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แผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้นำข้อมูล พ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูล              
ในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

  เพ่ือให้การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว จึงต้องจัดทำแผนพัฒนา
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ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ของเทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 
 
 
 

 1. ด้านกายภาพ  
 

  1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 
ตำบลหนองควาย อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงหนือของอำเภอหางดง ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอ

หางดงประมาณ 7 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 15 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 17.40 
ตารางกิโลเมตร หรือ 7,325ไร่ 
 

  1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่ราบ ยกเว้นบริเวณด้านทิศตะวันตกของตำบลมีลักษณะ      

เป็นพ้ืนที่เขาสูง ซึ่งเป็นต้นกำเนินของน้ำห้วยลึก  มีทิศทางการไหลจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก         
ลงสู่ที่ราบบริเวณตอนกลางของตำบล เหมาะสำหรับการเพาะปลูก มีทางหลวงจังหวัดหมายเลข 108          
(สายเชียงใหม่ – ฮอด) ตัดผ่านเขตตำบลทางด้านตะวันออกของตำบล และมีทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1268 
(สายหางดง – สะเมิง) ตัดผ่านชุมชนต่าง ๆ จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกของตำบลหนองควาย            
เดิมส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่นาปัจจุบันบางส่วนได้แปรสภาพเป็นของนายทุนกลายเป็นหมู่บ้านจัดสรรจึงมีสภาพ   
เป็นสังคมเมืองมากขึ้น 
 

  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
   มี 3 ฤดู คือ 
   1. ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่ มีนาคม – พฤษภาคม  อุณหภูมิเฉลี่ย 36 องศาเซลเซียส 
   2. ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่  มิถุนายน – ตุลาคม ระดับนำ้ฝนเฉลี่ย 900 มม./ปี 
   3. ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่ พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ำสุด 14 องศาเซลเซียส 
  1.4 ลักษณะของดิน 
   สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินในตำบลหนองควาย  พ้ืนที่ประมาณร้อยละ 30 เป็นพ้ืนที่
ป่าไม้ ได้แก่พ้ืนที่ด้านทิศตะวันตกของตำบล  ส่วนพ้ืนที่บริเวณตอนกลางและด้านทิศตะวันออกของตำบล      
ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่เกษตรกรรมในลักษณะของนาข้าวและไม้ผล 
   ลักษณะธรณีวิทยาของตำบลหนองควาย ห ิน ที ่ม ีอ า ย ุม า ก ส ุด ใ น พื ้น ที ่นี ้  ค ือ       
หินยุ ไซลูเรียน – คาร์บอนิเฟอรัส ปรากฏให้เห็นทางด้านทิศตะวันตก เป็นหินเชิร์ต สีน้ำตาล สีดำ แทรกสลับ
ด้วยหินทรายและหินดินดาน สีเทาและมีหินปูนเป็นเลนส์ วางตัวรองรับกลุ่มหินกลุ่มหินทรายเนื้ออาร์โคส    
และหินทรายเนื้อควอตซซ์ สลับกับหินดินดานและหินทรายแป้ง ซึ่งมีอายุประมาณยุคคาร์บอนิเฟอรัส         
พบโผล่ให้เห็นตามพ้ืนที่ราบระดับไม่สูงมากนักในบริเวณตอนกลางของตำบล ส่วนทางด้านทิศตะวันออก     
เป็นพ้ืนที่ราบระดับสูง มีการสะสมตัวของหินยุคปัจจุบันเป็นขั้นตะกอนตะพัก เป็นตะกอนกรวดร่วน ตะกอน
ทรายหยาบ และทรายแป้ง นอกจากนั้นพ้ืนที่ราบจะเป็นตะกอนที่ราบน้ำท่วมถึง ส่วนใหญ่เป็นดินโคลน ตะกอน
กรวด ทราย และทรายแป้ง เหมาะสำหรับเป็นพ้ืนที่เพาะปลูก และนาข้าว และเป็นที่ตั้งของหมู่บ้าน (ที่มา : 
กรมทรัพยากรธรณี) 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ของเทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

  1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ  
   แหล่งน้ำธรรมชาติ 
   1. ลำน้ำ,ลำห้วย 2 สาย 
   2. บึง,หนอง  1 แห่ง 
   3. มีน้ำจากแม่น้ำท่าช้างไหลผ่านทุกหมู่บ้านโดยไหลผ่านตามคลองต่าง ๆ  
 
   แหล่งน้ำที่สร้างข้ึน 
   1. ฝาย 7 แห่ง 
   2. บ่อน้ำตื้น 1,014 แห่ง 
   3. บ่อโยก 13 แห่ง 
   4. รับน้ ำจากชลประทานแม่ แตงผ่ านตามซอยที่ ชลประทานทำผ่ าน ไว้ผ่ าน               
หมู่ที่ 1,6,10 และ 11 
   5. อ่ืนๆ (ระบุ) ประปาหมู่บ้าน 11 แห่ง, ประปาส่วนภูมิภาค 1 แห่ง 
  1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
   ป่าไม้เบญจพรรณ 
 

 2. ด้านการเมือง/การปกครอง  
 

  2.1 เขตการปกครอง 
เทศบาลตำบลหนองควายได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองควาย        

เป็นเทศบาลตำบลหนองควาย เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองควาย เป็นเทศบาลตำบลหนองควาย ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน        
พ.ศ. 2556 มีเขตการปกครองจำนวน 12 หมู่บ้าน ดังนี้    

หมู่ที่ 1 บ้านตองกาย  โดยมี นายปภังกร  ปัญญาราช  เป็นผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที่ 2 บ้านฟ่อน  โดยมี นายธนาวุฒิ  แดงเรือน  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 3 บ้านไร่กองขิง โดยมี นายสมศักดิ์  อินทะชัย  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 4 บ้านต้นเกว๋น  โดยมี นายสมศักดิ์  บางแจ้ง  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองควาย   โดยมี นางนันทพร  ปวงสวัสดิ์  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 6 บ้านร้อยจันทร์ โดยมี นายถนอม  วงค์ต๋าคำ  เป็นกำนันตำบลหนองควาย

     หมู่ที่ 7 บ้านเหมืองกุง โดยมี นายวชิระ  สีจันทร์  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 8 บ้านขุนเส  โดยมี นายนิกร  คำป้อ  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 9 บ้านสันทราย โดยมี นายธนวัฒน์  ชนะสูตร  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 10 บ้านนาบุก  โดยมี นายวิชัย  เขื่อนคำ  เป็นผู้ใหญ่บ้าน   
หมู่ที่ 11 บ้านสันป่าสัก   โดยมี นายดำรงเดช วิชญสกุล  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 12 บ้านตองกายเหนือ  โดยมี   นายบุญช่วย  คุณะลา  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
** ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564  
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ของเทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

  2.2 การเลือกตั้ง  
    ด้วยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นของเทศบาล กรณีอ่ืน และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลและนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 กำหนดให้มีการเลือกตั้งวันที่ 28 มีนาคม 
พ.ศ. 2564 และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศผลการเลือกตั้งสามาชิกสภา
เทศบาลและนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังนี้ 
 

1) ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย 
 

ลำดับที่ ชื่อ – ชื่อสกุล ผู้ได้รับการเลือกตั้ง 

1 
 

นายณรงค์  ธิลา 
 

  
2) ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองควาย จำนวน 12 คน 
 

ลำดับที่ เขตเลือกตั้งท่ี ชื่อตัว – ชื่อสกุล ผู้ได้รับเลือกตั้ง 
1 1 1. นางขันแก้ว  บัวเหลือง 
  2. นายอุทัย  กาวิโล 
  3. นายนิคม อินใจมา 
  4. นายประหยัด  กรีเหลี่ยง 
  5. นายสายมิตร  ชัยมงคล 
  6. นางสายัณห์  จิตรมั่น 

