตลิ่งหนองโจ

บานฟอน หมูที่ 2 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

444.00 ตร.ม.

26 งานกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดรับความ กวาง 4.00 ม. 714,000 -  -  - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่ กองชาง

บริเวณทางเขาชุมชน ปลอดภัยในการคมนาคม ยาว 322.00 ม. แอสฟลทติก สะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว

หวยหนานนอย ซอย 13 หนา 0.15 ม. คอนกรีต

บานฟอน หมูที่ 2 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ที่กอสรางดําเนิน

 1,348 ตร.ม. แลวเสร็จ

27 งานถมดินลูกรังเปนคันดิน เพื่อใหประชาชนไดรับ กวาง 3.00 ม. .  -  - 290,000  - - รอยละ ของ ประชาชนมีการคมนาคม กองชาง

เลียบลําน้ําแมทาชาง ความปลอดภัย ยาว 493.00 ม. คันดินที่ไดรับ ที่สะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว

จุดเริมตนพิกัด 18.731229N ในการคมนาคม หนา 0.30 ม. การปรับปรุง
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

98.903520E จุดสิ้นสุดพิกัด พื้นที่รวมไมนอยกวา  

18.735478N 98.901829E 1,479 ตร.ม.

บานฟอน หมูที่ 2

28 งานกอสรางรางระบายน้ํา คสล. เพื่อใหประชาชนไดมีทาง กวาง 1.00 ม.  -  - 500,000  - - รอยละของราง ประชาชนมีรางระบายน้ํา กองชาง

รูปตัววี  บริเวณซอย 13 ระบายน้ําที่ไดมาตรฐาน ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ระบายน้ํา ที่สามารถระบายน้ําไดอยางมี

บานฟอน  หมูที่  2 ยาว 195.00 ม. ที่กอสราง ประสิทธิภาพ

29 งานกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหประชาชนไดมีทาง กวาง 0.50 ม.  -  -  - 60,000 - รอยละของราง ประชาชนมีรางระบายน้ํา กองชาง

รูปตัววี ขางถนนสายบน ซอย 1 ระบายน้ําที่ไดมาตรฐาน  ลึกเฉลี่ย 0.30 ม ระบายน้ําที่ ที่สามารถระบายน้ําไดอยาง

เชื่อมตอรางเดิม บานฟอน .ยาว 24.50 ม. กอสราง มีประสิทธิภาพ

หมูที่ 2
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

30 งานกอสรางผนังกันดิน คสล . เพื่อใหประชาชนไดรับ ขนาดความสูงเฉลี่ย 2.71 ม.  -  -  - 380,000 - รอยละของผนัง ประชาชนมีการคมนาคม กองชาง

ตอจากโครงการเดิมป 2559 ความปลอดภัยในการ ยาว 31.00 ม. ดินที่ไดรับการ ที่สะดวกปลอดภัยและ

บานฟอน หมูที่ 2 คมนาคม ปรับปรุง รวดเร็ว

31 งานขยายเขตไฟฟาสายดับและ เพื่อใหประชาชนมีแสงสวาง ยาวประมาณ 425.00 ม.  -  -  - 150,000 - รอยละ ของ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

ติดตั้งดวงโคม  บริเวณตั้งแต ใชเวลาค่ําคืนอยางทั่วถึง ไฟฟาสาธารณะ ปลอดภัยในการเดินทาง

สามแยกตนไมแดงถึงหมอแปลง ที่ขยายเขต ยามค่ําคืน

ไฟฟาบานหนองควาย 

บานฟอน หมูที่ 2

32 งานกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดรับความ กวาง 4.00 ม.  -  -  - 85,000 - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคม กองชาง

บริเวณแยกไมแดง บานฟอน ปลอดภัยในการคมนาคม ยาว 38.00 ม. แอสฟลทติก ที่สะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว

หมูที่ 2 หนา 0.16 ม. พื้นทีไมนอย คอนกรีต

กวา 153.00 ตร.ม. ที่กอสราง
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

33 งานขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช ยาวประมาณ 110.00 ม.  -  -  - 40,000 - รอยละ ของ ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง กองชาง

พรอมสายดับ บริเวณซอย 7 อยางทั่วถึง ไฟฟาสาธารณะ ทั่วถึง

(ซอยขาบานนายจู พะกุลปน) ที่ขยายเขต

บานฟอน หมูที่ 2

34 งานกอสรางถนน คสล. บริเวณ เพื่อใหประชาชนไดรับความ ขนาดกวาง 3.50 ม. ยาว 76,000  -  -  - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคม กองชาง

ซอยบานนายอํานวยศิลป พะกุลปน ปลอดภัยในการคมนาคม 41.00 ม. คสล. ที่สะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว

บานฟอน หมูที่ 2 หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ที่กอสราง

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

143.50 ตร.ม.

35 งานกอสรางถนน คสล. บริเวณ เพื่อใหประชาชนไดรับความ ขนาดกวาง 1.60 - 3.00 ม. 87,000  -  -  - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่ กองชาง

ซอยบานนายมา สิงหคะ ถึง ปลอดภัยในการคมนาคม ยาว 86.00 ม. หนาเฉลี่ย คสล. สะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว

หนองโจ  บานฟอน หมูที่ 2  0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอย ที่กอสราง
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

กวา 168.20 ตร.ม.

36 งานกอสรางถนน คสล. บริเวณ เพื่อใหประชาชนไดรับความ ขนาดกวาง 3.00 - 7.00 ม. 61,000  -  -  - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคม กองชาง

ซอยบานนายวิรัช มีหนุน ปลอดภัยในการคมนาคม ยาว 35.00 ม. หนาเฉลี่ย คสล. ที่สะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว

บานฟอน หมูที่ 2  0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไมนอย ที่กอสราง

กวา 116.00 ตร.ม.

37 งานปรับปรุงเสริมผิวถนน เพื่อใหประชาชนไดรับความ ขนาดกวาง 3.00 - 5.00 ม. 22,000  -  -  - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีตบริเวณซอย ปลอดภัยในการคมนาคม ยาว 22.50 ม. หนา 0.05 ม. แอสฟลทติก ปลอดภัยและรวดเร็ว

บานนางหลา วงศมูล บานฟอน หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ที่ปรับปรุง

หมูที่ 2 69.00 ตร.ม.

38 งานกอสรางถนน คสล. บริเวณ เพื่อใหประชาชนไดรับความ ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว. 35,000  -  -  - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก กองชาง

ซอยบานนายเอกอัมรินทร ปลอดภัยในการคมนาคม  21.50 ม หนาเฉลี่ย คสล. ปลอดภัยและรวดเร็ว

พระบาง บานฟอน หมูที่ 2 0.15 ม.  หรือมีพื้นที่ไม ที่กอสราง
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

 นอยกวา 64.50 ตร.ม.

39 งานกอสรางถนน คสล. บริเวณ เพื่อใหประชาชนไดรับความ ขนาดกวาง 3.00 - 5.00 ม. 38,000  -  -  - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคม กองชาง

ซอยบานนายแดง เสารแปง ปลอดภัยในการคมนาคม ยาว 24.00 ม. หนาเฉลี่ย คสล. ที่สะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว

บานฟอน หมูที่ 2 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ที่กอสราง

ไมนอยกวา 73.00 ตร.ม.

40 งานกอสรางถนน คสล. บริเวณ เพื่อใหประชาชนไดรับ ขนาดกวาง 2.60 - 5.00 ม. 24,000  -  -  - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคม กองชาง

ซอยบานนายสมศักดิ์ สิงหคะ ความปลอดภัยในการคมนาคม ยาว 16.50 ม. คสล. ที่สะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว

บานฟอน หมูที่ 2 หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ที่กอสราง

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

48.40 ตร.ม.
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

41 งานปรับปรุงเสริมผิวถนน เพื่อใหประชาชนไดรับความ ขนาดกวาง 2.50 - 7.60 ม. 97,000 - - - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่ กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต ปลอดภัยในการคมนาคม ยาว 62.00 ม. แอสฟลทติก สะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว

แบบ Over-Lay บริเวณซอยบาน หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ที่ปรับปรุง

นางมา กอนใจ บานฟอน  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

หมูที่ 2 202.60 ตร.ม.

42 งานกอสรางถนน คสล. บริเวณ เพื่อใหประชาชนไดรับความ ขนาดกวาง 0.90 -1.50 ม. 27,000  -  -  - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่ กองชาง

ซอยบานนายสังวรณ ยาวิชัย ปลอดภัยในการคมนาคม ยาว 42.00 ม. คสล. สะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว

บานฟอน หมูที่ 2  หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ที่กอสราง

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

53.20 ตร.ม.
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

43 งานกอสรางถนน คสล. บริเวณ เพื่อใหประชาชนไดรับความ ขนาดกวาง 2.00 ม. 14,000  -  -   - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่ กองชาง

ซอยบานนายอินทร เรือนคํา ปลอดภัยในการคมนาคม ยาว 14.00 ม. หนาเฉลี่ย คสล. สะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว

บานฟอน หมูที่ 2  0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอย ที่กอสราง

ยกวา 28.00 ตร.ม.

44 งานกอสรางพนังกันดิน คสล . เพื่อใหประชาชนไดรับ พนังกันดิน คสล. ขนาดสูง 396,000  -  -  - - 1 จุด ประชาชนมีการคมนาคมที่ กองชาง

พรอมราวกันตกโครงสรางเหล็ก ความปลอดภัย 2.70 ม. ยาว 30.00 ม. สะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว

บริเวณถนนสายบานฟอน - ในการคมนาคม ราวกันตกโครงสรางเหล็ก 

 ไนทซาฟารีตอจากโครงการเดิม ยาว 60.00 ม. 

ป 2558 บานฟอน  หมูที่  2 สูง 0.70 ม.

45 ติดตั้งกระจกเลนสนูน บริเวณ เพื่อใหประชาชนไดรับความปลอดภัย จํานวน 6 จุด 20,700  -  -  - - 6 จุด ประชาชนไดรับความปลอดภัย กองชาง

จุดเสี่ยงภายในหมูบาน ในการคมนาคม ขนาด  24  นิ้ว ในการคมนาคม

บานฟอน หมูที่ 2
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

46 ติดตั้งปายบอกซอย ภายใน เพื่อใหประชาชนไดรับความ จํานวน 11 จุด 45,000  -  -  - - 11 จุด ประชาชนไดรับความปลอดภัย กองชาง

หมูบาน  บานฟอน หมูที่ 2 ปลอดภัยในการคมนาคม ในการคมนาคม

หมูที่ 3 บานไรกองขิง

47 โครงการกอสรางหอถังสูง เพื่อใหประชาชนมีน้ําสําหรับ หอถังสูงขนาดความจุ 10.00 ลบ.ม. 396,800  -  - - - ระบบประปา ประชาชนมีน้ําสะอาดสําหรับ กองชาง

บริเวณระบบประปาหมูบาน อุปโภค - บริโภคอยางทั่วถึง ประกอบดวยถังไฟเบอรกลาส จํานวน 1 แหง อุปโภค - บริโภคอยางเพียงพอ

 (หอเจาบานบานไรเหนือ) ขนาดความจุ 2.50 ลูกบาศกเมตร

บานไรกองขิง  หมูที่  3 จํานวน 4 ถัง

48 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหประชาชนไดมีทางระบายน้ํา กวาง0.30 ม. ลึก 0.40 ม. 202,000  - - - - รอยละ ของราง ประชาชนมีทางระบายน้ําที่สามารถ กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบาน ที่ไดมาตรฐาน ยาว 98.00 ม. ระบายน้ําที่กอสราง ระบายน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ

 นายพิพัฒน  ออนสะเดา

ถึงลําเหมืองหมูเนา  

บานไรกองขิง  หมูที่  3
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

49 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อใหประชาชนไดรับความปลอดภัย กวาง 3.๐๐ ม. ยาว 112.๐๐ ม. 223,900  - - - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก กองชาง

คอนกรีต บริเวณถนนสายทาง ในการคมนาคม หนาเฉลี่ย 0.05 ม. แอสฟลทติกคอนกรีต ปลอดภัยและรวดเร็ว

เขาศูนยการเรียนรูทางเกษตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ที่กอสราง

ตอจากโครงการเดิมปงบประมาณ 336.00 ตร.ม.

พ.ศ. 2560 บานไรกองขิง

หมูที่ 3

50 โครงการซอมแซมปรับปรุงเตา เพื่อซอมแซมใหเตาเผา โดยรื้อถอนอาคารเดิมออก 50,000 - - - รอยละของ เมรุสามารถใชประกอบฌาปณกิจ กองชาง

เผาศพ  หมูที่  3  บานกองขิง สามารถใชการไดเปนปกติ รื้อเตาเผาศพเดิมออกทั้งหมด เตาเผาที่ปรับปรุง ไดตามปกติ

และกอสรางเตาเผาศพใหม ซอมแซม

พรอมติดตั้งชุดรางลอเลื่อน

ขนาดความกวางเตาเผา 1.40 ม.

ยาว 2.50 เมตร พื้นที่ 3.50 ม.
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

51 โครงการกอสรางสะพาน คสล. เพื่อใหประชาชนไดรับ กวาง 4.00 ม. ยาว 7.00 ม.  - 478,000  -  - - รอยละของ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

บริเวณ ซอย 7 และ ซอย 5 ความปลอดภัย หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา สะพาน ปลอดภัยในการคมนาคม

บานกองขิง หมูที่ 3 เชื่อม หมูที่ 1 ในการคมนาคม  28.00 ตร.ม. คสล. ที่

บานไร ตําบลบานแหวน  กอสราง

อําเภอหางดง

52 โครงการขยายเขตไฟฟา 3 เฟส เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช ยาว 140.00 ม.  - 100,000 - - - รอยละ ของ ประชาชนมีไฟฟาฟาใช กองชาง

บริเวณ ซอย 7 , ซอย 8 อยางทั่วถึง ไฟฟาสาธารณะ อยางทั่วถึง

เชื่อมศาลาเอนกประสงค ที่ขยายเขต

บานกองขิง หมูที่ 3

53 โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบ เพื่อใหประชาชนมีน้ําอุปโภค - ปรับปรุงปมน้ํา ซัมเมอรสซิเบิ้ล  - 60,000  -  - - รอยละของงาน ประชาชนมีน้ําอุปโภค - บริโภค กองชาง

ประปาหมูบาน บริเวณระบบประปา บริโภค เพียงพอ พรอมตูควบคุม ปรับปรุงซอมแซม อยางเพียงพอ

หมูบาน บานกองขิง หมูที่ 3 .ระบบประปา
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

54 โครงการวางทอ คสล. เพื่อใหประชาชนไดมีทาง ทอ คสล. มอก. ชั้น 3  -  - 600,000  - - รอยละ ของ ประชาชนมีทางระบายน้ําที่ กองชาง

บริเวณ ลําเหมืองสาธารณ ระบายน้ําที่ไดมาตรฐาน ขนาดเสนผาศูนยกลาง ทอระบายน้ํา สามารถระบายน้ําไดอยางมี

ประโยชน จุดเริ่มตนพิกัด 0.60 เมตร จํานวน ที่กอสราง ประสิทธิภาพ

18.717065N 98.918731E 134 ทอน พรอมบอพัก

จุดสิ้นสุดพิกัด 18.716439N จํานวน 16 บอ

98.919813E 

บานไร - กองขิง  หมูที่ 3
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

55 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหประชาชนไดมีทาง กวาง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย  -  - 180,000  - - รอยละของราง ประชาชนมีรางระบายน้ํา กองชาง

คสล. บริเวณ ถนนสายหลัก ระบายน้ําที่ไดมาตรฐาน  0.40 ม. ยาว 62.00 ม. ระบายน้ําที่ ที่สามารถระบายน้ําไดอยางมี

ฝงซาย จากจุดเริ่มตนพิกัด กอสราง ประสิทธิภาพ

18.719270N 98.918785E

จุดสิ้นสุดพิกัด 18.719653N

98.919140E บานไรกองขิง

หมูที่ 3

56 งานกอสรางถนน คสล. พรอมวาง เพื่อใหประชาชนไดรับความ กวาง 4.00 ม.  -  -  - 350,000 - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่ กองชาง

ทอระบายน้ํา คสล. บริเวณ ปลอดภัยในการคมนาคม ยาว 35.00 ม. แอสฟลทติก สะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว

ซอย 2 บานไรกองขิง หมูที่ 3 หนา 0.15 ม.พื้นที่รวม คอนกรีตที่ ปลอดภัยและรวดเร็ว

163.00 ตร.ม.วางทอ กอสราง

คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด 
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1.20 ม. จํานวน 31.00 

ทอนบอพัก 4 บอ ยาวรวม 

35.00 ม.

57 งานกอสรางรางระบายน้ํา คสล. เพื่อใหประชาชนไดมีทาง กวาง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย  -  -  - 250,000 - รอยละของราง ประชาชนมีรางระบายน้ําที่ กองชาง

ซอย 5 , ซอย 6 บานไรกองขิง ระบายน้ําที่ไดมาตรฐาน 0.40 ม. ยาว 85.00 ม. ระบายน้ํา สามารถระบายน้ําไดอยางมี

หมูที่ 3 ที่กอสราง ประสิทธิภาพ

58 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดรับ ขนาดกวาง 3.00 ม. 105,000  -  -   - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก กองชาง

บริเวณ ซอย 6 บานไรเหนือ ความปลอดภัย  ยาว 65.00 ม. คสล. ปลอดภัยและรวดเร็ว

หมูที่ 3 ในการคมนาคม หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ที่กอสราง

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

195.00 ตร.ม.
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

59 ติดตั้งกระจกเลนสนูน บริเวณ เพื่อใหประชาชนไดรับความ จํานวน 9 จุด 31,000  -  -  - - 9 จุด ประชาชนไดรับความปลอดภัย กองชาง

จุดเสี่ยงภายในหมูบาน ปลอดภัยในการคมนาคม ขนาด  24  นิ้ว ในการคมนาคม

บานไร-กองขิง หมูที่ 3

หมูที่ 4 บานตนเกวน

60 โครงการกอสรางระบบประปา เพื่อใหประชาชนมีน้ําสําหรับ ระบบประปาหมูบาน  แบบ 1,429,000  -  - - - 1 แหง ประชาชนมีน้ําสะอาดสําหรับ กองชาง

หมูบาน แบบบาดาลขนาดกลาง อุปโภค - บริโภคที่สะอาด บาดาลขนาดกลาง อุปโภค - บริโภคอยางเพียงพอ

บริเวณขางวัดสหัสสคุณ ไดมาตรฐาน

(วัดพันเทา) ดานทิศใต บานตนเกวน

หมูที่  4

61 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหประชาชนไดมีทางระบายน้ํา กวาง 0.30 ม. ลึก 0.40 ม.  - 77,000  -   - - รอยละของ ประชาชนมีทางระบายน้ําที่สามารถ กองชาง

คสล. บริเวณซอย 1 ที่ไดมาตรฐาน ยาว 36.00 ม. รางระบายน้ํา ระบายน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ

เชื่อมซอย 2 บานตนเกวน หมูที่ 4 ที่กอสราง
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

62 โครงการปรับปรุงถนนโดยขยาย เพื่อใหประชาชนไดรับความ ขยายเขตทางดวย คสล. พื้นที่ 42,000 -   - - - รอยละถนนและ ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก กองชาง

เขตทางพรอมวางทอระบายน้ํา ปลอดภัยในการคมนาคม และมี สามเหลี่ยมพื้นที่รวมไมนอยกวา ทางระบายน้ําที่ ปลอดภัยและรวดเร็ว  และระบาย

คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสามแยก ทางระบายน้ําที่ไดมาตรฐาน 24.00 ตร.ม. พรอมวางทอ กอสราง น้ําที่สามารถระบายน้ําไดอยางมี

ทางไปสนามกีฬา ระบายน้ํา คสล. ขนาด 0.80 ม. ประสิทธิภาพ

ประจําตําบลหนองควาย จํานวน 3 ทอน มีหูชาง 1 ชุด

63 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหประชาชนไดมี กวาง 0.80 ม. ลึก 0.80 ม. -  - - 270,000 - รอยละ ของราง ประชาชนมีทางระบายน้ําที่สามารถ กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก  แบบฝาเปด ทางระบายน้ําที่ไดมาตรฐาน ยาว 68.00 ม. ระบายน้ําที่ ระบายน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ

บริเวณบานนายแปงถึงบาน กอสราง

นายบุญชวย  บานตนเกวน หมูที่ 4
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

64 โครงการกอสรางพนังกันดิน เพื่อการระบายน้ําที่ดีปองกัน สูง 1.60 ม. - 517,000 - - - รอยละ ของพนัง ลําเหมืองมีการระบายน้ําที่ดี กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ การพังทลายของดินขาง ยาว 38.00 ม. ทั้งสองฝง คสล. ที่กอสราง ปองกันการพังทลายของดิน

ลําเหมืองสาธารณะประโยชน ลําเหมือง ยาวรวมไมนอยกวา 

ขางรานขายดอกไม 76.00 ม.

บานตนเกวน  หมูที่ 4

65 โครงการขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา ระยะทางประมาณ 68,000  -  - - - รอยละ ของ ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง กองชาง

สาธารณะ บริเวณขางวัดสหัสสคุณ ใชอยางทั่วถึง 60.00 ม. ไฟฟาสาธารณะ ทั่วถึง

 ดานทิศใต  บานตนเกวน  หมูที่ 4 ที่ขยายเขต

66 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหประชาชนไดมีทาง กวาง 0.30 ม. ลึก 0.40 ม.  -  - 470,000  - - รอยละของราง ประชาชนมีรางระบายน้ําที่ กองชาง

คสล. ซอย 1 บานตนเกวน ระบายน้ําที่ไดมาตรฐาน ยาว 165 ม. ระบายน้ําที่ สามารถระบายน้ําไดอยางมี

หมูที่ 4 กอสราง ประสิทธิภาพ
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

67 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหประชาชนไดมีทาง กวาง 0.30 ม. ลึก 0.40 ม.  -  - 300,000  - รอยละของราง ประชาชนมีรางระบายน้ําที่ กองชาง

คสล. บริเวณถนนสายหลัก ระบายน้ําที่ไดมาตรฐาน ยาวรวม 87.00 ม. ระบายน้ํา สามารถระบายน้ําไดอยางมี

ฝงซาย จากจุดเริ่มตนพิกัด ที่กอสราง ประสิทธิภาพ

18.722714N 98.924765E

จุดสิ้นสุดพิกัด 18.722318N

98.924534E บานตนเกวน

หมูที่ 4

68 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหประชาชนไดมีทางระบายน้ํา กวาง 0.30 ม. ลึก 0.40 ม.  -  -  - 470,000 รอยละของราง ประชาชนมีรางระบายน้ํา กองชาง

คสล. ซอย 1 (ตอจากโครงการเดิม ที่ไดมาตรฐาน ยาว 165 ม. ระบายน้ํา ที่สามารถระบายน้ําไดอยาง

ป พ.ศ. 2563) บานตนเกวน ที่กอสราง มีประสิทธิภาพ

หมูที่ 4
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

69 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดรับ ขนาดกวาง 3.50 - 7.00 ม. 278,000  -  -  - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก กองชาง

บริเวณ ซอย 6 บานตนเกวน ความปลอดภัย ยาว 136.00 ม. หนาเฉลี่ย คสล. ปลอดภัยและรวดเร็ว

 หมูที่ 4 ในการคมนาคม 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ที่กอสราง

ไมนอยกวา 519.00 ตร.ม.

70 โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณ เพื่อใหประชาชนไดรับ ขนาดกวาง 2.50 ม. ยาว 48.00 ม. 62,000  -  -   - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก กองชาง

ซอยบานนางสุวรรณา สะเตร็ฟ ความปลอดภัย หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ปลอดภัยและรวดเร็ว

บานตนเกวน หมูที่ 4 ในการคมนาคม ไมนอยกวา 120.00 ตร.ม. ที่กอสราง

71 โครงการติดตั้งกระจกเลนสนูน เพื่อใหประชาชนไดรับความ จํานวน 6 ชุด 20,700  -  -  - - 6 จุด ประชาชนไดรับความปลอดภัย กองชาง

บริเวณจุดเสี่ยงภายในหมูบาน ปลอดภัยในการคมนาคม ขนาด  24  นิ้ว ในการคมนาคม

บานตนเกวน  หมูที่ 4
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

หมูที่ 5 บานหนองควาย

72 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหประชาชนไดมี กวาง 0.30 ม. ลึก 0.40 ม. 206,100  -  -  - - รอยละ ของราง ประชาชนมีทางระบายน้ําที่ กองชาง

คสล. บริเวณบานนายอินสน ทางระบายน้ําที่ไดมาตรฐาน ยาว 100.00 ม. ระบายน้ํา สามารถระบายน้ําไดอยางมี

มาลา ถึงบาน นายทอง ใบไม ที่กอสราง ประสิทธิภาพ

 บานหนองควาย หมูที่ 5

73 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดรับ กวาง 2.00 ม. ยาว 182.00 ม. 169,000  -  -  - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก กองชาง

ถนนหนาบานนายบุญทา ความปลอดภัย หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตที่กอสราง ปลอดภัยและรวดเร็ว

  จีนรัตน  ถึงวัดโพธิพิชิต ในการคมนาคม ไมนอยกวา 317.00 ตร.ม.

(วัดหนองควาย)  

บานหนองควาย หมูที่ 5
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

74 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดรับความ กวาง  ๓.๐๐ ม.  15,100 - - - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีทางระบายน้ําที่ กองชาง

บริเวณซอยหนาบานนางศรีนวล ปลอดภัยในการคมนาคม ยาว ๑๐.0๐ ม.  คอนกรีตที่กอสราง สามารถระบายน้ําไดอยางมี

 ไชยวงศ  บานหนองควาย หนา ๐.๑๕ ม. หรือมพื้นที่  ประสิทธิภาพ

 หมูที่ 5 ไมนอยกวา 30.00 ตร.ม.

75 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดรับความ กวาง ๓.5๐ - 6.00 ม. 54,700  -  - - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก กองชาง

บริเวณถนนซอย 4 (บานน้ําจํา) ปลอดภัยในการคมนาคม ยาว 30.00 ม. หนา 0.15 ม. คอนกรีตที่กอสราง ปลอดภัยและรวดเร็ว

บานหนองควาย หมูที่  5 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา .

107.50 ตร.ม.

76 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา ระยะทางประมาณ 100,000  - -  - - รอยละ ของ ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง กองชาง

พรอมสายดับ บริเวณซอยโรงกลึง ใชอยางทั่วถึง 90.00 ม. ไฟฟาสาธารณะ ทั่วถึง

(ซอย 4ก)  บานหนองควาย ที่ขยายเขต

หมูที่ 5
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

77 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหประชาชนไดมีทาง กวาง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. 63,900  -  - - - รอยละ ของราง ประชาชนมีทางระบายน้ําที่ กองชาง

คสล. บริเวณถนนหลังหอพัก ระบายน้ําที่ไดมาตรฐาน ยาว 30.00 ม. ระบายน้ําที่ สามารถระบายน้ําไดอยางมี

นวลนภาถึงลําเหมืองเปา กอสราง ประสิทธิภาพ

บานหนองควาย  หมูที่ 5

78 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน เพื่อใหประชาชนไดรับ กวาง 4.50 ม. 287,000  -  -  - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคม กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต ความปลอดภัย ยาว 183.00 ม. แอสฟลทติก ที่สะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว

 (over - Lay)  บริเวณถนน ในการคมนาคม หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมี คอนกรีตที่

สายทางเขาหมูบาน พื้นที่ไมนอยกวา 823.50 กอสราง

บานหนองควาย  หมูที่  5 ตร.ม.
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

79 โครงการปรับปรุงผิวถนน เพื่อใหประชาชนไดรับความ กวาง 4.00 - 2.00 ม. 330,000 -  -  - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่ กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต  แบบ Over - ปลอดภัย ยาว 430.00 ม. แอสฟลทติก สะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว

Lay บริเวณบานหัวทุง หนาเฉลี่ย 0.03 ม. คอนกรีตที่

บานหนองควาย หมูที่ 5 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา กอสราง

1,720.00 ตร.ม.

80 โครงการกอสรางวางทอ เพื่อใหประชาชนไดมีทาง ทอระบายน้ํา คสล. มอก. - 360,000 -  - - รอยละ ของราง ประชาชนมีทางระบายน้ําที่ กองชาง

ระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก ระบายน้ําที่ไดมาตรฐาน  ชั้น 3  ขนาด 0.40 ม. ระบายน้ําที่ สามารถระบายน้ําไดอยางมี

บริเวณเขตติดตอหมูที่ ๑ ถึง จํานวน 122 ทอน  กอสราง ประสิทธิภาพ

หอพักรุจา  บานหนองควาย  บอพัก 18 บอ และถมดิน

หมูที่  5 ลูกรัง กวาง 4.00 - 5.00 ม. 

ยาวรวม140.00 ม. หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 637.00 ตร.ม.
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

81 โครงการกอสรางถนนแอสฟลติก เพื่อใหประชาชนไดรับ กวาง 4.00 ม.  - 114,000  -  - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่ กองชาง

คอนกรีต  ซอยอูเกง ความปลอดภัยใน ยาว  64.00 ม. แอสฟลทติกคอนกรีต สะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว

 บานหนองควาย  หมูที่  5 การคมนาคม หนาเฉลี่ย 0.05 ม. พื้นที่ ที่กอสราง

 ไมนอยกวา 256.00 ตร.ม.

82 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดรับความ กวาง 4.00 - 9.00 ม. 1,036,000  - -  - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่ กองชาง

บรเวณซอยขางโรงไฟฟา ปลอดภัยในการคมนาคม ยาว  476.00 ม. คอนกรีตที่กอสราง สะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว

บานน้ําจํา  บานหนองควาย  หนาเฉลี่ย 0.15 ม.  

หมูที่  5 หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

 2,038.00 ตร.ม.
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

83 โครงการกอสรางวางทอ เพื่อใหประชาชนไดมีทาง ทอระบายน้ํา คสล. มอก.  - 75,000  -  - - รอยละ ของ ประชาชนมีทางระบายน้ําที่ กองชาง

ระบายน้ํา คสล. พรอมบอพัก ระบายน้ําที่ไดมาตรฐาน ชั้น 3 ขนาด 0.60 ม. ทอระบายน้ํา สามารถระบายน้ําไดอยางมี

บริเวณตรงขามซอย 2  จํานวน 23 ทอน พรอม ที่กอสราง ประสิทธิภาพ

บานหนองควาย หมูที่ 5 บอพัก 4 บอพัก

84 โครงการปรับปรุงระบบประปา เพื่อใหประชาชนมีน้ําสําหรับ ปรับปรุงระบบไฟฟาภายนอก  - 25,000  -  - - รอยละ ของ ประชาชนมีทางระบายน้ําที่สามารถ กองชาง

หมูบานหัวทุง บานหนองควาย อุปโภค - บริโภคที่สะอาดได ขนาด 1 เฟส เปน 3 เฟส ทอระบายน้ํา ระบายน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ

หมูที่ 5 มาตรฐาน เปลี่ยนสายไฟและตูควบคุม ที่กอสราง

พรอมติดตั้งมิเตอรไฟฟา

85 งานขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช ระยะทาง 190.00 ม.  -  - 95,000  - - รอยละ ของ ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง กองชาง

พรอมสายดับ  บริเวณบาน อยางทั่วถึง ไฟฟาสาธารณะ ทั่วถึง

หนองควายหมูที่ 5 ที่ขยายเขต
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

86 โครงการขยายเขตระบบไฟฟา เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช ระยะทาง  35.00 ม.  -  - 25,000  - - รอยละ ของ ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง กองชาง

สาธารณะพรอมสายดับ บริเวณ อยางทั่วถึง ไฟฟาสาธารณะ ทั่วถึง

ซอย 1/4 บานหนองควาย ที่ขยายเขต

หมูที่ 5

87 โครงการกอสรางวางทอ เพื่อใหประชาชนไดมีทาง วางทอระบายน้ํา คสล. มอก.  -  - 550,000 - - รอยละ ของ ประชาชนมีทางระบายน้ําที่สามารถ กองชาง

ระบายน้ํา คสล. พรอมบอพัก ระบายน้ําที่ไดมาตรฐาน  ชั้น 3 ขนาดเสนผาศูนย ทอระบายน้ํา ระบายน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ

บริเวณถนนสายหลักฝงขวา กลาง 0.60 ม. จํานวน ที่กอสราง

บานหนองควาย หมูที่ 5 107 ทอน พรอมบอพัก

 จํานวน 13 บอ 

88 โครงการติดตั้งกระจกโคง เพื่อใหประชาชนไดรับความ ขนาด 24 นิ้ว - - 30,000 - - จํานวน 6 จุด ประชาชนไดรับความปลอดภัย กองชาง

ภายในหมูบาน บานหนองควาย ปลอดภัยในการคมนาคม จํานวน 6 ชุด ในการคมนาคม

หมูที่  5
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

89 งานกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหประชาชนไดมีทางระบายน้ํา กวาง 0.30 ม. ลึก 0.40 ม.  -  -  - 350,000 - รอยละของรางระบายน้ํา ประชาชนมีรางระบายน้ําที่สามารถ กองชาง

คสล. ซอย 3/1 ถึงลําเหมืองเปา ที่ไดมาตรฐาน ยาวรวม 121.00 ม. ที่กอสราง ระบายน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ

บานหนองควาย หมูที่ 5

90 งานกอสรางถนน คสล. บริเวณ เพื่อใหประชาชนไดรับ ขนาดกวาง 2.50 ม. ยาว 28.00 ม. 36,000  -  -  - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก กองชาง

ซอยบานนางเฉลียว บุญวงศ ความปลอดภัย หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ปลอดภัยและรวดเร็ว

บานหนองควาย หมูที่ 5 ในการคมนาคม ใมนอยกวา 70.00 ตร.ม. ที่กอสราง

91 งานกอสรางถนน คสล. บริเวณ เพื่อใหประชาชนไดรับ ขนาดกวาง 3.00 - 3.50 ม. 401,000  -  -  - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก กองชาง

ถนนทุงนอยเชื่อมบานหัวทุง ความปลอดภัย ยาว 244.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. คสล. ปลอดภัยและรวดเร็ว

บานหนองควาย หมูที่ 5 ในการคมนาคม หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 767.50 ม. ที่กอสราง

92 งานกอสรางถนน คสล. บริเวณ เพื่อใหประชาชนไดรับความปลอดภัย ขนาดกวาง 3.00 - 5.50 ม. 121,000  -  -  - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก กองชาง

ซอย 1/6 บานหนองควาย ในการคมนาคม ยาว 77.00 ม. หนาเฉลี่ย คสล. ปลอดภัยและรวดเร็ว

หมูที่ 5 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ที่กอสราง
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ไมนอยกวา 234.15 ตร.ม.

93 ติดตั้งกระจกเลนสนูน บริเวณ เพื่อใหประชาชนไดรับความ จํานวน 9 จุด 31,000  -  -  - - 9 จุด ประชาชนไดรับความปลอดภัย กองชาง

จุดเสี่ยงภายในหมูบาน ปลอดภัยในการคมนาคม ขนาด  24  นิ้ว ในการคมนาคม

บานหนองควาย หมูที่ 5

94 ติดตั้งปายบอกซอย ภายในหมูบาน เพื่อใหประชาชนไดรับความ จํานวน 14 จุด 57,500  -  -  - - 14 จุด ประชาชนไดรับความปลอดภัย กองชาง

บานหนองควาย หมูที่ 5 ปลอดภัยในการคมนาคม ในการคมนาคม

95 งานกอสรางเมรุ (แบบเตา) เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 6.00 ม. 498,000  -  -  - - จํานวน 1  หลัง ประชาชนมีสถานที่สําหรับประกอบ กองชาง

บานหนองควาย หมูที่ 5 สําหรับประกอบฌาปณกิจ สูง 17.05 ม. ฌาปณกิจที่ไดมาตรฐาน

หมูที่ 6 บานรอยจันทร

96 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชน กวาง 0.80 - 2.80 ม. ยาว 144,300  -  -  - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก กองชาง

บริเวณถนนบานรอยจันทร ถึง ไดรับความปลอดภัย 160.00 ม. หนา 0.15 ม. คอนกรีตที่กอสราง ปลอดภัยและรวดเร็ว

บานขุนเส  หมูที่  6 ในการคมนาคม พื้นที่ไมนอยกวา 276.40
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

บานรอยจันทร ตร.ม.

97 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดรับความปลอดภัย กวาง 3.10 - 4.10 ม. ยาว 64,800  -  -  - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก กองชาง

บริเวณถนนหลังบานนายสมพร ในการคมนาคม 38.00 ม. หนา 0.15 ม. คอนกรีตที่กอสราง ปลอดภัยและรวดเร็ว

บานรอยจันทร  หมูที่ 6 พื้นที่ไมนอยกวา 127.39

ตร.ม.

98 โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา เพื่อใหประชาชนไดมี ทอระบายน้ํา คสล. ขนาด 416,900  -  -  - - รอยละ ของ ประชาชนมีทางระบายน้ําที่สามารถ กองชาง

คสล. พรอมบอพักบริเวณ ทางระบายน้ําที่ไดมาตรฐาน 1.00 ม. มอก. ชั้น 3 จํานวน ทอระบายน้ํา ระบายน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ

ลําเหมืองเปา บานรอยจันทร 60 ทอน พรอม บอพัก 7 ที่กอสราง

หมูที่ 6 บอพัก

99 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช ระยะทางประมาณ 177,000  -  -  - - รอยละของ ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง กองชาง

บริเวณถนนบานนาบุก - รอยจันทร อยางทั่วถึง 770.00 ม. ไฟฟาสาธารณะ ทั่วถึง

หมูที่ 6 ที่ขยายเขต
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

100 โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา เพื่อใหประชาชนไดมี ทอระบายน้ํา คสล. ขนาด 177,000  -  - - - รอยละ ของทอ ประชาชนมีทางระบายน้ําที่สามารถ กองชาง

คสล. พรอมบอพัก บริเวณลําเหมือง ทางระบายน้ําที่ไดมาตรฐาน 0.60 ม. มอก. ชั้น 3 จํานวน ระบายน้ําที่กอสราง ระบายน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ

สาธารณะประโยชนทางไป 50 ทอน พรอมบอพัก 

หมูบานขุนเส  บานรอยจันทร 6 บอพัก

หมูที่  6

101 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน เพื่อใหประชาชนไดรับ กวาง 2.00 - 3.00 ม.  - 30,400  -  - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคม กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต แบบ ความปลอดภัย ยาวรวม 41.00 ม. แอสฟลทติก ที่สะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว

 Over - Lay บริเวณ ซอย 9 ในการคมนาคม หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา คอนกรีต

ถึงอาคารเอนกประสงค 102 ตร.ม. ที่กอสราง

บานรอยจันทร หมูที่ 6
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

102 โครงการปรับปรุงซอมแซม เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ กวาง 3.80 ม.  - 90,000  -  - - รอยละ ของ ประชาชนมีสถานที่สําหรับ กองชาง

อาคารเอนกประสงคเดิม สําหรับใชทํากิจกรรมรวมกัน  ยาว 4.90 ม. หรือมีพื้นที่ อาคารที่ซอมแซม การประกอบกิจกรรมรวมกัน

บานรอยจันทร หมูที่ 6 ไมนอยกวา 18.62 ตร.ม.

103 โครงการขยายเขตระบบ เพื่อใหประชาชนมีแสงสวาง ระยะทางรวม 324.00 ม.  - 100,000  -  - - รอยละ ของ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

จําหนายไฟฟาสาธารณะและ ใชเวลาค่ําคืน ไฟฟาสาธารณะ ปลอดภัยในการเดินทางยาม

ติดตั้งดวงโคมเพิ่มเติม บริเวณ ที่ขยายเขต ค่ําคืน

คลองชลประทานขางราน

เซเวนอิเลฟเวนทั้งสองฝงถนน 

บานรอยจันทร  หมูที่ 6

104 โครงการขยายเขตระบบ เพื่อใหประชาชนมีแสงสวาง ระยะทางรวม 260.00 ม.  - 90,000  -  - - รอยละ ของ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

จําหนายไฟฟาสาธารณะและ ใชเวลาค่ําคืน ไฟฟาสาธารณะ ปลอดภัยในการเดินทางยามค่ําคืน

ติดตั้งดวงโคมเพิ่มเติม บริเวณ ที่ขยายเขต
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ซอย 16 บานรอยจันทร 

หมูที่ 6

105 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดรับ กวาง 0.40 - 2.10 ม.  - 28,900  -  - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคม กองชาง

บริเวณซอย 10 เซเวนอิเลฟเวน ความปลอดภัย ยาวรวม 26.00 ม. พื้นที่รวม คสล. ที่สะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว

บานรอยจันทร  หมูที่ 6 ในการคมนาคม ไมนอยกวา 57.00 ตร.ม. ที่เสริมผิว

106 โครงการปรับปรุงขยายไหลทาง เพื่อใหประชาชนไดรับ กวาง 1.00 - 2.10 ม. ยาว  - 210,000  -  - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่ กองชาง

คสล.บริเวณถนนขางราน ความปลอดภัย 282.00 ม. หนา 0.15 ม. คสล. สะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว

เซเวนอิเลฟเวน ซอย 1 ในการคมนาคม หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ที่ปรับปรุง

 บานรอยจันทร หมูที่ 6 360.00 ตร.ม.

107 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหประชาชนไดมีทาง กวาง 1.00 ม. - - 500,000 - - รอยละของ ประชาชนมีทางระบายน้ําที่สามารถ

คสล. บริเวณลําเหมืองสาธารณ ระบายน้ําที่ไดมาตรฐาน ลึกเฉลี่ย 0.80 - 1.00 ม. ทางระบายน้ํา ระบายน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ

ประโยชน จากจุดเริ่มตนพิกัด ยาว 80.00 ม. ที่กอสราง
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

18.721087N 98.932984E

จุดสิ้นสุดพิกัด 18.721416N

98.932303E (วัดรอยจันทร

ถึงบานนางบัวจันทร วงคตาคํา) 

บานรอยจันทร หมูที่ 6

108 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดรับ กวาง 3.00 ม. ยาว 23.00 ม.  - 34,600  -  - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก กองชาง

บริเวณซอยตันขางบานนายประภาส ความปลอดภัยใน หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ แอสฟลทติกคอนกรีต ปลอดภัยและรวดเร็ว

สายนัน บานรอยจันทร หมูที่ 6 การคมนาคม ไมนอยกวา 69.00 ม. ที่กอสราง

109 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดรับ กวาง 4.00 ม. ยาว  -  - 270,000  - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่ กองชาง

ซอย 15 บานรอยจันทร ความปลอดภัยในการ 115.00 ม. พื้นที่รวมไม คสล. สะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว

หมูที่ 6 คมนาคม นอยกวา 460.00 ตร.ม.
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

110 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน เพื่อใหประชาชนไดรับ ขนาดกวาง 6.00 -14.00 ม. 27,000  -  -  - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต แบบ ความปลอดภัย ยาว 10.00 ม. หนา 0.05 ม. แอสฟลทติก ปลอดภัยและรวดเร็ว

Over-Lay บริเวณซอย 16 ในการคมนาคม หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ที่ปรับปรุง

คอสะพานบานรอยจันทร หมูที่ 6  72.00 ตร.ม.

111 โครงงการกอสรางถนน คสล. บริเวณ เพื่อใหประชาชนไดรับ ขนาดกวาง 2.50 ม. - 4.50 ม. 36,000  -  -  - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก กองชาง

ซอยบานนางบัวจันทร วงศตาคํา ความปลอดภัย ยาว 4.70 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. คสล. ปลอดภัยและรวดเร็ว

บานรอยจันทร หมูที่ 6 ในการคมนาคม หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 28.25 ตร.ม. ที่กอสราง

112 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดรับ กวาง 2.50 - 3.00 ม. 409,000  -  -  - - รอยละของทาง ประชาชนมีทางระบายน้ํา กองชาง

บริเวณซอยหลังวัดหลักรอยจันทร ความปลอดภัย ยาว 274.00 ม. หนา ระบายน้ําที่ ที่สามารถระบายน้ําไดอยางมี

ถึงหอพอบาน บานรอยจันทร ในการคมนาคม 0.15 ม. พื้นที่ไมนอยกวา กอสราง ประสิทธิภาพ

หมูที่  6 778.00 ตร.ม.
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

113 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดรับความ ขนาดกวาง 1.80 ม. 17,000  -  -  - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคม กองชาง

บริเวณซอยบานนายจันทร ปลอดภัยในการคมนาคม ยาว 28.00 ม. หนาเฉลี่ย คสล. ที่สะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว

ดวงดี  บานรอยจันทร หมูที่ 6 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอย ที่กอสราง

กวา 50.40 ตร.ม.

114 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดรับ ขนาดกวาง 4.00 - 5.00 ม. 91,000  -  -  - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่ กองชาง

 บริเวณซอย 6 บานรอยจันทร ความปลอดภัย ยาว 41.00 ม. หนาเฉลี่ย คสล. สะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว

หมูที่ 6  ในการคมนาคม 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไมนอย ที่กอสราง

กวา 165.00 ตร.ม.

115 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหประชาชนไดมีทาง กวาง 1.00 ม. ลึกเฉลี่ย - - - 750,000 - รอยละของ ประชาชนมีทางระบายน้ําที่

คสล. บริเวณลําเหมืองสาธารณะ ระบายน้ําที่ไดมาตรฐาน 0.80 - 1.00 ม. ยาว ทางระบายน้ํา สามารถระบายน้ําไดอยางมี

ประโยชนวัดรอยจันทรถึงบาน 115.00 ม. ที่กอสราง ประสิทธิภาพ

นางบัวจันทร วงตตาคํา 
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

 (ตอโครงการเดิม ป พ.ศ. 2563) 

บานรอยจันทร  หมูที่ 6

116 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดรับ กวาง 4.00 - 11.00 ม. 17,000 - - - - รอยละของ ประชาชนมีการคมนาคาที่ กองชาง

บริเวณซอย 4 บานรอยจันทร ความปลอดภัยในการ ยาว 4.70 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ถนน คสล. สะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว

หมูที่ 6 คมนาคม พื้นที่ไมนอยกวา 28.25 ที่กอสราง

ตร.ม.

117 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชน ขนาดกวาง 4.10 - 6.40 ม. 22,000  -  -  - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่ กองชาง

บริเวณถนนหลังวัดรอยจันทร ไดรับความปลอดภัย ยาว 7.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. คสล. สะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว

บานรอยจันทร หมูที่ 6 ในการคมนาคม หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 34.90 ตร.ม. ที่กอสราง

118 โครงการติดตั้งกระจกเลนสนูน เพื่อใหประชาชนไดรับความ จํานวน 10 จุด 34,500  -  -  - - 10 จุด ประชาชนไดรับความปลอดภัย กองชาง

บริเวณจุดเสี่ยงภายในหมูบาน ปลอดภัยในการคมนาคม ขนาด  24  นิ้ว ในการคมนาคม

บานรอยจันทร  หมูที่ 6
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

หมูที่ 7 บานเหมืองกุง

119 โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา เพื่อใหประชาชนไดมีทาง ทอระบายน้ํา คสล. ขนาด 646,000  -  - - - รอยละ ของทอ ประชาชนมีทางระบายน้ําที่ กองชาง

คสล. พรอมบอพักบริเวณลําเหมือง ระบายน้ําที่ไดมาตรฐาน 1.00 ม. มอก. ชั้น 3 จํานวน ระบายน้ําที่กอสราง สามารถระบายน้ําไดอยางมี

สาธารณะประโยชนดานหลัง 102 ทอน พรอมบอพัก ประสิทธิภาพ

โรงน้ําดื่มตอจากโครงการเดิมป 12 บอพัก

งบประมาณ พ.ศ. 2558 

บานเหมืองกุง  หมูที่ 7

120 โครงการติดตั้งหลังคาสแลน เพื่ออํานวยความสะดวกแก ติดตั้งสแลนกรองแสง 80% 34,500  -  -  - - รอยละ ของการ สามารถอํานวยความสะดวกใหแก กองชาง

บริเวณถนนสายหลักในหมูบาน นักทองเที่ยวและผูใชเสนทาง  ขนาดกวาง 5.00 ม. ติดตั้งสแลน นักทองเที่ยวและผูใชเสนทาง

บานเหมืองกุง  หมูที่ 7 ยาว 315.00 ม.

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

1,575.00 ตร.ม.
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

121 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหประชาชนไดมีทาง รางระบายน้ํา กวาง 0.30 ม.  - 435,000  -  - - รอยละของ ประชาชนมีรางระบายน้ําที่ กองชาง

คสล. พรอมปรับปรุงฝาราง ระบายน้ําที่ไดมาตรฐาน ลึก 0.30 - 0.40 ม. ยาว 76.00 ม. รางระบายน้ํา สามารถระบายน้ําไดอยางมี

ระบายน้ํา คสล. และขยาย ปรับปรุงฝารางระบายน้ํา ยาว และไหลทาง ประสิทธิภาพและมีการ

ไหลทาง คสล. บริเวณถนน 76.00 ม. ปรับปรุงฝาราง คสล.  ที่กอสราง คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

สายหลักบานเหมืองกุง ฝงซาย คสล. ยาว 86.50 ม. และรวดเร็ว

หมูที่ 7 พรอมขยายไหล คสล.

กวาง 0.20 - 3.35 ม.

ยาว 162.50 ม. มี พื้นที่

ไมนอยกวา 259.85 ตร.ม.

122 งานขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหประชาชนมีแสงสวาง ระยะทาง 45.00 ม.  - 32,000  -  - - รอยละ ของ ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

พรอมสายดับและติดตั้งดวงโคม ใชเวลาค่ําคืน ไฟฟาสาธารณะ ปลอดภัยในการเดินทางยามค่ําคืน

บริเวณซอย 8บานเหมืองกุง หมูที่ 7 ที่ขยายเขต
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

123 งานกอสรางถนน คสล. บริเวณ เพื่อใหประชาชนไดรับความปลอดภัย กวาง 2.50 ม. ยาว 85.00 ม.  - 114,000  -  - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก กองชาง

ซอย 10 บานเหมืองกุง หมูที่ 7 ในการคมนาคม หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ แอสฟลทติกคอนกรีต ปลอดภัยและรวดเร็ว

ไมนอยกวา 212.50 ตร.ม. ที่กอสราง

124 โครงการปรับปรุงถนนโดยขยาย เพื่อใหประชาชนไดรับความ ขยายไหลทาง คสล. กวาง 1,330,000 - - - - รอยละของถนน ประชาชนมีรางระบายน้ําที่ กองชาง

ไหลทาง พรอมวางทอระบายน้ํา ปลอดภัยในการคมนาคม 0.40 - 2.00 ม. ยาว คสล. และทาง สามารถระบายน้ําไดอยางมี

คสล. บริเวณถนนสายหลัก และมีทางระบายน้ําที่ได 357.00 ม. หนา 0.15 ม. ระบายน้ําที่ ประสิทธิภาพและมีการ

มาตรฐาน พื้นที่ไมนอยกวา 575.00 กาอสราง คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

ตร.ม. วางทอระบายน้ํา คสล. และรวดเร็ว

ขนาด 1.00 ม. จํานวน

175 ทอน พรอมบอพัก

21 บอ ยาวรวม 196.00 ม.
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

125 งานกอสรางถนน คสล. บริเวณ เพื่อใหประชาชนไดรับความ กวาง 3.00 ม.  - 55,000  -  - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่ กองชาง

ซอย 7 บานเหมืองกุง หมูที่ 7 ปลอดภัยในการคมนาคม  ยาว 34.00 ม. คอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว

หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ที่กอสราง

ไมนอยกวา 102.00 ตร.ม. ที่กอสราง

126 งานกอสรางถนน คสล. บริเวณ เพื่อใหประชาชนไดรับความ กวาง 2.80 ม.  - 53,000  -  - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก กองชาง

ซอยบานนายปรีชา สายคําวัง ปลอดภัยในการคมนาคม ยาว 37.50 ม. คอนกรีตเสริมเหล็ก ปลอดภัยและรวดเร็ว

บานเหมืองกุง หมูที่ 7 หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ที่กอสราง

ไมนอยกวา 105.00 ตร.ม. ที่กอสราง

127 โครงการเจาะบอบาดาลสําหรับ เพื่อใหประชาชนมีน้ําสําหรับ บอบาดาลขนาด 150.00 มม.  -  - 628,000  - - จํานวน 1 แหง ประชาชนมีน้ําสะอาดสําหรับ กองชาง

ระบบประปาหมูบาน พิกัด อุปโภค - บริโภคที่สะอาด ลึก 220.00 ม. ทอกรุบอ  อุปโภค - บริโภคอยางเพียงพอ

18.728291N 98.938261E ไดมาตรฐาน PVC ชั้น 13.5 พรอมติดตั้ง

บานเหมืองกุงหมูที่ 7 ระบบสูบน้ําดิบและทอสง
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

128 โครงการขยายถนน คสล. และ เพื่อใหประชาชนไดรับ ขยายไหลทาง คสล.  -  - 60,000  - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่ กองชาง

เทลานคอนกรีต คสล. บริเวณ ความปลอดภัย กวาง 2.50 ม. แอสฟลทติกคอนกรีต สะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว

สุสานบานเหมืองกุง หมูที่ 7 ในการคมนาคม ยาว 26.00 ม. ที่กอสราง

หนา 0.15 ม.

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

65.00 ตร.ม. เทลาน คสล.

กวาง 3.40 - 7.50 ม.

ยาว 9.00 ม.

 หนา 0.10 ม.หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 53.50 ตร.ม.
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

129 งานกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดรับ กวาง 4.00 ม. ยาว 243.00 ม.  -  -  - 540,000 - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก กองชาง

ซอยบานสัน บานเหมืองกุง ความปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ แอสฟลทติกคอนกรีต ปลอดภัยและรวดเร็ว

หมูที่ 7 ในการคมนาคม ไมนอยกวา 972.00 ตร.ม. ที่กอสราง

130 งานกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหประชาชนไดมีทาง กวาง 0.30 ม.  -  -  - 410,000 - รอยละของราง ประชาชนมีรางระบายน้ําที่ กองชาง

คสล. ซอย 8 ฝงซาย ระบายน้ําที่ไดมาตรฐาน ลึก 0.30 - 0.40 ม. ระบายน้ําที่ สามารถระบายน้ําไดอยางมี

บานเหมืองกุง  หมูที่ 7 ยาว 140.00 ม. กอสราง ประสิทธิภาพ

131 งานกอสรางถนน คสล. บริเวณ เพื่อใหประชาชนไดรับความ ขนาดกวาง 3.00 - 3.50 ม. 319,000  -  -  - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่ กองชาง

ซอย 1 บานเหมืองกุง หมูที่ 7 ปลอดภัยในการคมนาคม ยาว 174.00 ม. คสล. สะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว

 หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ที่กอสราง

หรือมีพื้นที่ใมนอยกวา 

556.12 ตร.ม.
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

132 งานกอสรางถนน คสล. บริเวณ เพื่อใหประชาชนไดรับความ ขนาดกวาง 4.00 - 10.00 ม. 571,000  -  -  - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่ กองชาง

บานชาวฟา บานเหมืองกุง ปลอดภัยในการคมนาคม ยาว 256.00 ม. คสล. สะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว

หมูที่ 7 หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมี ที่กอสราง

พื้นที่ใมนอยกวา 1,041.50

 ตร.ม.

133 ติดตั้งกระจกเลนสนูน บริเวณ เพื่อใหประชาชนไดรับความ จํานวน 9 จุด 31,000  -  -  - - 9 จุด ประชาชนไดรับความปลอดภัย กองชาง

จุดเสี่ยงภายในหมูบาน ปลอดภัยในการคมนาคม ขนาด  24  นิ้ว ในการคมนาคม

บานเหมืองกุง หมูที่ 7
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

หมูที่ 8 บานขุนเส

134 โครงการปรับปรุงอาคาร อสม. เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ในการจัด ปูกระเบื้องอาคาร อสม. 51,000  -  - - - รอยละ ของ ปรับปรุงสถานที่จัดกิจกรรมของ กองชาง

และปรับปรุงหองน้ําสาธารณะ กิจกรรม และอํานวยความสะดวก กวาง 4.00 ม. ยาว 4.50 ม.   การปรับปรุงอาคาร ประชาชนและอํานวยความสะดวก

บานขุนเส ใหแกผูใชสถานที่ หรือพื้นที่ไมนอยกวา 18.00 ตร.ม. และหองน้ํา แกผูใชสถานที่

อาคารหองน้ํา กวาง 1.60 ม. 

ยาว 2.00 ม. สูง 2.30 ม. 

พื้นที่ไมนอยกวา 3.20 ตร.ม.

135 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดรับความ กวาง 4.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 310,000  -  - - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่สะด กองชาง

ซอยโรงปนหมอ  บานขุนเส ปลอดภัยในการคมนาคม ยาว 148.00 ม. หรือมีพื้นที่ แอสฟลทติกคอนกรีต ปลอดภัยและรวดเร็ว

หมูที่  8 ไมนอยกวา 607.00 ตร.ม. ที่เสริมผิว
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

136 โครงการกอสรางขยายถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดรับความป กวาง 1.00 ม. หนาเฉลี่ย 150,500  -  - - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่สะด กองชาง

บริเวณถนนทางเขาบาน ในการคมนาคม 0.15 ม. ยาว 254.00 ม. คอนกรีตที่กอสราง ปลอดภัยและรวดเร็ว

บานขุนเส  หมูที่  8 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 254.00 ตร.ม.

137 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช ระยะทางประมาณ 57,000  - -  - - รอยละ ของ ประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

บริเวณซอยโรงปนหมอ บานขุนเส อยางทั่วถึง 70.00 ม. ไฟฟาสาธารณะ อยางทั่วถึง

หมูที่  8 ที่ขยายเขต

138 โครงการกอสรางเสริมผิวถนน เพื่อใหประชาชนไดรับความปลอดภัย กวาง 3.50 ม. ยาว 55.00 ม. 67,000  - -  - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีทางระบายน้ําที่สามารถ กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต (Over-Lay) ในการคมนาคม หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ แอสฟลทติกคอนกรีต ระบายน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ

บริเวณซอยบานนายทองดี สุยัง ไมนอยกวา 192.50 ตร.ม. ที่เสริมผิว

บานขุนเส  หมูที่ 8
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

139 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดรับความปลอดภัย ถนน คสล. กวาง 3.00 ม.  - 510,000  -  - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก กองชาง

และวางทอระบายน้ํา คสล. ในการคมนาคม ยาว 54.00 ม. หนา 0.15 ม. แอสฟลทติกคอนกรีต ปลอดภัยและรวดเร็ว

พรอมบอพัก บริเวณซอย 10 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 162.00 ตร.ม. ที่กอสราง

บานขุนเส หมูที่ 8 ทอระบายน้ํา คสล. มอก.ชั้น 3

ขนาด 1.20 ม. จํานวน 60 ทอน

พรอมบอพัก จํานวน 5 บอพัก 

140 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน เพื่อใหประชาชนไดรับ ขนาดถนนกวาง 3.00 - 0 9.00 ม.  - 89,000  -  - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีตและวางทอ ความปลอดภัย ยาว 24.00 ม. หนา 0.05 ม. แอสฟลทติกคอนกรีต ปลอดภัยและรวดเร็ว  และมีทาง

ระบายน้ํา คสล. พรอมบอพัก ในการคมนาคม หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 95 ตร.ม. ที่ปรับปรุง และ ระบายน้ําที่สามารถระบายน้ําได

และหูชาง บริเวณซอย 1 ทอระบายน้ํา คสล. มอก.  ทางระบายน้ําที่ อยางมีประสิทธิภาพ

บานขุนเส หมูที่ 8 ชั้น 3 ขนาด 1.00 ม. จํานวน กอสราง

5 ทอน พรอมบอพัก 1 บอพัก
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

141 โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณ เพื่อใหประชาชนไดรับความปลอดภัย กวาง 1.50 - 6.30 ม. ยาว 76.50 ม.  - 119,000  -  - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก กองชาง

ซอย 9 บานขุนเส หมูที่ 8 ในการคมนาคม หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ปลอดภัยและรวดเร็ว

ไมนอยกวา 224.00 ตร.ม. ที่กอสราง

142 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหประชาชนไดมีทาง กวาง 0.30 ม.  -  - 421,000  - - รอยละ ประชาชนมีรางระบายน้ําที่ กองชาง

คสล. บริเวณซอย 11 ฝงขวา ระบายน้ําที่ไดมาตรฐาน ลึก 0.35 - 0.50 ม. ของรางระบายน้ํา สามารถระบายน้ําไดอยางมี

บานขุนเส หมูที่ 8 ยาว 140.00 ม. ที่กอสราง ประสิทธิภาพ

143 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดรับความปลอดภัย กวาง 1.80 ม. ยาว 26.20 ม. 24,000  -  - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก กองชาง

ซอยบานนายกองคํา อภิธรรมมา ในการคมนาคม หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ปลอดภัยและรวดเร็ว

บานขุนเส หมูที่ 8 ไมนอยกวา 47.16 ตร.ม. ที่กอสราง

144 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดรับความปลอดภัย กวาง 3.00 ม. ยาว 29.00 ม. 46,000  - -  - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก กองชาง

ซอยบานอาจารยสนั่น บานขุนเส ในการคมนาคม หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ แอสฟลทติกคอนกรีต ปลอดภัยและรวดเร็ว

หมูที่ 8 ***แผนฯ ฉ.3 ไมนอยกวา 87.00 ตร.ม. ที่กอสราง
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

145 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดรับความ กวาง 2.30 ม.  -  - 26,000  - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก กองชาง

ซอยภายในหมูบาน ปลอดภัยในการคมนาคม ยาว 20.00 ม. คสล. ปลอดภัยและรวดเร็ว

พิกัด 18.720301N หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ที่กอสราง

98.640112E ไมนอยกวา 46.00 ตร.ม

(บานนายสุพรรณ บัวเรียว)

บานขุนเส หมูที่ 8

146 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดรับความปลอดภัย กวาง 3.50 ม.  -  - 35,000  - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่ กองชาง

บริเวณซอยในหมูบาน ในการคมนาคม ยาว 15.50 ม. แอสฟลทติกคอนกรีต สะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว

พิกัด 18.718595N หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ที่กอสราง

98.937872E  ไมนอยกวา 52.20 ตร.ม.

(นางวิไลวรรณ ประสม)

บานขุนเส หมูที่ 8
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

147 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดรับความ กวาง 2.50 - 4.00 ม.  -  - 65,000  - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่ กองชาง

ซอย 6 บานขุนเส หมูที่ 8 ปลอดภัยในการคมนาคม ยาว 43.00 ม. แอสฟลทติกคอนกรีต สะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว

หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ที่กอสราง

ไมนอยกวา 121.00 ตร.ม.

148 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดรับความ กวาง 3.00 ม. 86,000  - -  - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่ กองชาง

ซอยบานนางสมหมาย ธิลา ปลอดภัยในการคมนาคม ยาว 53.50 ม. คสล. สะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว

บานขุนเส หมูที่ 8 หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ที่กอสราง

ไมนอยกวา 160.50 ตร.ม.

149 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดรับความ กวาง 4.00 ม.  -  -  - 280,000 - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก กองชาง

ซอย 12 บานขุนเส หมูที่ 8 ปลอดภัยในการคมนาคม  ยาว 127.00 ม. คสล. ปลอดภัยและรวดเร็ว

หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 508.00 ตร.ม.
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

150 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหประชาชนไดมีทาง กวาง 0.30 ม.  -  -  - 334,000 - รอยละ ของ ประชาชนมีทางระบายน้ําที่สามารถ กองชาง

คสล. บริเวณซอย 3 ฝงขวา ระบายน้ําที่ไดมาตรฐาน ลึก 0.40 - 0.50 ม. ทอระบายน้ํา ระบายน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ

บานขุนเส  หมูที่ 8 ยาว 115.00 ม. ที่กอสราง

151 โครงการกอสรางวางทอ เพื่อใหประชาชนไดมีทาง ทอระบายน้ํา คสล. มอก.  -  - 189,000 - - รอยละ ของ ประชาชนมีทางระบายน้ําที่ กองชาง

ระบายน้ํา คสล. พรอมบอพัก ระบายน้ําที่ไดมาตรฐาน ชั้น 3 ขนาด 1.20 ม. ทอระบายน้ํา สามารถระบายน้ําไดอยางมี

บริเวณลําเหมืองสาธารณ จํานวน 21 ทอน ประสิทธิภาพ

 ประโยชน พิกัด พรอมบอพัก 3 บอ

 18.719046N

98.937842E

บานขุนเส หมูที่  8
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

152 โครงการปรับปรุงถนนโดยขยาย เพื่อใหประชาชนไดรับความ ขยายไหลทาง คสล. 207,000  -  -  - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่ กองชาง

ไหลทางพรอมวางทอระบายน้ํา ปลอดภัยในการคมนาคม กวาง 0.80 - 1.20 และทางระบายน้ํา สะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว

 คสล. บริเวณถนนสายหลัก ยาว 195.00 ม. ที่ปรับปรุง และมีทางระบายน้ําที่

บานขุนเส หมูที่ 8 หนา 0.15 ม.พื้นไมนอยกวา สามารถระบายน้ําไดอยางมี

194.00 ตร.ม. วางทอ ประสิทธิภาพ

ระบายน้ํา  คสล. 

ขนาด 0.40 ม. จํานวน 55 

ทอน พรอมบอพัก 7 บอ 

ยาวรวม 62.00 ม.
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

153 โครงการติดตั้งกระจกเลนสนูน เพื่อใหประชาชนไดรับความ จํานวน 10 จุด 34,500  -  -  - - 10 จุด ประชาชนไดรับความปลอดภัย กองชาง

บริเวณจุดเสี่ยงภายในหมูบาน ปลอดภัยในการคมนาคม จํานวน  24  นิ้ว ในการคมนาคม

 บานขุนเส  หมูที่ 8

หมูที่ 9 บานสันทราย

154 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหประชาชนไดมีทาง รางระบายน้ํา กวาง 0.30 ม. 87,000  -  - - - รอยละ ของราง ประชาชนมีทางระบายน้ําที่ กองชาง

คสล. บริเวณขางบานเลขที่ 173 ระบายน้ําที่ไดมาตรฐาน ลึก 0.40 ม. ยาว 20.00 ม. ระบายน้ําที่กอสราง สามารถระบายน้ําไดอยางมี

(ซอยอูซอมรถ) บานสันทราย ทอระบายน้ําขนาด 0.40 ม. ประสิทธิภาพ

หมูที่  9 มอก. ชั้น 3 จํานวน 6 ทอน

บอพักจํานวน 1 บอ
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

155 โครงการกอสรางขยายผิวถนน เพื่อใหประชาชน กวาง 3.50 - 6.00 ม. 73,300 - - - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก กองชาง

หินคลุก บริเวณซอยขางหมูบาน ไดรับความปลอดภัย หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หินคลุกที่กอสราง ปลอดภัยและรวดเร็ว

กุลพันธวิวล  บานสันทราย ในการคมนาคม ยาว 105.00 ม. หรือมีพื้นที่

หมูที่  9 ไมนอยกวา 469.00 ตร.ม.

156 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา เพื่อใหประชาชนไดมีทางระบายน้ํา ทอระบายน้ํา คสล. ขนาด 94,000  - -  - - รอยละ ของ ประชาชนมีทางระบายน้ําที่สามารถ กองชาง

คสล. พรอมบอพัก บริเวณซอย ที่ไดมาตรฐาน 1.00 ม.  มอก. ชั้น 3 จํานวน ทอระบายน้ํา ระบายน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ

ขางหมูบานกุลพันธ บานสันทราย 14 ทอน พรอมบอพัก 2 บอ ที่กอสราง

หมูที่ 9 ยาวรวม  

157 โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา เพื่อใหประชาชนไดมีทางระบายน้ํา ทอระบายน้ํา คสล. ขนาด 258,000  -  -  - - รอยละ ของ ประชาชนมีทางระบายน้ําที่สามารถ กองชาง

คสล. พรอมบอพัก บริเวณซอย ที่ไดมาตรฐาน 1.00 ม. มอก. ชั้น 3  ทอระบายน้ํา ระบายน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ

บานสันทราย - บานเหมืองกุง จํานวน 45 ทอน  ที่กอสราง

บานสันทราย หมูที่ 9 บอพักจํานวน 4 บอ
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

158 งานปรับปรุงฝารางระบายน้ําเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดมีฝารางระบายน้ํา กวาง 0.30 ม. หนา 0.375 ม.  - 290,000  -  - - รอยละของ ประชาชนมีฝาระบายน้ําที่ กองชาง

บริเวณถนนสายหลักบานสันทราย ที่ไดมาตรฐาน ยาว 276.00 ม. ฝารางระบายน้ํา ไดมาตรฐาน

บานสันทราย หมูที่ 9 ที่กอสราง

159 โครงการกอสรางอาคารเอนก เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ในการจัด กวาง 4.00 ม. ยาว 12.00 ม.  - 400,000  -  - - รอยละ ของ ปรับปรุงสถานที่จัดกิจกรรมของ กองชาง

ประสงค คสล.บริเวณที่ดิน กิจกรรม และอํานวยความสะดวก หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 48.00 ตร.ม. อาคารที่กอสราง ประชาชนและอํานวยความสะดวก

สาธารณประโยชนบานสันทราย หมูที่ 9 ใหแกผูใชสถานที่ ที่กอสราง แกผูใชสถานที่

160 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหประชาชนไดมีทางระบายน้ํา กวาง 0.30 ม. ยาว 0.35 ม.  -  -  - 110,000 - รอยละของรางระบายน้ํา ประชาชนมีรางระบายน้ําที่สามารถ กองชาง

คสล. ซอยคลองชลประทาน FTO ที่ไดมาตรฐาน ลึก 0.40 ม. ที่กอสราง ระบายน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ

ฝงซาย   บานสันทราย หมูที่ 9

(ตองประสานขอใชพื้นที่จากกรม

ชลประทาน)
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

161 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหประชาชนไดมีทาง กวาง 0.30 ม.  -  - - 222,000 - รอยละของราง ประชาชนมีรางระบายน้ําที่ กองชาง

คสล. ซอย 7 ฝงซาย บานสันทราย ระบายน้ําที่ไดมาตรฐาน  ลึก 0.20 - 0.35 ม. ระบายน้ําที่ สามารถระบายน้ําไดอยาง

หมูที่ 9 ยาว 76.50 ม. กอสราง มีประสิทธิภาพ

162 โครงการปรับปรุงถนนโดยขยาย เพื่อใหประชาชนไดรับความปลอดภัย กวาง 0.70 - 2.00 ม. ยาว 2,030,000 - - - - รอยละของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่

ไหลทางพรอมวางทอระบายน้ํา ในการคมนาคม  และ 702.00 ม. หนา 0.15 ม. คสล. และทาง สะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว

คสล. บริเวณถนนสายหลักไป เพื่อใหประชาชนไดมีทางระบายน้ํา พื้นที่ไมนอยกวา 806.00 ระบายน้ําที่ และมีทางระบายน้ําที่สามารถ

บานเหมืองกุง บานสันทราย หมูที่ 9 ที่ไดมาตรฐาน ตร.ม. วางทอระบายน้ํา คสล. กอสราง ระบายน้ําไดอยางมีประสิทธิ

ขนาด 1.00 ม. จํานวน 278.00 ภาพ

ทอน พรอมบอพัก
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

163 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. เพื่อใหประชาชนไดมีทางระบายน้ํา ทอระบายน้ํา คสล. มอก. ชั้น  -  - - 182,000 - รอยละ ของ ประชาชนมีทางระบายน้ําที่สามารถ กองชาง

บริเวณลําเหมืองสาธารณประโยชน ที่ไดมาตรฐาน 3 ขนาด 1.00 ม. จํานวน ทอระบายน้ํา ระบายน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ

(ลาบเกสร) 26 ทอน พรอมบอพัก 4 ที่กอสราง

บานสันทราย หมูที่ 9 บอพัก

164 โครงการกอสรางรั้ว คสล. เพื่อปองกันการบุกรุกพื้นที่ รั้ว คสล. สูง 2.00 ม.  -  -  - 120,000 - รอยละของ ไมมีการบุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชน กองชาง

พรอมประตู เขา - ออก บริเวณ สาธารณประโยชนภาย  ยาว 50.00 ม. รั้ว คสล. ภายในหมูบาน

ที่ดินสาธารณประโยชน ในหมูบาน ที่กอสราง

บานสันทราย หมูที่ 9

165 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดรับความ ขนาดกวาง 1.20 -1.50 ม. 19,000  -  -  - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่ กองชาง

บริเวณซอยบานแมอุยคํา ปลอดภัยในการคมนาคม ยาว 26.00 ม. หนาเฉลี่ย คสล. สะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว

 สิงหสาคร  บานสันทราย  0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไมนอย ที่กอสราง

หมูที่ 9 กวา 38.40 ตร.ม.
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

166 โครงการติดตั้งกระจกเลนสนูน เพื่อใหประชาชนไดรับความ จํานวน 4 จุด 13,800  -  -  - - 4 จุด ประชาชนไดรับความปลอดภัย กองชาง

 บริเวณจุดเสี่ยงภายในหมูบาน ปลอดภัยในการคมนาคม ขนาด  24  นิ้ว ในการคมนาคม

บานสันทราย หมูที่ 9

หมูที่ 10 บานนาบุก

167 โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา เพื่อใหประชาชนไดมีทางระบายน้ํา ทอระบายน้ํา คสล. ขนาด 587,000  - - - - รอยละ ของทอ ประชาชนมีทางระบายน้ําที่สามารถ กองชาง

คสล. พรอมบอพัก บริเวณ ที่ไดมาตรฐาน 1.00 ม. มอก. ชั้น 3  จํานวน ระบายน้ําที่กอสราง ระบายน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ

หลังวัดนาบุก  บานนาบุก 96 ทอน พรอมบอพัก 12 บอ

หมูที่  10
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

168 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดรับความ ถนน คสล. กวาง 2.50 ม. 177,000  - - - - รอยละ ของ ประชาชนไดรับความปลอดภัย กองชาง

พรอมรางระบายน้ํา คสล. บริเวณ ปลอดภัยในการคมนาคม ยาว 43.00 ม. หนา 0.15 ม. ถนน คสล. ในการคมนาคมและ

ซอย 10 บานนาบุก  หมูที่  10 พื้นที่ไมนอยกวา 107.50 และรางระบายน้ํา ประชาชนมีทางระบายน้ําที่สามารถ

ตร.ม. พรอมรางระบายน้ํา คสล. ที่กอสราง ระบายน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ

กวาง 0.30 ม. ลึก 0.40 ม.