2 2 1. ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปวริศา กันทะอุงโมงค์ 
2. นางสาวยุพิน  ค้าขาย 
3. นายณัฐกรณ์  เรือนเหล็ก 
4. นายทวีวัฒน์  สายมา 
5. นายเกรียงไกร  เกสร 
6. นายสมบูรณ์  กรีเหลี่ยง 

   ** ข้อมูล ณ  วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564  
3) จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย เม่ือวันที่ 28 

มีนาคม 2564  
 - จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 8,943  คน 
 - จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง 5,919 คน 

4)  จำนวนผู้มาใชส้ิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองควาย ของเขตเลือกตั้งที่ 1 
 - จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4,544 คน 

  - จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง 3,132 คน 
5) จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองควาย ของเขตเลือกตั้งที่ 2 

- จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  4,392 คน 
- จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง 2,784 คน 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ของเทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 
 3. ประชากร 

  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร    
  จำนวนประชากรทั้งสิ้น 11,104 คน แยกเป็นชาย 5,203 คน หญิง 5,901 คน จำนวน
ครัวเรือนรวม 8,563 ครัวเรือน 
 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
จำนวน

ครัวเรือน 
จำนวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
1 บ้านตองกาย 767 468 572 1,040 
2 บ้านฟ่อน 324 364 394 758 
3 บ้านไร่กองขิง 813 572 761 1,333 
4 บ้านต้นเกว๋น 609 438 537 975 
5 บ้านหนองควาย 614 496 490 986 
6 บ้านร้อยจันทร์ 439 318 312 630 
7 บ้านเหมืองกุง 1,313 846 908 1,754 
8 บ้านขุนเส 275 227 241 468 
9 บ้านสันทราย 381 317 357 674 

10 บ้านนาบุก 450 274 317 591 
11 บ้านสันป่าสัก 238 216 259 745 
12 บ้านตองกายเหนือ 2,340 667 753 1,420 

รวม 12 หมู่บ้าน 8,563 5,203 5,901 11,,104 
** ข้อมูล ณ  8  กรกฎาคม พ.ศ.2564  สำนักงานทะเบียนอำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ของเทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

  3.2 ข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนประชากรย้อนหลัง  4  ปี  และคาดการณ์ในอนาคต 
 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
จำนวนประชากร   

ปี  2561 
จำนวนประชากร   

ปี  2562 
จำนวนประชากร 

ปี  2563 
จำนวนประชากร 

ปี  2564 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 บ้านตองกาย 480 559 1,039 476 564 1,040 476 575 1,051 468 572 1,040 
2 บ้านฟ่อน 374 405 779 366 404 770 360 395 755 364 394 758 
3 บ้านไร่กองขิง 557 751 1,308 547 757 1,304 572 769 1,341 572 761 1,333 
4 บ้านต้นเกว๋น 448 554 1,002 452 555 1,007 444 549 993 438 537 975 
5 บ้านหนองควาย 480 473 953 479 478 957 489 494 983 496 490 986 
6 บ้านร้อยจันทร์ 320 313 633 317 313 630 321 310 631 318 312 630 
7 บ้านเหมืองกุง 780 860 1,640 790 853 1,643 836 902 1,738 846 908 1,754 
8 บ้านขุนเส 229 243 472 227 243 470 229 238 467 227 241 468 
9 บ้านสันทราย 310 354 664 314 357 671 318 354 672 317 357 674 

10 บ้านนาบุก 256 290 546 255 292 547 260 305 565 274 317 591 
11 บ้านสันป่าสัก 213 265 478 215 267 482 215 259 474 216 259 475 
12 บ้านตองกายเหนือ 682 787 1,469 686 792 1,478 670 757 1,427 667 753 1,420 

รวม 12 หมู่บ้าน 5,129 5,854 10,983 5,124 5,875 10,999 5,190 5,907 11,097 5,203 5,901 11,104 
 ** ข้อมูล ปี 2561 ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561  ระบบสถิติทางการทะเบียน  สำนักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง 
 ** ข้อมูล ปี 2562 ณ วันที่ 15 พฤภาคม 2562 สำนักงานทะเบียนอำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 ** ข้อมูล ปี 2563 ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563  สำนักงานทะเบียนอำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 ** ข้อมูล ปี 2564 ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2564  สำนักงานทะเบียนอำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ของเทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ของเทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ่
 

  3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
น้อยกว่า 1 ปี 36 4 70 
1 ปี – 20 ป ี 1,090 921 2,011 

21 ปี – 40 ป ี 1,513 1,632 3,145 
41 ปี – 60 ป ี 1,560 2,110 3,644 
61 ปี – 80 ป ี 924 1,055 1,979 

81 ปี – 100 ป ี 85 137 222 
มากกว่า 100 ปี 2 1 3 

รวมทั้งสิ้น 11,074 
 

** ข้อมูล ปี 2563 ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 สำนักงานทะเบียนอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 4. สภาพทางสังคม   
  4.1 การศึกษา  
     สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลหนองควาย 
    1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองควาย 

2. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย 
     สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
    1. โรงเรียนบ้านตองกาย หมู่ที่ 12 
    2. โรงเรียนบ้านฟ่อน หมู่ที่ 2 
    3. โรงเรียนบ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 11 
     สถานศึกษาในสังกัดเอกชน    
    1. โรงเรียนเชียงใหม่มอนเทสซอรี่ หมู่ที่ 6 
    2. โรงเรียนอนุบาลซันชายน์ หมู่ที่ 7 
    3. โรงเรียนนานาชาติอเมริกันแปซิฟิก หมู่ที่ 7 
    4. โรงเรียนบ้านคุณแม่ หมู่ที่ 9 
    5. โรงเรียนนันทชาติ เกรดสคูล หมู่ที่ 11 
    6. โรงเรียนฮานาคริสเตียน หมู่ที่ 12 
    7. โรงเรียนนานาชาติเมริทตัน บริติช (Merriton  British  International School) 
    - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 14 แห่ง 

  4.2 สาธารณสุข 
    - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นเกว๋น  1  แห่ง 
    - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 100 
    - ศูนย์ อสม.    12 แห่ง 
    - จำนวน อสม.   200 คน 
    - คลินิกแพทย์   2 แห่ง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ของเทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ่
 

    - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  3 แห่ง 
  4.3 อาชญากรรม 
    - การขโมยสิ่งของ เช่น จักรยานยนต์ บริเวณตลาดบ้านตองกาย 
 

  4.4 ยาเสพติด  
    - มีปัญหายาเสพติดระดับกลางในพ้ืนที่หมู่ 8 บ้านขุนเสตามรายงานของผู้นำ
ชุมชน 
 

  4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ , เบี้ยยังชีพผู้พิการ , เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

 

 5. ระบบบริการพื้นฐาน  
 

  5.1 การคมนาคมขนส่ง  
    การติดต่อระหว่างอำเภอ และตำบลใกล้เคียงใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
108  (เชียงใหม่ – ฮอด)  และทางหลวงหมายเลข 1269  (หางดง – สะเมิง)  ส่วนถนนเชื่อม
ระหว่างตำบลหมู่บ้านเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต, ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก, ถนนคอนกรีต
เสริมไม้ไผ่และถนนลูกรังบางส่วน รายละเอียดดังนี้ 

 ถนนลาดยาง  125  สาย  ระยะทาง  23.30  กิโลเมตร 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  84  สายระยะทาง  18  กิโลเมตร 
ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่  - สาย  ระยะทาง  -  กิโลเมตร 
ถนนลูกรัง  70  สาย  ระยะทาง  8.20  กิโลเมตร 
ถนนหินคลุก  2  สาย  ระยะทาง  119  เมตร 