ยาวรวม 43.00 ม.

169 โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริม เพื่อใหประชาชนไดรับความปลอดภัย กวาง 0.80 - 2.00 ม. 62,000 - - - - รอยละของถนน ประชาชนไดรับความปลอดภัย กองชาง

ทาง คสล. บริเวณซอย 2 ในการคมนาคม ยาว 93.00 ม. หนา 0.15 ม. คสล. ที่ปรับปรุง ในการคมนาคม

บานนาบุก หมูที่  10 พื้นที่ไมนอยกวา 122.00

ตร.ม.
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

170 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน เพื่อใหประชาชนไดรับความปลอดภัย กวาง 4.00 - 14.00 ม. 1,010,000 - - - - รอยละของถนน ประชาชนไดรับความปลอดภัย กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต แบบ ในการคมนาคม ยาว 1,216.00 ม. แอสฟลทติกคอนกรีต ในการคมนาคม

Over - Lay บริเวณถนนสาย หนา 0.03 ม. ที่ปรับปรุง

หลัก  บานาบุก หมูที่ 10 พื้นที่ไมนอยกวา 4,873.00 ตร.ม.

171 โครงการซอมแซมปรับปรุงเตา เพื่อซอมแซมใหเตาเผา โดยรื้อถอนผนังอาคารเดิม 50,000 - - - - รอยละของเตา เมรุสามารถใชประกอบ กองชาง

เผาศพ  หมูที่ 10  บานนาบุก สามารถใชการไดเปน ออกรื้อถอนเตาเผาเดิมออกทั้ง เผาที่ปรับปรุง ฌาปณกิจได

ปกติ หมดและกอสรางเตาเผาใหม ซอมแซม

พรอมติดตั้งชุดรางเผาลอเลื่อน

ขนาดความกวางเตาเผา 1.40

ม. ยาว 2.50 ม. มีพื้นที่

3.50 ม.
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

172 โครงการเจาะบอบาดาล บริเวณ เพื่อใหประชาชนมีน้ําสําหรับ ขนาดเสนผาศูนยกลาง  - 353,000  -  - - 1 แหง ประชาชนมีน้ําสะอาดสําหรับ กองชาง

ขางศาลาเก็บของ บานนาบุก อุปโภค - บริโภคที่สะอาด 150.00 มม. (PVC. ชั้น อุปโภค - บริโภคอยางเพียงพอ

หมูที่ 10 ไดมาตรฐาน 13.5) ลึก 120.00 ม.

พรอมระบบสูบน้ําดิบ

และทอสงน้ําดิบ

173 โครงการขยายเขตระบบจําหนาย เพื่อใหประชาชนมีแสงสวาง ยาว 230.00 ม.  - 70,000  -  - - รอยละของ ประชาชนไดรับความสะดวกปลอดภัย กองชาง

ไฟฟาสาธารณะและติดตั้งดวงโคม ใชเวลาค่ําคืน ไฟฟาสาธารณะ ในการเดินทางยามค่ําคืน

เพิ่มเติม บริเวณถนนสายนาบุก- ที่ขยายเขต

รอยจันทร บานนาบุก หมูที่ 10
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

174 โครงการขยายเขตระบบจําหนาย เพื่อใหประชาชนมีแสงสวาง ยาว 44.00 ม.  - 31,000  -  - - รอยละของ ประชาชนไดรับความสะดวกปลอดภัย กองชาง

ไฟฟาสาธารณะและติดตั้งดวงโคม ใชเวลาค่ําคืน ไฟฟาสาธารณะ ในการเดินทางยามค่ําคืน

เพิ่มเติม บริเวณซอย 5 บานนาบุก ที่ขยายเขต

หมูที่ 10

175 โครงการขยายเขตระบบจําหนาย เพื่อใหประชาชนมีแสงสวาง ยาว 109.00 ม.  - 77,000  - - - รอยละของ ประชาชนไดรับความสะดวกปลอดภัย กองชาง

ไฟฟาสาธารณะและติดตั้งดวงโคม ใชเวลาค่ําคืน ไฟฟาสาธารณะ ในการเดินทางยามค่ําคืน

เพิ่มเติม บริเวณซอย 3 บานนาบุก หมู 10

176 โครงการขยายเขตระบบจําหนาย เพื่อใหประชาชนมีแสงสวาง ยาว 135.00 ม.  - 95,000  -  - - รอยละของ ประชาชนไดรับความสะดวกปลอดภัย กองชาง

ไฟฟาสาธารณะและติดตั้งดวงโคม ใชเวลาค่ําคืน ไฟฟาสาธารณะ ในการเดินทางยามค่ําคืน

เพิ่มเติม บริเวณซอย 8 บานนาบุก ที่ขยายเขต

หมูที่ 10



 108

แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

177 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดรับความ กวาง 2.50 - 8.00 ม.  -  - 148,000  - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่ กองชาง

บริเวณซอย 3 บานนาบุก ปลอดภัยในการคมนาคม ยาว 117.00 ม. คอนกรีต สะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว

หมูที่ 10 หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ที่กอสราง

ไมนอยกวา 286.70 ตร.ม.

178 โครงการติดตั้งสัญญาณ เพื่อปองกันอุบัติเหตุทาง สัญญาณไฟจราจร  -  - 40,000  - - รอยละ ครัวเรือนมีการคมนาคมที่ กองชาง

ไฟจราจรไฟกระพริบบริเวณ การจราจรภายในหมูบาน ไฟกระพริบ ของสัญญาณ สะดวกและปลอดภัย 

ทางรวม - ทางแยกภายใน ไฟจราจร ปองกันอุบัติเหตุทาง

หมูบาน บานนาบุก หมูที่ 10 ไฟกระพริบ การจราจร

ดําเนินการ

แลวเสร็จ
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

179 โครงการกอสรางทางระบายน้ํา เพื่อใหประชาชนไดมีทาง กวาง 0.30 ม. ลึก 0.40 ม.  -  - 93,000  - - รอยละของ ประชาชนมีรางระบายน้ําที่ กองชาง

คสล. บริเวณถนนสายหลัก ระบายน้ําที่ไดมาตรฐาน ยาว 32.00 ม. จุดเริ่มตน รางระบายน้ํา สามารถระบายน้ําไดอยางมี

ฝงขวา  บานนาบุก หมูที่  10 พิกัด 18.714384N 98.930462E ที่กอสราง ประสิทธิภาพ

จุดสิ้นสุดพิกัด 18.714107N

98.930536E

180 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดรับความ กวาง 2.00 - 9.00 ม. - - 119,000 - - รอยละของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่ กองชาง

 บริเวณซอยภายในหมูบาน ปลอดภัยในการคมนาคม ยาว 86.00  ม. หนา คสล. ที่กอสราง สะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว

จากจุดเริ่มตนพิกัด 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม

18.713997N 98.929760E นอยกวา 230.00 ตร.ม.

จุดสิ้นสุดพิกัด 18.713349N

98.929902E (ซอยบาน

นายบุญศร)ี
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

181 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดรับความ กวาง 2.50 ม. ยาว 44.50 ม.  -  - 62,000  - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก กองชาง

บริเวณซอย 3 บานนาบุก ปลอดภัยในการคมนาคม หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็ก ปลอดภัยและรวดเร็ว

หมูที่ 10 ไมนอยกวา 111.25 ตร.ม. ที่กอสราง

182 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. เพื่อใหประชาชนไดมีทาง ทอระบายน้ํา คสล. มอก.  -  - 368,000 - - รอยละ ของ ประชาชนมีทางระบายน้ําที่สามารถ กองชาง

พรอมบอพัก บริเวณลําเหมือง ระบายน้ําที่ไดมาตรฐาน ชั้น 3 ขนาด 0.60 ม. ทอระบายน้ํา ระบายน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ

สาธารณประโยชน พิกัด จํานวน 76 ทอน ที่กอสราง

18.713950N พรอมบอพัก 11 บอ

98.928558E

(หนาบานนายถนอม) 

บานนาบุก หมูที่ 10
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

183 โครงการบํารุงรักษาระบบ เพื่อใหประชาชนมีน้ําสําหรับ ปรับปรุงระบบปมน้ํา -  - - 100,000 - 1 แหง ประชาชนมีน้ําสะอาดสําหรับ กองชาง

ประปาหมูบาน บานนาบุก อุปโภค - บริโภคที่สะอาด ซับเมิสซิเบิ้ล ระบบไฟฟา อุปโภค - บริโภคอยางเพียงพอ

 หมูที่ 10 ไดมาตรฐาน และสารกรองน้ํา

184 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหประชาชนไดมี กวาง 0.30 ม. ลึก 0.40 ม.  -  -  - 93,000 - รอยละของราง ประชาชนมีรางระบายน้ําที่ กองชาง

คสล. บริเวณถนนสายหลัก ฝงขวา ทางระบายน้ําที่ไดมาตรฐาน ยาว 32.00 ม. ระบายน้ําที่ สามารถระบายน้ําไดอยางมี

บริเวณบานนายสนั่น นันตะญาติ กอสราง ประสิทธิภาพ

บานนาบุก หมูที่ 10

185 โครงการกอสรางวางทอ เพื่อใหประชาชนไดมีทาง วางทอ คสล. ขนาดเสนผาน 318,900  -  -   - - รอยละของ ประชาชนมีรางระบายน้ํา กองชาง

ระบายน้ํา  คสล. พรอมบอพัก ระบายน้ําที่ไดมาตรฐาน ศูนยกลาง 0.60 ม. ทอระบายน้ํา ที่สามารถระบายน้ําไดอยาง

 บริเวณซอย 8 บานนาบุก มอก.ชั้น 3 จํานวน 90 ทอน ที่กอสราง มีประสิทธิภาพ

 หมูที่ 10 พรอมบอพัก จํานวน 12 บอ
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

186 โครงการติดตั้งกระจกเลนสนูน เพื่อใหประชาชนไดรับความ จํานวน 6 จุด 20,700  -  -  - - 6 จุด ประชาชนไดรับความปลอดภัย กองชาง

บริเวณจุดเสี่ยงภายในหมูบาน ปลอดภัยในการคมนาคม ขนาด  24  นิ้ว ในการคมนาคม

 บานนาบุก หมูที่ 10 

หมูที่ 11 บานสันปาสัก

187 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหประชาชนไดมีทาง รางระบายน้ํา กวาง 0.50 ม. 700,000 - - - - รอยละ ของทาง ประชาชนมีทางระบายน้ําที่สามารถ กองชาง

คสล. และถนน คสล. บริเวณ ระบายน้ํา ที่ไดมาตรฐาน ลึกไมนอยกวา 0.70 ม. ระบายน้ํา และ ระบายน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ

ซอย 3 - ซอย 7  บานสันปาสัก และไดรับความปลอดภัย ยาว 143 ม. พรอมบอพัก ถนน คสล. และมีการคมนาคมที่สะดวก

หมูที่  11 ในการคมนาคม จํานวน 2 บอพัก และถนน คสล. ที่กอสราง ปลอดภัยและรวดเร็ว

กวาง 1.50 - 3.50ม.หนา 0.15 ม.

ยาว 143.00 ม. หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 239.00 ตร.ม.



 113

แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

188 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหประชาชนไดมีทาง รางระบายน้ํา คสล.  - 853,000  -  - - รอยละของ ประชาชนมีรางระบายน้ําที่ กองชาง

คสล. และถนน คสล. บริเวณ ระบายน้ําที่ไดมาตรฐาน กวาง 0.50 ม. รางระบายน้ํา สามารถระบายน้ําไดอยางมี

ซอย 7 บานสันปาสัก หมูที่ 11 ลึก 0.70 ม. ที่กอสราง ประสิทธิภาพ

ยาว 142.00 ม.

ถนน คสล. 

กวาง 1.90 - 8.00 ม.

ยาว 141.00 ม. 

หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 395.50 ตร.ม.
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

189 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดรับความ กวาง 5.00 ม.  -  - 410,000  - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคม กองชาง

ซอย 10 บานสันปาสัก ปลอดภัยในการคมนาคม ยาว 142.00 ม. คอนกรีต ที่สะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว

หมูที่ 11 หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ ที่กอสราง

ไมนอยกวา 710.00 ตร.ม.

190 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดรับความ กวาง 2.00 - 5.00 ม. 250,000  - -  - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก กองชาง

ซอย 4 - ซอย 9 บานสันปาสัก ปลอดภัยในการคมนาคม ยาว 170.00 ม. หนา 0.10 ม. คอนกรีต ปลอดภัยและรวดเร็ว

หมูที่ 11 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ที่กอสราง

534.00 ตร.ม. พรอมฝา

เหล็ก  17  ฝา
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

191 โครงการกอสรางลาน คสล. เพื่อใหมีสถานที่ในการ จุดที่ 1 หนาอาคารหลังใหม -  - - 150,000 - 3 จุด มีสถานที่ประกอบกิจกรรม กองชาง

บริเวณฌาปนสถาน ประกอบกิจกรรมไดอยาง กวาง 5.00 - 10.50 ม. ไดอยางสะดวกสบาย

บานสันปาสัก หมูที่ 11 สะดวกสบาย ยาว 6.00 - 15.00 ม.

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

52.50 ตร.ม.

จุดที่ 2 รอบเมรุ

กวาง 7.00 - 15.00 ม.

ยาว 13.00 - 13.50 ม.

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

 90.00 ตร.ม.จุดที่ 3

รอบบอน้ํา กวาง 5.00 - 

9.00 ม.ยาว 13.00 - 
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

13.50 ม.หรือมีพื้นที่ไม

นอยกวา 90.00 ตร.ม.

192 โครงการกอสรางอาคารเอนก เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ อาคาร คสล. 1 ชั้น  -  -  - 563,000 - รอยละ ของ ประชาชนมีสถานที่สําหรับ กองชาง

ประสงค คสล. บริเวณฌาปนสถาน สําหรับประกอบฌาปนกิจ กวาง 5.00 ม. อาคารที่กอสราง การประกอบฌาปนกิจ

บานสันปาสัก หมูที่ 11 ยาว 15.00 ม.

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

75.00 ตร.ม.

193 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดรับความ กวาง 1.70 - 5.00 ม.  -   - 322,000 - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่ กองชาง

บริเวณซอย 9 บานสันปาสัก ปลอดภัยในการคมนาคม ยาว 190.00 ม. คอนกรีต สะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว

หมูที่ 11 หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ ที่กอสราง

ไมนอยกวา 600.00 ตร.ม.

ชวงที่  1  จุดเริ่มตนพิกัด
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

18.714754N

98.936470E

จุดสิ้นสุดพิกัด

18.714653N

ชวงที่  2  จุดเริ่มตนพิกัด

18.714230N

98.937804E

จุดสิ้นสุดพิกัด

18.714613N

98.937728E
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

194 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดรับความ ขนาดกวาง 5.00 ม. 89,000  -  -  - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก กองชาง

บริเวณคลองชลประทาน 20 ปลอดภัยในการคมนาคม ยาว 33.00 ม.

ซาย  บานสันปาสัก หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

หมูที่ 11 หรือมีพื้นที่ คสล. ปลอดภัยและรวดเร็ว

ไมนอยกวา 165.00 ตร.ม. ที่กอสราง

195 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดรับความ ขนาดกวาง 2.30 -3.00 ม. 60,000  -  -  - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่ กองชาง

บริเวณซอย 6 บานสันปาสัก ปลอดภัยในการคมนาคม ยาว 42.00 ม. คสล. สะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว

หมูที่ 11 หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ที่กอสราง

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

112.50 ตร.ม.
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

196 โครงการติดตั้งกระจกเลนสนูน เพื่อใหประชาชนไดรับความ จํานวน 6 จุด 20,700  -  -  - - 6 จุด ประชาชนไดรับความปลอดภัย กองชาง

บริเวณจุดเสี่ยงภายในหมูบาน ปลอดภัยในการคมนาคม ขนาด 24 นิ้ว ในการคมนาคม

บานสันปาสัก  หมูที่ 11

หมูที่ 12 บานตองกายเหนือ

197 โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา เพื่อใหประชาชนไดมี ทอระบายน้ํา คสล. ขนาด 828,000   -  - - - รอยละ ของทอ ประชาชนมีทางระบายน้ําที่ กองชาง

คสล.  บริเวณขางรานกอไผ ทางระบายน้ําที่ไดมาตรฐาน 1.00 ม. มอก. ชั้น 3  ระบายน้ําที่กอสราง สามารถระบายน้ําไดอยาง

 มินิมารท ถึงบานนายมานิต จํานวน 130 ทอน  บอพัก มีประสิทธิภาพ

 พุทธโยธา  บานตองกายเหนือ จํานวน 15 บอ

หมูที่  12

198 โครงการกอสรางสะพานเชื่อม- เพื่อใหประชาชนเดินทาง กวาง 4.00 ม. ยาว 5.00 ม.  - 400,000  -  - - รอยละของสะพาน ประชาชนเดินทางไดสะดวก กองชาง

ทางสาธารณะ กับถนนราชพฤกษ ไดสะดวกและปลอดภัย หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ที่กาอสราง และปลอดภัย

บริเวณขางรานกอไผมินิมารท 20.00 ตร.ม.
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

บานตองกายเหนือ หมูที่ 12

199 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน เพื่อใหประชาชนไดรับความ กวาง 5.90 - 10.50 ม.  - 130,000  -  - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่ กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต บริเวณ ปลอดภัยในการคมนาคม ยาว 54.00 ม. หนาเฉลี่ย แอสฟลทติกคอนกรีต สะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว

หนาวัดตองกาย เชื่อมทางจักรยาน  0.05 ม. หรือมีพื้นที่ ที่เสริมผิว

บานตองกายเหนือ หมูที่ 12 ไมนอยกวา 399 ตร.ม.

200 โครงการติดตั้งสัญญาณจราจร เพื่อปองกันอุบัติเหตุทาง สัญญาณชะลอความเร็ว  - 93,000  -  - - รอยละของสัญญาณ ประชาชนใชเสนทางการ กองชาง

ชะลอความเร็ว และติดตั้ง การจราจรภายในหมูบาน จํานวน 2 จุด  สัญญาณไฟ ชะลอความเร็ว คมนาคมที่สะดวกและ

สัญญาณไฟกระพริบ บริเวณทาง กระพริบ จํานวน 4 จุด และสัญญาณ ปลอดภัย ปองกันอุบัติเหตุ

รวม - ทางแยกภายในหมูบาน ไฟกระพริบ ทางการจราจร

บานตองกายเหนือ หมูที่ 12
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

201 โครงการขยายเขตระบบประปา เพื่อใหประชาชนมีน้ํา ขยายเขตระบบประปา  -  - 700,000  - -  1 แหง ประชาชนมีน้ํา กองชาง

ภูมิภาค  บานตองกายเหนือ อุปโภค - บริโภค เพียงพอ ภูมิภาค อุปโภค - บริโภค

 หมูที่ 12

202 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหประชาชนไดมีทาง กวาง 0.30 ม. ลึก 0.40 ม.  -   -  - 510,000 - รอยละของราง ประชาชนมีรางระบายน้ําที่ กองชาง

คสล. บริเวณถนนสายหลักฝงขวา ระบายน้ําที่ไดมาตรฐาน ยาว 175.00 ม. ระบายน้ําที่ สามารถระบายน้ําไดอยาง

เชื่อมสี่แยกวัดดอยแกว กอสราง มีประสิทธิภาพ

บานตองกายเหนือ หมูที่ 12
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

203 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนไดรับ ถนน คสล. กวาง 5.00 ม.  -  -  - 300,000 - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่ กองชาง

และวางทอระบายน้ํา คสล. ความปลอดภัย ยาว 108.00 ม. หนา คอนกรีต สะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว

พรอมบอพัก บริเวณซอย 10 ในการคมนาคม 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ที่กอสราง

บานตองกายเหนือ หมูที่ 12 ไมนอยกวา 540.00 ตร.ม.

204 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดรับความ ขนาดกวาง 3.00 - 4.00 ม. 24,000  -  -  - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่ กองชาง

บริเวณซอยบานนายชลาลัย ปลอดภัยในการคมนาคม ยาว 15.00 ม. คสล. สะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว

พลประอินทร บานตองกายเหนือ หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ที่กอสราง

หมูที่ 12 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

46.00 ตร.ม.
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

205 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดรับความ ขนาดกวาง 3.00 - 5.00 ม. 25,000  -  -  - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่ กองชาง

บริเวณซอยบานนางเรือน ปลอดภัยในการคมนาคม ยาว 15.50 ม. คสล. สะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว

สละมวง บานตองกายเหนือ หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ที่กอสราง

หมูที่ 12 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

46.00 ตร.ม.

206 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดรับความ ขนาดกวาง 3.50 ม. 108,000  -  -  - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคม กองชาง

บริเวณซอยบานนายบุญเลิศ ปลอดภัยในการคมนาคม หนาเฉลี่ย 0.15 ม. คสล. ที่สะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว

วงศจันทรบานตองกายเหนือ หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ที่กอสราง

หมูที่ 12 210.00 ตร.ม.
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

207 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดรับความ ขนาดกวาง 1.80 - 5.00 ม. 33,000  -  -  - - รอยละ ของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่ กองชาง

บริเวณซอย 7/1 ปลอดภัยในการคมนาคม ยาว 27.00 ม. คสล. สะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว

บานตองกายเหนือ หมูที่ 12 หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ที่กอสราง

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

61.70 ตร.ม.

208 โครงการติดตั้งกระจกเลนสนูน เพื่อใหประชาชน จํานวน 11 จุด 38,100  -  -  - - 11 จุด ประชาชนไดรับความปลอดภัย กองชาง

บริเวณจุดเสี่ยงภายในหมูบาน ไดรับความปลอดภัย ขนาด  24  นิ้ว ในการคมนาคม

บานตองกายเหนือ หมูที่ 12 ในการคมนาคม

209 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน เพื่อใหประชาชน กวาง 2.50 - 3.00 ม. 225,000 - - - - รอยละของถนน ประชาชนไดรับความปลอดภัย กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต แบบ Over - ไดรับความปลอดภัย ยาว 399.50 ม. แอสฟลทติกที่ ในการคมนาคม

Lay บริเวณ ซอย 2  ในการคมนาคม หนา 0.03 ม. พื้นที่ไมนอย ปรับปรุง

บานตองกายเหนือ  หมูที่ 12 กวา 1,171.00 ตร.ม.
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

210 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน เพื่อใหประชาชน กวาง 6.00 - 12.00 ม. 79,000 - - - - รอยละของถนน ประชาชนไดรับความปลอดภัย กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีตแบบ Over - ไดรับความปลอดภัย ยาว 64.00 ม. หนา 0.03 ม. แอสฟลทติกที่ ในการคมนาคม

Lay บริเวณ ซอย 3 ในการคมนาคม พื้นที่ไมนอยกวา 414.00 ปรับปรุง

บานตองกายเหนือ  หมูที่ 12 ตร.ม.

เทศบาลตําบลหนองควาย

211 โครงการกอสรางสนามกีฬาตําบล 1.เพื่อกอสรางสนามกีฬาประจํา กีฬาในรม  คสล. 1 ชั้น 19,235,000 - - - - จํานวน 1 แหง 1.เทศบาลตําบลหนองควาย กองชาง

หนองควาย งานกอสรางสนาม ตําบล 2.เพื่อสงเสริมและ กวาง 40.00 เมตร มีสนามสถานที่ออกกําลังกาย

กีฬาตําบลหนองควาย งานกอสราง สนับสนุนใหเด็ก เยาวชน ยาว 68.00 เมตร สนามกีฬา และสวนสุขภาพ เพื่อให

อาคารกีฬาในรม บานไรกองขิง และประชาชนในพื้นที่ พื้นที่ไมนอยกวา 2,720.00 เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่

หมูที่ 3 ไดรวมกันออกกําลังใชเวลา ตร.ม. ไดออกกําลังกายและใชเวลาวาง

วางใหเกิดประโยชนหางไกล ใหเกิดประโยชนหางไกลจากอบายมุข

จากอบายมุขและสิ่งเสพติด และสิ่งเสพติด 2.มีสถานที่เพื่อ
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

212 โครงการกอสรางสนามกีฬา เพื่อใหประชาชนไดมีสนาม กวาง 4.00 - 12.00 ม. 2,978,500 - - - - 1 แหง ประชาชนมีสนามกีฬาเพื่อ กองชาง

ตําบลหนองควาย งานกอสราง กีฬา  สถานที่ออกกําลังกาย ยาว 390.00 ม. พื้นที่ไม ออกกําลังกาย

ถนน คสล. ภายในสนามกีฬา นอยกวา 2,351.00 ตร.ม.

บานไรกองขิง หมูที่  3

213 โครงการกอสรางสนามกีฬาตําบล เพื่อใหประชาชนไดมีสนาม * อาคารสํานักงาน คสล. 2 ชั้น - 4,996,000 - - - จํานวน 1 แหง 1.เทศบาลตําบลหนองควาย กองชาง

หนองควาย กีฬา สถานที่ออกกําลังกาย กวาง 18.00 ม. ยาว 20.00 มีสนามสถานที่ออกกําลังกาย

* งานกอสรางอาคารสํานักงาน ม.พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา ประชาชนมีสนามกีฬา

2  ชั้น 377.00 ตร.ม. เพื่อออกกําลังกาย

* งานกอสรางลานกิจกรรม * ลานกิจกรรมอเนกประสงค 

อเนกประสงค คสล. คสล. พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา

557.00 ตร.ม. หนา 0.15 ม. 
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

214 โครงการกอสรางอาคาร เพื่อใหประชาชนไดมีสถานที่ อาคาร คสล. 1 ชั้น 1 หลัง 1,859,000  -  -  -  - รอยละ ของ ประชาชนมีสถานที่ในการ กองชาง

เอนกประสงค บริเวณฌาปณกิจ ในการทํากิจกรรมรวมกัน กวาง 12.00 ม. ยาว 20.00 อาคารที่กอสราง ทํากิจกรรมรวมกัน

บานไรเหนือ  บานไรกองขิง หมูที่ 3 ม. พื้นที่ไมนอยกวา 240.00 ตร.ม.

215 โครงการปรับปรุงหลังคาอาคาร เพื่อใหมีสถานที่อํานวย ปรับปรุงหลังคาอาคารอเนก 345,000 - - - - รอยละของ สถานที่มีความพรอมที่จะให กองชาง

อเนกประสงค บริเวณหนา ความสะดวกแกประชาชน ประสงคพรอมจัดทําปาย หลังคาอาคาร บริการประชาชน

สํานักงานเทศบาลตําบล ผูมารับบริการ สแตนเลสตราสัญญลักษณ ที่ปรับปรุง

หนองควาย เทศบาลตําบลหนองควาย

216 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ถนน เพื่อใหมีสถานที่อํานวย ปรับปรุงภูมิทัศนถนน และ 213,000 - - - - รอยละของ สถานที่มีความพรอมที่จะให กองชาง

และทางเดินเทา บริเวณดาน ความสะดวกแกประชาชน ทางเดินเทาบริเวณดานหนา งานนปรับปรุง บริการประชาชน

หนาอาคารสํานักงานเทศบาล ผูมารับบริการ อาคาร สํานักงาน โดยขยาย

ตําบลหนองควาย ทางเทา คสล. ปรับปรุงพื้นที่

ปลูกตนไมดานหนาอาคารสํานักงาน
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

217 โครงการปรังปรุงอาคารปองกัน เพื่อสามารถใหบริการ ปรับปรุงอาคารเดิม และตอ - 120,000 - - - รอยละของ ประชาชนไดรับการบริการ สํานักปลัด

และบรรเทาสาธารณภัยตําบล ประชาชนไดอยางสะดวก เติมหองทํางาน จํานวน 1 อาคารที่ ที่สะดวก และรวดเร็ว

หนองควาย รวดเร็ว หอง ปรับปรุง

218 โครงการกอสรางสนามกีฬา 1. เพื่อกอสรางสนามกีฬา 1. ปรับปรุงพื้นที่สําหรับ 22,500,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 สนามกีฬาประจํา 1. ทต.หนองควายมีสถานที่ สํานักปลัด ฯ

ตําบลหนองควาย ประจําตําบล 2. เพื่อสงเสริม กอสรางสนามกีฬา เดิม 10,000,000 ตําบลหนองควาย ออกกําลังกาย สนามกีฬา และ

และสนับสนุนใหเด็ก เยาวชน 2. กอสรางสนามกีฬา 3 ป) สตง.  จํานวน 1 แหง และสวนสุขภาพ  เด็ก เยาวชน กองชาง

และประชาชนในพื้นที่ ประจําตําบลหนองควาย ตรวจ 5 พ.ย. และประชาชนในพื้นที่ได

ไดรวมกันออกกําลังกาย รวมถึงสิ่งกอสรางอื่น ๆ 61 ออกกําลังกาย และใชเวลาวาง

ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ซึ่งสรางขึ้นเพื่อประโยชน ใหเกิดประโยชนหางไกลจาก

ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ใชสอยสําหรับสนามกีฬา อบายมุข
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

219 โครงการอาคารสํานักงาน เพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 6,800,000 - - - ประชาชนมีความสะดวกใน กองชาง

เทศบาลตําบลหนองควาย และอํานวยความสะดวกแก 2 ชั้น  ขนาดกวาง 9.50 การติดตอราชการ

อาคาร  2  บริเวณสํานักงาน ประชาชนผูมาติดตอ เมตร ยาว 29.70 เมตร

เทศบาลตําบลหนองควาย  ราชการ หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

หมูที่  4  ตําบลหนองควาย 564.30 ตร.ม.

อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

หมูที่  1 บานตองกาย

220 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหประชาชนไดมีทาง กวาง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย - - - 435,000 - - ประชาชนมีรางระบายน้ําที่ กองชาง

คสล. ซอย 5 (ตอโครงการเดิม) ระบายน้ําที่ไดมาตรฐาน 0.40 ม. ยาวรวม 147.00 สามารถระบายน้ําไดอยางมี

จากบานเลขที่ 438 ถึงซอย 12 ม. ประสิทธิภาพ

บานตองกาย  หมูที่  1

รวม 220  โครงการ 70,386,200 17,719,700 20,023,000 12,954,000 5,000,000
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หมูที่ 7 บานเหมืองกุง

1 โครงการปรับปรุงถนนโดยขยาย เพื่อใหประชาชนไดรับความ ขยายไหลทาง คสล. กวาง 1,330,000 898,000 - - - รอยละของถนน ประชาชนมีรางระบายน้ําที่ กองชาง

ไหลทาง  พรอมวางทอ ปลอดภัยในการคมนาคม 0.40 - 2.00 ม. ยาว คสล. และทาง สามารถระบายน้ําไดอยางมี

ระบายน้ํา  คสล. บริเวณถนน และมีทางระบายน้ําที่ได 357.00 ม. หนา 0.15 ม. ระบายน้ําที่ ประสิทธิภาพและมีการ

สายหลัก มาตรฐาน พื้นที่ไมนอยกวา 575.00 กอสราง คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

ตร.ม. วางทอระบายน้ํา คสล. และรวดเร็ว

ขนาด 1.00 ม. จํานวน 

175 ทอน พรอมบอพัก

21 บอ ยาวรวม 196.00

ม.