  5.2 การไฟฟ้า  
    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 

  5.3 การประปา 
    หมู่ที่  1  ถึง  หมู่ที่  11  ใช้ส่วนของประปาหมู่บ้าน 
    หมู่ที่  12  ใช้ส่วนของการประปาส่วนภูมิภาค 
 

  5.4 โทรศัพท์  
     สถานีการโทรคมนาคมอ่ืน ๆ  3  แห่ง 
    โทรศัพท์เข้าถึงทุกหมู่บ้าน  มีหอกระจายข่าวและเสียงตามสายครบทุกหมู่บ้าน 
 

  5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
    ไม่มี 
 

 6. ระบบเศรษฐกิจ 
  6.1 การเกษตร 
    - โรงงานเจียไต๋ เพาะพันธุ์เมล็ดพืชส่งออก 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ของเทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ่
 

  6.2 การประมง 
    ไม่มี 
  6.3 การปศุสัตว์ 
    - ต้นสักฟาร์ม เลี้ยงไก่ไข่ 
 

  6.4 การบริการ  
    - ปั๊มน้ำมันและก๊าซ   5 แห่ง 

    - โรงงานอุตสาหกรรม  7 แห่ง 
    - โรงสี     2 แห่ง 
    - รีสอร์ท    2 แห่ง 
    - ร้านขายทอง   1 แห่ง 
    - โรงน้ำดื่ม    2 แห่ง 
    - โรงพยาบาล/คลินิกรักษาสัตว์ 2 แห่ง 
    - มินิมาร์ท    3 แห่ง 
    - ร้านอินเตอร์เน็ต   4 แห่ง 
    - อู่ซ่อมรถ    4 แห่ง 
    - เต้นท์รถ    4 แห่ง 
    - ร้านอาหาร   7 แห่ง 
    - ตลาด    2 แห่ง 
    - ห้องเช่า/บ้านเช่า/หอพัก  120 แห่ง 
 

  6.5 การท่องเที่ยว   
    - วัดอินทราวาส (วัดต้นเกว๋น) 
    - เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
    - วัดวุฒิราษฎร์ (วัดบ้านฟ่อน) 
     - โฮมสเตย์ “บ้านไร่กองขิง” 
    - เครื่องปั้นดินเผา “บ้านเหมืองกุง” 
 

  6.6 อุตสาหกรรม 
    - อุตสาหกรรมในครัวเรือน (กลุ่มไม้กลึง , กลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา , 
กลุ่มจักสาน) 
    - อุตสาหกรรมขนาดกลาง (รวมพรมิตร กรุ๊ป ผลิตอาหารสัตว์) 
    - อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (สันติภาพ เทรดดิ้ง โรงงานอาหารกระป๋อง) 
 

  6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
    - กองทุนน้ำดื่มชุมชนพอเพียง บ้านฟ่อน หมู่ที่ 2 
     - ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยชุมชนบ้านไร่กองขิง  หมู่ที่ 3  
     - กลุ่มพัฒนาอาชีพ บ้านหนองควาย หมู่ที่ 5 
     - กลุ่มจักสาน บ้านร้อยจันทร์ หมู่ที่ 6 
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     - วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา บ้านเหมืองกุง หมู่ที่ 7  
      - วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพ บ้านขุนเส หมู่ที่ 8 
     - วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กลึง บ้านตองกายเหนือ หมู่ที่ 12 
  6.8 แรงงาน 
    - อุตสาหกรรมในครัวเรือน (กลุ่มไม้กลึง , กลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา , 
กลุ่มจักสาน) 
    - อุตสาหกรรมขนาดกลาง (รวมพรมิตร กรุ๊ป ผลิตอาหารสัตว์) 
    - อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (สันติภาพ เทรดดิ้ง โรงงานอาหารกระป๋อง) 
 

 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
 

 7.1 การนับถือศาสนา  
    การนับถือศาสนาของประชาชนในพ้ืนที่ตำบลหนองควาย ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ 
 

 7.2  ประเพณีและงานประจำปี  
    - การเลี้ยงผีฝายเปา 
    - ประเพณีปี๋ใหม่เมือง แห่ไม้ค้ำ และการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 
    - ประเพณียี่เป็ง 
    - ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ 
    - ประเพณีสรงน้ำพระพุทธรูป 
    - ประเพณีปอยหลวง 
    - ประเพณีสลากภัต 
 

  7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  
    1. ภูมิปัญญา 
     - การย่ำขาง 
     - เครื่องปั้นดินเผาบ้านเหมืองกุง หมู่ที่ 7 
     - การทำไม้เค่ียนบ้านตองกาย หมู่ที่ 1 และบ้านตองกายเหนือ หมู่ที่ 12 
     - การสานฝาลายอำและเครื่องจักสานบ้านร้อยจันทร์ หมู่ที่ 6 
    2. ภาษา 
     - ภาษาที่ ใช้ในการสื่อสาร มีการใช้ภาษาถิ่นเหนือ หรือ คำเมือง และ
ภาษากลาง 
 

  7.4  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
    - ไม้เค่ียน (หมู่ท่ี 1 และหมู่ที่ 12) 
    - ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (หมู่ท่ี 3) 
    - โคมกระดาษสา (หมู่ท่ี 4) 
    - จักสานฝาลายอำ (หมู่ที่ 6) 
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    - เครื่องปั้นดินเผา (หมู่ท่ี 7) 
 
 8. ทรัพยากรธรรมชาติ  

  8.1  น้ำ 
    - ลำน้ำแม่ท่าช้าง 

  8.2 ป่าไม้   
    - ป่าไม้เบญจพรรณ 

  8.3 ภูเขา 
    - อุทยานแห่งชาติสุเทพ – ปุย 

      8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
           - ป่าไมอุ้ดมสมบูรณ์ แหล่งน้ำมีใช้ตลอดปี 
  9. อื่น ๆ  
      9.1 อาชีพ 
           - อาชีพหลัก คือ รับจ้างและค้าขาย 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ส่วนที่ ๒๒  
  
 
 
 
 

 ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ

เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง  ๆ    
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตาม     
ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้มีการแ ต่งตั้ง
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิธีการการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ  ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล         
รวมทั้งกำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดทำ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะ          
อันประกอบด้วย คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค     
ทางสังคม คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบ โตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตร             
ต่อสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กำหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้อง         
อย่างกว้างขวางเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายกำหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์  
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

 

สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทนำ 
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑ เป็นต้นมา  

ได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศ    
ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผล
ให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน  และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบ       
ในความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่สำคัญ อาท ิอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ำกว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ 
ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศ
และสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อน        

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
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ด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ำ             
ขาดการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพ            
และสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายสำคัญ  
ต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐาน
ต่าง ๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน  ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น  แต่ยังคงมีปัญหา          
เรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ประเทศไทย
ยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ำในหลายมิติ  ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทาย              
ในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน 
ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟู  การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการ           
เพ่ือการพัฒนาประเทศ ที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ    
การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหา         
ของประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง      
ลดความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ำ  ความไม่ เสมอภาค             
การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริม   
คนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงาน        
และวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่จะทำให้การพัฒนา
ประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศ         
ในการจัดสวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ       
ของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทาย
ต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาค       

และเป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ทำให้ปัญหาด้านเขตแดน
กับประเทศเพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต  นอกจากนี้ประเทศไทยยังคง         
ต้องให้ความสำคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกัน
หลายมิติที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชน             
และระหว่างประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้  การขยาย
อิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอำนาจที่ อาจก่อให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงไปสู่ ระบบ             
หลายขั้วอำนาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ   
ของประเทศในอนาคต  ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ  อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ             
จะมีบทบาทมากขึ้น ในการกำหนดกฎ  ระเบียบ  ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่าง  ๆ                 
ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่นำไปสู่      
ความเชื่อมโยงในทุกระบบอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ    
รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 