รวม 1  โครงการ 1,330,000 898,000 0 0 0

     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมอาชีพการ เพื่อสงเสริมอาชีพใหแก สงเสริมอาชีพการปลูกพืช  - 80,000  -  -  - รอยละ 50 ของ ผูเขารับการอบรมนําความรู สํานักปลัดฯ

ปลูกพืชไรดิน หมูที่ 1 ประชาชน หมูที่ 1 ไรดินใหแกประชาชน ผูเขารับการอบรม ที่ไดรับไปประกอบอาชีพ

บานตองกาย บานตองกาย หมูที่ 1 จํานวน 30 คน นําไปประกอบ

อาชีพได

2 โครงการสงเสริมอาชีพกลุม เพื่อสงเสริมอาชีพใหแก สงเสริมอาชีพกลุมไมกลึง  -  - 50,000  -  - รอยละ 50 ของ ผูเขารับการอบรมนําความรู สํานักปลัดฯ

ไมกลึง หมูที่ 1 บานตองกาย ประชาชน หมูที่ 1 ใหแกประชาชน หมูที่ 1 ผูเขารับการอบรม ที่ไดรับไปประกอบอาชีพ

บานตองกาย จํานวน 30 คน นําไปประกอบ

อาชีพได

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

3 โครงการตลาดนัดสินคาเกษตร สรางเครือขายระหวางผูผลิต มีตลาดนัดสินคาเกษตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.จํานวนผูบริโภค เกิดเครือขายผูผลิต ผูจําหนาย สํานักปลัดฯ

ปลอดพิษ อาหารปลอดภัย ผูจําหนายและผูบริโภคสินคา ปลอดพิษ อาหารปลอดภัย ที่เขามาซื้อสินคา และผูบริโภคสินคาเกษตร

เกษตรปลอดสารพิษ ตําบลหนองควาย เกษตรปลอดสาร ปลอดสารพิษ

ที่มีคุณภาพจํานวน 1 แหง พิษ 2.รายได

จากการจําหนาย

สินคาเกษตร

ปลอดสารพิษ
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

4 โครงการฝกอบรมอาชีพ 1. เพื่อพัฒนาความรู ความ 1. สงเสริมอาชีพใหแก 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 50 ของ ผูเขารับการอบรมนํา สํานักปลัดฯ

ตําบลหนองควาย สามารถและสงเสริมอาชีพให ประชาชนทั้งตําบล ผูเขารับการอบรม ความรูที่ไดรับไปประกอบ (ฝายปกครอง)

แกประชาชนตําบลหนองควาย 2. จํานวนผูเขารับการอบรม นําไปประกอบ อาชีพ

2. เพื่อแกไขปญหาความยากจน ทั้งตําบล 50 คน กลุมสตรี อาชีพได

และเศรษฐกิจระดับฐานราก กลุมอาชีพตาง ๆ

โดยการเพิ่มรายไดและลด กลุมวิสาหกิจชุมชน

รายจายของประชาชน และประชาชนตําบล

3. เพื่อใหชุมชนมีความ หนองควาย

เขมแข็งและพัฒนาทองถิ่น

อยางยั่งยืน



 133

แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

5 โครงการงานหัตถกรรมสินคา 1. เพื่อเพิ่มชองทาง จัดแสดงจําหนายสินคา OTOP 150,000 160,000 160,000 160,000 160,000 รอยละของ 1. กลุมผูผลิต ผูประกอบการ สํานักปลัดฯ

ชุมชน (OTOP) ตําบลหนองควาย การจําหนายสินคาจําหนาย  ผลิตภัณฑชุมชนจาก ผูเขารวม OTOP มีชองทางการ (ฝายปกครอง)

อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม สินคาผลิตภัณฑชุมชน กลุมผูผลิต ผูประกอบการทั้ง โครงการมีชอง จําหนายสินคาและมีรายได

และสรางรายไดใหกับชุมชน ตําบลหนองควาย ทางการตลาด เพิ่มขึ้น 2. กลุมผูผลิต จัดการ

2. เพื่อสนับสนุนและพัฒนา และอําเภอหางดง และรายได และการตลาด ผูประกอบการ

ใหกลุมผูผลิตผูประกอบการ เพิ่มขึ้น  OTOP มีทักษะ ดานการ

 OTOP กลุมวิสาหกิจชุมชนไ บริหารได อยางมี

ดเรียนรูทักษะดาน ประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการและการตลาด
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

6 โครงการฝกอบรมและศึกษา เพื่อพัฒนาความรู ผูนําชุมชน ผูบริหาร 250,000 - - - - รอยละของ กลุมเปาหมายสามารถนํา สํานักปลัดฯ

ดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ความสามารถ ใหแก  ทองถิ่น สมาชิกสภา จํานวนผูเขารวม ความรูและพัฒนาศักยภาพ (ฝายปกครอง)

กลุมผูนําชุมชน ผูบริหารทองถิ่น ผูนําชุมชน ผูบริหารทองถิ่น  ขาราชการ และพนักงาน โครงการ ของตนเองได

สมาชิกสภา ขาราชการ สมาชิกสภา ขาราชการ เทศบาลตําบลหนองควาย

และพนักงานเทศบาล และพนักงานเทศบาล 

ตําบลหนองควาย ตําบลหนองควาย

7 โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสราง 1. เพื่ออบรมใหความรูเรื่อง ตัวแทนครอบครัว 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 มีผูเขารวม สตรีและสมาชิกในครอบครัว สํานักปลัดฯ

ความเขมแข็งของครอบครัว สิทธิและหนาที่ของสตรี หมูที่  1 - 12 ในเขต โครงการ ไดเห็นคุณคาของตนเอง (ฝายปกครอง)

ตําบลหนองควาย 2. เพื่อใหสตรีมีเวทีในการ ตําบลหนองควาย ไมนอยกวา รูจักบทบาทหนาที่ของตนเอง

แลกเปลี่ยนเรียนรูไดวิเคราะห จํานวน 20  ครอบครัว รอยละ 80  ลดภาระการดูแลใหแก

สภาพปญหาในครอบครัว จํานวน  50  คน สมาชิกในครอบครัว
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ของตนเองและวิเคราะหืปญหา

ในชุมชนที่อาจสงผลกระทบ

ตอครอบครัวของคนในชุมชน

3. เพื่อสรางโอกาสใหชุมชน

ไดเรียนรูและมีสวนรวมใน

การพัฒนาสถาบันครอบครัว

ซึ่งจะนําไปสูความเขมแข็ง

ของครอบครัวและชุมชน

ตอไป
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

8 โครงการเผยแพรประชาสัมพันธ 1. เพื่อสรางภาพลักษณที่ดี จัดซื้อรถรางสําหรับบริการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวน 1. ตําบลหนองควายมีภาพ สํานักปลัดฯ

แหลงทองเที่ยวตําบล ดานการทองเที่ยวในตําบล นักทองเที่ยวเที่ยวชมแหลง นักทองเที่ยว ลักษณทีดีดานการทองเที่ยว

หนองควาย หนองควาย 2. เพื่อเพิ่ม ทองเที่ยวตําบลหนองควาย และผูสนใจเดิน 2. นักทองเที่ยวและประชาชน

มูลคาแกการทองเที่ยวใน จํานวน 1 คัน ทางมาเยี่ยมชม ทั่วไปสนใจมาเที่ยวชมแหลง

ตําบลหนองควาย และศึกษาดูงาน ทองเที่ยวตําบลหนองควาย

ในตําบล เพิ่มขึ้น

หนองควาย
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

9 โครงการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร 1. เพื่อใหบริการขอมูลแหลง 1. จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนผูเขาชม นักทองเที่ยวสามารถรับทราบ สํานักปลัดฯ

บริการนักทองเที่ยวตําบล ทองเที่ยวและผลิตภัณฑ บริการนักทองเที่ยวตําบล ศูนยขอมูลขาว ขอมูลแหลงทองเที่ยวของ

หนองควาย ตําบลหนองควาย หนองควาย จํานวน 1 แหง สารบริการ ตําบลหนองควายไดอยาง

2. เพื่อเพิ่มชองทางในการ 2. จัดทําปายขอมูลและ นักทองเที่ยว ครบถวนถูกตอง

บริการขอมูลดานการทอง เอกสารประชาสัมพันธ ตําบลหนองควาย

เที่ยวของตําบลหนองควาย แหลงทองเที่ยว ผลิตภัณฑ

ชุมชนตําบลหนองควาย

10 โครงการสงเสริมแหลงทองเที่ยว เพื่อประชาสัมพันธแหลง จัดทําสื่อประชาสัมพันธผาน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 อยางนอย 4 แหลงทองเที่ยวในตําบล สํานักปลัดฯ

ในชุมชนตําบลหนองควาย ทองเที่ยวของตําบล ชองทางตาง ๆ (แผนพับ , ชองทาง หนองควายเปนที่รูจักอยาง

หนองควาย ใหประชาชน คูมือการทองเที่ยว , สื่อวิทยุ กวางขวาง

ในจังหวัด นักทองเที่ยว สปอตรประชาสัมพันธ ฯลฯ)
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ทั้งชาวไทยและตางประเทศ

 รูจักอยางกวางขวาง

11 โครงการประชาสัมพันธ เพื่อเพิ่มชองทางการ กลุมวิสาหกิจชุมชน และ  - 10,000 - - - รอยละของกลุม มีชองทางการจําหนายสินคา สํานักปลัดฯ

ผลิตภัณฑสินคาชุมชน OTOP จําหนายสินคาใหแกผู กลุมเกษตรกรในตําบล วิสหกิจชุมชน ที่หลากหลายใหแกกลุม

ตําบลหนองควาย ประกอบการในตําบล หนองควาย และกลุมเกษตร วิสาหกิจชุมชน และ

หนองควายและขยายฐาน ในตําบล กลุมเกษตรกรในตําบล

ลูกคาใหกวางขวางมากขึ้น หนองควาย หนองควาย
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

12 โครงการผักขางบาน อาหารขางรั้ว 1.เพื่อกระจายรายไดใน ประชาชนในตําบล  - 432,000  -  -  - รอยละ 60 1.มีการกระจายราย สํานักปลัดฯ

ครอบครัวพอเพียง หลีกเลี่ยงสารเคมี ระดับหมูบาน และสงเสริม หนองควาย ของครัวเรือน ไดในระดับหมูบานและสงเสริม (ฝายปกครอง)

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สุขภาพหางไกลจากโรค ไดเขาฝกอบรม สรางสุขภาพหางไกลจากโรค

ไมติดตอที่เกิดจากสารเคมี ไมติดตอที่เกิดจากสารเคมี

2.ลดรายจายในครัวเรือน ที่เปนโทษ

2. มีการศึกษาและพัฒนารวมกัน

ในการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต

เพื่อใหเหมาะแกการเกษตร

พอเพียง

3. ลดรายจายในครัวเรือน
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

13 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุม 1.เพื่อสงเสริมใหผูเขารับการอบรม สมาชิกกลุมสตรี  - 30,000  -  -  - รอยละ 50 ของ 1. ผูเขารับการอบรมสามารถทํา สํานักปลัดฯ

สตรี บานรอยจันทร หมูที่ 6 ทําน้ํายาลางจานใชเองในครัวเรือน บานรอยจันทร ผูเขารับการอบรม น้ํายาลางจานใชเองภายใน (ฝายปกครอง)

2.เพื่อลดรายจายภายในครัวเรือน สามารถทํา ครัวเรือนได

3. เพื่อสรางโอกาสใหชุมชน น้ํายาลางจานได 2. ผูเขารับการอบรมสามารถลด

ไดเรียนรูและมีสวนรวมในการ รายจายภายในครัวเรือนได

พัฒนาสตรี 3. ผูเขารับการอบรมไดมีการ

เรียนรูรวม
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

14 โครงการสงเสริมกลุมอาชีพ 1.เพื่อสงเสริมอาชีพกลุมจักสาน สมาชิกกลุมอาชีพจักสานและ  - 30,000  -  -  - รอยละ 80 ของ 1. สามารถนําความรูที่ไดไป สํานักปลัดฯ

จักสาน  บานรอยจันทร บานรอยจันทร ประชาชนบานรอยจันทร ผูเขารับการอบรม ประกอบอาชีพ (ฝายปกครอง)

หมูที่ 6 2.เพื่อสรางรายไดใหแกกลุมอาชีพ จํานวน 30 คน เขารวมโครงการ 2. สามารถสรางรายไดในการ

จัดสานบานรอยจันทร ประกอบอาชีพ

3. เพื่อสรางโอกาสใหชุมชน 3. ไดมีโอกาสเรียนรูและมี

ไดเรียนรูและมีสวนรวมในให สวนรวมในชุมชน

เกิดความสามัคคี 4. สามารถสืบทอดภูมิปญญา

4. เพื่อสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น ทองถิ่นได

ดานการจักสาน
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

15 โครงการสงเสริมการจัดทําบัญชี 1.เพื่อเสริมสรางกระบวนการ ทุกครัวเรือนในตําบลหนองควาย  - 50,000  -  -  - รอยละ 30 ของ 1.ประชาชนทุกหมูบาน สามารถแกไข สํานักปลัดฯ

ครัวเรือนใหแกประชาชนตามหลัก เรียนรูและการมีสวนรวมของ จํานวน 12 หมูบาน จํานวนครัวเรือน ปญหาหนี้สินในครัวเรือนไดและ (ฝายปกครอง)

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมูบานในการพัฒนาตามหลัก จากขอมูลความ มีเงินออมในครอบครัว

ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จําเปนพื้นฐาน 2.เกิดการบูรณาการทํางานรวมกัน

จังหวัดเชียงใหม 2.เพื่อใหประชาชนสามารถ ระดับตําบล กับหนวยงานตาง ๆ ทุกภาคสวน และ

วางแผนการใชจายในครัวเรือนของตน จัดทําบัญชีครัว สรางความเขมแข็งใหกับหมูบานได

3.เพื่อใหครัวเรือนมีความสามารถ เรือนครบถวน 3.หมูบานในเขตพื้นที่ตําบลหนองควาย

บริหารจัดการแกไขปญหาดานเศรษฐกิจ และตามระยะ เกิดการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ภายในครัวเรือนไดอยางมีประสิทธิภาพ เวลาที่กําหนด เศรษฐกิจพอเพียง
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

16 โครงการศึกษาดูงานและ 1.เพื่อเรียนรูวิธีการพัฒนา ผูนําชุมชน ผูบริหารทองถิ่น  - 100,000 100,000  -  - รอยละของ 1.ผูเขารับการฝกอบรม สํานักปลัดฯ

ฝกปฏิบัติ ณ โครงการ ทางเลือกดวยศาสตร สมาชิกสภา ขาราชการ จํานวนผูเขารวม มีความรูในเรื่องศาสตร

รอยใจรักษ บานหวยสาน พระราชา ในสภาพภูมิ พนักงาน  ทต.หนองควาย โครงการมี พระราชา 2. ผูเขารับการฝก

ต.ทาตอน อ.แมอาย จ.เชียงใหม ประเทศที่คลายคลึงกันเชน ปลัดอําเภอประจําตําบล ความรูในเรื่อง อบรมสามารถเรียนรูวิธีการ

ภูเขา ปา น้ํา ดิน หวย นา พัฒนากรประจําตําบล ศาสตรพระราชา จัดการกับปญหายาเสพติด

ปศุสัตว ประมง หัตถกรรม เกษตรตําบล ในพื้นที่

เปนตน 2. เพื่อเรียนรูวิธีการ เจาหนาที่สาธารณสุขประจํา

จัดการกับปญหายาเสพติด ตําบล และขาราชการ/เจาหนาที่

ในพื้นที่ ประจําสํานักงานทองถิ่นอําเภอ

รวม 16 โครงการ 1,205,000 1,697,000 1,115,000 965,000 965,000
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงคปองกันและ 1 เพื่อลดปริมาณการเผาใน * จัดกิจกรรมใหความรูเรื่อง 15,000 20,000 35,000 35,000 35,000 รอยละปริมาณ จุดความรอน (จุด Hot กองสาธารณสุขฯ

แกไขปญหาหมอกควันไฟปา ที่โลงทุกชนิดในชุมชนในชวง หมกควันไฟปา จุดความรอน spot) ลดลงรอยละ 80

ประกาศหามเผา * จัดกิจกรรมประชาสัมพนธ (จุด Hot Spot) ของปที่ผานมา

2. เพื่อปองกันการเผา เพื่อปองกันและแกไขปญหา

ในพื้นที่ปา มลพิษทางอากาศ

3. เพื่อสงเสริมการลดปริมาณ * จัดกิจกรรมรณรงคงดการ

หมอกควัน เผาในที่โลง

* จัดตั้งกลุมอาสาเฝาระวัง

ไฟปา การทําแนวกันไฟปา

* เก็บใบไมในชุมชน การยอย

กิ่งใบไม

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดลอมเพื่อเปนฐานการพัฒนาอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     3.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดลอมเพื่อเปนฐานการพัฒนาอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     3.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

2 โครงการรักน้ํา รักปา รักษา 1. เพื่ออนุรักษแหลงน้ํา 1 จัดกิจกรรมกอสรางหรือ 5,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1. รอยละของ ฝายชะลอน้ําไดรับการซอมแซม กอง

แผนดิน 2. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ซอมแซมฝายชะลอน้ํา จํานวนฝายชะลอน้ํา และมีพื้นที่เขียวเพิ่มขึ้น สาธารณสุขฯ

3. เพื่ออนุรักษปาไมและ 2จัดการบวชปาหรือการ 2. รอยละของการ

พันธุพืช ปลูกตนไม ปลูกตนไมหรือ

บวชปา

3 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 1. เพื่อดําเนินโครงการ พื้นที่ตําบลหนองควาย - - 10,000 10,000 10,000 รอยละการสมัคร สนองพระราชดําริโครงการ กอง

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อนุรักษพันธุกรรมพืช 12  หมูบาน เขารวมโครงการฯ อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อง สาธารณสุขฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ มาจากมาจากพระราชดําริฯ

 สยามบรมราชกุมารี (อส.พธ.) 2. เพื่ออนุรักษ และดูแล  (อพ.สธ.) และพันธุพืชถูก

รักษาทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษไว

ในทองถิ่น
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดลอมเพื่อเปนฐานการพัฒนาอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     3.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

4 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ํา 1. เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ํา 1. จัดกิจกรรมตรวจสอบ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1. รอยละของน้ํา ประชาชนสามารถดูแลน้ํา กอง

อุปโภคบริโภคในตําบล อุปโภค บริโภค ในพื้นที่ตําบล คุณภาพน้ําอุปโภค บริโภค อุปโภค บริโภค อุปโภคบริโภคใหสะอาด สาธารณสุขฯ

หนองควาย หนองควาย 2. จัดกิจกรรมอบรมให ไดรับการตรวจสอบ ผานเกณฑมาตรฐาน

2. เพื่อใหความรูแกนนํา ความรู ผลการตรวจสอบ 2. รอยละของน้ํา

ในชุมชนในการดูแลคุณภาพน้ํา คุณภาพน้ําใหแกแกนนํา อุปโภค บริโภค ผาน

อุปโภค บริโภค ในชุมชน เกณฑมาตรฐาน

5 โครงการสงเสริมความรูแก เพื่อใหความรูแกนนําในชุมชน 1. จัดกิจกรรมอบรมให - - 10,000 10,000 10,000 รอยละของ แกนนําในชุมชนมีความรูใน กอง

ประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษ ในการอนุรักษน้ําในชุมชน ความรู ในการอนุรักษน้ําในชุมชน ประชาชนที่ไดรับ การอนุรักษน้ําในชุมชน สาธารณสุขฯ

น้ําในชุมชน การใชน้ําอยาง การใชน้ําอยางประหยัด และ การใชน้ําอยางประหยัด การสงเสริม และมีการใชน้ําอยางประหยัด

ประหยัด และการจัดการน้ําเสีย การจัดการน้ําเสียในชุมชน และการจัดการน้ําเสียใน ความรู และมีการจัดการน้ําเสียใน

ในชุมชน ชุมชนใหแกแกนนําชุมชน ชุมชน
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดลอมเพื่อเปนฐานการพัฒนาอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     3.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

6 โครงการจัดการขยะในชุมชน 1. เพื่อสงเสริมการลดและ 1. จัดกิจกรรมธนาคารขยะ 20,000 50,000 70,000 70,000 70,000 รอยละของ ไมมีขยะตกคางในชุมชน กอง

คัดแยกขยะมูลฝอยตาม แลกฝน ปริมาณขยะ และมีวิธีการจัดการขยะ สาธารณสุขฯ

หลักการ  3  Rs 2.จัดกิจกรรมรับซื้อขยะ ที่เก็บขนไปกําจัด ที่ถูกตอง

2. เพื่อจัดตั้งกลุมเครือขาย รีไซเคิล

ขับเคลื่อนการจัดการขยะ 3. จัดกิจกรรมการจัดการขยะ

มูลฝอย อินทรีย

3. เพื่อจัดทําฐานขอมูลขยะ 4. จัดกิจกรรมการทําสิ่งประดิษฐ

มูลฝอย จากวัสดุรีไซเคิล

4. เพื่อไมใหมีขยะตกคางใน 5. จัดกิจกรรมทําน้ําหมัก

พื้นที่ตําบลหนองควาย ชีวภาพ

6. จัดกิจกรรมทําปุยหมักเศษ
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดลอมเพื่อเปนฐานการพัฒนาอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     3.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ใบไม

7. จัดทําฐานขอมูลขยะ

8. จัดทําแผนการรักษาความ

สะอาดในสถานที่สาธารณะ

9. จัดเก็บขยะตามแผนการ

ดําเนินงาน

7 โครงการบริหารจัดการขยะ 1. เพื่อใหเกิดกลไกการคัดแยก 1. จัดกิจกรรมคัดแยกขยะ - 30,000 30,000 30,000 30,000 1. รอยละของ 1.หมูบานในพื้นที่ตําบล กอง

อันตรายในชุมชน ขยะอันตราย และกําจัดอยาง อันตราย หมูบานที่มีการ หนองควายมีการดําเนิน สาธารณสุขฯ

เหมาะสมโดยอาศัยความ 2. จัดกิจกรรมนําสงขยะ คัดแยกขยะอันตราย กิจกรรมคัดแยกขยะ

รวมมือจากประชาชน อันตรายเพื่อไปกําจัดอยาง 2. รอยละของปริมาณ 2. ปริมาณขยะอันตรายไดรับ

2. เพื่อลดปริมาณสารพิษ ถูกวิธี ขยะอันตรายที่ไดรับ การนําสงไปกําจัดอยางถูกวิธี
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดลอมเพื่อเปนฐานการพัฒนาอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     3.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ที่ปนเปอนสูสิ่งแวดลอม การนําสงไปกําจัด

ที่เกิดจากมูลฝอยอันตราย อยางถูกวิธี

รวม 7  โครงการ 50,000 120,000 175,000 175,000 175,000
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอนุรักษและสืบสาน เพื่อสงเสริมการอนุรักษ ประชาชนตําบลหนองควาย 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการสงเสริมการ สํานักปลัดฯ

ประเพณียี่เปงตําบลหนองควาย และสืบสานประเพณียี่เปง จํานวน 12 หมูบาน ที่สงเสริมการอนุรักษ อนุรักษและสืบสานประเพณี

และสืบสานประเพณี ยี่เปง

ยี่เปง

2 โครงการฝกอบรมสงเสริม เพื่อจัดกิจกรรมและดําเนิน ประชาชนตําบลหนองควาย 200,000 200,000 - - - โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการสงเสริมประเพณี สํานักปลัดฯ

ประเพณีศิลปะ และภูมิปญญา การสงเสริมประเพณี ศิลปะ จํานวน 12 หมูบาน ที่สงเสริมการสงเสริม  ศิลปะ และภูมิปญญาทองถิ่น

ทองถิ่น และภูมิปญญาทองถิ่น ประเพณี ศิลปะ และ

ภูมิปญญาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาการอนุรักษ ฟนฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการอนุรักษ ฟนฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

     4.1 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาการอนุรักษ ฟนฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการอนุรักษ ฟนฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

     4.1 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

3 โครงการรับฟงพระธรรมเทศนา เพื่อทํานุบํารุงและสืบทอด ประชาชนตําบลหนองควาย 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการฝกอบรม สํานักปลัดฯ

พระพุทธศาสนา จํานวน 12 หมูบาน ที่ฝกอบรมสงเสริม สงเสริมพระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนา

4 โครงการสรงน้ําพระพุทธรูป เพื่อสงเสริมการอนุรักษและสืบสาน ประชาชนตําบลหนองควาย 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการสงเสริมการอนุรักษ สํานักปลัดฯ

และสรงน้ําพระธาตุวัดภายใน ประเพณีและวัฒนธรรม จํานวน 12 หมูบาน ที่สงเสริมการอนุรักษ และสืบสานประเพณีและ

ตําบลหนองควาย และสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม วัฒนธรรม

5 โครงการสืบสานประเพณี เพื่อสงเสริมการอนุรักษและ ประชาชนตําบลหนองควาย 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการสงเสริมการ สํานักปลัดฯ

ทองถิ่น สืบสานประเพณีและ จํานวน 12 หมูบาน ที่สงเสริมการอนุรักษ อนุรักษและสืบสานประเพณี

วัฒนธรรม และสืบสานประเพณี และวัฒนธรรม

และวัฒนธรรม
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาการอนุรักษ ฟนฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการอนุรักษ ฟนฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

     4.1 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

6 โครงการสืบฮีต สานฮอย เพื่อสงเสริมการอนุรักษ ประชาชนตําบลหนองควาย 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการสงเสริมการ สํานักปลัดฯ

ผอกอยประเพณีปใหมเมือง และสืบสานประเพณี  จํานวน 12 หมูบาน ที่สงเสริมการอนุรักษ อนุรักษและสืบสานประเพณี

และแหไมค้ํา และวัฒนธรรม และสืบสานประเพณี และวัฒนธรรม

7 โครงการอบรมสงเสริมการทํานุ เพื่อจัดกิจกรรมและดําเนิน ประชาชนตําบลหนองควาย 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการสงเสริมประเพณี สํานักปลัดฯ

บํารุงพระพุทธศาสนา การสงเสริมการทํานุบํารุง  จํานวน 12 หมูบาน ที่สงเสริมการสงเสริม ศิลปะ และภูมิปญญาทองถิ่น

 สืบทอด และเผยแพร ประเพณี ศิลปะ และ

พระพุทธศาสนา ภูมิปญญาทองถิ่น

8 โครงการประเพณีวันสงกรานต เพื่ออนุรักษและสืบสาน ประชาชนตําบลหนองควาย - - 200,000 200,000 200,000 รอยละของ ประชาชนในพื้นที่ไดรวมกัน สํานักปลัดฯ

ตําบลหนองควาย วัฒนธรรมและประเพณี  จํานวน 12 หมูบาน ประชาชนเขา อนุรักษและสืบสานประเพณี

อันดีงามของคนไทยใหคง รวมกิจกรรม อันดีงามไดคงอยูสืบไป

อยูสืบไป
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาการอนุรักษ ฟนฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการอนุรักษ ฟนฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

     4.1 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

9 โครงการจัดงานมหกรรม 1. เพื่อเผยแพรภาพลักษที่ดีของอําเภอ จัดสงรถบุปผชาติ จํานวน 1 คันพรอม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละการมี 1. สามารถทําใหนักทองเที่ยวใหเดินทาง สํานักปลัดฯ

ไมดอกไมประดับ อําเภอหางดง หางดง จังหวัดเชียงใหม ขบวนการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน สวนรวม มาทองเที่ยวในพื้นที่อําเภอหางดง เพิ่มมาก และ 

2. เพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมระหวาง ของอําเภอหางดงเขารวมงานมหกรรม ขึ้น เปนการกระตุนเศรษฐกิจโดยรวมของ ที่ทําการปกครอง

หนวยงานราชการ อปท. และประชาชน ไมดอกไมประดังจังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม อําเภอหางดง

ในพื้นที่ 2. ทําใหสวนราชการตาง ๆ อปท. และ

3. เพื่อเสริมสรางเศรษฐกิจของอําเภอ ประชาชนในพื้นที่ไดแสดงบทบาทรวมกัน

หางดง และเศรษฐกิจโดยรวมของจ.เชียงใหม อันเปนการเสริมสรางความสามัคคีในหมูคณะ

4. เพื่อสงเสริมและประชาสัมพันธ 4. ทําใหเยาวชนรุนหลังไดรูจักมรดก

การทองเที่ยวของอําเภอหางดง วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของลานนา

5. เพื่อเปนการแสดงออกและอนุรักษ และสืบสานใหคงอยูตอไป

วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาการอนุรักษ ฟนฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการอนุรักษ ฟนฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

     4.1 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

10 โครงการจัดงานพระราชพิธี 1. เพื่อใหประชาชนทั่วไป ไดรวมแสดงออก 1. จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท 40,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของ 1. ประชาชนทุกหมูเหลาไดรวมกันแสดงออก สํานักปลัดฯ

รัฐพิธี และประเพณีทองถิ่น ถึงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย สมเด็จพระเจาอยูหัว วันเฉลิมพระชนมพรรษา ประชาชนที่ ถึงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย และ 

อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนศูนยรวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ เขารวม 2. ทําใหเกิดความสามัคคีระหวางหนวยงาน ที่ทําการปกครอง

2. เพื่อเกิดความสมานสามัคคีของขาราชการ วันปยมหาราช ตามวัน เวลา และตาม ของรัฐ อปท. ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป อําเภอหางดง

ผูบริหาร อปท. พนักงานรัฐวิสาหกิจ รูปแบบพิธีการที่ทางการราชการกําหนด 3. ทําใหศาสนาวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น

กลุมองคกร และประชาชนทุกหมูเหลา และจัดงานประเพณีตามหวงฤดูกาล อันดีงามไดคงอยูสืบไป

11 อุดหนุนวัดภายในตําบล 1.เพื่อเปนการอนุรักษ จัดงานประเพณีสรงน้ํา 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 รอยละของ 1.เกิดการอนุรักษและสืบทอด สํานักปลัดฯ

หนองควายโครงการสรงน้ํา และสืบทอดประเพณีสรงน้ํา พระธาตุวัดภายในตําบล ประชาชนที่ ประเพณีสรงน้ําพระธาตุ และ

พระธาตุวัดภายในตําบล พระธาตุ 2.เพื่อเปนการ หนองควาย จํานวน 7 วัด เขารวม 2.เกิดการทํานุงบํารุงพระพุทธศาสนา วัดภายในตําบล

หนองควาย ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา 3.เกิดความสามัคคี และความสัมพันธ หนองควาย

อันดีระหวางกัน จํานวน 7 วัด
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาการอนุรักษ ฟนฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการอนุรักษ ฟนฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

     4.1 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

12 อุดหนุนวัดภายในตําบล 1.เพื่อเปนการอนุรักษ จัดงานประเพณีสรงน้ําพระพุทธรูป 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 รอยละของ 1.เกิดการอนุรักษและสืบทอด สํานักปลัดฯ

หนองควายโครงการสรงน้ํา และสืบทอดประเพณีสรงน้ํา วัดภายในตําบลหนองควาย ประชาชนที่ ประเพณีสรงน้ําพระพุทธรูป และ

พระพุทธรูปภายในตําบล พระพุทธรูป 2.เพื่อเปนการ จํานวน 2 วัด เขารวม 2.เกิดการทํานุงบํารุง วัดภายในตําบล

หนองควาย ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา 3.เกิดความ หนองควาย

3.เพื่อเปนการสรางความ สามัคคี และความสัมพันธ จํานวน 2 วัด

สามัคคีและความสัมพันธ อันดีระหวางกัน

อันดีระหวางกัน

รวม 12  โครงการ 551,000 531,000 531,000 531,000 531,000



 156

แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมและสนับสนุน เพื่อสงเสริมและสนับสนุน สภาเด็กและเยาวชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของ สภาเด็กและเยาวชนฯ ไดรับ สํานักปลัดฯ

กิจการสภาเด็กและเยาวชน กิจการสภาเด็กและเยาวชนฯ ตําบลหนองควาย จํานวนเด็กและ การสงเสริมและสนับสนุน

ตําบลหนองควาย เยาวชน

2 โครงการอุยสอนหลาน เพื่อสงเสริมภูมิปญญา เด็กและประชาชนในตําบล 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 รอยละของเด็ก เด็กและเยาวชนไดเรียนรู สํานักปลัดฯ

(สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นใหแก ทองถิ่นใหแกเด็กและ หนองควาย และเยาวชน ภูมิปญญาทองถิ่น

เด็กและเยาวชน) เยาวชน

3 โครงการจางนักเรียนนักศึกษา เพื่อใหเด็กและเยาวชนเกิด เยาวชนในเขตตําบล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เยาวชนมีผลการ เด็กและเยาวชนไดใชเวลาวาง สํานักปลัดฯ

ระหวางปดภาคเรียน การเรียนรูระหวางการเรียน หนองควาย ฝกปฏิบัติงาน ใหเกิดประโยชน  และมีรายได

ไดฝกทักษะและประสบการณ รอยละ 60 ชวงปดเทอม

ในการปฏิบัติงานจริง

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

งบประมาณและที่ผานมา

     5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

งบประมาณและที่ผานมา

     5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

4 โครงการอบรมใหความรูและ เพื่ออบรมใหความรูและพัฒนา เด็กและเยาวชนในตําบล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของ เด็กและเยาวชนผูเขารวม สํานักปลัดฯ

พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ศักยภาพเด็กและเยาวชนใน หนองควาย จํานวนผูเขารวม โครงการ ไดรับการฝกอบรม

ตําบลหนองควาย ตําบลหนองควาย โครงการ  และไดรับความรูและพัฒนาศักยภาพ

5 โครงการศูนยพัฒนาคุณภาพ เพื่อจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ ผูสูงอายุในตําบลหนองควาย 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 รอยละของ ผูสูงอายุในตําบลหนองควาย สํานักปลัดฯ

ชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ ชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ ผูสูงอายุที่เขารวม  ไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ตําบลหนองควาย ตําบลหนองควาย โครงการ และสงเสริมอาชีพ

6 โครงการอาหารกลางวัน 1. เพื่อใหนักเรียนทุกคนได นักเรียนไดรับประทาน 640,000 724,000 684,000 684,000 684,000 รอยละของ 1. นักเรียนทุกคนไดรับ สํานักปลัดฯ

โรงเรียนบานตองกาย รับประทานอาหารกลางวัน อาหารกลางวัน จํานวน ประทานอาหารกลางวันที่มี

ที่มีคุณคาถูกหลักอนามัย เด็กนักเรียน คุณภาพและมีปริมาณที่

เพียงพอ
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

งบประมาณและที่ผานมา

     5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

7 โครงการอาหารกลางวัน 1. เพื่อใหนักเรียนทุกคน นักเรียนไดรับประทาน 508,000 508,000 484,000 484,000 484,000 รอยละของ 1. นักเรียนทุกคนไดรับ สํานักปลัดฯ

โรงเรียนบานฟอน ไดรับประทานอาหาร อาหารกลางวัน จํานวนเด็ก ประทานอาหารกลางวัน

กลางวันที่มีคุณคาถูกหลัก นักเรียน ที่มีคุณภาพและมีปริมาณ

อนามัย ที่เพียงพอ

8 โครงการแขงขันทักษะ 1.เพื่อสงเสริมทักษะทางวิชาการ เด็กและเยาวชนในตําบล 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 เด็กและเยาวชน 1.เปนการสงเสริมทักษะทางวิชาการ สํานักปลัดฯ

ทางวิชาการเพื่อสงเสริมการ และทักษะดานตาง ๆ แกนักเรียน หนองควาย มีความรูความ และทักษะดานตาง ๆ แกนักเรียน

พัฒนาเด็กและเยาวชนตําบล ในเขตตําบลหนองควาย สามารถ ในเขตตําบลหนองควาย

หนองควาย 2.เพื่อใหเด็กไดมีเวทีทดสอบ เพิ่มมากขึ้น 2.เด็กและเยาวชนไดมีเวทีทดสอบ

ความสามารถระดับทองถิ่น รอยละ 20 ความสามารถระดับทองถิ่น

3.เพื่อกระตุนใหเด็กได จากปที่ผานมา 3.เด็กและเยาวชนไดพัฒนา
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

งบประมาณและที่ผานมา

     5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

พัฒนาศักยภาพของตนเอง ศักยภาพของตนเอง

9 โครงการวันเด็กแหงชาติ เพื่อใหเด็กกลาคิด กลาทํา เด็กและประชาชน 200,000 150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละของจํานวน เด็กไดรับความสนุกสนาน สํานักปลัดฯ

 กลาแสดงออกและไดรับ ในตําบลหนองควาย เด็กและประชาชน กลาคิด กลาทําและกลา

ความสนุกสนาน แสดงออก

10 โครงการอาหารกลางวัน 1. เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดรับประทาน นักเรียนไดรับประทาน 1,888,000 1,888,000 2,296,000 2,296,000 2,296,000 รอยละของจํานวน 1. นักเรียนทุกคนไดรับประทานอาหาร สํานักปลัดฯ

โรงเรียนบานสันปาสัก อาหารกลางวันที่มีคุณคาถูกหลักอนามัย อาหารกลางวัน เด็กและประชาชน กลางวันที่มีคุณภาพและมีปริมาณที่เพียงพอ

11 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อใหนักเรียนไดรับประทาน เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนา 135,200 135,200 127,400 127,400 127,400 นักเรียนรอยละ นักเรียนไดรับประทานอาหาร ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บริหารสถานศึกษา อาหารที่มีประโยชนถูกหลัก เด็กเล็กฯ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) 100 ไดรับประทาน ที่มีประโยชนถูกหลกโภชนาการ เทศบาลตําบล

(คาอาหารกลางวัน) โภชนาการ อาหารกลางวัน หนองควาย

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองควาย
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

งบประมาณและที่ผานมา

     5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

12 โครงการสนับสนุนคาใชจาย 1.เพื่อสงเสริมใหนักเรียน หนังสือนิทาน ซีดี 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 นักเรียนรอยละ 1.นักเรียนไดรับการปลูกฝง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บริหารสถานศึกษา (โครงการ รักการอาน  สําหรับนักเรียนในศูนยพัฒนาย 100 มีสื่อนิทาน นิสัยรักการอาน เทศบาลตําบล

นิทานกลอมลูก) 2.เพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็ก เด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองควา ซีดีที่เหมาะสม 2.เด็กมีพัฒนาการสมวัย หนองควาย

กับชวงวัย

13 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อสรรหาวัสดุ อุปกรณ เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนา 44,200 44,200 44,200 44,200 44,200 นักเรียนรอยละ มีวัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บริหารสถานศึกษา สื่อการเรียนการสอนในการ เด็กเล็กเทศบาลตําบล 100 ไดรับ การสอนที่เพียงพอในการ เทศบาลตําบล

(คาจัดการเรียนการสอนรายหัว) สงเสริมพัฒนาการเด็ก หนองควาย การพัฒนา สงเสริมพัฒนาการเด็ก หนองควาย
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

งบประมาณและที่ผานมา

     5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

14 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อใหครูไดรับการพัฒนา ครูของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 100 ครูมีการพัฒนาในทุกดาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บริหารสถานศึกษา (คาใชจายใน ในทุกดาน เทศบาลตําบลหนองควาย ของครูไดรับ เทศบาลตําบล

การพัฒนาขาราชการครูของ การพัฒนาใน หนองควาย

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกร ทุกดาน

ปกครองสวนทองถิ่น)

15 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อใหครูไดรับการพัฒนา ครูของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 100 ครูมีการพัฒนาในทุกดาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บริหารสถานศึกษา (โครงการ ในทุกดาน เทศบาลตําบลหนองควาย ของครูไดรับ เทศบาลตําบล

การพัฒนาครูของศูนยพัฒนา การพัฒนาใน หนองควาย

เด็กเล็กสังกัดองคกรปกครอง ทุกดาน

สวนทองถิ่น)
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

งบประมาณและที่ผานมา

     5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

16 โครงการสนับสนุนคาใชจาย 1.เพื่อใหนักเรียนและครูได นักเรียนและบุคลากรทาง 6,000 6,000 10,000 6,000 6,000 นักเรียนและครู 1.นักเรียนและครูไดเรียนรู ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บริหารสถานศึกษา (โครงการ เรียนรูจากประสบการณตรง การศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รอยละ 90 ได จากประสบการณตรง เทศบาลตําบล

ทัศนศึกษาดูงานคณะครูและ 2.เพื่อใหนักเรียนและครูนํา เทศบาลตําบลหนองควาย เรียนรูนอกสถานที่ 2.นักเรียนและครูนําความรู หนองควาย

นักเรียนของเทศบาลตําบล ความรูที่ไดรับมาประยุกต มาประยุกตใช

หนองควาย)

17 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อจัดกิจกรรมปลูกผักเลี้ยง เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนา 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 นักเรียนรอยละ เด็กไดเรียนรูกิจกรรม ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บริหารสถานศึกษา (โครงการ สัตวใหเด็กในศูนยพัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองควาย 100 ไดรับ การปลูกผัก เลี้ยงสัตว เทศบาลตําบล

เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว เด็กเล็กเทศบาลตําบล การพัฒนา ตามวิถีชีวิตแบบพอเพียง หนองควาย

พระราชดําริฯ) หนองควาย ไดเรียนรูการ

ดําเนินชีวิตแบบพอเพียง
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

งบประมาณและที่ผานมา

     5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

18 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อใหเด็กไดรับฟงธรรมเทศนา เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนา 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 นักเรียนรอยละ นักเรียนไดรวมกิจกรรมรับ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บริหารสถานศึกษา (โครงการ และการเรียนรูกิจกรรมทาง เด็กเล็กเทศบาลตําบล 100 ไดรับการพัฒนา ฟงธรรมะ และกิจกรรม เทศบาลตําบล