๑๓ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ของเทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

ในทางกลับกันความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์          
และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่า งพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้          
คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยทำให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัว 
ได้เข้มแข็งข้ึน แนวโน้มสำคัญที่จำเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุน
ที่จะมีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น  การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้าง         
ความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี  ๒๕๗๔         
จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น     
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น
ประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่  ๆ เพ่ิมขึ้นซึ่งจะส่งผล        
ต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการนำ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายสำคัญในระยะต่อไป 

ในขณะเดียวกันโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจทำให้เกิดความต้องการแรงงาน
ต่างชาติ เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือทดแทนจำนวนแรงงานไทยที่ ลดลง  ซึ่ งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภู มิภาค               
และความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะทำให้การเคลื่อนย้ายแรงงาน             
และการย้ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออก
ประเทศเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือทำงาน
ในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น        
จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้ รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้าน            
ขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนา   
ที่ดีกว่าอาจทำให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น  ซึ่งจะยิ่งทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโต   
ทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย       

นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้น   
ทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จำเป็น  ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคง        
ด้านอาหารและน้ำ ขณะที่ระบบนิเวศต่าง ๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูง         
ในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อย่างไรก็ดีระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ  
ต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน  ทำให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษา      
และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความสำคัญและความสนใจ        
จากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุล
ความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความสำคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลง        
ด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ     
ที่สำคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังมาก
ยิ่งขึ้น 

แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ  ทั้งในส่วน        
ของการจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคาม       



๑๔ 
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และความเสี่ยงด้านอ่ืน ๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ ใช้เทคโนโลยี           
เป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน  เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยี   
และสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยาก        
การเกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศ           
มีความสำคัญมากขึ้น อาจนำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้  หากไม่มีมาตรการ          
ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อม
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ   
อย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่าง
กลุ่มประชากรต่าง ๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงาน  
และอาชีพที่จะมีรูปแบบ และลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น 
หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะ
อาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ำ ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัว  
ไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะทำให้เกิดการพัฒนา
ขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมี
ความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ      
ของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 

จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ
ข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง     
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก 
ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนา      
ที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ  ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็น   
การดำเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน  โดยประเทศไทย
จำเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง   
อย่างรวดเร็วซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วน    
ของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย 
ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก  จากการต่อยอดการ
พัฒ นาบน พ้ื น ฐานน โยบายไท ยแลนด์  ๔ .๐  ส่ งผล ให้ เกิ ดการสร้ างห่ ว งโซ่ มู ลค่ าท างเศรษฐกิ จ                       
ในทั้งภาคอุตสาหกรรม  ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา  ลดปัญหา         
ความเหลื่อมล้ำ และนำไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 

นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงาน       
และอาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการดำเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนา  
และขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อกำหนดของรูปแบบ
และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน  ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ       
โลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศ  
มีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความสำคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศ



๑๕ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ของเทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

ในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต         
ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจำเป็นต้องสร้างความพร้อม
ในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่าง ๆ ขณะเดียวกัน
ประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดี        
และมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิด   
ความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่าง ๆ จำเป็นต้องคำนึงถึง
ความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากข้ึน 

ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนา  
ที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน
เพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนา
ให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจำเป็นต้องกำหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ  พร้อมทั้ง      
แนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพ้ืนฐาน  
ประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ          
อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ  และถ่ายทอดไปสู่แผน    
ในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถดำเนินการได้
อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน   

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบ       
ต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลัก
ของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคง
ทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ     
ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม      
ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคง      
ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง  หมายถึ ง การมี ความมั่ นคงปลอดภั ยจากภั ยและการเปลี่ ยนแปลง                
ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจก
บุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น 
ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย  มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์         
ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของประชาชน  มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใส          
ตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน  
มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียง      
กับการดำรงชีวิต  มีการออมสำหรับวัยเกษียณ  ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัย         
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 



๑๖ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ของเทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน
จนเข้าสู่กลุ่ มประเทศรายได้สู ง  ความเหลื่ อมล้ำของการพัฒนาลดลง  ประชากรมีความอยู่ดีมีสุ ข              
ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพ
ชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศ    
มีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้ งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป  และประเทศไทย      
มีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำ
ธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง  
ไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน  ทุนที่ เป็นเครื่องมือเครื่องจักร  ทุนทางสังคม             
และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ  รายได้ และคุณภาพชีวิต      
ของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา    
และการฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ      
ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น
และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์
ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่ งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม             
ของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนา
อย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศ    
ในหลากหลายมิติ  พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้ เป็นคนดี  เก่ง และมีคุณภาพ  สร้างโอกาส            
และความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และมีภาครัฐ        
ของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ   
ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 

๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓ ) การพัฒ นาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภั ยคุกคามที่ กระทบ              

ต่อความมั่นคงของชาติ 



๑๗ 
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(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ  รวมถึง
องค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 

(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
(๔) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย ์
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
 

๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการ

จัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔ ) พั ฒ น า พ้ื น ที่ เมื อ ง  ชน บ ท  เกษ ตรกรรมและ อุตสาห กรรม เชิ งนิ เวศ              

มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงนำ้ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ

อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(๒ ) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติ เป็น เป้ าหมาย          

และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 



๑๘ 
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(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก           

มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

 
 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑2 (พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕64) 

เทศบาลตำบลหนองควาย ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์และสอดคล้อง          
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒      
(พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖4) ได้สิ้นสุดลงในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 และอยู่ระหว่างการจัดทำแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๓   

เมื่อร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑3  (พ .ศ . ๒๕๖6 – ๒๕70 )           
ยังไม่ประกาศใช้ เทศบาลตำบลหนองควาย จึงต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)          
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑2  (พ .ศ. ๒๕๖0 – ๒๕64) และเมื่อ         
ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑3 (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ประกาศใช้ จึงจะดำเนินการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฯ ต่อไป   

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติฉบับที่  12 (พ .ศ . 2560-2564)     
ประเทศไทยยังคงประสบสภาวะแวดล้อม และบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง   
ทั้งจากภายใน และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ ๆ   
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหา
คุณภาพด้านการผลิต ความสามารถในการแข่งขัน  คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นต้น      
ทำให้การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  12 จึงจำเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการ
ในการวางแผนที่สำคัญ ดังนี้  

(1) การน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ  
(4) การพัฒนาสู่ความม่ันคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน  สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

สถานะของประเทศ ประกอบด้วยหลาย ๆ ด้าน  
ด้านเศรษฐกิจ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจำกัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การปรับโครงสร้าง   

การผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการแข่งขันเริ่มลดลงการลดลงของความแข็งแกร่ง
ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างการรองรับเงื่อนไขในระบบ
เศรษฐกิจโลก และการดำเนินนโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต สถานการณ์การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการยกระดับดีขึ้น   

ด้านสังคม โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย  แต่ยังคงมีปัญหา           
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย ประชากรวัยเด็กของไทยมีจำนวนลดลงอย่างรวดเร็ว             



๑๙ 
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มีพัฒนาการไม่สมวัย และการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นกำลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง         
และแรงงานกว่าร้อยละ 30 เป็นประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่น Y (Gen Y) ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมขึ้นช้า   
ซึ่งจะเป็นข้อจำกัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น  สะท้อน
ถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพ่ิมมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจำนวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ 
ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลง และรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลายรูปแบบมากขึ้น 
สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ ความเหลื่อมล้ำ
ระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทย วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอย และสังคมไทย  
มีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น  

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้ในการพัฒนา
จำนวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง  ความเสื่อม
โทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น ด้านการบริหาร
จัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอำนาจ  
ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