วัยใสใสใจธรรมะ) พุทธศาสนา หนองควาย ผานกิจกรรมทาง ทางพุทธศาสนา หนองควาย

พุทธศาสนา

19 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อใหเด็กไดเรียนรูจากครู เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนา 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 นักเรียนรอยละ นัเรียนไดเรียนรูภูมิปญญา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บริหารสถานศึกษา (โครงการ ภูมิปญญาในทองถิ่นกับ เด็กเล็กเทศบาลตําบล 100 ไดรับการพัฒนา ทองถิ่นโดยครูภูมิปญญา เทศบาลตําบล

เรียนรูภูมิปญญาชุมชน) ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น หนองควาย ดานภูมิปญญา ในชุมชน หนองควาย

และเปนการเชื่อมความ ทองถิ่น

สัมพันธระหวางนักเรียน ครู

ภูมิปญญาในทองถิ่น
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

งบประมาณและที่ผานมา

     5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

20 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อจัดซื้อยาสามัญประจํา เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนา 5,000 3,000 3,000 3,000 3,000 นักเรียนรอยละ เด็กรับการบริการสาธารณสุข ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บริหารสถานศึกษา (โครงการจัด บานและยาที่จําเปนสําหรับ เด็กเล็กเทศบาลตําบล 90 ไดรับการดูแล เบื้องตนเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือ เทศบาลตําบล

ซื้อยาสามัญประจําบานและยา เด็ก หนองควาย เจ็บปวย หนองควาย

ที่จําเปนสําหรับเด็ก)

21 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อจัดกิจกรรมแขงขันกีฬา นักเรียน บุคลากร ผูปกครอง 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 รอยละของ เกิดความสามัคคีระหวางเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บริหารสถานศึกษา (โครงการ เชื่อมความสัมพันธของศูนย และผูมีสวนเกี่ยวของใน นักเรียร  ครู ผูปกครองและชุมชน เทศบาลตําบล

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ) พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ผูปกครองและมี หนองควาย

ตําบลหนองควาย ตําบลหนองควาย เกี่ยวของ

ในศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

งบประมาณและที่ผานมา

     5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

22 โครงการปรับปรุงหองเรียน 1.เพื่อใหหองเรียนมีสภาพ ปรับปรุงหองเรียนจํานวน - 18,400  -  -  - รอยละ 100 อาคารเรียนมีความปลอดภัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เหมาะสมสําหรับการติดตั้ง 2 หอง ของจํานวน และเอื้อตอการเรียนรูของเด็ก เทศบาลตําบล

ตําบลหนองควาย เครื่องปรับอากาศ 2.เพื่อให หองเรียนไดรับ หนองควาย

หองเรียนมีอุณหภูมิที่ การปรับปรุง

เหมาะสมและเอื้อตอการ

เรียนรูของนักเรียน
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

งบประมาณและที่ผานมา

     5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

23 โครงการพัฒนาคุณภาพ 1.เพื่อเสริมสรางศักยภาพ อุปกรณตามโครงการ  - 30,700  -  - - รอยละของ 1.นักเรียนมีพัฒนาการสมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

การศึกษาดวยเทคโนโลยี เด็กแรกเกิด 0-5 ป มีพัฒนา พัฒนาคุณภาพการศึกษาดวย จํานวนเด็กเล็กมี 2.ครูผูดูแลเด็กมีความรูทักษะ เทศบาลตําบล

สารสนเทศ DLTV การสมวัย2.เพื่อใหครูผูดูแล เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV พัฒนาการที่ดีขึ้น ในการดูแลเด็ก หนองควาย

เด็กมีความรูทักษะในการ 3.นักเรียนไดรับโอกาสทาง

ดูแลเด็กถูกตอง 3.เพื่อสราง การศึกษาอยางเทาเทียมกัน

โอกาสทางการศึกษาอยางมี

คุณภาพเทาเทียมกัน
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

งบประมาณและที่ผานมา

     5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

24 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อจัดอาหารกลางวันและ เด็กนักเรียนในโรงเรียนอนุบาล 304,500 320,740 330,000 330,000 330,000 นักเรียนรอยละ เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาล

บริหารสถานศึกษา ขนม ผลไม ที่มีประโยชน เทศบาลตําบลหนองควาย 100ไดรับ และขนมผลไมรับประทาน เทศบาลตําบล

(อาหารกลางวัน) มีสารอาหารครบทั้ง 5 หมู ประทานอาหาร หนองควาย

ใหนักเรียนไดรับประทาน กลางวัน

25 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อใหเด็กไดรับการพัฒนา เด็กนักเรียนในโรงเรียนอนุบาล 32,250 33,970 31,820 31,820 31,820 นักเรียนรอยละ เด็กนักเรียนไดรับการพัฒนา โรงเรียนอนุบาล

บริหารสถานศึกษา(คากิจกรรม กิจกรรม พัฒนาผูเรียน เทศบาลตําบลหนองควาย  100 ไดเขารวม ใหสมวัย เทศบาลตําบล

พัฒนาคุณภาพผูเรียน) กิจกรรม หนองควาย

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนองควาย
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

งบประมาณและที่ผานมา

     5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

26 โครงการพัฒนาระบบบริหาร เพื่อสงเสริมระบบการประกัน ผูบริหาร คณะกรรมการ ครู 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 โรงเรียนอนุบาล ผูบริหาร คณะกรรมการ ครู และ โรงเรียนอนุบาล

การศึกษา คุณภาพเพื่อพัฒนาสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มีผลการประกันคุณภาพ บุคลากรทางการศึกษาพัฒนา เทศบาลตําบล

ใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ภายในผานเกณฑ การบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ หนองควาย

ของโรงเรียน รอยละ 50 ขึ้นไป

27 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อสรรหาวัสดุ อุปกรณ เด็กนักเรียนในโรงเรียนอนุบาล 127,500 134,300 125,800 125,800 125,800 เด็กรอยละ 100 มีวัสดุ อุปกรณการศึกษา เพื่อ โรงเรียนอนุบาล

บริหารสถานศึกษา (รายหัว) สื่อการเรียนการสอนในการ เทศบาลตําบลหนองควาย มีวัสดุ อุปกรณ ใชในการพัฒนาเด็กที่เพียงพอ เทศบาลตําบล

สงเสริมพัฒนาการเด็ก ในการเรียนการสอน หนองควาย

จัดกระบวนการเรียนรู
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

งบประมาณและที่ผานมา

     5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

28 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อใหครูผูสอนเกิดความรู ครูผูสอน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 100 ของ ครูผูสอนรับการการพัฒนาความรู โรงเรียนอนุบาล

บริหารสถานศึกษา (โครงการ ความเขาใจเกี่ยวกับเทคนิค ครูผูสอนไดรับ ความสามารถในการจัดประสบการณ เทศบาลตําบล

พัฒนาบุคลากรครูดานการจัด การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน การพัฒนาความรู การเรียนรู หนองควาย

ประสบการณการเรียนรู) เปนสําคัญ การเขียแผนการจัดการ ความสามารถใน

เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัด

และสามารถนําความรูที่ไดรับ ประสบการณการ

ไปพัฒนางานดานการสอนได เรียนรู

อยางมีประสิทธิภาพ
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

งบประมาณและที่ผานมา

     5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

29 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เด็กมีสื่ออุปกรณการเรียนที่เอื้อ เด็กนักเรียนในโรงเรียนอนุบาล 15,000 15,800 14,800 14,800 14,800 นักเรียนรอยละ นักเรียน มีสื่ออุปกรณการเรียน โรงเรียนอนุบาล

บริหารสถานศึกษา ตอการเรียนรู เทศบาลตําบลหนองควาย 100 มีสื่อ ที่เอื้อตอการเรียนรู เทศบาลตําบล

(คาอุปกรณการเรียน) อุปกรณการเรียน หนองควาย

30 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เด็กนักเรียนมีหนังสือเรียน เด็กนักเรียนในโรงเรียนอนุบาล 15,000 15,800 14,800 14,800 14,800 นักเรียนรอยละ 100 นักเรียนมีหนังสือเรียนที่ โรงเรียนอนุบาล

บริหารสถานศึกษา ที่เอื้อตอการเรียนรู เทศบาลตําบลหนองควาย มีหนังสือเรียน เอื้อตอการเรียนรู เทศบาลตําบล

(คาหนังสือเรียน) หนองควาย

31 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เด็กนักเรียนไดรับการสนับสนุน เด็กนักเรียนในโรงเรียนอนุบาล 22,500 23,700 22,200 22,200 22,200 นักเรียนรอยละ 100 นักเรียนไดรับการสนับสนุน โรงเรียนอนุบาล

บริหารสถานศึกษา คาเครื่องแบบนักเรียน เทศบาลตําบลหนองควาย ไดรับการสนับสนุน คาเครื่องแบบนักเรียน เทศบาลตําบล

(คาเครื่องแบบนักเรียน) คาเครื่องแบบนักเรียน หนองควาย
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

งบประมาณและที่ผานมา

     5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

32 โครงการจัดนิทรรศการทาง เพื่อจัดนิทรรศการทางวิชาการ นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการของนักเรียน โรงเรียนอนุบาล

วิชาการ ของนักเรียน ผูปกครอง ชุมชน และผูมีสวนเกี่ยวของ ของนักเรียนและโรงเรียน และโรงเรียน เทศบาลตําบล

ในการจัดนิทรรศการ หนองควาย

33 โครงการศึกษาดูงาน 1.เพื่อใหนักเรียนและครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 90 ของนักเรียน 1.นักเรียนและครูไดเรียนรู โรงเรียนอนุบาล

คณะครูและนักเรียน ไดเรียนรูจากประสบการณตรง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล และครู ไดเรียนรู จากประสบการณตรง เทศบาลตําบล

2.เพื่อใหนักเรียนและครู หนองควาย นอกสถานที่ 2.นักเรียนและครูนําความรูที่ไดรับ หนองควาย

นําความรูที่ไดรับมาประยุกต มาประยุกต

34 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อใหนักเรียนมีทักษะใน เด็กนักเรียนในโรงเรียน - - 4,000 4,000 4,000 นักเรียนรอยละ เด็กนักเรียนมีทักษะการ โรงเรียนอนุบาล

บริหารสถานศึกษา (โครงการ การใชภาษอังกฤษในการ อนุบาลเทศบาลตําบล 100 ไดรับการ สื่อสารภาษาอังกฤษในการ เทศบาลตําบล

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ สื่อสารในชีวิตประจําวัน หนองควาย พัฒนาทักษะ ฟง พูด อาน เขียน และนําไป หนองควาย
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

งบประมาณและที่ผานมา

     5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เบื้องตนสําหรับเด็กปฐมวัย) ภาษาอังกฤษ ใชในชีวิตประจําวันตามวัยได

35 โครงการเสริมทักษะดนตรี เพื่อใหนักเรียนมีทักษะการ เด็กนักเรียนในโรงเรียน - - - - - เด็กรอยละ 100 นักเรียนมีทักษะการเลน/ โรงเรียนอนุบาล

พื้นบานลานนาสําหรับเด็ก เลน/แสดงดนตรีพื้นบาน อนุบาลเทศบาลตําบล ไดเรียนรูการ แสดงดนตรีพื้นบาน เทศบาลตําบล

ปฐมวัย ลานนาใหกับเด็กปฐมวัย หนองควาย เลนดนตรี ลานนา หนองควาย

พื้นบานลานนา

36 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อพัฒนาและสงเสริมให เด็กนักเรียนในโรงเรียน - - 10,000 10,000 10,000 นักเรียนรอยละ นักเรียนมีรางกายแข็งแรง โรงเรียนอนุบาล

บริหารสถานศึกษา (โครงการ นักเรียนมีรางกายแข็งแรง อนุบาลเทศบาลตําบล 80 ไดรวม สุขภาพดี และมีสมาธิ เทศบาลตําบล

สงเสริมกิจกรรมทางกายภาพ สุขภาพดี และมีสมาธิ หนองควาย กิจกรรม หนองควาย

สําหรับเด็กปฐมวัย)
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

งบประมาณและที่ผานมา

     5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

37 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อจัดกิจกรรมการปลูกผัก เด็กนักเรียนในโรงเรียนอนุบาล 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 90 ของนักเรียน เด็กไดเรียนรูการดําเนินชีวิต โรงเรียนอนุบาล

บริหารสถานศึกษา (โครงการ เลี้ยงสัตวใหเด็กไดรูจักการดําเนิน เทศบาลตําบลหนองควาย ไดเรียนรูการดําเนินชีวิต ตามแนวพระราชดําริฯ เทศบาลตําบล

เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว ชีวิตแบบพอเพียงใหกับเด็กใน ตามแนวพระราชดําริ หนองควาย

พระราชดําริ ฯ) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล

หนองควาย

38 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อจัดซื้อยาสามัญประจําบาน เด็กนักเรียนในโรงเรียนอนุบาล 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กนักเรียน เด็กไดรับการบริการสาธารณสุข โรงเรียนอนุบาล

บริหารสถานศึกษา (โครงการ และยาที่จําเปนสําหรับเด็กของ เทศบาลตําบลหนองควาย รอยละ 100 เบื้องตนเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย เทศบาลตําบล

จัดซื้อยาสามัญประจําบาน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล ไดรับการบริการ หนองควาย

เวชภัณฑ และยาที่จําเปน หนองควาย สาธารณสุข

สําหรับเด็ก) เบื้องตนเมื่อเกิด
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

งบประมาณและที่ผานมา

     5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

อุบัติเหตุหรือ

เจ็บปวย

39 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อจัดกิจกรรมแขงขันกีฬา นักเรียน บุคลากร ผูปกครอง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เกิดความสามัคคีระหวางเด็ก ครู โรงเรียนอนุบาล

บริหารสถานศึกษา (โครงการ เชื่อมความสัมพันธของโรงเรียน และผูมีสวนเกี่ยวของในโรงเรียน ผูเขารวมกิจกรรม ผูปกครอง และชุมชน เทศบาลตําบล

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ) อนุบาลเทศบาลตําบลหนองควาย หนองควาย

40 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อใหผูปกครอง/ชุมชน นักเรียนในโรงเรียนอนุบาล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 70 ของผูปกครอง/ นักเรียนไดรับการพัฒนาผานกิจกรรม โรงเรียนอนุบาล

บริหารสถานศึกษา (โครงการ มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม เทศบาลตําบลหนองควาย ชุมชน มีสวนรวม จากผูปกครอง / ชุมชน เทศบาลตําบล

สงเสริมการศึกษาแบบมีสวนรวม) สําหรับเด็ก ในการจัดกิจกรรม หนองควาย
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

งบประมาณและที่ผานมา

     5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

41 โครงการสารสัมพันธพัฒนาเด็ก เพื่อสงเสริมความรวมมือของ นักเรียน บุคลากร ผูปกครอง 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 นักเรียน ผูปกครอง เกิดความสามัคคีระหวางเด็ก ครู โรงเรียนอนุบาล

ผูปกครอง / ชุมชนในการพัฒนา และผูมีสวนเกี่ยวของใน บุคลากร ผูมีสวน ผูปกครอง และชุมชน เทศบาลตําบล

เด็ก โรงเรียน เกี่ยวของเกิดความ หนองควาย

สามัคคีและมี

ทัศนคติที่ดีตอ

โรงเรียน

42 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อใหเด็กไดเรียนรูจากครู เด็กนักเรียนในโรงเรียน 10,000 5,000 5,000 5,000 5,000 นักเรียนรอยละ เด็กไดเรียนรูศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น โรงเรียนอนุบาล

บริหารสถานศึกษา (โครงการ ภูมิปญญาในทองถิ่นเกี่ยวกับ อนุบาลเทศบาลตําบล 90ไดเรียนรู จากครูภูมิปญญาในทองถิ่น เทศบาลตําบล

เรียนรูภูมิปญญาชุมชน) ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น และ หนองควาย ดานภูมิปญญา หนองควาย

เปนการเชื่อมความสัมพันธ ทองถิ่น
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

งบประมาณและที่ผานมา

     5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

ระหวางนักเรียน ครูภูมิ

ปญญาในทองถิ่น

43 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อใหครูไดรับการพัฒนา ครูของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - - 20,000 20,000 20,000 รอยละ 100 ครูมีการพัฒนาในทุกดาน โรงเรียนอนุบาล

บริหารสถานศึกษา (คาใชจาย ในทุกดาน เทศบาลตําบลหนองควาย ของครูไดรับ เทศบาลตําบล

ในการพัฒนาขาราชการครู การพัฒนาใน หนองควาย

ของโรงเรียนในสังกัด อปท. ทุกดาน

44 โครงการสนับสนุนคาใชจาย 1.เพื่อใหเด็กมีสถานที่เลน เด็กนักเรียนในโรงเรียน - - 20,000 20,000 20,000 รอยละ 100 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล โรงเรียนอนุบาล

บริหารสถานศึกษา (โครงการ แบบธรรมชาติ และทํา อนุบาลเทศบาลตําบล นักเรียนมีสนาม ตําบลหนองควายมีสนาม เทศบาลตําบล

สงเสริมการเรียนรูเด็กปฐมวัย กิจกรรมตางๆ มีการเรียนรู หนองควาย เด็กเลน เด็กเลนที่ใหเด็ก ๆ ไดเลน - หนองควาย

ทองถิ่นไทยผานการเลน (สนาม ที่ดีขึ้น เรียนรูกับธรรมชาติ

เด็กเลนสรางปญญา))
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

งบประมาณและที่ผานมา

     5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

45 โครงการสนับสนุนคาใชจาย 1.เพื่อใหเด็กไดรับพัฒนาการ เด็กนักเรียนในโรงเรียน - - 20,000 20,000 20,000 รอยละ 100 เด็กไดรับพัฒนาการทางดาน โรงเรียนอนุบาล

บริหารสถานศึกษา (โครงการ ทางดานรางกาย อารมณ อนุบาลเทศบาลตําบล เด็กไดรับการ รางกาย อารมณ สังคม เทศบาลตําบล

สานสัมพันธพัฒนาเด็ก) สังคม และสติปญญา หนองควาย พัฒนาในทุกดาน และสติปญญา หนองควาย

46 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพ ผูบริหารสถานศึกษา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 100 ผูบริหารสถานศึกษา ครู โรงเรียนอนุบาล

บริหารสถานศึกษา (โครงการ ในการปฏิบัติหนาที่ของ ครู บุคลากรทางการศึกษา ของการจัดการ บุคลากรทางการศึกษามีการ เทศบาลตําบล

เสริมสรางศักยภาพการบริหาร ผูบริหารสถานศึกษา ครู ศึกษามีประสิทธิ จัดการถานศึกษาที่มี หนองควาย

จัดการศึกษา) บุคลากรทางการศึกษา ภาพ คุณภาพ

รวม  46 โครงการ 4,416,150 4,519,810 4,880,020 4,876,020 4,876,020
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมระบบบริการ เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพ สงเสริมระบบบริการ  -  -  - 20,000  - รอยละของ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กอง

สาธารณสุขมูลฐาน หมูที่ 1 ชีวิตที่ดีขึ้น สาธารณสุขมูลฐาน หมูที่ 1 ประชาชนใน สาธารณสุขฯ

บานตองกาย  บานตองกาย หมูที่ 1

2 โครงการรณรงคปองกันและ เพื่อปองกันและแกไขปญหา 1. จัดทําฐานขอมูลสถานการณ 10,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1. จํานวนขอมูล มีขอมูลสถานการณผูติดยาเสพติด กอง

แกไขปญหายาเสพติด ยาเสพติดในชุมชน ผูเสพยาเสพติดในพื้นที่ตําบล ผูติดยาเสพติด เด็กและเยาวชนไดรับการ สาธารณสุขฯ

หนองควาย 2. รอยละของ สงเสริมความรูเพกี่ยวกับ

2. จัดกิจกรรมสงเสริมใหความ ประชาชนไดรับ ยาเสพติด

การสรางภูมิคุมกันยาเสพติด การสงเสริมความรู

ในเด็กและเยาวชนทั้งภายใน

และภายนอกสถานศึกษา

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

     5.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

     5.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

3 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน เพื่อสมทบกองทุนหลัก สมทบเงินเขากองทุนหลัก 250,000 250,000 300,000 300,000 300,000 เชิงปริมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพ กอง

สุขภาพ ประกันสุขภาพแหงชาติ ประกันสุขภาพเทศบาลตําบล กองทุนหลักประกัน เทศบาลตําบลหนองควาย สาธารณสุขฯ

หนองควาย สุขภาพ (สปสช.) ไดรับเงินสมทบ

ไดรับเงินสมทบจาก

เทศบาลตําบล

หนองควาย 

รอยละ 100
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

     5.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

4 โครงการปองกันและ เพื่อปองกันและควบคุม  - ฉีดวัคซีนปองกันโรค 40,000 90,000 50,000 50,000 50,000 1.สุนัขและแมวในพื้นที่ ปองกันการเกิดโรคในสัตว กอง

ควบคุมโรคพิษสุนัขบา โรคพิษสุนัขบาใน พิษสุนัขบาสัตวในพื้นที่ ไดรับการฉีดวัคซีน ควบคุมโรคอยางมี สาธารณสุขฯ

ตําบลหนองควาย ตําบลหนองควาย ตําบลหนองควาย รอยละ 80 จากจํานวน ประสิทธิภาพ

 - อบรมใหความรูเรื่อง ที่สํารวจ

โรคพิษสุนัขบาการฉีดวัคซีน 2.อาสาสมัครปศุสัตว

 ใหแกอาสาสมัครปศุสัตว ตําบลหนองควาย

ตําบลหนองควาย เขารวมการอบรม

และสามารถฉีดวัคซีน

ไดรอยละ 80
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

     5.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

5 โครงการรณรงคปองกันและ เพื่อควบคุมปองกันโรค รณรงคพนยาฆาเขื้อ 5,000  -  -  -  - รอยละของ สามารถควบคุมพื้นที่ที่มี กอง

ควบคุมโรคไขหวัดนก ไขหวัดนกในชุมชน โรคไขหวัดนกในชุมชนกรณี การควบควม การระบาดของไขหวัดนกได สาธารณสุขฯ

เกิดโรคและใหความรูแกนนํา โรคไขหวัดนก อยางมีประสิทธิภาพ

สุขภาพและประชาชน

ตําบลหนองควาย

6 โครงการรณรงคปองกันและ 1.เพื่อควบคุมปองกันโรค ประชาชนในเขตตําบล 10,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละของ ปองกันการเกิดโรคในคน กอง

ควบคุมโรคไขเลือดออก ไขเลือดออกในชุมชน หนองควาย จํานวนผูปวย ควบคุมปองกันโรค สาธารณสุขฯ

2.เพื่อลดอัตราการปวยและ ลดลง อยางมีประสิทธิภาพ

เสียชีวิตจากโรคไขเลือดออก
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

     5.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

7 โครงการรณรงคปองกันและ เพื่อปองกันการระบาด อบรมใหความรูเรื่องโรคเอดส 5,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละของ ประชาชนที่เขารับการอบรมมี กอง

ควบคุมโรคเอดส ของเชื้อเอดสในผูปวย แจกถุงยางอนามัย ประชาชนที่ไดรับ ความรูเรื่องโรคเอดสและ สาธารณสุขฯ

รายใหม ความรู สามารถปฏิบัติตัวไดถูกตอง

8 โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย 1.เพื่อเปนคาสํารวจประชากรสุนัข ประชากรสุนัขและแมว 72,216 72,216 68,400 72,000 72,000 รอยละของสุนัข ไมพบสุนัขและแมวปวย กอง

จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน และลงขอมูลในระบบ Thairabies.net และแมวตาม เปนโรคพิษสุนัขบาในพื้นที่ สาธารณสุขฯ

ศาสตราจารย พลเอกหญิง ตัวละ 6 บาท จํานวนกลุม ตําบลหนองควาย

พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง 2.เพื่อเปนคาวัคซีนพรอมวัสดุ เปาหมายไดรับ

สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟา อุปกรณในการฉีดวัคซีนปองกัน การฉีดวัคซีน

จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ควบคุมโรคพิษสุนัขบา ปองกันและควบคุม

กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี  ตัวละ 30 บาท โรคพิษสุนัขบา
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

     5.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

9 โครงการสงเสริมงานระบบ เพื่อสงเสริมและพัฒนางาน จัดกิจกรรมสงเสริมใหความรู  -  - 30,000 30,000 30,000 รอยละของ ประชาชนมีความรูเกี่ยวกับ กอง

การแพทยฉุกเฉิน ระบบการแพทยฉุกเฉิน แกประชาชนเกี่ยวกับงาน ประชาชนไดรับ งานระบบการแพทยฉุกเฉิน สาธารณสุขฯ

การแพทยฉุกเฉิน การสงเสริม

ใหความรู

10 อุดหนุนโครงการตาม เพื่ออุดหนุนใหคณะกรรมการ อุดหนุนใหหมูบาน  จํานวน 240,000 240,000  -  -  - รอยละของ หมูบานไดรับเงินอุดหนุน กอง

พระราชดําริดานสาธารณสุข หมูบานนํางบประมาณไป 12  หมูบาน ในเขตตําบล หมูบาน ทุกหมูบาน สาธารณสุขฯ

จัดทําโครงการพระราชดําริ หนองควาย ไดรับเงินอุดหนุน

ดานสาธารณสุข รอยละของ
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

     5.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

11 โครงการตามพระราชดําริ เพื่อจัดทําโครงการพระราช หมูบานจํานวน  12  หมูบาน  -  - 240,000 240,000 240,000 หมูบาน หมูบานไดรับเงินอุดหนุน กอง

ดานสาธารณสุข ดําริดานสาธารณสุข อยางนอย ในเขตตําบลหนองควาย ไดรับเงิน ทุกหมูบาน สาธารณสุขฯ

หมูบานละ 3 โครงการ อุดหนุน

12 โครงการศูนยปฏิบัติการ 1. เพื่อใหมีการบริหารจัดการ อาสาสมัครผอดีดี  -  - 30,000 30,000 30,000 รอยละของ ประชาชนเขามีสวนรวมในการ กอง

สุขภาพหนึ่งเดี่ยวระดับตําบล สุขภาพประชาชนแบบมีสวน และ คณะกรรมการ ฯ คณะกรรมการ ฯ บริหารจัดการสุขภาพประชาชน สาธารณสุขฯ

รวมโดยคณะกรรมการ และ และอาสาสมัคร

อาสาสมัครผอดีดี ผอดีดี

2. เพื่อเฝาระวังเหตุการณ

ผิดปกติที่เกี่ยวของกับสุขภาพ

ประชาชนทั้งคน สัตว และ
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

     5.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

สิ่งแวดลอม

3. เพื่อใชแอปพลิเคชั่น PODD

"ผอดีดี" ในการรายงาน

เหตุการณผิดปกติ

13 โครงการสรางเสริมสุขภาพ เพื่อใหมีการจัดตั้งชมรม ผูพิการในเขตเทศบาล  -  - 50,000 50,000 50,000 รอยละของ มีการจัดตั้งชมรมคนพิการใน กอง

ผูพิการ คนพิการในการทํากิจกรรม ตําบลหนองควาย ผูพิการเทศบาล เขตตําบลหนองควาย และคน สาธารณสุขฯ

เพื่อสงเสริมสุขภาพทั้งทาง ตําบลหนองควาย พิการไดรับการสงเสริมสุขภาพ

กาย จิตใจ สังคม และ ทั้งทางกาย จิตใจ สังคม และ

อารมณ อารมณ

รวม 13  โครงการ 632,216 722,216 838,400 862,000 842,000
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการชวยเหลือประชาชน 1. เพื่อชวยเหลือประชาชน ประชาชนภายในตําบล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของ ประชาชนไดรับความชวยเหลือ สํานักปลัดฯ

ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล ที่ประสบปญหาความ หนองควาย  จํานวน  12 ของประชาชน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง เดือดรอนทางสังคมดาน หมูบาน ไดรับความ

จังหวัดเชียงใหม ตาง ๆ 2. เพื่อยกระดับ ชวยเหลือ

คุณภาพชีวิตของผูประสบ

ปญหาความเดือดรอนใหมี

ความเปนอยูที่ดีขึ้น 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

     5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

     5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

2 โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อ 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผูพิการ และผูดูแลผูพิการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละของ 1.ผูพิการ และผูดูแลคนพิการ สํานักปลัด ฯ

สงเสริมชวิตผูพิการตําบล ผูพิการใหมีความรูในการ ตําบลหนองควาย คนพิการหรือ มีความรู สามารถใชชีวิต

หนองควาย ดูแลสุขภาพทั้งกายและจิตใจ จํานวน 12 หมูบาน ผูดูแลคนพิการ ประจําวันได 2. 

และสามารถใชในชีวิต

ประจําวันได 2. เพื่อใหผู

พิการตระหนักความสามารถ

ที่เหลืออยูและรูคุณคาของ

ตนเอง 3. เพื่อใหผูพิการ

มีความรูเรื่องสิทธิตาม

กฎหมาย
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

     5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รวม 2  โครงการ - - 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 คาจางเหมาจัดเก็บขยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ บริหารจัดการงบประมาณ 4,626,230 3,600,000 4,626,230 4,626,230 4,626,230 เชิงปริมาณ ประชาชนมีความพึงพอใจ กองสาธารณสุขฯ

และศักยภาพในการ ดานขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มีการเก็บขยะมูลฝอยและ ในการบริการจัดเก็บขยะ

ปฎิบัติงานบริการประชาชน ใหเปนไปตามวัตถุประสงค สิ่งปฏิกูล ในพื้นที่ตําบล มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลควาย

ดานขยะมูลฝอยและ หนองควาย ครบทุก ของเทศบาลตําบลหนอง

สิ่งปฏิกูลของเทศบาลตําบล 12 หมูบาน

หนองควาย เชิงคุณภาพ

ประชาชนตําบล

หนองควายที่ขอรับ

การบริการไดรับบริการ

เก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม 1  โครงการ 4,626,230 3,600,000 4,626,230 4,626,230 4,626,230

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

     5.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย เพื่อใหประชาชนมีอุปกรณในการ ซื้อเครื่องออกกําลังกายในรม  -  -  - 100,000 100,000 1 แหง ประชาชนมีอุปกรณในการออกกําลังกาย สํานักปลัดฯ

ในรม หมูที่ 5 บานหนองควาย ออกกําลังกาย

2 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย เพื่อใหประชาชนมีอุปกรณในการ ซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง 100,000  -  -  -  - 1 แหง ประชาชนมีอุปกรณในการออกกําลังกาย สํานักปลัดฯ

กลางแจง หมูที่ 9 บานสันทราย ออกกําลังกาย

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

     5.5 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

     5.5 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

3 โครงการกีฬาประชาชน 1.เพื่อสงเสริมใหเยาวชนและประชาชน เยาวชนและประชาชนใน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จัดกิจกรรม/โครงการ 1.เยาวชนและประชาชนในตําบลหนองควาย สํานักปลัดฯ

ตําบลหนองควาย ในตําบลหนองควายไดออกกําลังกาย ตําบลหนองควาย  สนับสนุนสงเสริม ไดออกกําลังกาย

2.เพื่อสงเสริมใหเยาวชนและประชาชน จํานวน 12 หมูบาน อยางนอยปละ 2.เยาวชนและประชาชนในตําบลหนองควาย

ในตําบลหนองควาย ไดใชเวลาวาง 1 ครั้ง ไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

ใหเกิดประโยชน 3.เยาวชนและประชาชนไดฝกทักษะในการ

3.เพื่อสงเสริมใหเยาวชนและประชาชน เลนกีฬา

ในตําบลหนองควายไดฝกทักษะ

การเลนกีฬา
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

     5.5 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

4 โครงการแขงขันกีฬาประชาชน  - เพื่อรวมเปนเจาภาพจัดการแขงขัน ประชาชนในอําเภอหางดง 300,000 300,000 300,000 - - การจัดกิจกรรม 1.เทศบาลตําบลหนองควายไดรวมเปน

อําเภอหางดง กีฬาประชาชนอําเภอหางดง โครงการสนับสนุน เจาภาพจัดการแขงขันกีฬาประชาชน

(ทองถิ่นหางดงเกมส) สงเสริมการ อําเภอหางดง สํานักปลัดฯ

 - เพื่อสงเสริมนักกีฬาเขารวมการ ออกกําลังกาย 2.ประชาชนในอําเภอหางดงไดออกกําลังกาย

แขงขัน อยางนอยปละ 1 ครั้ง ใชเวลาใหเปนประโยชน และฝกทักษะในการเลนกีฬา

5 โครงการเขารวมการแขงขันกีฬา 1.เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเขารวมการแขงขัน เยาวชนและประชาชนในตําบลหนองควาย 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จัดกิจกรรม/โครงการ 1.ไดตัวแทนนักกีฬาเขารวมการแขงขัน สํานักปลัดฯ

ของหนวยงานหรือองคกรทั้ง กีฬา จํานวน 12 หมูบาน สนับสนุนสงเสริม กีฬา

ภาครัฐและภาคเอกชน 2.เพื่อใหประชาชนและเยาวชน อยางนอยปละ 2.เยาวชนและประชาชนไดออกกําลังกาย

สนใจการออกกําลังกายมากขึ้น 1 ครั้ง
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

     5.5 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

6 โครงการแขงขันฟุตบอล 7 คน 1.เพื่อใหเยาวชน ประชาชน เยาวชนและประชาชนในเขต - 50,000 80,000 80,000 80,000 รอยละของจํานวน 1.เยาวชน ประชาชน ไดออก สํานักปลัดฯ

"หนองควายลีก" ไดออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ เทศบาลตําบลหนองควาย เยาวชนและประชาชน กําลังกายอยางสม่ําเสมอ

2.เพื่อใหเยาวชน ประชาชน ที่เขารวมการแขงขัน 2.เยาวชน ประชาชน มีสุขภาพ

มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง พลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ

สมบูรณ 3.เยาวชน ประชาชน ไดแสดงความ

3.เพื่อใหเยาวชน ประชาชน สามารถของตนเอง โดยการเลนกีฬา

ไดแสดงความสามารถของตนเอง 4.ชุมชนมีสามัคคีในหมูคณะ และ

โดยการเลนกีฬา มีน้ําใจเปนนักกีฬาตอกัน

4.เพื่อสรางความสามัคคีในหมูคณะ

และการมีน้ําใจเปนนักกีฬา



194

แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

     5.5 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

7 โครงการสงเสริมศักยภาพ 1.เพื่อสงเสริมใหเยาวชนและประชาชน เยาวชนและประชาชนในตําบลหนองควาย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดกิจกรรม/โครงการ 1.เยาวชนและประชาชนในตําบลหนองควาย สํานักปลัดฯ

ดานกีฬาใหเยาวชนและ ในตําบลหนองควายไดใชเวลาวาง จํานวน 12 หมูบาน สนับสนุนสงเสริม ไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

ประชาชนตําบลหนองควาย ใหเกิดประโยชน อยางนอยปละ 2.เยาวชนและประชาชนไดพัฒนาและ

2.เพื่อสงเสริมใหเยาวชนและประชาชน 1 ครั้ง ฝกทักษะดานกีฬา

ในตําบลหนองควายไดฝกทักษะ

การเลนกีฬา

8 โครงการจัดซื้อวัสดุการกีฬา เพื่อใหประชาชนและเยาวชน เยาวชนและประชาชนใน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนหมูบานใน เยาวชนและประชาชนมี สํานักปลัดฯ

มีอุปกรณกีฬาสําหรับออก ตําบลหนองควาย ตําบลหนองควาย อุปกรณกีฬาสําหรับ

กําลังกาย จํานวน 12 หมูบาน มีอุปกรณกีฬาใช ออกกําลังกาย
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

     5.5 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

9 โครงการจัดซื้อเครื่องออก เพื่อใหประชาชนมีอุปกรณในการ 1.อุปกรณฝกกลามเนื้อ จํานวน 1 เครื่อง 100,000  -  -  - 1 แหง ประชาชนมีอุปกรณในการ สํานักปลัดฯ

กําลังกาย  บานสันทราย ออกกําลังกาย 2.จักรยานนั่งปน จํานวน 1 เครื่อง ออกกําลังกาย

หมูที่ 9 3.จักรยาน Spinning จํานวน 2 เครื่อง

4.มาปรับระดับ จํานวน 1 เครื่อง

10.ดัมเบล SET 20 KG. จํานวน 2 ชุด

11.จักรยานนั่งปน จํานวน 1 เครื่อง

10 โครงการแขงขันฟุตซอล 1. เพื่อใหเยาวชน ประชาชน เยาวชนและประชาชนในเขต  - 50,000  -  -  - เยาวชนและ เยาวชนและประชาชนได สํานักปลัดฯ

"หนองควายลีก" ไดออกกําลังกายอยางสม่ํา เทศบาลตําบลหนองควาย ประชาชนเขา ออกกําลังกาย ทําใหมีสุขภาพ 

เสมอ 2. เพื่อใหเยาวชน รวมการแขงขัน แข็งแรง

ประชาชนมีสุขภาพพลานามัย ไมนอยกวา 

ที่แข็งแรงสมบูรณ 100 คน
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

     5.5 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

3. เพื่อใหเยาวชน ประชาชน

ไดแสดงความสามารถของ

ตนเองโดยการเลนกีฬา

4. เพื่อสรางความสามัคคี

ในหมูคณะและการมีน้ําใจ

นักกีฬา

รวม 10  โครงการ 880,000 780,000 760,000 560,000 560,000
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนับสนุนการจัด เพื่อจายเปนการสงเคราะห ผูปวยเอดสในเขตตําบล 156,000 156,000 156,000 - - รอยละของผูปวย ผูปวยเอดสไดรับการสงเคราะห สํานักปลัดฯ

สวัสดิการทางสังคมแกผูดอย เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส หนองควาย เอดสไดรับการ

โอกาสทางสังคม (เงินอุดหนุน ใหแกผูปวยเอดสที่แพทย สงเคราะห

สําหรับสนับสนุนการสงเคราะห ไดรับการรับรองและทําการ

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส) วินิจฉัย และมีความเปนอยู

ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง

ขาดผูอุปการระดูแล ไมสามารถ

ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

     5.6 แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

     5.6 แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

2 โครงการเสริมสรางสวัสดิการ เพื่อดําเนินการจายเบี้ยยังชีพ คนพิการในเขตตําบล 2,169,600 2,875,200 3,048,000 - - รอยละของผูพิการ คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สํานักปลัดฯ

ทางสังคมใหแกผูพิการ ผูสูงอายุตาม หนองควาย ไดรับการสงเคราะห

และทุพพลภาพ (เงินอุดหนุน หลักประกันดานรายไดแก

สําหรับสนับสนุนสงเคราะห ผูสูงอายุเปนไปตามระเบียบ

เบี้ยความพิการ) กระทรวงมหาดไทยวาดวย

หลักเกณฑการจายเงินเบี้ย

ยังชีพผูสุงอายุของ อปท. 