จากสถานะของประเทศ และบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ ทำให้การ
กำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 11        
และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคน      
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนา     
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่าน    
ประเทศไทยจากประเทศที่ มี รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มี รายได้สู ง  มีความมั่นคง และยั่ งยืน              
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ  
 วัตถุประสงค์  

- เพ่ือให้คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถ และพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
- เพ่ือให้ระบบเศรษฐกิจมีโครงสร้างที่เข้มแข็ง มีเสถียรภาพ แข่งขันได้ ยั่งยืน มีความมั่นคง   

ทางพลังงาน 
- เพ่ือรักษาทุนธรรมชาติ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศ และสนับสนุน

การเติบโตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- เพ่ือสร้างความม่ันคงภายในประเทศ ป้องกัน และลดผลกระทบจากภัยคุกคามข้ามชาติ 
- เพ่ือให้ทำงานเชิงบูรณาการในลักษณะเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่ยึดหน้าที่และพ้ืนที่รวม    

ทั้งมีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นมากข้ึน 
เป้าหมายในภาพรวม 
-    คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง มีความเป็นพลเมือง

ตื่นรู้ ทำประโยชน์ต่อส่วนรวม  
-    ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง 

ประชาชนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
และเป็นธรรม 

-    ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็ง และแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการ
และเข้าสู่ระบบดิจิตอล เน้นอุปสงค์นำการผลิต มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และมีผู้ประกอบการขนาดกลาง 



๒๐ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ของเทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

และขนาดเล็กที่เข้มแข็ง สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิตอลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้า        
และบริการ รวมทั้งมีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น 

-    ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่ งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบ โตที่ เป็นมิตร             
กับสิ่งแวดล้อม มีความม่ังคั่งทางอาหาร พลังงาน และน้ำ 

-    มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี  สร้างภาพลักษณ์ ดี             
และเพ่ิมความเชื่อของนานาชาติต่อประเทศไทย 

-    มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจ 
และมีส่วนร่วมจากประชาชน 

ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
-    ยกระดับศักยภาพการแข่งขัน ก้าวสู่ประเทศรายได้สูง  
-    พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
-    ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
-    เชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
-    สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-    การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟ้ืนฟู 
และดูแลสุขภาพ 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ เพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาส    

ให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้            
และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงิน และนโยบายการคลัง รวมถึงการปฏิรูป

ภาษีทั้งระบบเพ่ือรักษาเสถียรภาพ และเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ การปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่
คุณค่าในภาคเกษตรอุตสาหกรรม บริการ การลงทุน การพัฒนา SMEs และเกษตรกรรุ่นใหม่ 

4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
มุ่งอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุล

ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และเป็นธรรม บริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ  
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง และย่ังยืน 

ให้ความสำคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศ 

 
 
 



๒๑ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ของเทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐ  การป้ องกันการ ทุ จริตประพฤติ มิชอบ               
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ           
และตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม ประชาชนมีส่วนร่วม ประเทศปราศจากคอร์รัปชั่น มีการกระจายอำนาจ    
และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น  

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
มุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งการเชื่อมโยงเครือข่าย 

โทรโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
พ้ืนที่เมือง การเชื่อมโยงการเดินทาง และขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งการเพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม  
ของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
พัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจสำคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ

ศักยภาพ  โอกาส และข้อจำกัดของพ้ืนที่  รวมทั้ งความต้องการของภาคี การพัฒ นาที่ เกี่ ยวข้อ ง                 
สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

10.ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อการพัฒนา 
ประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์    

โดยมุ่ งเน้นการดูแลการดำเนินงานตามข้อผูกพัน และพันธกรณี  ตลอดจนมาตรฐานต่าง ๆ ที่ ไทย                 
มีความเก่ียวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุ ภูมิภาค  

 
1.3 การพัฒนาประเทศไทยในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13         

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
การยกระดับสมรรถนะและศักยภาพของประเทศไทยในระยะเวลาอันใกล้จะไม่สามารถเกิดขึ้น        

ได้อย่างเป็นรูปธรรมหากอาศัยเพียงการมุ่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน
ในรายละเอียดเพียงเล็กน้อย เนื่องจากการปรับตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปจะไม่เท่าทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลง  
ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันในยุคปัจจุบัน อีกทั้งยังไม่เพียงพอสำหรับการรับมือความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบ
ที่รุนแรงและแผ่ขยายในวงกว้าง หรือทันต่อการแสวงหาโอกาสที่จะสร้างผลประโยชน์ที่ผลักดันให้ประเทศไทย
สามารถบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

1. พลิกโฉมประเทศไทย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างย่ังยืน (Transformation to 
Hi-Value and Sustainable Thailand)  

การวางกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีจุดประสงค์     
เพ่ือ พลิกโฉมประเทศไทย หรือ เปลี่ยนแปลงประเทศขนานใหญ่  (Thailand’s Transformation) ภายใต้ 
แนวคิด “Resilience” ซึ่ งมีจุดมุ่ งหมายในการลดความเปราะบาง สร้างความพร้อมในการรับมือกับ          
การเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวให้ อยู่รอดได้ในสภาวะวิกฤติ โดยสร้างภูมิคุ้มกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
เพ่ือให้ประเทศสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยการพลิกโฉมประเทศไทยครอบคลุมตั้งแต่การเปลี่ยนแปลง     
ในระดับโครงสร้าง นโยบาย และกลไก ในขณะเดียวกัน กรอบแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 13 ยังมุ่งกำหนดทิศทาง 
การพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการสร้างความสมดุลในการกระจาย 



๒๒ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ของเทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

ผลประโยชน์จากการพัฒนาแก่ทุกภาคส่วนเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งการสร้างความสมดุล 
ระหว่างความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศกับความสามารถในการพ่ึงตนเอง พร้อมทั้งการปรับเปลี่ยน 
องคาพยพในมิติต่าง ๆ ให้ เท่าทันและสอดคล้องกับพลวัตและบริบทใหม่ของโลก โดยคำนึงถึงเงื่อนไข        
ของสถานการณ์และทรัพยากรของประเทศ นอกจากนี้ กรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ยังให้ความสำคัญ     
กับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกกลุ่ม และส่งต่อ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีไปยังคนรุ่นต่อไป 

เพ่ือให้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์  
ชาติ และสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาประเทศทั้งหมดตามที่กล่าวถึงข้างต้น การพลิกโฉมประเทศไทย  
(Thailand’s Transformation) ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงมีเป้าหมายหลักเพ่ือพลิกโฉมประเทศไปสู่ 
“เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” หรือ “Hi-Value and Sustainable Thailand” โดยใช้
องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการยกระดับ  
ศักยภาพและพัฒนาประเทศในทุกมิติ  เพ่ือสนับสนุน เสริมสร้างการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ             
และขีด ความสามารถในการแข่งขัน และเพ่ือส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมอย่างทั่วถึง ตลอดจน
เพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการบริโภคให้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปในทิศทาง       
ที่ประเทศสามารถปรับตัวและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทัน ตลอดจนสามารถอยู่รอดและเติบโต 
ไดอ้ย่างต่อเนื่องในระยะยาวไปพร้อมกับการรักษาความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. องค์ประกอบหลักของการขับเคลื่อนประเทศสู่  “เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้า       
อย่างย่ังยืน” (Hi-Value and Sustainable Thailand) 

เนื่องด้วยเป้าประสงค์ที่ต้องการให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทำหน้าที่ระบุทิศทาง    
การพัฒนาประเทศที่ควรมุ่งเน้นได้อย่างชัดเจน การกำหนดกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงมุ่งเน้นคัดเลือก
ประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูงในการพลิกโฉมประเทศไทยสู่  Hi-Value and Sustainable 
Thailand ในองค์ประกอบสำคัญ 4 ประการ ได้แก่  1) เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่ เป็นมิตรต่อ  สิ่งแวดล้อม        
(High Value-Added Economy) 2) สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค (High Opportunity Society)  
3) วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-Friendly Living) และ 4) ปัจจัยสนับสนุน การพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for 
Thailand’s Transformation) โดยภายใต้องค์ประกอบใน  แต่ละด้าน ได้มีการกำหนด “หมุดหมาย” 
(Milestones) ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ ‘เป็น’ มุ่งหวังจะ ‘มี’ หรือต้องการจะ ‘ขจัด’ 
ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  13 เพ่ือสะท้อน  ประเด็นการพัฒนาที่มีความสำคัญ           
ต่อการพลิกโฉมประเทศสู่การเป็น Hi-Value and Sustainable Thailand ภายในปี 2570 โดยรายละเอียด
ขององค์ประกอบทัง้ 4 ด้าน และหมุดหมาย มีดังนี้ 

1) เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-Added Economy) 
ไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูง บนพ้ืนฐานของการสร้างมูลค่าเพ่ิม จากการพัฒนา  ต่อยอด 

และใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พร้อมกับการลด ผลกระทบ  
เชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม และมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการปรับทิศทาง  ของภาค   
การผลิตเดิมที่มีความสำคัญ แต่มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในอนาคต และมีความเสี่ยง
ที่จะสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดหรือได้รับผลกระทบเชิงลบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก หากไม่มี
การปรับตัว และส่งเสริมภาคการผลิตที่ ไทยมีศักยภาพสอดรับกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก             
โดยหมุดหมายที่ประเทศต้องบรรลุให้ได้ภายในระยะ 5 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เพ่ือให้เป้าหมาย     
ของการมี “เศรษฐกิจมลูค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย 

 



๒๓ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ของเทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค่าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน 
หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน 
หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
หมุดหมายที่  5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญ          

ของภูมิภาค 
หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัลของอาเซียน 

2) สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค (High Opportunity Society) 
ทุกกลุ่มคนในประเทศมีโอกาสในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมอย่ างเต็มศักยภาพ 

ประชาชนได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมและได้รับ
ประโยชน์จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค และประเทศมีความเหลื่อมล้ำลดลงในทุกมิติ     
โดยการใช้เทคโนโลยี ฐานข้อมูลสารสนเทศ และดิจิทัลแพลตฟอร์ม เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการแข่งขัน    
ที่เปิดกว้างและเป็นธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในเชิงธุรกิจ และผลักดันให้ เกิดการเพ่ิมผลิตภาพและพัฒนา 
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพบริการสาธารณะในเมืองหลัก 
และท้องถิ่นต่างจังหวัด เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในเชิงพ้ืนที่ตลอดจนการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยด้อยโอกาส 
อย่างตรงกับปัญหาความต้องการ การใช้นโยบายการเงินการคลังเพ่ือสนับสนุนการกระจายรายได้ และการจัด 
ความคุ้มครองทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมพลวัตการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
(socioeconomic mobility) ทั้ งนี้  การมุ่ งลดความเหลื่ อมล้ ำใน เชิ งธุรกิ จ  เชิ ง พ้ืนที่  และเพ่ิมพลวัต            
การเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าว จะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ ความมั่งคั่ง    
และการเข้าถึง การศึกษา สาธารณสุข และบริการสาธารณะอ่ืน ๆ ที่มีคุณภาพ โดยหมุดหมายที่ต้ องบรรลุ    
ในห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 13 เพ่ือผลักดันการสร้าง “สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค” 
อย่างเปน็รปูธรรม ประกอบด้วย 

หมุดหมายที่ 7 ไทยมี SMEs ที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข็งขันได้" 
หมุดหมายที่  8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองหลักของภูมิภาคที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ  ทันสมัย       

และน่าอย ู่ 
หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคม       

ที่เพียงพอ เหมาะสม 
หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ 
หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ เปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 
3) วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-Friendly Living) 

ทุกภาคส่วนในสังคมมีรูปแบบการดำเนินชีวิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เอ้ือให้เกิดความยั่งยืน
ของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และสภาพภูมิอากาศ พรVอมทั้งสามารถรับมือและมีภูมิคุ้มกัน          
จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ         
ทั้งการจัดการของภาครัฐและบทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี       
เพ่ือมุ่งจัดการกับปัญหาที่เป็นภัยคุกคามสำคัญทั้งในประเทศไทยและในระดับโลก ซึ่งได้แก่ ปัญหาขยะ มลพิษ
ทางน้ำ มลพิษอากาศ ก๊าซเรือนกระจก และความเสี่ยงของภัยธรรมชาติอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง    
ของสภาพภูมิอากาศ ด้วยการยกระดับระบบการจัดการและโครงสร้างพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งพัฒนากลไก
ที่จูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตและบริโภคให้มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยหมุดหมาย



๒๔ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ของเทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

ที่ต้องบรรลุในห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 13 เพ่ือผลักดันการสร้าง “วิถีชีวิตที่ยั่งยืน” อย่างเป็น 
รูปธรรม ประกอบด้วย 

หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ 
หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ เปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 
4) ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation) 

ปัจจัยขับเคลื่อนที่ เอ้ือต่อการเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่การเป็น Hi-Value and Sustainable 
Thailand โดยเฉพาะกลไกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งระบบการศึกษา และการยกระดับ  และปรับทักษะ
แรงงาน ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและโลกยุคใหม่ และส่งเสริม
การเคลื่อนย้ายแรงงานไปสู่ภาคการผลิตและบริการที่มีผลิตภาพและมูลค่าสูง และกลไกการ บริหารจัดการ
ภาครัฐ ทั้งระเบียบกฎหมาย ระบบงบประมาณ โครงสร้างพ้ืนฐาน การให้บริการสาธารณะ ตลอดจนการ
ติดตามประเมินผล ที่ทันสมัย เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตอบสนองความต้องการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยหมุดหมายที่ต้องบรรลุในระยะเวลาของ แผนพัฒนาฯ      
ฉบับที่ 13 เพ่ือสร้าง “ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ” ประกอบด้วย 

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา      
แห่งอนาคต 

หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ของเทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

 ๑.4  ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ ๔.๐ โดยให้ความสำคัญกับการ

พัฒนาด้านเทคโนโลยีกลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม  กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี
สมองกล ฝังตัว กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  โดยรายละเอียดไทยแลนด์ 
๔.๐ มีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ของเทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

ประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ 
(New Engines of Growth) ด้วยการเปลี่ยนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยู่ ๒ ด้าน          
คือ  ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน      
โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา     
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น ๕ กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 

๑ . กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ  
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น 

๒. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-
Med) อาท ิเทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต้น 

๓. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาท ิเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น 

๔. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์  
และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ 
เทคโนโลยีการเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech)    
อี-มาร์เก็ตเพลส (E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต้น 

๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & 
High Value Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) 
เทคโนโลยีการท่องเที่ยว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น 

 
๑.5  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

      ➔  แผนพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕65) (ฉบับทบทวน) 
เนื่องด้วยแผนพัฒนาภาคเหนือ  (พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖5) จะสิ้นสุดลงในปีงบประมาณ       

พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยการจัดทำแผนพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) อยู่ระหว่างการจัดทำ             
ของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ดังนั้น เทศบาลตำบลหนองควาย จึงต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น     
(พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
และเมื่อแผนพัฒนาภาคเหนือตอนบน 1  (พ.ศ. ๒๕66 – 2570) ประกาศใช้ จึงจะดำเนินการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาภาคเหนือ ต่อไป   

แผนพัฒนาภาคเหนือแบ่งกลุ่มจังหวัด ดังนี้   
  1.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน      
จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน โดยมีจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด)   