พ.ศ. 2552 

และที่แกไขเพิ่มเติม
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

     5.6 แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

3 โครงการสรางหลักประกันดาน เพื่อดําเนินการจายเบี้ยยังชีพ ผูสูงอายุไดรับเบี้ยยังชีพ 11,922,000 13,040,000 14,413,200 รอยละของ ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สํานักปลัดฯ

รายไดแกผูสูงอายุ (เงินอุดหนุน ผูสูงอายุตามโครงการสราง ผูสูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผูสูงอายุ

สําหรับสนับสนุนการสงเคราะห หลักประกันดานรายไดแก ไดรับ

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ) ผูสูงอายุเปนไปตามระเบียบ การสงเคราะห

กระทรวงมหาดไทยวาดวย

หลักเกณฑการจายเงินเบี้ย

ยังชีพผูสุงอายุของ อปท. 

พ.ศ. 2552 และที่แกไขเพิ่มเติม

รวม 3  โครงการ 14,247,600 16,071,200 17,617,200 0 0
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝกอบรมซอมแผน เพื่อเปนการเพิ่มทักษะ เจาหนาที่ และประชาชน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 90 ของ เผชิญเหตุการณตาง ๆ สํานักปลัดฯ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการบรรเทาสาธารณภัย จํานวนผูเขารับ  ไดอยางมีประสิทธิภาพ

และความรูใหม ๆ การฝกอบรม

2 โครงการบริหารศูนยอาสาสมัคร เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานของ จัดหาวัสดุ / อุปกรณ ประจําศูนยฯ อปพร. 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง มีวัสดุ / อุปกรณ ที่พรอมสําหรับการปฏิบัติงาน สํานักปลัดฯ

ปองกันภัยฝายพลเรือน ศูนย อปพร. เทศบาลตําบลหนองควาย

3 โครงการปองกันและบรรเทา เพื่อใชจายเมื่อเกิดสาธารณภัย ประชาชนที่ประสบภัย 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละ 90 ของ สามารถบรรเทาความเดือดรอน สํานักปลัดฯ

ความเดือดรอนของประชาชน ในพื้นที่ จํานวนผูประสบภัย ของประชาชนในพื้นที่

ที่เกิดจากสาธารณภัยตางๆ

4 โครงการฝกอบรมใหความรู เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับ 1.อบรมสถานศึกษา จํานวน 1 ครั้ง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 90 ของ สามารถปองกันและระงับ สํานักปลัดฯ

เกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัย การปองกันและระงับอัคคีภัย 2. ผูนําชุมชน / ประชาชนทั่วไป จํานวนผูเขารับ อัคคีภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ

อยางถูกวิธี จํานวน 1 ครั้ง การฝกอบรม

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาการปองกัน บรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยในชุมชน

     6.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาการปองกัน บรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยในชุมชน

     6.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

5 โครงการสงเสริมความรูเกี่ยวกับ เพื่อใหความรูเกี่ยวกับ เจาที่ที่เกี่ยวของ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 90 ของ ประชาชนมีความรู ความเขาใจ สํานักปลัดฯ

สาธารณภัยและการปองกันภัย การปองกันและบรรเทา อปพร.  และผูนําชุมชน จํานวนผูเขารับ เกี่ยวกับสาธารณภัยรูปแบบ

แกประชาชน สาธารณภัยใหกับประชาชน จํานวน 50 คน การฝกอบรม ตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได

6 โครงการพัฒนาบุคลากรให เพื่อพัฒนาศักยภาพการ เจาหนาที่ปองกันและบรรเทา - 10,000 - - - 1 ครั้ง สามารถปฏิบัติงานปองกันและชวยเหลือ สํานักปลัดฯ

เจาหนาที่ปองกันและ ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ สาธารณภัย ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ

บรรเทาสาธารณภัย ของเจาหนาที่ ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ

7 โครงการรณรงคปองกันและ เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ นักทองเที่ยว และผูใชรถ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 90 ทําใหมีความปลอดภัยผูใชรถ สํานักปลัดฯ

ลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล นักทองเที่ยวและผูใชรถและถนน ใชถนน ของผูใชรถ และประชาชน

8 โครงการติดตั้งกลองวงจรปด เพื่อปองกันและรักษาความ 1.กลองโทรทัศนวงจรปดชนิด  -  - 700,000  -  6 จุด ประชาชนภายในหมูบานไดรับการ สํานักปลัดฯ

บริเวณจุดเสี่ยงภายในหมูบาน ปลอดภัยใหแกชีวิตและ เครือขายแบบมุมคงที่ จํานวน 6 ชุด ปองกันและรักษาความปลอดภัย

บานสันทราย หมูที่ 9 ทรัพยสินของคนภายใน 2.อุปกรณแปลงสัญญาณภาพ
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาการปองกัน บรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยในชุมชน

     6.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

หมูบาน จากสายเปน Fiber Optic จํานวน 1 ชุด

3.อุปกรณบันทึกภาพผาน

เครือขาย จํานวน 1 ชุด

4.ตูและกลองกันน้ํา สําหรับ

เก็บอุปกรณ CCTV จํานวน 6 ชุด

5.สาย Fiber Optic Oudoor 

จํานวน 1 ชุด 6.เสาเหล็ก

ขนาดไมนอยกวา 4 นิ้ว 

จํานวน 6 ตน 7.อุปกรณ

กระจายสัญญาณแบบ POE 

จํานวน 6 ชุด 
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาการปองกัน บรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยในชุมชน

     6.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

9 โครงการฝกอบรมหลักสูตร 1. เพื่อใหผูเขารับการอบรม เจาหนาที่  และ อปพร. 30,000  -  -  - รอยละของ 1. ผูเขารับการฝกอบรมมี สํานักปลัดฯ

จัดตั้งอาสาจราจรเทศบาลตําบล  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ เทศบาลตําบลหนองควาย จํานวนผูเขารับ ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ

หนองควาย งานจราจร 2. เพื่อใหผูเขารับ จํานวน  20  คน การอบรม งานจราจร 2. ผูเขารับการฝก

การอบรม ปฎิบัติหนาที่ อบรมสามารถ ปฏิบัติหนาที่

ชวยเหลือดานจราจรในพื้นที่ ชวยเหลือดานจราจรในพื้นที่ตําบลหนอง

ตําบลหนองควายได ควายได

10 โครงการบูรณาการรวมเพื่อแกไข เพื่อบูรณาการรวมกับ การจราจรทางหลวง  - 10,000  -  - รอยละของ หนวยงานที่เกี่ยวของรวมกัน สํานักปลัดฯ

ปญหาการจราจรทางหลวงหมายเลข หนวยงานที่เกี่ยวของในการ หมายเลข 121 หนวยงาน/องคกร แกไขปญหาการจราจร ทางหลวง

121 (ชวงหนาวัดตองกาย) แกไขปญหาการจราจร  (ชวงหนาวัดตองกาย) ที่รวมบูรณากร หมายเลข 121 (ชวงหนาวัดตองกาย)

ทางหลวงหมายเลข 121

 (ชวงหนาวัดตองกาย)
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาการปองกัน บรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยในชุมชน

     6.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

11 โครงการบูรณาการรวมเพื่อแกไข เพื่อบูรณาการรวมกับ การจราจรทางหลวง  - 10,000  -  - รอยละ 80 ของ ประชานมีความพึงพอใจ สํานักปลัดฯ

ปญหาจราจรทางหลวงหมายเลข หนวยงานที่เกี่ยวของในการ หมายเลข 121 ประชาชนที่ใช เพื่อความเปนระเบียบ

121 (ชวงหนาตลาดวิบูลยทอง) แกไขปญหาการจราจร  (ชวงหนาตลาดวิบูลยทอง) เสนทางนี้มีความ เรียบรอยของบานเมือง

ทางหลวงหมายเลข 121 พึงพอใจ

 (ชวงหนาตลาดวิบูลยทอง)

12 โครงการบูรณาการรวมเพื่อแกไข เพื่อบูรณาการรวมกับ ตํารวจ ทหาร ฝายปกครอง 10,000  -  -  - รอยละของ สามารถแกปญหาหาบเร สํานักปลัดฯ

ปญหาหาบเร แผงลอย หนวยงานที่เกี่ยวของในการ ผูประกอบการ แขวงการทาง ฯลฯ หนวยงาน/องคกร แผลลอยได  และประชาชน

ทางหลวงชนบท หมายเลข แกไขปญหาหาบเร แผงลอย ที่รวมบูรณากร มีความพึงพอใจ

3028 (ถนนราชพฤกษ) ทางหลวงชนบทหมายเลข 

3028  (ถนนราชพฤกษ)
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาการปองกัน บรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยในชุมชน

     6.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

13 โครงการรักษาความสงบ เพื่อรักษาความสงบเรียบรอย ประชาชนในเขตตําบล  - 5,000 -  - รอยละ 80 ของ ประชาชนในพื้นที่มีความ สํานักปลัดฯ

เรียบรอยของประชาชน ในพื้นที่ หนองควาย ประชาชนที่เขารวม ปลอดภัยในชีวิตและ

โครงการ ทรัพยสิน

รวม 13  โครงการ 250,000 245,000 910,000 210,000 210,000
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการวันพอแหงชาติ เพื่อจัดกิจกรรมรําลึกถึง ประชาชนในตําบล 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 รอยละของจํานวน เกิดความสามัคคี และปกปอง สํานักปลัดฯ

พระมหากรุณาธิคุณแหง หนองควาย ผูเขารวมโครงการ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย

พระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร

2 โครงการจัดงานพิธีถวายพระพร 1.เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ประชาชนตําบลหนองควาย 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 รอยละของจํานวน เกิดความสามัคคี และปกปองเทิดทูน สํานักปลัดฯ

ชัยมงคลและถวายราชสดุดี ศาสนาและพระมหากษัตริย ผูเขารวมโครงการ สถาบันพระมหากษัตริย

เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส ๒. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง

พระบรมราชชนนีพันปหลวง

4 โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ 1. เพื่อใหประชาชนที่เขารับ ผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนไดมีความรูความ สํานักปลัดฯ

กฎหมายในชีวิตประจําวัน การอบมรมมีความรูดาน พนักงานเทศบาล  ลูกจาง กลุมเปาหมาย เขาใจสามารถนําไปใชใน

กฎหมายที่ใชในชีวิตประจําวัน เทศบาล  กํานัน ผูใหญบาน มีความรูความ ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง

2.เพื่อใหประชาชนสามารถ กลุมองคกร  และประชาชน เขาใจในดาน

นําความรูดานกฎหมายไป ทั่วไป  จํานวน  60  คน กฎหมาย

ใชในชีวิตประจําวันไดอยาง

ถูกตองและเผยแพรตอไปได

5 คาใชจายในการเลือกตั้ง เพื่อเปนคาใชจายในการเลือกตั้ง การเลือกตั้งผูบริหาร , สมาชิกสภาฯ 900,000 300,000 300,000 900,000 900,000 รอยละ 60 การเลือกตั้งเปนไปดวย สํานักปลัดฯ

กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณี และกรณีที่ กกต.สั่งใหมีการ ของประชากร ความถูกตองตามที่กฎหมาย
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

แทนตําแหนงที่วางและ เลือกตั้ง ผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง กําหนด

การเลือกตั้งตาง ๆ

6 โครงการรณรงคเกี่ยวกับ เพื่อรณรงคเผยแพรความรู ประชาชนในตําบลหนองควาย 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 60 ประชาชนมีความรูเกี่ยวกับ สํานักปลัดฯ

การเลือกตั้ง เกี่ยวกับการเลือกตั้งใหแก ของประชากร การเลือกตั้งดวยความถูกตอง

ประชาชนในพื้นที่ ผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง

7 โครงการรณรงคและเผยแพร 1. เพื่อสรางองคความรู ประชาชนในเขตตําบล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละของ ประชาชนมีความรู ความเขาใจ สํานักปลัดฯ

ประชาสัมพันธตอตานการทุจริต ตอตานการทุจริต หนองควาย ประชาชน และตระหนักถึงปญหาการ

ประพฤติมิชอบ 2. เพื่อปลูกจิตสํานึกใหตระหนัก ไดรับความรู มี ทุจริต

ถึงปญหารายแรงของการ ความเขาใจปญหา

ทุจริต การทุจริตและมีจิต

3. เพื่อเผยแพรขาวสารและ สํานึกในการ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

สงเสริมการมีสวนรวมในการ ตอตานการทุจริต

ตอตานการทุจริต และมีจิต

8 โครงการเสริมสรางความรู เพื่อสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละของ สมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น สํานักปลัดฯ

ความเขาใจเกี่ยวกับบทบาท ผูบริหารทองถิ่น และประชาชน พนักงานเทศบาล  พนักงานจาง กลุมเปาหมาย และประชาชนมีความรูความเขาใจ

และอํานาจหนาที่ของสมาชิกสภา ทั่วไป มีความรู ความเขาใจ รวม  50  คน เกี่ยวกับบทบาทและอํานาจหนาที่

ทองถิ่น เกี่ยวกับบทบาทและอํานาจ ของสมาชิกสภาทองถิ่น

หนาที่ของสมาชิกสภาทองถิ่น

9 โครงการอบรมใหความรู เพื่อใหผูเขารวมอบรมไดรับทราบ ผูบริหาร สมาชิกสภา ขาราชการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 90 ผูเขารวมอบรมทราบถึงสิทธิของตนเอง สํานักปลัดฯ

กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสาร สิทธิของตนเองในการรับรูขอมูล ลูกจางประจํา พนักงานจาง ของผูเขารวม ตลอดจนมีความเขาใจที่ถูกตอง

ของทางราชการและกฎหมาย ขาวสารของทางราชการอันเปน และประชาชนตําบลหนองควาย การอบรม ในการขอขอมูลขาวสารของทาง

วาดวยการอํานวยความสะดวก ประโยชนและมีความเขาใจที่ จํานวน  50  คน ราชการ พ.ศ. 2540
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ในการพิจารณาอนุญาต ถูกตองในการขอรับขอมูลขาวสาร

10 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เพื่อใหบริการประชาชนนอก ประชาชนภายในตําบล 40,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 90 ประชาชนไดรับบริการอยาง สํานักปลัดฯ

สถานที่และใหคําปรึกษา หนองควาย ของประชาชน ทั่วถึงและรวดเร็ว

เขารวมโครงการ  

จัดจํานวน 

3 ครั้ง

11 โครงการสงเสริมการมีสวนรวม 1.เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม ผูนําชุมชน ประชาชน สมาชิกสภาฯ 50,000 40,000 40,000 40,000 40,000 รอยละ 90 1.ไดสงเสริมการมีสวนรวมและพัฒนา สํานักปลัดฯ

และพัฒนาศักยภาพในการจัดทํา และพัฒนาศักยภาพในการจัดทํา ผูบริหาร เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ของประชาชน ศักยภาพในการจัดทําแผนพัฒนาและ

แผนพัฒนาและงบประมาณ แผนพัฒนาและการจัดทํางบประมาณ ผูเขารวมโครงการ  งบประมาณรายจายของเทศบาล

รายจายของเทศบาลตําบล รายจายของเทศบาลตําบลหนองควาย ตําบลหนองควาย

หนองควาย 2.เพื่อเสริมสรางความสัมพันธ 2.ไดเสริมสรางความสัมพันธและ
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 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

และการมีสวนรวมในการพัฒนา การมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น

ทองถิ่น 3.ไดเสริมสรางความสามัคคีใหกับ

3.เพื่อเสริมสรางความสามัคคี ผูนําชุมชนประชาชนและเทศบาล

ใหกับผูนําชุมชน ประชาชน และเทศบาลฯ

4.เพื่อนําความรูที่ไดมาวางแผน รายจายใหมีประสิทธิภาพ

พัฒนาและจัดทํางบประมาณ

รายจายใหมีประสิทธิภาพ

12 โครงการประชาสัมพันธกิจกรรม 1.เพื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ผูนําชุมชน กลุมมวลชน 50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 90 ของ 1.ประชาชนสามารถรับรูขอมุล ขาวสาร สํานักปลัดฯ

ของเทศบาลตําบลหนองควาย การดําเนินงานตาง ๆ ใหประชาชนทั่วไป ประชาชนตําบลหนองควาย ชองทางประชาสัมพันธ การดําเนินงานของเทศบาลตําบลหนองควาย

ไดรับทราบ 2.เพื่อเพิ่ม หนวยงานภาครัฐ และเอกชน ที่ประชาชนสามารถ 2.มีชองทางที่หลากหลายในการเผยแพร

ชองทางใหกับประชาชน ติดตามขาวสาร ขอมูลขาวสาร
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 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ในการรับทราบขอมูลขาวสารของ

เทศบาลตําบลหนองควาย

13 โครงการพัฒนาเว็บไซตของ 1.เพื่อปรับปรุงเว็บไซตของเทศบาล เว็บไซตของเทศบาล 10,000 10,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 90 ของ 1.เทศบาลตําบลหนองควาย มีเว็บไซต สํานักปลัดฯ

เทศบาลตําบลหนองควาย ตําบลหนองควาย ใหมีความสมบูรณ ตําบลหนองควาย ชองทาง ที่สามารถถายทอดขอมูลขาวสารไดอยาง

และเหมาะสมตอการใชงาน ประชาสัมพันธที่ มีประสิทธิภาพ

2.เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึง ประชาชนสามารถ 2.ประชาชนสามารถติดตามขาวสาร

ขอมูลขาวสารไดหลากหลายชองทาง ติดตามขาวสาร ไดหลายชองทาง

14 โครงการปรับปรุงบอรด 1.เพื่อจัดใหมีบอรดสําหรับการ ผูนําชุมชน กลุมมวลชน และ - - 13,000 - - รอยละของการ มีบอรดสําหรับการเผยแพร สํานักปลัดฯ

ประชาสัมพันธของเทศบาล เผยแพร ประชาสัมพันธ ประชาชนตําบลหนองควาย ปรับปรุงบอรด ขอมูลขาวสาร ประชาชนสามารถ

ตําบลหนองควาย โครงสราง ทต.หนองควาย หนวยงานภาครัฐ และเอกชน ประชาสัมพันธ ติดตามขาวสารไดอยางสะดวก

2.เพื่อใหประชาชนสามารถ ดําเนินการแลว
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ติดตามขาวสารไดอยางสะดวก เสร็จ

15 โครงการปกปองและเทิดทูน เพื่อสงเสริมการปกปองและ ประชาชนในเขตตําบล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละของผู ประชาชนมีจิตสํานึกเทิดทูน สํานักปลัดฯ

สถาบันสําคัญของชาติ เทิดทูนสถาบันสําคัญ หนองควาย เขารวมโครงการ  สถาบันสําคัญของชาติ

ของชาติ เทิดทูนสถาบันสําคัญของชาติ

16 โครงการอันเนื่องมา เพื่อสนับสนุนโครงการ สงเสริมและสนับสนุน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 ครั้ง โครงการฯ บรรลุวัตถุประสงค สํานักปลัดฯ

จากพระราชดําริและพระราช- อันเนื่องมาจาก ตามโครงการฯ ที่ไดวางไว

เสาวนีย พระราชดําริฯ

17 โครงการเสริมสรางคุณธรรม 1.เพื่อเสริมสรางให 1.จัดกิจกรรมเสริมสราง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ปญหาการทุจริต 1.ผูเขารวมโครงการมีความรู สํานักปลัดฯ

และจริยธรรมและการปองกัน ขาราชการและเจาหนาที่ คุณธรรม จริยธรรมและการ และประพฤติมิชอบ  ความเขาใจเกี่ยวกับคานิยม

การทุจริต ของเทศบาลมีจิตสํานึกคา ปองกันการทุจริต ใหแกผู ในการปฏิบัติงาน และทัศนคติการปองกันการ

นิยมและวัฒนธรรมเรื่อง บริหารทองถิ่นสมาชิกสภา หรือขอทักทวง เฝาระวังทุจริต 2.ผูเขารวม
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ความซื่อสัตยสุจริต เทศบาล ขาราชการ  จากหนวยงานรับ โครงการมีสวนรวมในการและ

2.เพื่อประสานความรวมมือ เจาหนาที่ของเทศบาลและ ตรวจลดลง ตรวจสอบการทุจริตปะพฤติ

หนวยงานภายนอก ประชาชนทั่วไป2.จํานวน รอยละ 80 มิชอบในการปฏิบัติงาน

ในการปองกันและ ผูเขารวมโครงการจํานวน 

ปราบปรามการทุจริต 100 คน

18 โครงการฝกอบรมเพิ่มพูน เพื่อใหบุคลากรไดรับความรู พนักงานเทศบาล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนพนักงาน พนักงานเทศบาล สํานักปลัดฯ

ประสิทธิภาพและพัฒนา  ความเขาใจในการปฏิบัติ  ลูกจางประจํา และ ทั้งหมด มีประสิทธิภาพในการ

บุคลากร งานเพิ่มมากขึ้น พนักงานจาง ปฏิบัติงานมากขึ้น
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

19 โครงการพัฒนาศักยภาพและ 1.อบรมใหความรู ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูบริหาร พนักงานเทศบาลมี สํานักปลัดฯ

ศึกษาดูงาน ผูบริหารทองถิ่น 2.ทัศนศึกษาดูงาน ทองถิ่น ขาราชการ และ สมาชิกสภา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการ พนักงานเทศบาลตําบล ขาราชการและ มากขึ้น

และพนักงานเทศบาลตําบล หนองควาย พนักงานเทศบาล

หนองควาย ตําบลหนองควาย

20 โครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย 1. เพื่อนอมรําลึกถึงพระมหา เสริมสรางความสามัคคีและ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละจํานวน 1. ผูเขารวมโครงการ ฯ เล็งเห็น สํานักปลัดฯ

กรุณาธิคุณของพระบาท จัดกิจกรรมของ อปท. ของผูเขารวม ความสําคัญของการปกครอง

สมเด็จพระจุลจอมเกลา ในวันทองถิ่นไทย บริการ ทองถิ่นของไทย และไดนอมรําลึก

เจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาล สํานักปลัดฯ

2. เพื่อสรางความสามัคคี ที่  5  และไดแสดงออกถึงความ

และการมีสวนรวมของ จงรักภักดีตอสถาบันพระมหา
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา กษัตริย 2. เกิดความสามัคคี

ทองถิ่น ขาราชการ พนักงาน ความสัมพันธอันดี ระหวาง

จางและลูกจาง อปท. และเกิดการมีสวนรวม

ของ อปท.

21 โครงการจัดตั้งศูนยบริการ เพื่อจัดตั้งศูนยบริการงานทะเบียน จัดตั้งศูนยบริการฯ รวมทั้ง  - 1,000,000  -  -  -  1 แหง ประชาชนไดรับการบริการ สํานักปลัดฯ

งานทะเบียนทองถิ่น ทองถิ่นบริการประชาชน ระบบงานทะเบียนทองถิ่น ดานงานทะเบียน

22 โครงการจัดตั้ง / กอสราง เพื่อจัดตั้ง / กอสรางสถานธนานุบาล ประชาชนในตําบลและนอก  - 5,000,000  -  -  - 1 แหง ประชาชนไดรับบริการในอัตราดอกเบี้ยต่ํา สํานักปลัดฯ

สถานธนานุบาล เพื่อบริการประชาชนในพื้นที่ ตําบล สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได

23 โครงการรักษาความเปนระเบียบ เพื่อรักษาความเปนระเบียบ ตําบลหนองควาย  - 100,000  -  -  - 1 ครั้ง มีความเปนระเบียบเรียบรอย สํานักปลัดฯ

เรียบรอยภายในตําบล เรียบรอยในตําบล มากขึ้น

หนองควาย  (งานเทศกิจ)
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

24 โครงการกอสรางโรงเรียน เพื่อกอสรางโรงเรียนสังกัด เด็ก และเยาวชนตําบล  - 1,000,000  -  -  - 1 แหง เพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น สํานักปลัดฯ

สังกัดเทศบาลตําบลหนองควาย เทศบาลตําบลหนองควาย หนองควาย ในดานการศึกษา

25 โครงการกอสรางสถานพยาบาล เพื่อจัดตั้ง / กอสรางสถาน ประชาชนในตําบล  - 1,000,000  -  -  - 1 แหง ประชาชนไดรับการบริการ สํานักปลัดฯ

ประจําตําบลหนองควาย พยาบาลประจําตําบล และนอกตําบล ดานสาธารณสุข

 เพื่อบริการประชาชนในพื้นที่

26 โครงการกอสรางสวนสุขภาพ เพื่อกอสรางสวนสุขภาพและ ประชาชนในตําบล  - 500,000  -  -  - 1 แหง ประชาชนมีสถานที่ออก สํานักปลัดฯ

และสวนสาธารณะประจําตําบล สวนสาธารณะ เพื่อบริการ และนอกตําบล กําลังกายและสถานที่พักผอน

หนองควาย ประชาชนในพื้นที่ หยอนใจ

27 โครงการ คุณ-นะ-ทํา (คุณธรรม) 1. เพื่อสงเสริมใหผูบริหาร จัดฝกอบรม เพิ่ม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1. ระดับความ 1. เกิดประสิทธิภาพในการ กองคลัง

ขาราชการพนักงาน ประสิทธิภาพการจัดซื้อจัด พึงพอใจของผูมา ปฎิบัติงานของคณะกรรมการ (งานพัสดุและทรัพยสิน)

สวนทองถิ่นและประชาชน จาง ใหแกผูนําชุมชน ใชบริการรอยละ จัดซื้อจัดจาง

มีสวนรวมในกระบวนการ ประชาคมในตําบล จํานวน 70 ขึ้นไป 2. ประชาชนมีสวนรวมใน
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

จัดซื้อจัดจาง 2. เพื่อสราง 60 คน 2. มีผูเขารวม การดําเนินงานจัดซื้อจัดจาง

ความรูความเขาใจในบทบาท ประชุมเกิน 3. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง

การมีสวนรวมของคณะ รอยละ 70 มีความรูเรียกรับผลประโยชน

กรรมการจัดซื้อจัดจางของ ของกลุมเปาหมาย จากผูรับจาง

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ที่เขารวม

4. เปนศูนยกลางในการ โครงการเพิ่มขึ้น

ประสานงานระหวาง รอยละ 5 ของ

หนวยงานภาครัฐ เอกชน ผูมาใชบริการ

 และประชาชน ปกอน
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

28 โครงการปรับปรุงขอมูลทะเบียน 1. เพื่อปรับปรุงขอมูลการ 1. จัดทําพิมพเขียว ถาย 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 1. จํานวนผูชําระภาษี ขอมูลทะเบียนทรัพยสิน กองคลัง

ทรัพยสินและเพิ่มประสิทธิภาพ ถือครองเอกสารสิทธิที่ดิน เอกสารสแกน และจางเหมา รายใหมเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ถูกตอง ครบถวน และ (งานแผนที่ภาษีฯ)

การจัดเก็บรายได  ขอมูลผูประกอบการ บริการอื่นๆ 2. ยอดจัดเก็บภาษี เกิดประสิทธิภาพใน

2. เพื่อใหการประเมินภาษี 2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณที่ เพิ่มขึ้นรอยละ 4 การจัดเก็บภาษี

ถูกตอง 3. เพื่อกอใหเกิด จําเปนในการดําเนินงาน 3. ยอดจัดเก็บภาษีได

ความเปนธรรม 4. เพื่อพัฒนา ไมนอยกวารอยละ 70

ระบบโปรแกรมแผนที่ภาษี ของปงบประมาณกอน

และทะเบียนทรัพยสิน
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

29 โครงการประชาสัมพันธ เพื่อประชาสัมพันธระยะเวลา จัดทําปายประชาสัมพันธ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1. จํานวนผูชําระภาษี เกิดประสิทธิภาพใน กองคลัง

การจัดเก็บภาษี และขั้นตอนการชําระภาษี การชําระภาษีภายในตําบล รายใหมเพิ่มขึ้นรอยละ 5 การจัดเก็บภาษีประจําป (งานพัฒนารายได)

ประจําป และเผยแพรเอกสารแผนพับ 2. ยอดจัดเก็บภาษี และลดยอดลูกหนี้

ประชาสัมพันธ เพิ่มขึ้นรอยละ 4

3. ยอดจัดเก็บภาษีได

ไมนอยกวารอยละ 70

30 โครงการเพื่อนภาษี สงเสริมการมีสวนรวมของ 1.จัดทําปายประชาสัมพันธ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1. มีผูเขารวมประชุม เกิดประสิทธิภาพใน กองคลัง

ประชาชนในตําบลหนองควาย เครือขายเพื่อนภาษี เกินรอยละ 70 ของ การจัดเก็บภาษีประจําป (งานพัฒนารายได)

สรางจิตสํานึกที่ดี กระตุน 2. จัดฝกอบรมใหความ กลุมเปาหมายที่เขา และลดยอดลูกหนี้

ใหเกิดความกระตือรือรน รูแกเครือขายผูประกอบการ รวมโครงการ

ในการชําระภาษีอยางตรงเวลา ที่เขารวมโครงการ จํานวน 50 คน

 ครบถวน ถูกตอง และ 2. มีผูเขารวมเครือขาย

เปนธรรม เพิ่มขึ้นรอยละ 2 
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

3. เครือขายเพื่อนภาษี

มีความรูความเขาใจ

ในกระบวนการจัดเก็บ

และสามารถบอกตอได

31 โครงการศูนยรวมขาวการจัดซื้อ 1.เพื่อเปนสถานที่กลางสําหรับ มีสถานที่กลาง ณ ที่วาการอําเภอ 220,000  -  -  -  - ศูนยรวมขาวการ 1.หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น กองคลัง

จัดจางของ อปท. อ.หางดง เปนศูนยรวมขาวการจัดซื้อจัดจาง หางดง เพื่อใชเปนศูนยรวมขาว จัดซื้อจัดจาง ในเขต อ.หางดง มีศูนยรวมขาวการ และ

ประจําปงบประมาณ ของหนวยการบริหารราชการ การจัดซื้อจัดจางของหนวย จํานวน 1 แหง ซื้อหรือการจาง ที่จัดไวเปนสถานที่กลาง อปท.ในอ.หางดง

พ.ศ. 2561 สวนทองถิ่น การบริหารราชการสวนทองถิ่น 2.ประชาชนไดรับความสะดวกในการ จํานวน 11 แหง

2.เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึง ในเขต อ.หางดง จํานวน 1 แหง รับรูขาวการจัดซื้อจัดจาง

ขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจาง

32 โครงการอบรมชี้แจงทําความ เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บ ฝกอบรมใหแกผูประกอบการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1. มีผูเขารวมประชุม เกิดประสิทธิภาพใน กองคลัง

เขาใจเกี่ยวกับภาษีกับ รายได และสรางความรู ในเขตพื้นที่ตําบลหนองควาย เกินรอยละ 70 ของ การจัดเก็บภาษีประจําป (งานพัฒนารายได)

ผูประกอบการ ความเขาใจใหแก จํานวน 150 คน กลุมเปาหมายที่เขา และลดยอดลูกหนี้
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ผูประกอบการ รวมโครงการ

2. ผูเขารวมอบรม

มีความรูความเขาใจ

ในกระบวนการจัดเก็บ

และสามารถบอกตอได

ในกระบวนการจัดเก็บ

และสามารถบอกตอได

33 โครงการสนับสนุนการดําเนิน 1. เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ 1. เพื่อจายเปนคาใชจาย 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1. สามารถบันทึกขอมูล 1. สามารถปฏิบัติงานในระบบ กองคลัง

การจัดทําระบบบัญชี การปฏิบัติ งานดานการเงินและบัญชี ในการปรับปรุงระบบ ไดครบถวนทั้ง 4 ระบบ บัญชีคอมพิวเตอรไดถูกตอง (งานการเงินและบัญชี)

คอมพิวเตอรขอององคกร งานพัสดุ และงานจัดเก็บรายได อินเตอรเน็ต ไดแก ระบบงบประมาณ ครบถวน

ปกครองสวนทองถิ่น (E-Laas) 2. เพื่อสงเสริมใหผูบริหาร และ 2. ฝกอบรมใหแกเจาหนาที่ ระบบขอมูลรายรับ 2. บุคลากรในหนวยงานสามารถ

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีความรูความ ผูบริหาร ของเทศบาล ระบบขอมูลรายจาย ปฏิบัติงานดวยระบบบัญชี

เขาใจในการจัดทําและบันทึกบัญชี จํานวน 30 คน และระบบขอมูลบัญชี คอมพิวเตอรได
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ดวยระบบคอมพิวเตอร (E-laas) 2. รอยละ 80 ของผู 3. สามารถนําขอมูลที่ไดจาก
เขารับการฝกอบรม มี การบันทึกบัญชีดวยระบบ
ความรูความเขาใจ เกี่ยว คอมพิวเตอรมาใชในการบริหาร
กับการใชงานในระบบบันทึกบัญชีดวยคอมฯ งานและตัดสินใจของผูบริหารไดอยางถูกตอง

34 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูล จางเหมาวางระบบจัดซื้อวัสดุ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 สามารถพัฒนาระบบ เกิดประสิทธิภาพในการบริหาร กองคลัง

การจัดเก็บขอมูลแผนที่ภาษี ใหรวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพและ และดําเนินการอื่น ๆ เพื่อใหพรอม ฐานขอมูลของทะเบียน จัดการขอมูล

และทะเบียนทรัพยสิน ประสิทธิผล ตอบสนองการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน ทรัพยสินไดไมนอยกวา

ไดอยางดียิ่ง รอยละ 60

35 โครงการพัฒนาฐานขอมูลและ 1. เพื่อพัฒนางานพัฒนา จัดทําระบบจัดเก็บขอมูล - - 278,700 - - 1. มีการพัฒนา เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติ กองคลัง

ระบบเชื่อมโยงฐานขอมูลเพื่อการ รายไดและงานแผนที่ภาษีและ จํานวน 1 ชุด ระบบฐานขอมูล งานดานฐานขอมูล  สามารถ (งานแผนที่

ใชประโยชนรวมกัน ทะเบียนทรัพยสินใหมีการ 2. สามารถใชงาน เขาใชงานในระบบได ภาษีและ

จัดเก็บขอมูลสําหรับใชในการ ในระบบไดอยาง อยางตอเนื่อง รวดเร็ว ทะเบียน

ปฏิบัติงานครอบคลุม ครบถวน ตอเนื่องมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น ทรัพยสิน)
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7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

และเปนปจจุบัน 2. เพื่อพัฒนา มากยิ่งขึ้น

ระบบเชื่อมโยงฐานขอมูล

ทะเบียนทรัพยสิน

36 โครงการปรับปรุงสภาพแวดลอม 1. เพื่อสรางบรรยากาศและ ผูบริหาร  สมาชิกสภา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูบริหาร 1.บุคลากรในหนวยงานมีการรับรู สํานักปลัดฯ

เพื่อสรางบรรยากาศการทํางาน สิ่งแวดลอมในสถานที่ทํางาน เทศบาล  และบุคลากร สมาชิกสภา ขาราชการ ขอมูลขาวสารตาง ๆ อยางทั่วถึง

ใหดีขึ้น 2.เพื่อใหบุคลากร เทศบาลฯ พนักงานเทศบาล และเปนไปในแนวทางเดียวกัน

มีสวนรวมในการปรับปรุง และประชาชน 2.ประชาชนที่มาติดตอราชการ

งานและสถานที่ทํางาน ผูมาติดตอราชการ ไดรับรูขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน

3. เพื่อใหสถานที่ทํางาน

สะอาด และเปนระเบียบ

เรียบรอย 4. เพื่อใหบุคลากร 

สามารถปฏิบัติงานไดอยาง
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

สะดวกรวดเร็ว และประหยัด

ทรัพยากร

37 โครงการฝกอบรมคุณธรรม 1.เพื่อใหผูเขารวมโครงการ ฯ ผูบริหาร พนักงานเทศบาล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูบริหาร 1.ผูเขารวมโครงการฯ ไดรับการฝกอบรม สํานักปลัดฯ

จริยธรรมสําหรับผูบริหาร ไดรับการฝกอบรมดานคุณธรรม ลูกจางประจํา พนักงานจาง สมาชิกสภา ขาราชการ ดานคุณธรรม จริยธรรม

สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจาง จริยธรรม โดยการใชหลักคุณธรรม และสมาชิกสภาเทศบาลตําบล และพนักงานเทศบาล 2.ผูเขารวมโครงการฯ สามารถ

และพนักงานจาง และจริยธรรมเปนแนวปฏิบัติ หนองควาย จํานวน 82 คน ตําบลหนองควาย นําความรูที่ไดรับมาประยุกตใชใน

2.เพื่อใหผูเขารวมโครงการฯ การดําเนินชีวิตประจําวัน และ

นําความรูที่ไดรับมาประยุกต ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

ใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน และมีความสุข

และปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธภาพและมีความสุข
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7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

38 โครงการปรับปรุงระบบหอ เพื่อปรับปรุงระบบหอกระจายขาว หมูบานในตําบลหนองควาย  - 1,230,000  -  - รอยละของหมูบาน ประชาชนในหมูบานสามารถรับฟง สํานักปลัดฯ

กระจายขาวเทศบาล ของเทศบาลใหสามารถใชงานได หมูที่ 1 , 2 , 3 (บานกองขิง), 4 , 5 ที่ไดรับการ ขาวสารผานหอกระจายขาวของ

ตําบลหนองควาย อยางมีประสิทธิภาพ (บานน้ําจําและหัวทุง),7,9 และ หมูที่ 12 ปรับปรุงระบบหอกระจายขาว เทศบาลไดตามปกติ

39 คาพวงมาลัย ชอดอกไม เพื่อจัดซื้อพวงมาลัย ชอดอกไม จัดซื้อพวงมาลัย ชอดอกไม  - 1,000 2,000 2,000 2,000.00 5 กิจกรรม มีพวงมาลัย  ชอดอกไม สํานักปลัดฯ

กระเชาดอกไมและพวงมาลา กระเชาดอกไม และพวงมาลา กระเชาดอกไม และพวงมาลา กระเชาดอกไมและพวงมาลา

สําหรับใชในงานพิธีตาง ๆ สําหรับใชในงานพิธีตาง ๆ

หรืองานกิจกรรมของเทศบาล หรืองานกิจกรรม ของเทศบาล

40 โครงการจัดงานพิธีถวายพระพร 1.เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ประชาชนตําบลหนองควาย  - 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละของ 1. ประชาชนไดรวมเทิดทูน สํานักปลัดฯ

ชัยมงคลและถวายราชสดุดี ศาสนาและพระมหากษัตริย ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ จํานวนผูเขารวม สถาบันชาติ ศาสนา และพระ

เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส ๒. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระ พนักงานเทศบาล โครงการ มหากษัตริย 2. ประชาชนได

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา บาทสมเด็จพระปรเมนทร ลูกจางประจํา รวมนอมรําลึกในพระมหา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
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     7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รัชกาลที่ 10 รามาธิบดีศรีสินทรมหา พนักงานจาง สังกัดเทศบาล กรุณาธิคุณ

วชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ตําบลหนองควาย

41 โครงการฝกอบรมการจัดทํา เพื่อใหผูเขารวมอบรมสามารถ ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ  - 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของ ผูเขารับการอบรม สํานักปลัดฯ

องคความรูคูองคกร (Knowledge เขาใจแนวทางและ พนักงาน ขาราชการ ลูกจางประจํา จํานวนผูเขารับ เขาใจและตระหนัก

Management : KM) วัตถุประสงคและประโยชน เทศบาลตําบลหนองควาย การอบรม ถึงประโยชนใน

ในการรวบรวมและจัดทําองค การรวบรวมองค

ความรูในองคกร ความรูในองคกร

42 โครงการพัฒนาและปรับปรุง เพื่อรองรับการใหบริการดาน ประชาชนและผูมาขอรับบริการ  - 15,000 15,000 - - รอยละของ ศูนยขอมูลขาว สํานักปลัดฯ

ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบล ขอมูลขาวสารแกประชาชน ขอมูลขาวสาร ณ เทศบาลตําบล ประชาชนที่ได สารของเทศบาล

หนองควาย ไดอยางมีประสิทธิภาพและ หนองควาย รับขอมูลขาวสาร ตําบลหนองควาย 

มีความเหมาะสม ไดอยางสะดวก
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

43 กิจกรรมปลูกรักผานรวง เพื่อปลูกฝงและสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น เยาวชนและประชาชน  -  -  -  - รอยละ 50 เยาวชนและประชาชนไดรวมอนุรักษ สํานักปลัดฯ

ควงดามเคียวควงดามเคียวเกี่ยว และการดําเนินชีวิตตามปรัชญา ในตําบลหนองควาย ของเยาวชนและประชาชน และสืบสานภูมิปญญาทองถิ่นและ

รวงขาว ของเศรษฐกิจพอเพียง ที่รวมโครงการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

44 กิจกรรมการปลูกตนไมใน เพื่ออนุรักษทรัพยากร เยาวชนและประชาชนในตําบล  -  -  -  - รอยละ 50 เยาวชนและประชาชนไดรวมอนุรักษ สํานักปลัดฯ

วันสําคัญของชาติ ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หนองควาย ของเยาวชนและประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ที่รวมโครงการ

45 กิจกรรม 5 ส ในวันสําคัญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ขาราชการ และพนักงานจาง  -  -  -  - 1 ครั้ง ขาราชการ พนักงานจางในสังกัด สํานักปลัดฯ

ของชาติ ปฏิบัติงานของขาราชการ ในสังกัดเทศบาลตําบลหนองควาย เทศบาลตําบลหนองควาย เกิดจิตสํานึก

พนักงานจางในสังกัดเทศบาล ในการปฏิบัติหนาที่ และทํางาน

ตําบลหนองควาย ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

46 กิจกรรมการแขงขันกีฬาภายใน เพื่อสงเสริมสุขภาพและความสามัคคี ขาราชการ และพนักงานจาง  -  -  -  - 1 ครั้ง ขาราชการ พนักงานจางในสังกัด สํานักปลัดฯ

เทศบาลตําบลหนองควาย ในหมูคณะ ในสังกัดเทศบาลตําบลหนองควาย เทศบาลตําบลหนองควาย มีสุขภาพ

แข็งแรง มีความสามัคคีในหมูคณะ

47 กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อสงเสริมศักยภาพของเยาวชน เยาวชนและประชาชนในตําบล  -  -  -  - รอยละ 50 เยาวชนและประชาชนไดรับการพัฒนา สํานักปลัดฯ

โดยมูลนิธิเอ็มทูคิดส และประชาชน หนองควาย ของเยาวชนและประชาชน และสงเริมดานภาษาตางประเทศ

48 กิจกรรมเฝาระวังการกอเหตุ เพื่อดําเนินการเฝาระวังและปองกัน 1.ออกตรวจตราพื้นที่เสี่ยง  -  -  -  - - 12 หมูบาน พื้นที่ตําบลหนองควาย สํานักปลัดฯ

ความไมสงบเรียบรอยในพื้นที่ การเกิดเหตุความไมสงบเรียบรอย ภายในตําบลหนองควาย มีความปลอดภัยสงบเรียบรอย

ตําบลหนองควาย ในเขตพื้นที่ตําบลหนองควาย 2.ตั้งจุดตรวจบริเวณงานปองกัน

รวมกับทุกภาคสวนในพื้นที่ และบรรเทาสาธารณภัย

ตําบลหนองควาย
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

49 โครงการบริการถึงที่ 1.เพื่ออํานวยความสะดวก จัดหนวยใหบริการเคลื่อนที่ - - - - - 1. ยอดจัดเก็บ เกิดประสิทธิภาพใน กองคลัง

รับชําระภาษีถึงบาน ใหแกประชาชนผูที่อยู เพื่อรับชําระภาษีนอกสถานที่ ภาษีเพิ่มขึ้น การจัดเก็บภาษีประจําป (งานพัฒนารายได)

ออกหนวยใหบริการประชาชน ในขายที่ตองชําระภาษี ใหครอบคลุม 12 หมูบาน รอยละ 4 และลดยอดลูกหนี้

2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในเขตตําบล 2.ยอดลูกหนี้

การจัดเก็บรายไดโดย ไมเกินรอยละ

สามารถจัดเก็บภาษีตาง ๆ 10 ของผูที่อยู

ไดอยางครบถวน ถูกตอง ในขายที่ตอง

และทันตามกําหนดเวลา ชําระภาษี
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

50 โครงการออกสํารวจขอมูล 1.เพื่อเปนการเพิ่ม ออกสํารวจขอมูลผูประกอบ - - - - - 1. จํานวนผูที่อยู เกิดประสิทธิภาพใน กองคลัง

ผูประกอบการภาษีที่ดินและ ประสิทธิภาพและเพิ่มรายได การภาษีโรงเรือนและที่ดิน ในขายผูชําระ การจัดเก็บภาษีประจําป (งานแผนที่ภาษี

สิ่งปลูกสราง โดยสามารถจัดเก็บภาษีตางๆ  และภาษีปายใหครอบคลุม ภาษีเพิ่มขึ้น และลดยอดลูกหนี้ และทะเบียน

ไดอยางทั่วถึง และแลวเสร็จ 12 หมูบานในเขตตําบล รอยละ 3 ทรัพยสิน)

ภายในกําหนดระยะเวลาได

อยางครบถวนถูกตองเปน  

ธรรมและสะดวกรวดเร็ว

 2.เพื่อเปนฐานขอมูลในการ

จัดเก็บภาษี 3.เพื่อประโยชน

ในการบริหารงานของ

เทศบาลตําบลหนองควาย
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

4.เพื่อใหประชาชนเกิดความ

รูความเขาใจในการชําระ

ภาษีมากขึ้น 5.เพื่อให

ประชาชนตระหนักถึง

บทบาทหนาที่ของตน

ในเรื่องการเสียภาษี

 และเต็มใจที่จะเสียภาษี

มากขึ้น
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

51 โครงการศูนยขอมูลขาวสาร เพื่อสงเสริมการรับรูขอมูล ศูนยขอมูลขาวสารประจํา - - - - ศูนยขอมูล 1.มีศูนยฯของเทศบาลประจํา สํานักปลัดฯ

ของเทศบาลประจําหมูบาน ขาวสารและอํานวยความสะดวก หมูบาน จํานวน 12 หมูบาน ขาวสาร หมูบาน

แกประชาชนใหเขาถึงขอมูล  / ศูนย จํานวน 12 2.ประชาชนมีโอกาสเขาถึง

ขาวสารไดมากขึ้น  ศูนย ขอมูลขาวสารไดสะดวกมากขึ้น

52 โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากร 1.เพื่อมอบรางวัลใหกับผูไดรับ พนักงานเทศบาล - - - - พนักงานที่ไดรับ 1.บุคลากรที่ไดรับคัดเลือกมีขวัญ สํานักปลัดฯ

ดีเดน การคัดเลือกเปนบุคลากรดีเดน ลูกจางประจํา คัดเลือก จํานวน และกําลังใจในการปฏิบัติราชการ

ประจําป 2561 พนักงานจาง 1 คน 2.มีแบบอยางที่ดีใหกับบุคลากร

2.เพื่อประกาศเกียรติคุณและ ลูกจาง ในสังกัดเทศบาล เทศบาลตําบลหนองควาย

ยกยองเชิดชูเกียรติใหกับผูไดรับ ตําบลหนองควาย 3.สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ

การคัดเลือกเปนบุคลากรดีเดน ใหกับบุคลากรเทศบาลตําบลหนองควาย

ประจําป 2561 4.ประชาชนและสังคมไดรับทราบ
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

3.เพื่อใหผูไดรับคัดเลือกเปน ถึงกิจกรรมของเทศบาลตําบล

บุคลากรดีเดน และบุคคลรอบขา หนองควาย แสดงถึงการบริหาร

เกิดความภาคภูมิใจ ตามหลักธรรมาภิบาล

4.เพื่อคัดเลือกบุคลากรดีเดน

ที่สามารถเปนแบบอยางที่ดี

ใหกับองคกรและสังคมได

รวม 52  โครงการ 1,745,000 10,811,000 1,283,700 1,577,000 1,577,000
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการคลีนิคชาง สรางความมีสวนรวมของ 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 การตรวจรับการจาง 1.ประชาชนมีสวนรวมในการ กองชาง

ประชาชนในการตรวจสอบ ประสิทธิภาพในการพิจารณา โครงการกอสราง ตรวจสอบดูแลโครงการกอสราง

ดูแลโครงการกอสรางในการ แบบแปลนและการควบคุม เปนไปดวยความ 2.ประชาชนมีความรูความเขาใจ

ควบคุมงานตลอดถึงการตรวจรับ งานกอสรางแตละปงบประมาณ ถูกตองเรียบรอย ในการพิจารณาแบบกอสราง

การจางขอโครงการโครงสราง 2.เสริมสรางควารู เทคนิคประชาคม การควบคุมงาน ตลอดจนถึงการ

พื้นฐานประจําปงบประมาณ ในตําบล จํานวน 50 คน ตรวจรับการจาง

รวม 1  โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

 

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     7.2  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ. 02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต  - 851,000  -  - รอยละของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก แผน

บริเวณถนนสายคลองชลประทาน ปลอดภัยในการคมนาคม ขนาดกวาง 4.00 ม. หนาเฉลี่ย แอสฟลทติกที่ ปลอดภัยและรวดเร็ว ยุทธศาสตร

FTO บานตองกาย หมูที่ 1 0.05 ม. ยาว 385.00 ม. กอสราง จังหวัด

อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา เชียงใหม

1,540.00 ตร.ม.

2 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน เพื่อใหประชาชนไดรับความ กวาง 4.00 ม. ยาว 840.00 ม. 990,000  -  -  - รอยละของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก แผน

แอสฟลทติกคอนกรีต (Over - Lay) ปลอดภัยในการคมนาคม หนาเฉลี่ย 0.05 ม. แอสฟลทติกที่ ปลอดภัยและรวดเร็ว ยุทธศาสตร

ถนนสาย ชม.ถ. 200 - 07 มีพื้นที่ไมนอยกวา ปรับปรุง จังหวัด

แยกทางหลวง 108 - บานขุนเส หมูที่ 8 3,360.00 ตร.ม. บํารุงรักษา เชียงใหม

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาทองเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและทองถิ่น

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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แบบ ผ. 02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาทองเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและทองถิ่น

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

3 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน เพื่อใหประชาชนไดรับความ กวาง 4.00 ม. ยาว 450.00 ม. 510,000  -  -  - รอยละของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก แผน

แอสฟลทติกคอนกรีต (Over - Lay) ปลอดภัยในการคมนาคม หนาเฉลี่ย 0.05 ม. แอสฟลทติกที่ ปลอดภัยและรวดเร็ว ยุทธศาสตร

ถนนสาย ชม.ถ. 200 - 06 มีพื้นที่ไมนอยกวา ปรับปรุง จังหวัด

108 - บานเหมืองกุง หมูที่ 7 1,732.00 ตร.ม. บํารุงรักษา เชียงใหม

4 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน เพื่อใหประชาชนไดรับความ กวาง 3.80 - 7.50 ม.  - 1,116,000  - รอยละของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก แผน

แอสฟลทติกคอนกรีต (Over - Lay) ปลอดภัยในการคมนาคม ยาว 860.00 ม. แอสฟลทติกที่ ปลอดภัยและรวดเร็ว ยุทธศาสตร

ถนนสาย ชม.ถ. 200 - 08 หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ปรับปรุง จังหวัด

ถนนสวนแยกงานราชพฤกษ - มีพื้นที่ไมนอยกวา บํารุงรักษา เชียงใหม

ตองกายเหนือ หมูที่ 12 3,733.50 ตร.ม.



 238

แบบ ผ. 02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาทองเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและทองถิ่น

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ เพื่อใหประชาชนไดรับความ กวาง 4.00 ม. หนา 0.05 ม.  -  -  - 770,000 รอยละของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก ประสานแผน

Over-Lay ดวยแอสฟลทคอนกรีต ปลอดภัยในการคมนาคม ยาว 515.00 ม. หรือมีพื้นที่ แอสฟลทติกคอนกรีต ปลอดภัยและรวดเร็ว จังหวัด

บริเวณถนนสายหลักบานฟอน ไมนอยกวา 2,203.75 ตร.ม. ที่ปรับปรุง เชียงใหม

ม.2 ต.หนองควาย เชื่อมบานเวียงดง บํารุงรักษา

ม.11 ต.น้ําแพร อ.หางดง จ.เชียงใหม

6 โครงการกอสรางถนน คสล. และ เพื่อใหประชาชนไดรับความ ถนนกวาง 4.50 - 7.00 ม.  -  -  - 3,121,000 รอยละของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก แผน

วางทอระบายน้ํา คสล. พรอมบอพัก ปลอดภัยในการคมนาคม ยาว 837.00 ม. หนา 0.15 ม. คสล. ปลอดภัยและรวดเร็ว ยุทธศาสตร

ถนนสายหลักบานตนเกวน มีพื้นที่ไมนอยกวา 4,070.00 ตร.ม. ที่กอสราง จังหวัด

หมูที่ 4 ทอระบายน้ํา คสล. มอก. ชั้น 3 เชียงใหม

ขนาด 0.60 ม. 175 ทอน
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แบบ ผ. 02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาทองเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและทองถิ่น

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

พรอมบอพัก 18 บอ

7 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน เพื่อใหประชาชนไดรับความ กวาง 4.00 - 18.00 ม.  -  -  - 2,986,000 รอยละของ ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก แผน

แอสฟลทติกคอนกรีต (Over - Lay) ปลอดภัยในการคมนาคม ยาว 1,685,.00 ม. ถนนแอสฟลทติก ปลอดภัยและรวดเร็ว ยุทธศาสตร

ถนนสายบานรอยจันทร  หมูที่ 6 หนาเฉลี่ย 0.05 ม. มีพื้นที่ คอนกรีต จังหวัด

เชื่อมบานขุนเส หมูที่ 8 ไมนอยกวา 7,465,.00 ที่ปรับปรุง เชียงใหม

ตร.ม.

รวม 7  โครงการ 1,500,000 851,000 1,116,000 3,891,000 2,986,000
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แบบ ผ. 02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2,561 2,562 2,563 2,564 2,565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสรางเสริมคุณภาพ เพื่อใหมีการจัดตั้งชมรม * จัดกิจกรรมตั้งชมรมผูพิการ - - 50,000 50,000 50,000 * จํานวนชมรม * มีชมรมผูพิการจํานวน 1 ชมรม กองสาธารณสุข

ผูพิการ คนพิการในการทํากิจกรรม * จัดกิจกรรมการประชุม ผูพิการ * คณะกรรมการผูพิการเขารวม (โดยขอสนับสนุน

เพื่อสงเสริมสุขภาพทั้งทางกาย คณะกรรมการชมรมผูพิการ * รอยละของผู การประชุมรอยละ 80 งบประมาณจาก

จิตใจ สังคม และอารมณ * จัดกิจกรรมประเมินภาวะ พิการที่เขารวมการ * ผูพิการไดรับการประเมิน กองทุน สปสช.

สุขภาพผูพิการ ประชุม สภาวะสุขภาพรอยละ 80 เทศบาลตําบล

* จัดกิจกรรมอบรมใหความรู * รอยละของ * ผูพิการที่เขารวมกิจกรรม หนองควาย)

ในการสรางเสริมสุขภาพ พิการที่สมัครใจ มีความรูเพิ่มขึ้นรอยละ 70

ผูพิการ เขารับการประเมิน

ภาวะสุขภาพ

* รอยละของผู

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม  ความรู  ภูมิปญญา  จิตสาธารณะ  และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

สําหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

     5.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



 241

แบบ ผ. 02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2,561 2,562 2,563 2,564 2,565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม  ความรู  ภูมิปญญา  จิตสาธารณะ  และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

สําหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

     5.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

พิการที่ไดรับ

ความรู

รวม 1  โครงการ 0 0 50,000 50,000 50,000
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แบบ ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

 (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1.ตูเก็บเอกสาร 2 บานเปด 57,600  -  -  -  - กองคลัง

จํานวน 12 ตู 

2.ตูเก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก 11,400  -  -  -  - กองคลัง

จํานวน 3 ตู 

3.ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 4,200  -  -  -  - กองคลัง

จํานวน 1 ตู

4.เกาอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว 6,000  -  -  -  - กองคลัง

5.เกาอี้สํานักงาน  จํานวน 4 ตัว 5,200

แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1.เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 130,000  - 130,000  -  - กองคลัง

ป 61 จํานวน 1 เครื่อง

ป 63 จํานวน 1 เครื่อง

2.เครื่องสํารองไฟ  ขนาด 3kVA 35,000  - 32,000  -  - กองคลัง

ป 61 จํานวน 1 เครื่อง

ป 63 จํานวน 1 เครื่อง

ประเภท

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ที่ แผนงาน หมวด
งบประมาณ
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แบบ ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

 (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ประเภท

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ที่ แผนงาน หมวด
งบประมาณ

แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 3.ตูสําหรับเก็บเครื่องคอมพิวเตอร 20,000  - 18,000  -  - กองคลัง

และอุปกรณ แบบที่ 1

(ขนาด 36U) จํานวน 1 เครื่อง

4.เครื่องสแกนเนอร 130,000  -  -  -  - กองคลัง

จํานวน 1 เครื่อง

5.จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบ 20,000  -  -  -  - กองคลัง

ปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร

แมขาย (Server) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง

6.เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ 53,000  -  -  -  - กองคลัง

ชนิด LED  ขาวดําสําหรับกระดาษ

ขนาด A3

7.เครืองคอมพิวเตอรสําหรับงาน  - - 30,000  -  - กองคลัง

ประมวลผลแบบที่  2
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แบบ ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

 (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ประเภท

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ที่ แผนงาน หมวด
งบประมาณ

แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 8.เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด - - 2,600 -  - กองคลัง

LED ขาวดํา (18 หนา/นาท)ี

9.เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA - - 2,500 -  - กองคลัง

10.อุปกรณจัดเก็บ Log file - - 50,000 - - กองคลัง

ระบบเครือขาย แบบที่ 1

11.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ - - 28,000 - - กองคลัง

สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย

12.ชุดโปรแกรมปองกันไวรัส - - 700 - - กองคลัง

13. เครื่องอานบัตรแบบ 1,400 กองคลัง

อเนกประสงค (Smart Card

Reader) จํานวน 2 เครื่อง

เครื่องละ 700 บาท
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แบบ ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

 (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ประเภท

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ที่ แผนงาน หมวด
งบประมาณ

แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 1.ไมโครโฟนสําหรับหองประชุม 60,000  -  -  -  - สํานักปลัดฯ

จํานวน 13 ชุด

2.หอกระจายขาว จํานวน 1 แหง - 1,230,000 - - - สํานักปลัดฯ

3. เครื่องขยายสัญญาณเสียง - 15,500 - - - สํานักปลัดฯ

ขนาด 240 วัตต จํานวน

1 เครื่อง

4. ลําโพงติดเพดาน จํานวน 12 6,000 - - - - สํานักปลัดฯ

ชุด

5. ลําโพงฮอรน จํานวน 3 ตัว 6,300 - - - สํานักปลัดฯ

6. เครื่องปรับแรงดันไฟฟาขนาด 4,850 สํานักปลัด ฯ

ไมนอยกวา 2,000 VA จํานวน

1 เครื่อง

7. เครื่องขยายเสียง 6 ชอง 11,800 สํานักปลัด ฯ

สัญญาณ  ขนาดไมนอยกวา 
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แบบ ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

 (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ประเภท

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ที่ แผนงาน หมวด
งบประมาณ

250 วัตต จํานวน 2 เครื่อง ๆ

ละ 5,900 บาท

แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ คาครุภัณฑโฆษณา 1. กลองบันทึกภาพหนา - หลัง - 4,000 - - - สํานักปลัดฯ

และเผยแพร พรอมกลองมอง จํานวน 1 ชุด

2. ปายประชาสัมพันธ LED - 400,000 - - - สํานักปลัดฯ

จํานวน 1 ชุด

3. โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) 35,400 - - - - สํานักปลัดฯ

แบบ Smart TV ขนาด 40 นิ้ว

จํานวน 2 เครื่อง

4. เครื่องบันทึกภาพ DVR 4,900 สํานักปลัดฯ

จํานวน 8 ชอง รองรับความ

คมชัดไดถึง 2 ลานพิกเซล

จํานวน 1 เครื่อง

5. ฮารดดิสก สําหรับกลองวงจร 2,700 สํานักปลัดฯ



 247

แบบ ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

 (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ประเภท

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ที่ แผนงาน หมวด
งบประมาณ

แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ คาครุภัณฑโฆษณา ปด ขนาด 1 TB จํานวน 1 อัน

และเผยแพร 6. จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา 24,300 สํานักปลัดฯ

ขนาดเสนทแยงมุม 150 นิ้ว

จํานวน 1 เครื่อง

7. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 14,100 สํานักปลัดฯ

ขนาด 3,000 ANSI Lumens

จํานวน 1 เครื่อง

8. โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) 110,000 สํานักปลัดฯ

แบบ Smart TV ระดับความ

ละเอียดจอภาพ 3,840 x 2,160

พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว จํานวน

4 เครื่อง ๆ ละ 27,500 บาท

แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1. ตูเหล็ก 15 ลิ้นชัก จํานวน -  - 3,250  -  - สํานักปลัดฯ

1 ตู
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แบบ ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

 (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ประเภท

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ที่ แผนงาน หมวด
งบประมาณ

แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 2. เกาอี้สํานักงาน จํานวน 3 ตัว -  - 3,900  -  - สํานักปลัดฯ

3.ตูเก็บแฟม 4 ชั้น 40 ชอง 4,500  - 9,000  -  - สํานักปลัดฯ

ป 61 จํานวน 1 ตู 

ป 63  จํานวน 2 ตู 

4.เกาอี้ประชุมเบาะนวม 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 สํานักปลัดฯ

จํานวน 250 ตัว (50 ตัว) (50 ตัว) (50 ตัว) (50 ตัว) (50 ตัว)

5. เกาอี้สํานักงาน (หองประชุม 36,000 - - - - สํานักปลัดฯ

สภา) จํานวน 30 ตัว

6. โตะทํางานเมลามีน จํานวน 77,000 - - - - สํานักปลัดฯ

14 ตัว

7. โตะเอนกประสงค จํานวน 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 สํานักปลัดฯ

100 ตัว (20 ตัว) (20 ตัว) (20 ตัว) (20 ตัว) (20 ตัว)

8. พัดลมตั้งพื้น  ขนาด 16 นิ้ว - - 2,100 - - สํานักปลัดฯ

จํานวน  2  ตัว
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แบบ ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

 (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ประเภท

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ที่ แผนงาน หมวด
งบประมาณ

9. รถเข็นเอกสาร มีฝาปดขาง - - 6,800 - - สํานักปลัดฯ

แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 2  ชั้น  จํานวน  1  คัน

10.พัดลมติดผนัง จํานวน 1 ตัว 2,500 - - - - สํานักปลัดฯ

11. เครื่องปรับอากาศจํานวน 70,000 - - - - สํานักปลัดฯ

2 เครื่อง

12. ตูเก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก 11,400 - - - - สํานักปลัดฯ

จํานวน 3 ตู

13. ตูเก็บเอกสารบานเลื่อน 4,200 - - - - สํานักปลัดฯ

กระจก  จํานวน 1 ตู

14. เกาอี้สํานักงาน จํานวน 2 2,400  -  -  -  - สํานักปลัดฯ

ตัว

15. ตูเหล็กแบบ 2 บาน 57,600  -  -  -  - สํานักปลัดฯ

จํานวน  12 ตู

16. โตะเอนกประสงค 900  -  -  -  - สํานักปลัดฯ
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แบบ ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

 (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ประเภท

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ที่ แผนงาน หมวด
งบประมาณ

จํานวน 1 ตัว

17. พัดลมติดผนัง จํานวน 7,400  -  -  -  - สํานักปลัดฯ

4 ตัว  -  -  -  -

18. เตนท จํานวน 10 หลัง 168,000  -  -  -  - สํานักปลัดฯ

19. ตอเติมเคาเตอรประชา 8,000  -  -  -  - สํานักปลัดฯ

สัมพันธ จํานวน 1 จุด  -  -  -  -

20.ตูเก็บแฟม 4 ชั้น 40 ชอง  -  - 4,500  -  - สํานักปลัดฯ

จํานวน 1 ตู  -  -  -  -

21. ผาใบเต็นท จํานวน 9 ผืน 20,000  -  -  -  - สํานักปลัดฯ

22. ตูสาขาโทรศัพท ขนาด 4 - 16,800 - - - สํานักปลัดฯ

สายนอก 16 สายใน สามารถ

ขยายได 8 สายนอก 24 สายใน

พรอมโทรศัพทคีย 12 ปุม

23. เครื่องปรับอากาศ แบบแยก - - 180,000 - - สํานักปลัดฯ
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แบบ ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

 (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ประเภท

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ที่ แผนงาน หมวด
งบประมาณ

สวน แบบแขวน ขนาด 26,000

บีทียู จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ

36,000 บาท

แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1.เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800  - 2,500 5,000  -  - สํานักปลัดฯ

VA  จํานวน  3  เครื่อง

2. เครื่องสแกนเนอร สําหรับ 40,000  - -  -  - สํานักปลัดฯ

เก็บงานเอกสารระดับศูนย

บริการแบบที่  1

3. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก  -  - 16,000  -  - สํานักปลัดฯ

สําหรับสํานักงาน จํานวน 1 

เครื่อง

แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว เตาแกส จํานวน 1 เตา 10,000  -  -  -  - สํานักปลัดฯ

แผนงานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 1.โทรทัศน แอล อี ดี  (LED TV) 35,400  -  -  -  - สํานักปลัดฯ

แบบ Smart TV ขนาด 40 นิ้ว
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แบบ ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

 (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ประเภท

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ที่ แผนงาน หมวด
งบประมาณ

จํานวน 2 เครื่อง

2 แผนงานสรางความเขมแข็ง ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 1.ติดตั้งครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  - 41,900  -  -  - สํานักปลัด ฯ

ของชุมชน ประจําหมูบาน  หมูที่  12 (ฝายปกครอง)

จํานวน 1 ชุด ไดแก

* เครื่องผสมสัญญาณเสียง

* เครื่องเลนดีวีดี

* ลําโพงฮอรน

แผนงานสรางความเขมแข็ง ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1.เครื่องอานบัตรแบบอเนกประสงค  - 1,400  -  -  - สํานักปลัด ฯ

ของชุมชน (Smart Card Reader)

จํานวน 2 เครื่อง

3 แผนงานการรักษาความ ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น ๆ 1. ปายสามเหลี่ยม หยุดตรวจ - 23,000 - - - สํานักปลัด ฯ

สงบภายใน จํานวน 2 ปาย

4 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1.เกาอี้สํานักงานพนักพิงสูง  - 2,800 3,500  -  - กองชาง

 ป 62 จํานวน 1 ตัว
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แบบ ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

 (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ประเภท

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ที่ แผนงาน หมวด
งบประมาณ

 ป 63 จํานวน 1 ตัว

2.เกาอี้สํานักงาน  - 4,000 9,500 4,000  - กองชาง

ป 62 จํานวน 2 ตัว

ป 63 จํานวน 4 ตัว

ป 64 จํานวน 2 ตัว

3.โตะทํางานเหล็ก -  - 12,000  -  - กองชาง

จํานวน 1 ตัว

4.ตูเหล็กสองบานเปด  -  -  - 11,000  - กองชาง

จํานวน  2  ตู

แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1.เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค  - 21,000  -  -  - กองชาง

สําหรับงานประมวลผล

จํานวน 1 เครื่อง

2. เครื่องอานบัตรแบบ - 700 - - - กองชาง

เอนกประสงค (Smart Card
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แบบ ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

 (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ประเภท

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ที่ แผนงาน หมวด
งบประมาณ

Reader) จํานวน 1 เครื่อง

3. เครื่องคอมพิวเตอรประมวล - - 30,000 - - กองชาง

ผลแบบที่  2  (จอขนาดไมนอย

กวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง

4. เครื่องสํารองไฟ 800 VA - - 2,500 - - กองชาง

จํานวน 1 เครื่อง

แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง 1.สวานไฟฟาแบบโรตารี่ กําลังไฟไมนอยกวา 13,000  -  -  -  - กองชาง

800 วัตต จํานวน 1 เครื่อง

2.สวานไฟฟา ขนาด 10 มม. 4,000  -  -  -  - กองชาง

จํานวน 2 เครื่อง  -   -  -  -

แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน 1.เครื่องเชื่อมแบบอินเวอรเตอร 6,500  -  -  -  - กองชาง

แบบพกพา ขนาดไมนอยกวา 200 แอมป

จํานวน 1 เครื่อง

2.เครื่องตัดไฟเบอร ขนาดใบตัด 14 นิ้ว 8,000  -  -  -  - กองชาง
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แบบ ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

 (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ประเภท

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ที่ แผนงาน หมวด
งบประมาณ

พรอมอุปกรณ จํานวน 1 เครื่อง

3.ชุดเชื่อมแกส พรอมอุปกรณื 10,000  -  -  -  - กองชาง

จํานวน 1 ชุด

4.เลื่อยวงเดือนไฟฟาแบบมือถือ 5,600  -  -  -  - กองชาง

ขนาด 8 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

5.เครื่องปมลมโรตารี 10,000  -  -  -  - กองชาง

พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด

แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 1.รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน 575,000  -  -  -  - กองชาง

ปริมาตรกระบอกสูบ 2,400 ซีซี

แบบธรรมดา จํานวน 1 คัน

2.หลังคาอลูมิเนียมรถบรรทุก 16,000  -  -  -  - กองชาง

ขนาด 1 ตัน

แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เครื่องสูบน้ําแบบซับเมิสซิเบิล 40,000  -  -  -  - กองชาง

จํานวน 1 เครื่อง
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แบบ ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

 (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ประเภท

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ที่ แผนงาน หมวด
งบประมาณ

5 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1.พัดลมดูดอากาศ ติดผนัง 10,000  -  -  -  - ศพด.

จํานวน 5 เครื่อง

2.เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง  - 336,000  -  -  - ศพด./รร.อนุบาลฯ

มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 24,000 

บีทียู จํานวน 12 เครื่อง

แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 3.เกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว 1,300  -  -  -  - ศพด./รร.อนุบาลฯ

4.โตะทํางาน จํานวน 1 ตัว 3,500  -  -  -  - ศพด./รร.อนุบาลฯ

5.เครื่องดูดฝุน ขนาด 25 ลิตร 14,000  -  -  -  - ศพด./รร.อนุบาลฯ

จํานวน 1 เครื่อง

แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1.เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ 48,000  -  -  -  - ศพด./รร.อนุบาล

สํานักงาน จํานวน 3 เครื่อง

2.เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 21,500  -  -  -  - ศพด./รร.อนุบาล

จํานวน 5 เครื่อง

3.เครื่องสํารองไฟฟา 11,200  -  -  -  - ศพด./รร.อนุบาล
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แบบ ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

 (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ประเภท

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ที่ แผนงาน หมวด
งบประมาณ

จํานวน 4 เครื่อง

4. เครื่องสํารองไฟฟา  ขนาด -  - 2,500  -  - รร.อนุบาลฯ

800  VA  จํานวน  1  เครื่อง

5. เครื่องอนบัตรแบบ - 700 - - - สํานักปลัด ฯ

เอนกประสงค (Smart Card

(Reader)

แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดนตรี 1.กลองเทนเนอรอนุบาล 14 นิ้ว  - 5,100  -  - รร.อนุบาลฯ

จํานวน 2 ใบ

2.Rock ไมตีกลองใหญ ดามเหล็ก  - 840  -  - รร.อนุบาลฯ

จํานวน 2 คู

3. กลองสะบัดชัย จํานวน 1 ใบ - - 20,000 - - รร.อนุบาลฯ

4. ฉาบเล็ก จํานวน 1 คู - - 2,000 - - รร.อนุบาลฯ

5. ฆองเล็ก  จํานวน  1  วง - - 1,000 - - รร.อนุบาลฯ

6. ฆองกลาง จํานวน 1 วง - - 3,000 - - รร.อนุบาลฯ
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แบบ ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

 (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ประเภท

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ที่ แผนงาน หมวด
งบประมาณ

แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร 1.เครื่องตัดหญา แบบเข็น 13,000  -  -  -  - ศพด./รร.อนุบาลฯ

จํานวน 1 เครื่อง

แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง 1. งานตอเติมหองน้ํา 200,000  -  -  -  - รร.อนุบาลฯ

2. งานปรับปรุงโรงอาหาร  - 100,000  -  -  - รร.อนุบาลฯ

3. โครงการปรับปรุงหองเรียน  - 33,800  -  -  - รร.อนุบาลฯ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล

หนองควาย  จํานวน  3  หอง

4. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน  -  - 100,000 100,000 100,000 รร.อนุบาลฯ

5. โครงการปรับปรุงบริเวณ  -  - 200000 200000 200000 รร.อนุบาลฯ

และอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตําบลหนองควาย

แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา 1.จัดซื้ออุปกรณสําหรับหองเรียน  - 30,700  -  -  - ศพด.

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
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แบบ ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

 (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ประเภท

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ที่ แผนงาน หมวด
งบประมาณ

แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา 2.จัดซื้ออุปกรณสําหรับหองเรียน  - 30,700  -  -  - รร.อนุบาลฯ

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV

แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น ๆ จัดซื้อครุภัณฑโครงการสงเสริม  - 100,000  -  -  - สํานักปลัด ฯ

การเรียนรูเด็กปฐมวัยทองถิ่นไทย

ผานการเลน

6 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 1.ดัดแปลงตัวถังรถบรรทุกขยะ 300,000  -  -  -  - กองสาธารณสุขฯ

มูลฝอย เปนรถบรรทุกแบบเททาย

แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1.เครื่องคอมพิวเตอร  - 16,000  -  -  - กองสาธารณสุขฯ

จํานวน 1 เครื่อง

2.เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก  - 4,300  -  -  - กองสาธารณสุขฯ

จํานวน 1 เครื่อง

3.เครื่องสํารองไฟ จํานวน 2 เครื่อง  - 6,400  -  -  - กองสาธารณสุขฯ

4.เครื่องสแกนเนอร จํานวน 1 เครื่อง 20,000  -  -  -  - กองสาธารณสุขฯ
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แบบ ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

 (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ประเภท

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ที่ แผนงาน หมวด
งบประมาณ

5.อุปกรณอานบัตรแบบ  - 700  -  -  - กองสาธารณสุขฯ

อเนกประสงค  -  -  -  -  - กองสาธารณสุขฯ

(Smart Card Reader)  -  -  -  -  - กองสาธารณสุขฯ

แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 1.เกาอี้ทํางาน จํานวน 2 ตัว  - 3,000  -  -  - กองสาธารณสุขฯ

2. ตูเอกสารบานเลื่อนกระจก  - 16,800  -  -  - กองสาธารณสุขฯ

จํานวน 4 ตู

3. ตูเอกสารรวม 1 บานประตู  - 10,000  -  -  - กองสาธารณสุขฯ

6 ลิ้นชัก จํานวน 2 ตู

แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑการแพทย 1. หุนฝก CPR แบบครึ่งตัว  -  - 35,000  -  - กองสาธารณสุขฯ

2. เครื่องวัดปริมาณออกซิเจน  -  - 3,500  -  - กองสาธารณสุขฯ

ในเลือดและอัตราการเตนของ

ชีพจรที่ปลายนิ้ว (Pulse Oximeter)

3. เครื่องกระตุกหัวใจดวยไฟฟา  -  - 60,000  -  - กองสาธารณสุขฯ

ชนิดอัตโนมัติ (AED)
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แบบ ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

 (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ประเภท

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ที่ แผนงาน หมวด
งบประมาณ

4.เครื่องวัดความดันแบบ  -  - 3,000  -  - กองสาธารณสุขฯ

อัตโนมัติ

5. เปลนนอนชนิดลอลาก  -  -  - 35,000  - กองสาธารณสุขฯ

(Stretcher)

แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร 1.เครื่องพนเคมีชนิดฝอยละออง  - 130,000  -  -  - กองสาธารณสุขฯ

(ULV) แบบสะพายหลัง

จํานวน 2 เครื่อง

2,509,800 2,668,490 1,209,250 399,000 349,000รวม  



สวนท่ี 4 การติดตามและประเมินผลแผน 
 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอํานาจและหนาที่ใน

การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง  โดยในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

น้ัน จะตองดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งน้ี  แผนพัฒนา

ทองถ่ินจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล  แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน  อันมี

ลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังน้ัน  จึงตองมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดข้ึน ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมทองถ่ินระดับ

จังหวัด รวมกับคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา

ทองถ่ินระดับจังหวัด  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  รวมกันจัดทํา  ทบทวน  หรือ

เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เพื่อใหการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนํายุทธศาสตรการ

พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน

ของตนเองไดตอไป และเพื่อใหสามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจําป

ของจังหวัดและตอบสนองความตองการของประชาชนอันจะนําไปสูการจัดทํางบประมาณ ที่มี

ประสิทธิภาพในทองถ่ินไดอยางแทจริง  เปนเครื่องมือในการพัฒนาทองถ่ินใหเขมแข็ง เกิดประโยชน

สูงสุดตอประชาชนในทองถ่ิน  

ดังน้ัน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จึงตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสอดคลองยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต

จังหวัด  เพื่อนําไปสูการ  บูรณาการรวมกัน ใหเกิดความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถ

เช่ือมโยงไปสูแผนพัฒนากลุมจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับ

ที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  ไทยแลนด ๔.๐  และในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะตองมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลอง

แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ

จัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. 

๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จะตองดําเนินการใหคะแนน

ตามเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดําเนินการให

แลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย  รายละเอียดแนวทางการ
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พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  

พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดังน้ี    
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๒๐ 

๒.  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๒๐ 

๓.  ยุทธศาสตรประกอบดวย ๖๐ 

     ๓.๑  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (๑๐) 

     ๓.๒  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  (๑๐) 

     ๓.๓  ยุทธศาสตรจังหวัด (๑๐) 

     ๓.๔  วิสัยทัศน (๕) 

     ๓.๕  กลยุทธ (๕) 

     ๓.๖  เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (๕) 

     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร (๕) 

     ๓.๘  แผนงาน (๕) 

     ๓.๙  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

๑. ขอมูลสภาพทั่วไป

และขอมูลพื้นฐานของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

(๑) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล 

ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ

แหลงนํ้า ลักษณะของปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต

การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 

(๓) 

 

(๒) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง การ

เลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร และชวง

อายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 

อาชญากรรม  

ยาเสพติด การสังคมสงคเคราะห 

(๒)  

(๔) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริหารพื้นฐาน เชน การคมนาคมขนสง การ

ไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การ

ประศุสัตว การบริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุม

อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา

ประเพณี และงานประจําป ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น สินคาพื้นเมือง

และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน นํ้า ปาไม ภูเขา คุณภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นหรือ

การใชขอมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ

ประชุมประชาคมทองถิ่นโดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทํา รวม

ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกไขปญหา ปรึกษาหารือ 

แลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อแกไขปญหาสําหรับการพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจ

หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๓)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

๒. การวิเคราะห

สภาวการณและ

ศักยภาพ 

 

 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

(๑) การวิเคราะหที่ควบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตร

จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต

จังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น นโยบายของ

ผูบริหารทองถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 

(๕) 

 

(๒) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช

ผลของการบังคับใช สภาพการณที่เกิดขึ้นตอการพัฒนาทองถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 

ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  

เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริม

อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ สภาพ

ทางเศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป เปนตน 

(๓)  

(๕) การวิเคราะหส่ิงแวดลอม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทางภูมิศาสตร 

กระบวนการหรือส่ิงที่เกิดขึ้น การประดิษฐที่มีผลตอส่ิงแวดลอมและการ

พัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน

ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค SWOT 

Analysis ที่อาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S-Strengit(จุดแข็ง) W-

Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat(อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร 

๓.๑ ยุทธศาสตรของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

 

๓.๒ ยุทธศาสตรของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตจังหวัด 

๓.๓ ยุทธศาสตรจังหวัด 

 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 

ส่ิงแวดลอมของทองถิ่น ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการ

พัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ

เช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 

(๑๐) 

 

สอดคลองและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอมของ

ทองถิ่น และยุทธศาสตรจังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ 

Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน  นโยบาย/

ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร

ชาติ ๒๐ ป และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได 

๓.๔ วิสัยทัศน 

 
 

๓.๕ กลยุทธ 

 
 

๓.๖ เปาประสงคของ

แตละประเด็นกลยุทธ 
 

๓.๗ จุดยืนทาง

ยุทธศาสตร(Positioning) 
 

 

๓.๘ แผนงาน 

 

 

 

 

๓.๙ ความเช่ือมโยง

ของยุทธศาสตรใน

ภาพรวม 

วิสัยทัศน ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองการจะ

เปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพที่เปน

ลักษณะเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสัมพันธกับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงใหเห็นชองทาง  วิธีการ ภารกิจหรือส่ิงที่ตองทําตามอํานาจหนาที่ของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึง

ความชัดเจนในส่ิงที่จะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนน้ัน 

(๕)  

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุนตอกลยุทธ

ที่จะเกิดขึ้น มุงหมายส่ิงหน่ึงส่ิงใดที่ชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนําไปสู

ผลสําเร็จทางยุทธศาสตร  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมายในเรื่องใด

เรื่องหน่ึงหรือแผนงานที่เกิดจากเปาประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย กลยุทธ 

จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความชัดเจน นําไปสู

การทําโครงการพัฒนาทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถิ่น โดยระบุแผนงานและความ

เช่ือมโยงดังกลาว 

(๕)  

ความเช่ือมโยงองครวมที่นําไปสูการพัฒนาทองถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจาก

แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด และ

ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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2. การติดตามและประเมินผลโครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  จะตองมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อความ

สอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จะตองดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่

กําหนดไว  ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดําเนินการใหแลวเสร็จ

ภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  

เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน  ดังน้ี   
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณการพิจารณา ๑๐ 

๒.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 

๓.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 

๔.  แผนงานและยุทธศาสตรการพิจารณา ๑๐ 

๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบดวย ๖๐ 

     ๕.๑  ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) 

     ๕.๒  กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (๕) 

     ๕.๓  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง  (๕) 

     ๕.๔  โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๕) 

     ๕.๕  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  (๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐  (๕) 

     ๕.๗  โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (๕) 

     ๕.๘  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ังคง ม่ังคั่ง  

            ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  (๕) 

     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  (๕) 

     ๕.๑๑  มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลคาดวาที่จะไดรับ  (๕) 

     ๕.๑๒  ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  ของเทศบาลตําบลหนองควาย 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
๑. การสรุปสถานการณ
การพัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการ
เปล่ียนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการ
วิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขตางๆ เพื่อนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณเชน 
การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตน่ังเองวา
เปนไปตามที่ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนที่ดําเนินการจริงตามที่ได
กําหนดไวเทาไร จํานวนที่ไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไร
สามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ ( Effciency) ของการพัฒนา
ทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ที่ไดกําหนดไว 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/ส่ิงที่กระทบ ( Impact) โครงการที่ดําเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นําเอาเทคนิคๆ มาใชเพื่อวัดคาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ ที่
ดําเนินการในพื้นที่น้ันๆ ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไม
และเปนไปตามอํานาจหนาที่หรือไม ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม ส่ิงของ 
วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน 
ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซ่ึงเปนไปตามหลัก
ประสิทธิผล( Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับ
งบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการ
หรือหนวยงาน 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/ส่ิงที่กระทบ ( Impact) โครงการที่ดําเนินการ
ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

๑) วิเคราะหแผนงาน งานที่เกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในมิติตางๆ จนนําไปสูการ
จัดทําโครงการพัฒนาทองถิ่นโดยใช SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีพื้นที่ติดตอกัน 
๒) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ ที่สอดคลองกับการ
แกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลง
น้ํา) (Local Sufficiency Economy Plan:LSEP)  

๑๐  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
๕.๒ กําหนดวัตถุประสงค
สอดคลองกับโครงการ 
 
 
๕.๓ เปาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสูการตั้ง
งบประมาณไดถูกตอง 
 
 
 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร ๒๐ ป 
 
 
 
๕.๕ เปาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและดําเนินการเพื่อใหการพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดไว ช่ือ
โครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อานแลวเขาใจไดวา 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการที่กําหนด
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับ
วัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึง
เปาหมายตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย พื้นที่ดําเนินงาน และ
ระยะเวลาดําเนินงานอธิบายใหชัดเจนวาโครงการน้ีจะทําที่ไหน 
เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเม่ือไร ใครคือกลุมเปาหมายของ
โครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือ
กลุมเปาหมายหลายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคลองกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสราง
ความสามารถในการแขงขัน (๓) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพคน 
(๔) การสรางโอกาสความเสนอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) 
การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (๖) 
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให
เกิดความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคน
เปนศูนยกลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ 
ป (๔) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการ
นําไปสูปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางจริงจังใน ๕ ปที่ตอยอดไปสู
ผลสัมฤทธ์ิที่เปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา 
(๑) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายได
ปานกลางสูรายไดสูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและ
การปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (๓) การลด
ความเล่ือมลํ้าทางสังคม (๔) การรองรับการเช่ืองโยงภูมิภาคและ
ความเปนเมือง (๕) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอยางเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม (๖) การบริหารราชการแผนดิน
ที่มีประสิทธิภาพ 

(๕)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการสอดคลอง
กับยุทธศาสตรจังหวัด 
 
 
 
 
๕.๘ โครงการแกไขปญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสรางใหประเทศชาติ
ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน ภายใต
หลักประชารัฐ 
 
๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคลองกับเปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
๕.๑๐ มีการประมาณการ
ราคาถูกตองตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
 
 
 
๕.๑๑ มีการกําหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคลองกับวัตถุประสงค
และผลที่คาดวาจะไดรับ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปล่ียนโครงสราง
เศรษฐกิจไปสู Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคล่ือน
ดวยนวัตกรรม ทํานอย ไดมาก เชน (๑) เปล่ียนจากการผลิตสินคา 
โภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (๒) เปล่ียนจากการขับเคล่ือน
ประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคล่ือนดวนเทคโนโลยี 
ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (๓) เปล่ียนจากการเนนภาคการ
ผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็ม
ดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแลวตอยอดความไดเปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เชน ดานการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกําเนิดขึ้น เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาทองถิ่น
เสมือนหน่ึงการขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัดซ่ึงไมสามารถแยกสวนใด
สวนหน่ึงออกจากกันได นอกจากน้ีโครงการพัฒนาทองถิ่นตองเปน
โครงการเช่ือมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดที่ได
กําหนดขึ้นเปนปจจุบัน 

(๕)  

เปนโครงการที่ดําเนินการภายใตพื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได 
เปนโครงการที่ประชาชนตองการเพื่อใหเกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะ
ที่จะใหทองถิ่นมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เปนทองถิ่นที่พัฒนาแลว
ดวยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงนํ้า) (LSEP) 

(๕)  

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

(๕)  

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการ
ถูกตองตามหลักวิชาการทางชอง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ทองถิ่นมีความโปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบในเชิง
ประจักษมีความคลาดเคล่ือนไมมากกวาหรือไมต่ํากวารอยละหาของ
การนําไปตั้งงบประมาณรายจายในขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม 
หรือ รายจายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอ่ืนๆ 

(๕)  

มีการกําหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ 
สามารถวัดได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล (effectiveness) 
ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การกําหนดความพึงพอใจ 
การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคที่เกิด
ที่ส่ิงที่ไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะไดรับ) 

(๕)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
๕.๑๒ ผลที่คาดวาจะไดรับ
สอดคลองกับวัตถุประสงค 

ผลที่ไดรับเปนส่ิงที่เกิดขึ้นจริงจากการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว การไดผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซ่ึง
การเขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง (๑) มีความเปนไปไดและมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความสําเร็จได (๓) ระบุส่ิงที่ตองการดําเนินงาน
อยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได (๔) 
เปนเหตุ สอดคลองกับความเปนจริง (๕) สงผลตอการบงบอกเวลา
ได 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  

 
    3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 

3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 65 

    3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (10) 

    3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (10) 

    3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10) 

    3.4 วิสัยทัศน (5) 
    3.5 กลยุทธ  (5) 
    3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5) 
3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5) 
    3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวมคะแนน 100 
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4.แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
1.ขอมูลสภาพทั่วไปและ
ขอมูลพื้นฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
(1) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้งของหมูบาน/
ชุมชน/ตําบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหลงนํ้า ลักษณะ
ของไม/ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เชน  ขอมูลเก่ียวกับ
จํานวนประชากร และชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา 
สาธารณสุข  อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห 
ฯลฯ  

(2)  

(4) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริการพื้นฐาน เชน การคมนาคม
ขนสง การไฟฟา การประปา  โทรศัพท ฯลฯ 

(2)  

(5) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การ
ประมง การปศุสัตว การบริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม 
การพาณิชย/กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 

(2) 
 

 

(6) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับ
ถือศาสนา ประเพณีและงานประจําป ภูมิปญญาทองถิ่น 
ภาษาถิ่น สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) 
 

 

(7) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน นํ้า ปาไม ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นหรือการใชขอมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดําเนินการประชุมประชาคมทองถิ่น โดยใชกระบวนการรวม
คิด  รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน 
รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อ
แกปญหาสําหรับการพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
2. การวิเคราะห
สภาวการณและศักยภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
(1) การวิเคราะหที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความ
สอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น นโยบายของผูบริหารทองถิ่น 
รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0 

15 
2 

 

(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
การบังคับใช ผลของการบังคับใช สภาพการณที่เกิดขึ้นตอ
การพัฒนาทองถิ่น 

1  

(3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น 
เปนตน 

2  

(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน 
การสงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุมตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยู
ทั่วไป เปนตน 

2  

(5) การวิเคราะหส่ิงแวดลอม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติตางๆ 
ทางภูมิศาสตร กระบวนการหรือส่ิงที่เกิดขึ้น การประดิษฐที่
มีผลตอส่ิงแวดลอมและการพัฒน 

2  

(6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ทองถิ่น ดวยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอการ
ดําเนินงานไดแก  S-Strength (จุดแข็ง )W-Weakness 
(จุดออน ) O-Opportunity (โอกาส ) และ T-Threat 
(อุปสรรค) 

2  

(7) สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนเชิง
พื้นที่ มีการนําเสนอปญหา คนหาสาเหตุของปญหาหรือ
สมมติฐานของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือวิธีการ
แกไขปญหา การกําหนดวัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหา 

2  

(8) สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ และการ
เบิกจายงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
เชน สรุปสถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณ การ
เบิกจายงบประมาณ  การประเมินผลการนําแผนพัฒนา
ทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผล
ของแผนพัฒนาทองถิ่นในเชิงคุณภาพ 

1  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
2. การวิเคราะห
สภาวการณและศักยภาพ 
(ตอ) 

(9) ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 
2557-2560 เชน ผลที่ไดรับ/ผลที่สําคัญ ผลกระทบ และ
สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมาและแนวทางการแกไข 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

1  

3. ยุทธศาสตร  
3.1 ยุทธศาสตรของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

 

 

3.2 ยุทธศาสตรของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตจังหวัด 

 
 
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด 
 
 
 
3.4 วิสัยทัศน 

 
 
 
 
3.5 กลยุทธ 

 

 

3.6 เปาประสงคของแต

ละประเด็นกลยุทธ 

 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร  

(Positioning) 

 

 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอมของทองถิ่น 
ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่
สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   และ Thailand 
4.0 

65 
(10) 

 

สอดคลองและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดลอมของทองถิ่น และยุทธศาสตรจังหวัด และ
เช่ือมโยงหลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   และ Thailand 
4.0 

10  

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
แผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. 
และนโยบายรัฐบาล      หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป และ Thailand 4.0 

10 
 
 

 

วิสัยทัศน ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน 
สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสัมพันธกับโครงการพัฒนา
ทองถิ่น 

5 
 

 

แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือส่ิงที่ตองทําตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะนําไปสูการ
บรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในส่ิงที่จะ
ดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนน้ัน 

5 
 
 

 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและ
สนับสนุนตอกลยุทธที่จะเกิดขึ้น มุงหมายส่ิงหน่ึงส่ิงใดที่
ชัดเจน  

5  

ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อให
บรรลุวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร 

5  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
3.8แผนงาน 

 
 
 
 
 
 
3.9 ความเช่ือมโยงของ

ยุทธศาสตรในภาพรวม 

 

 

 

3.10 ผลผลิต/โครงการ 

 
 

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กําหนด
จุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือแผนงานที่เกิดจาก
เปาประสงค ตัวช้ีวัด  คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่มีความชัดเจน นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินใน
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกลาว 

5 
 
 
 

 

ความเช่ือมโยงองครวมที่นําไปสูการพัฒนาทองถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

5  

ผลผลิต/โครงการ เปนผลผลิตที่เปนชุดหรือเปนโครงการที่
เปนชุด กลุมหรืออันหน่ึงอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เปน
ตน เพื่อนําไปสูการจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาทองถิ่นใน
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปอยางถูกตองและครบถวน 

5  

รวมคะแนน 100 รวมคะแนน 100 
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 5. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถ่ิน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

 
   
    
    
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณการพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 

3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา   10 

5. โครงการพัฒนา  ประกอบดวย 60 

    5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 

    5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 
    5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการต้ังงบประมาณได
ถูกตอง  

5 

    5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  5 
    5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม 
          แหงชาติ   

5 

    5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  5 
    5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  5 
    5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ย่ังยืน 
          ภายใตหลักประชารัฐ  

5 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   5 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 
    5.11 มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

5 

    5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค  5 
รวมคะแนน 100 



277 
 

     6. แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
1.การสรุปสถานการณการ
พัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ใชการ
วิเคราะห SWOT Analysis/ Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand 
และ Trend ปจจัยและสถานการณการ
เปล่ียนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอย
ตองประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดาน
เศรษฐกิจ , ดานสังคม , ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2. การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใชตัวเลขตางๆ เพื่อ
นํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน การวัด
จํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือ
ผลผลิตน่ันเองวาเปนไปตามที่ตั้งเปาหมาย
เอาไวหรือไมจํานวนที่ดําเนินการจริงตามที่ได
กําหนดไวเทาไหร จํานวนที่ไมสามารถ
ดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร สามารถอธิบาย
ไดตามหลักประสิทธิภาพ ( Efficiency) ของ
การพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ที่ได
กําหนดไว 
2) วิเคราะหผลกระทบ/ส่ิงที่กระทบ ( Impact) 
โครงการที่ดําเนินการในเชิงปริมาณ 
(Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาใน
เชิงคุณภาพคือการนําเอาเทคนิคตางๆ มาใช
เพื่อวัดวาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ 
ที่ดําเนินการในพื้นที่น้ันๆ  ตรงตอความ
ตองการของประชาชนหรือไมและเปนไปตาม
อํานาจหนาที่หรือไม ประชาชนพึงพอใจ
หรือไม ส่ิงของ วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการ
ตางๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน 
ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงค
หรือไม ซ่ึงเปนไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือ
หนวยงาน 
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2) วิเคราะหผลกระทบ/ส่ิงที่กระทบ (Impact) 
โครงการที่ดําเนินการในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) 

10  

4. แผนงานและยุทธศาสตร
การพัฒนา 

 

๑) วิเคราะหแผนงาน งานที่เกิดจากดานตางๆ 
มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในมิติตางๆ จนนําไปสูการ
จัดทําโครงการพัฒนาทองถิ่นโดยใช SWOT 
Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/Trend หรือ
หลักการบูรณาการ ( Integration) กับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ที่มีพื้นที่ติดตอกัน 
๒) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ 
ที่สอดคลองกับการแกไขปญหาความยากจน 
หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน 
(ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) (Local 
Sufficiency Economy Plan:LSEP)  

๑๐  

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและดําเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่กําหนดไว ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุงไป
เรื่องใดเรื่องหน่ึง อานแลวเขาใจไดวา 

๖๐ 
(๕) 

 

๕.๒ กําหนดวัตถุประสงค
สอดคลองกับโครงการ 
 
 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) 
โครงการที่กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับ
ความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตอง
สอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปได
ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

๕.๓ เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความชัดเจน
นําไปสูการตั้งงบประมาณได
ถูกตอง 
 
 

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ี
ตองไปใหถึงเปาหมายตองชัดเจน สามารถระบุ
จํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิต
อยางไร กลุมเปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินงาน และ
ระยะเวลาดําเนินงานอธิบายใหชัดเจนวา
โครงการนี้จะทําท่ีไหน เร่ิมตนในชวงเวลาใดและ
จบลงเม่ือไร ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ 
หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไป
วาใครคือกลุมเปาหมายหลายหลัก ใครคือ
กลุมเปาหมายรอง 

(๕)  
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5. โครงการพัฒนา 
5.4 โครงการมีความ
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร 20 ป 
 
 
 
 
5.5 เปาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6 โครงการมีความ
สอดคลองกับ Thailand 
4.0 

โครงการสอดคลองกับ (1) ความม่ันคง (2) การ
สรางความสามารถในการแขงขัน (3) การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพคน (4) การสรางโอกาส
ความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (5) 
การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอม (6) การปรับสมดุลและ พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความมั่นคง มั่งค่ัง 
ย่ังยืน 

(5)  

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเปน
ศูนยกลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศนภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (4) ยึดเปาหมายอนาคน
ประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนําไปสูการ
ปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางจริงจังใน 5 ปที่ตอ
ยอดไปสูผลสัมฤทธ์ิที่เปนเปาหมายระยะยาว 
ภายใตแนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายได
ปานกลางสูรายไดสูง (2) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูง
วัยอยางมีคุณภาพ (3) การลดความเหล่ือมลาทาง
สังคม (4)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและ
ความเปนเมือง (5) การสรางความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
(6) การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการ
ปรับเปล่ียนโครงสรางเศรษฐกิจ ไปสู Value–
Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนดวย
นวัตกรรม ทํานอย ไดมาก เชน (1) เปล่ียนจาก
การผลิตสินคา โภคภัณฑ ไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม 
(2) เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศดวย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคล่ือนดวย
เทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม (3) 
เปล่ียนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการ
เนนภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็ม
ดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน 
ดานเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  
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5. โครงการพัฒนา (ตอ) 
5.7 โครงการสอดคลอง
กับยุทธศาสตรจังหวัด 

 
โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับหวง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกําหนดขึ้น 
เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาทองถิ่นเสมือนหน่ึงการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไมสามารถแยก
สวนใดสวนหน่ึงออกจากกันได นอกจากน้ีโครงการ
พัฒนาทองถิ่นตองเปนโครงการเช่ือมตอหรือ
เดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดที่ได
กําหนดขึ้นที่เปนปจจุบัน 

 
5 
 
 
 

 

5.8 โครงการแกไขปญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสรางใหประเทศชาติ
ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน           
ภายใตหลักประชารัฐ 

เปนโครงการที่ดําเนินการภายใตพื้นฐานความ
พอเพียงที่ประชาชนดําเนินการเองหรือรวม
ดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปน
โครงการที่ประชาชนตองการเพื่อใหเกิดความ
ยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะที่จะใหทองถิ่นมีความม่ันคง ม่ัง
คั่ง ยั่งยืน เปนทองถิ่นที่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
พอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงนํ้า) 
(LSEP) 

5  

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคลองกับเปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนา จะตองคํานึงถึงหลัก
สําคัญ 5 ประการในการจัดทําโครงการไดแก (1) 
ความประหยัด  (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) 
ความโปรงใส (Transparency) 

5  

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกตองตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการาคาเพื่อการพัฒนาตองให
สอดคลองกับโครงการถูกตองตามหลักวิชาการทาง
ชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถิ่น มี
ความโปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบได
ในเชิงประจักษ               มีความคลาดเคล่ือนไม
มากกวาหรือไมต่ํากวารอยละหาของการนําไปตั้ง
งบประมาณรายจายในขอบัญญัติญัติ/เทศบัญญัติ 
เงินสะสม หรือรายจายพัฒนาที่ปรากฎในรูปแบบ
อ่ืนๆ 

5  

5.11 มีการกําหนด
ตัวช้ีวัด ( KPI) และ
สอดคลองกับวัตถุประสงค
และผลที่คาดวาจะไดรับ 

มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน  (Key Performance 
Indicator : KPI) ท่ี สามารถวัดได (measurable) ใช
บอกประสิทธิผล ( effectiveness) ใชบอก
ประสิทธิภาพ( efficiency) ได เชน การกําหนดความ
พึงพอใจ การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีไดรับ (การคาดการณ 
คาดวาจะไดรับ) 

5  
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5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ 
สอดคลองกับวัตถุประสงค 
 

ผลที่ไดรับเปนส่ิงที่เกิดขึ้นไดจริงจากการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนา ซ่ึงสอดคลองกับ
วัตถุประสงคที่ตั้งไว การไดผลหรือผลที่เกิดขึ้น
จะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวา
วัตถุประสงค ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงคควร
คํานึงถึง (1) มีความเปนไปไดและมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (2) 
วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได (3) 
ระบุส่ิงที่ตองการดําเนินงานอยางชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได (4) 
เปนเหตุเปนผล  สอดคลองกับความเปนจริง (5) 
สงผลตอการบงบอกเวลาได 

5  

รวมคะแนน 100  รวมคะแนน 
 

 7. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใชรูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงไดทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ 
ขอมูลตาง ๆ จาก 
  7.1 ใชแบบสําหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  
    (1) แบบตัวบงช้ีการปฏิบัติงาน (Performance Indicators)  
    (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard 
Model ของ Kaplan & Norton  
    (3) แบบมุงวัดผลสัมฤทธ์ิ (Result Framework Model (RF))  
    (4) แบบเชิงเหตุผล ( Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical 
Model  
    (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน ( Process Performance 
Measurement System (PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
    (6) แบบการประเมินโดยใชวิธีการแกปญหาหรือเรียนรูจากปญหาที่เกิดข้ึนหรือ 
Problem-Solving Method  
    (7) แบบการประเมินแบบมีสวนรวม (Participatory Methods)  
    (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
    (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)  
    (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
    (11) แบบอื่น ๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดข้ึน ทั้งน้ีตองอยู
ภายใตกรอบตามขอ (1) - (10) หรือเปนแบบผสมก็ได 
  7.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ไดจริง ๆ คืออะไร คาใชจาย 
(Cost) เวลา  (Time) เปนไปตามที่กําหนดไวหรือไม 
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  7.3 ประชาชนไดประโยชนอยางไรหรือราชการไดประโยชนอยางไร 
  7.4 วัดผลน้ันไดจริงหรือไม หรือวัดไดเทาไหร (Key  Performance  Indicators  : KPIs) 
  7.5 ผลกระทบ (Impact) 
 

3. สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในภาพรวม 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ก็เพื่อใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา  เปนแนวทางในการบริหารพัฒนาทองถ่ินใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคและเปาหมาย  เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน  

กอใหเกิดประโยชนและสามารถตอบสนองความตองการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุ

โครงการในงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณรายจายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงิน

สะสม  โดยจะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนการสรุปผลในภารวมของทองถ่ิน  เปนการติดตามผลการนํายุทธศาสตรขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  วาเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อยางไร  ซึ่งสามารถวัดผลไดทั้ง

เชิงสถิติตางๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังน้ี 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

(๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

         -  โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังน้ี 

การวางแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

ไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ยุทธศาสตร 

อปท.  

ในเขตจังหวัด 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

1.ดานการ

พัฒนา

โครงสราง

พื้นฐาน 

          

๒.การพัฒนา

เศรษฐกิจ 
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การวางแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

ไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ยุทธศาสตร อปท.  

ในเขตจังหวัด 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

3.การพัฒนาการ

บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

          

4.การอนุรักษ 

ฟนฟู และสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม 

จารีต ประเพณี 

และภูมิปญญา

ทองถิ่น 

          

5. การพัฒนา

คุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

          

6. ดานสังคม 

 

          

7. การบริหาร

จัดการบานเมืองที่ดี 

          

รวม           
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สรุปรายงานผลการดําเนินการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ...................  

ลําดับ

ที่ 

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถดําเนินการได (.......... 

โครงการ) 

คิดเปนรอยละ

ของ

แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

คิดเปนรอย

ละของ

แผนการ

ดําเนินงาน 

คิดเปนรอยละ

ของ

ขอบัญญัติ+ 

เงินสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนา

ทองถิ่น   

     

๒ ตั้งในขอบัญญัติ

งบประมาณ 

  

๓ จากเงินสะสม   

๔ จัดทําแผนการ

ดําเนินงาน 

- ขอบัญญัติ = .......... 

+  

- เงินสะสม  = ..........  

  

๕ สามารถดําเนินการได 

- ขอบัญญัติ = .........  
+ 

- เงินสะสม = ..........  

  

 

     (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง

คุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึง

ผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังน้ี 

แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ) 
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4. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต 

(๑)  ผลกระทบนําไปสูอนาคต 

  (๑.๑)  ปญหาสาธารภัยตางๆ ที่เกิดข้ึนในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  อัน

ไดแก  ภัยแลง  วาตภัย  นํ้าทวม  อัคคีภัย  ที่เกิดข้ึนและสงผลกระทบตอประชาชนในพื้นที่  เกิด

ความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพยสิน  แนวทางการแกไข คือพิจารณาวางแผนการดําเนินการปองกัน  

กอนเกิดเหตุ  ระหวางเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การใหความ

ชวยเหลือตางๆ  จัดต้ังศูนยชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพื่อสามารถ

ดําเนินการไดทันทวงที   

  (๑.๒)  ปญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว  ที่สงผลอันตราย หรือ

คราตอชีวิตประชาชน  และสัตวตางๆ ในตําบล  ซึ่งไดแก  โรคไขหวัดใหญ  ไขหวัดนก  โรคมือ เทา 

ปาก  ที่เกิดข้ึนกับเด็กๆ    โรคพิษสุนัขบา  แนวทางการแกไขปญหา  คือ ฝกอบรม ประชาสัมพันธ  

รณรงคการปองกัน  ลงพื้นที่ระงับการเกิดโรคระบาด  การทําลาย  การรักษา   

  (๑.๓)  ปญหาประชาชนมีรายไดนอย  การศึกษาตํ่า  ประชาชนในตําบลยัง

มีคนรายไดนอย มีหน้ีสินเยอะ  ไมเพียงพอในการดํารงชีวิต  คาครองชีพสูง  แนวทางการแกไขปญหา  

ใหความรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ชวยเหลือประชาชนซอมแซมบาน

คนจน  ผูมีรายไดนอย  สงเสริมดานการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณดานการศึกษา การจัดต้ัง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ใหกับเด็กนักเรียน  จางเด็กนักเรียนในชวงปดภาคเรียน

เพื่อมีรายได   

  (๑.๔)  ปญหายาเสพติดในตําบล  ในพื้นที่ยังไมพบวามีการคายาเสพติด 

และยังไมพบรายงานวามีผูติดยาเสพติด แตเพื่อเปนการปองกัน  มีแนวทางการปองกัน  โดยการลง

พื้นที่คนหา  การรณรงคปองกัน  การใหความรูกับประชาชนไดทราบถึงโทษของยาเสพติด  

 (๒)  ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

   (๒.๑)  ขอสังเกต   จากการสํารวจขอมูล การลงพื้นที่ในตําบล จะเห็นวา

ประชาชนยังมีปญหาที่จะตองดําเนินการแกไขอยูมาก ดังน้ี  ดานการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่นคง

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่พักผอนหยอนใจ  

สวัสดิการสังคมการเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เสนทางคมนาคมขนสง /

ไฟฟา/นํ้าประปา/แหลงนํ้าเพื่ออุปโภค – บริโภค  ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  ขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล จากปญหาดานตางๆ ประชาชนไมสามารถแกไขปญหาเองไดจึงตองเสนอใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินแกไข ทําใหมีการเสนอโครงการเขามาเปนจํานวนมาก  ซึ่งงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินน้ันมีจํากัดไมเพียงพอตอการบริหารจัดการได 
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   (๒.๒)  ขอเสนอแนะ  จากขอสังเกตดังกลาว  มีขอเสนอแนะในการแกไข

ปญหาตางๆ  ดังน้ี  ปญหาตางๆ ที่ถูกเสนอมายังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  น้ัน ควรนํามาพิจารณา

จัดลําดับความสําคัญโดยประชาคมทองถ่ิน  ซึ่งมีหลายภาคสวน  ประกอบไปดวย  คณะกรรมการ

พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถ่ิน  ผูนําหมูบาน  ตัวแทนสวนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานที่เกี่ยวของ  ประชาชนทั่วไป รวมกันพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของ

โครงการ  และพิจารณาบรรจุเขาแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินเสนอขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น 

 

   

 