2.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา 
จังหวัดแพร่ โดยมีจังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด )   

3.  แผนพัฒนากลุ่ มจั งหวัดภาคเหนือตอนล่ าง 1 (จั งหวัดตาก จั งหวัดพิษณุ โลก             
จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีจังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด)   
  4.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์   
จังหวัดพิจิตร จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีจังหวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด)   
  เมื่อแผนพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ. ๒๕66 – 2570) ยังไม่ประกาศใช้  เทศบาลตำบล       
หนองควาย จึงต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาภาคเหนือ  



๒๗ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ของเทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

(พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖5) ฉบับทบทวน และเมื่อแผนพัฒนาเหนือ (พ.ศ. ๒๕66 – 2570) ประกาศใช้          
จงึจะดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาภาค ฯ ต่อไป   
  แผนพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖5) ฉบับทบทวน   
  1. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา 

ภาคเหนือมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมประเพณีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น ที่มีการฟ้ืนฟู     
สืบสานและ สร้างสรรค์พัฒนาสู่การผลิตสินค้าและบริการ โดยเฉพาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีบริการสุขภาพ  
และผลิตภัณฑ์ หัตถกรรมที่มีชื่อเสียงระดับสากล พ้ืนที่เกษตรของภาคเหนือมีขนาดเล็กเหมาะสมต่อการปรับ
ระบบการผลิต เพ่ือสร้างคุณค่าตามแนวทางเกษตรอินทรีย์นอกจากนี้ ทำเลที่ตั้งของภาคเหนือมีศักยภาพ      
ในการขยายการค้า การลงทุนและบริการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาค          
ลุ่มแม่น้ำโขง และสามารถ ขยายไปสู่จีนตอนใต้และกลุ่มประเทศเอเชียใต้ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ - ใต้ 
และ ตะวันออก - ตะวันตก รวมถึงเป็นพ้ืนที่ป่าต้นน้ำที่สำคัญของประเทศ ดังนั้น การพัฒนาภาคเหนือสู่ความ 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จำเป็นจะต้อง นำศักยภาพทางภูมิสังคมประกอบกับปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และองค์ความรู้ของ สถาบันการศึกษาและองค์กรในพ้ืนที่ มาใช้ในการต่อยอดการผลิตและบริการ     
ที่มีศักยภาพและโอกาสเพ่ือสร้าง มูลค่าสูงตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการ
เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในการเสริมสร้างขีดความสามารถของธุรกิจท้องถิ่นเพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจ  
ของภาค  

 2. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยง
เศรษฐกิจ กับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง  
  3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้าและบริการ โดยใช้ความรู้  
เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีอัตตลักษณ์  

3.2 เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

3.3 เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพา 
ครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้  

3.4 เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การบริหารจัดการน้ำ  
ป่าต้นน้ำ และปัญหาหมอกควัน  
  4. เป้าหมาย  

4.1 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเหนือขยายตัวเพิ่มขึ้น  
4.2 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคเหนือ

ลดลง 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา มีดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพ
สูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม โดยมีแนวทางในการพัฒนา 1) พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ            
ตามแนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 2) พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย        
ที่มีศักยภาพสูง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS 
BIMSTEC และ AEC เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค  



๒๘ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ของเทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยง  
สู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง  

ยุทธศาสตร์ที่  4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบ        
ดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นไม้ให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหาร จัดการน้ำ
อย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน 
 

➔  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน 
ปี 2565 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน โดยมีจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด   

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตอนบน 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) จะสิ้นสุดลงในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  อยู่ระหว่าง
การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

เมื่อแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  1  (พ.ศ. ๒๕66 – 2570) ยังไม่ประกาศใช้ 
เทศบาลตำบลหนองควาย จึงต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) และเมื่อแผนพัฒนาภาคเหนือตอนบน 1       
(พ.ศ. ๒๕66 – 2570) ประกาศใช้ จึงจะดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)          
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯ ต่อไป   

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) ฉบับทบทวนปี 2565  
เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
ยกระดับการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการเกษตร  สู่ฐานเศรษฐกิจ มูลค่าสูง         

เพ่ือเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับห่วงโซ่อุปทานของโลก ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด  
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาพรวมเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3  
2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดของเศรษฐกิจมูลค่าสูงมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5         

ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด  
3. การเพ่ิมขึ้นของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment : FDI)    

ในกลุ่ม จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
1. การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพ้ืนที่ วัตุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างการเชื่อมโยง

ธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการสู่ท้องถิ่น 2) ยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าแก่สินค้าและบริการท้องถิ่น 
โดยผสมผสานภูมิปัญญาและเทคโนโลยีนวัตกรรม 3) สร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวแบบยั่ งยืนและ              
4) เพิ่มมูลค่าการตลาดที่เน้านการเป็นแหล่งท่องเที่ยวปลายทาง (Destination)  

2. แนวทางการพัฒนาท่องเที่ยวเชื่อมโยง 4 จังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน) โดยยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การแพทย์แผนไทย ส่งเสริมอัตลักษณ์
วัฒนธรรมล้านนาและพัฒนา หัตถกรรมท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

3. ประเด็นการพัฒนาที่  3 การพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์ วัตถุประสงค์เพ่ือ          
1) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรและผู้ประกอบการ 2) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร    
ให้มีคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐาน 3) สร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลิตผลการเกษตร ผลิตภัณฑ์การเกษตร   



๒๙ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ของเทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

4. การพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดฝุ่นควัน วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ
ดีขึ้นหรืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เกื้อหนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ       
ให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและการใช้ประโยชน์อย่างมีคุณค่า           
ที่ก่อให้ความยั่งยืน 

 
➔  แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน   

รอบ ปี พ.ศ. 2565 
 แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) อยู่ระหว่างการจัดทำ         

เมื่อแผนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๕66 – 2570) ยังไม่ประกาศใช้ เทศบาลตำบลหนองควาย จึงต้องจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาแผนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๕61 – 
2565) ฉบับทบทวนรอบปี พ.ศ. 2565 และเมื่อแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๕66 – 2570) 
ประกาศใช้ จึงจะดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา              
จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป   

วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงใหม่ 
“นครแห่งชีวิตและความม่ังคั่ง” (City of Life and Prosperity)” เมืองที่ให้ความสุขและชีวิต

ที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก 
ประเด็นการพัฒนา 
1. การส่งเสริมการท่องเที่ ยวเพิ่ ม มูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติ  วัฒนธรรม สุขภาพ          

และเศรษฐกิจท้องถิ่น มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว สินค้า 

และบริการ 
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน

และท้องถิ่นเชื่อมโยงสู่ระดับสากล 
1.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่ งอำนวยความสะดวก      

ทางการท่องเที่ยว 
1.4 ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ ยว          

บนฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
1.5 ส่งเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเที่ยว 

2. การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่าและพัฒนา
นวัตกรรมอาการแห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้  

2.1 ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
2.2 ส่งเสริมเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต 
2.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผู้ประกอบการให้มีความสามารถ          

ในเชิงธุรกิจ  
2.4 ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับการผลิต        

และการประกอบธุรกิจภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) 
 
 



๓๐ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ของเทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

3. การผลักดันเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองอัจริยะ เมืองแห่งไมซ์ เมืองแห่งสตาร์ทอัพ      
และเมืองนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ (SMS & Medicopolis Smart City, MICE City, Startup 
City, Medicopolis) ให้สามารถรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการลงทุนของภาคเหนือ       
โดยมีแนวทาง ในการพัฒนา ดังนี้  

3.1 พัฒนาให้เป็นเมืองแห่งนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ 
3.2 พัฒนาเมืองให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญ

ฉลาด 
3.3 พัฒนาธุรกิจ MICE อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมและพัฒนาศักยภาพ

ผู้ประกอบการ MICE  
3.4 พัฒนาองค์ความรู้สร้างขีดความสามารถให้แก่ Startup, SMEs, OTOP ให้มีศักยภาพ

พร้อมขับเคลื่อนสู่ตลาดในและต่างประเทศ 
4. การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์  

ภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ล้านนา โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
4.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในชุมชน 
4.2 ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริการด้วยความคิดสร้างสรรค์ภูมิปัญญา     

และอัตลักษณ์ล้านนา 
4.3 ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการด้วยเทคโนโลยี นวัตตกรรม และดิจิทัล 

5. การจัดการปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

5.1 ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและฟ้ืนฟูให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 
5.2 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกิดมลพิษทางน้ำ ดิน อากาศ ขยะ และของเสีย อันตราย

ให้มีคุณภาพดีข้ึนรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 
5.3 ส่งเสริมความเข้าใจและจิตสำนึกของชุมชนในการอนุรักษ์ หวงแหน ลดข้อขัดแย้ง 

และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
5.4 พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการเพ่ิมประสิทธิภาพกรอนุรักษ์พลังงานและการใช้

พลังงานทดแทนให้เหมาะสม 
5.5 ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนอาชีพเพ่ือลดฝุ่นควันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

6. การจัดการสาธารณภัย การสร้างความม่ันคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี           
ของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

6.1 เพ่ิมประสิทธิภาพด้านความม่ันคงภายใน เพื่อรับมือกับปัญหาคุกคามด้านความมั่นคง
ทุกรูปแบบ 

6.2 เพ่ิมประสิทธิภาพและความพร้อมด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน 
6.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
6.4 เพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการ

มีส่วนร่วมของชุมชน 
6.5 เสริมสร้างความพร้อมการรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ  
6.6 ส่งเสริมการพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
 
 



๓๑ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ของเทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) 
การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ มีความสอดคล้อง

กับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน 11 เป้าหมาย ได้แก่ 
1) ขจัดความยากจน 
2) ขจัดความอดอยาก 
3) สุขภาพดีและความเป็นอยู่ที่ดีพร้อม 
4) การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
5) สุขาภิบาลและน้ำสะอาด 
6) การมีพลังงานสะอาดใช้อย่างเพียงพอ 
7) ลดความเหลื่อมล้ำระหว่างบุคคล และชุมชน 
8) พัฒนาภาคอุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน 
9) สร้างให้เกิดชุมชนเมืองที่ยั่งยืน 
10) การผลิตและการบริโภคท่ีรับผิดชอบ 
11) การเสริมสร้างเครือข่ายให้บรรลุเป้าหมาย 
  

๑.6   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน เขตจังหวัด เชียงใหม่             
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. 2566 – 2570) ของเทศบาลตำบลหนองควาย            
มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  
(พ.ศ. 2566 – 2570) โดยมุ่งเน้นยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นอันดับแรก และกลุ่ม
รองลงมามี จ ำน วน  3  แผนยุ ทธศาสตร์  ได้ แก่  ยุ ท ธศาสตร์การ พัฒ นาเศรษฐกิ จตามแนวทาง                               
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ส่วนอีก 2 ยุทธศาสตร์ที่อยู่ในลำดับที่ 3  เป็นกลุ่มของยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางการเกษตร เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และยุทธศาสตร์การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย     
และการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน โดยที่ ยุ ทธศาสตร์ที่ ได้รับค่าน้ำหนักน้อยที่ สุด               
คือ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี     

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
“บำบัดทุกข์ บำรุงสุขและคุณภาพชีวิตของชาวเชียงใหม่ ด้วยการให้บริการสาธารณะ           

ที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า” 
พันธกิจ 
1) บูรณาการหน่วยงานภายใต้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่และเครือข่ายภาครัฐ 

เอกชน และองค์กรชุมชน ทำการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เชิงสร้างสรรค์อย่างมีส่วนร่วม  
ด้วยคุณภาพท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม อย่างเสมอภาค และยั่งยืน 

2) สร้างความมั่นคงทางด้านโภชนาการ ห่วงโซ่ อุปสงค์และอุปทานตามหลักปรัชญา            
ของเศรษฐกิจพอเพียงจนสามารถเข้าสู่ระดับการแข่งขันทั้งภายในและต่างประเทศได้ 

3) ปรับปรุงระบบการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลพ้ืนฐานและทันสมัยในทุกมิติเชื่อมโยงระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยแผนแม่บทและวางระบบการบริหารงานในระดับกลุ่มจังหวัด         



๓๒ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ของเทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

กลุ่มภาคเหนือตอนบน กลุ่มภาคเหนือและระดับชาติ เชื่อมโยงกับภูมิภาคกลุ่มอาเซียนและระบบการตลาด     
และบริโภคของสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4) สร้างและปรับปรุงระบบการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเชียงใหม่   
ด้วยการให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ทั้งด้านการบรรเทาสาธารณภัย การสาธารณสุขเชิงรุก 
และป้องกัน รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้วยแผนรองรับความเสี่ยงเชิงสาธารณะอย่างรองคอบและเปิดเผย       
ที่ปฏิบัติได้ทุกระดับและทันทีอย่างมีธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 

1.1 เป้าประสงค์ 
1.1.1 การบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพชุมชน 
1.1.2 ก ารส ร้ า งส ภ าพ แ วด ล้ อ ม ที่ เ อ้ื อ ต่ อ ก ารมี สุ ขภ าวะที่ ดี  (Smart city)             

และแผนเผชิญเหตุในภาวะปกติ และไม่ปกติ 
1.2.3 ส่งเสริมระบบการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และแหล่งน้ำ 
2.1 เป้าประสงค์ 

2.1.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคมและระบบขนส่งสาธารณะ         
ที่ได้มาตรฐานครบวงจรภายในและระหว่างชุมชน เชื่อมโยงโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ 

2.1.2 พัฒนาระบบสาธารณุปโภคระบบชลประทานและแหล่งน้ำอุปโภค -บริโภค
สะอาด เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรและชุมชน 

2.1.3 พัฒนาระบบการสื่อสารดิจิทัลสาธารณะ และอินเตอร์เน็ตชุมชน 
2.1 .4  จัดการให้ มี ระบบขนส่ งมวลชนบริการกลุ่ มนั ก เรียนและประชาชน            

อย่างมีส่วนร่วม 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ในชุมชน 
3.1 ชุมชนมีความสามัคคี รับผิดชอบ อย่างสมานฉันท์สามารถป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย

ทางธรรมชาติและจากพฤติกรรมมนุษย์อย่างมีส่วนร่วม 
3.2 ชุมชนมีส่วนร่วมกับทางราชการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการรักษา

ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.1 เป้าประสงค์ 
4.1.1 สร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจในอนุรักษ์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   

และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน 
4.1.2 สร้างตระหนักรู้และป้องกันในการจัดการมลภาวะสิ่งแวดล้อม ด้านอากาศ   

(PM 2.5)  
4.1.3 การส่งเสริมชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste Management) 
4.1.4 ส่งเสริมการสร้างสวนสาธารณะนิเวศชุมชนและการใช้พ้ืนที่ว่างเปล่าให้เกิด

ประโยชน์สาธารณะ 
 



๓๓ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ของเทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

5 . ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการพัฒนาคุณภาพชี วิต การศึกษา ส่ งเสริมเศรษฐกิจ           
และการท่องเที่ยว 

5.1 เป้าประสงค์ 
5.1 ส่งเสริมการเกษตรและอาหารปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีทันสมัยบูรณาการ       

กับภูมิปัญญาทั้งต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำด้วยเกษตรอินทรีย์ 
5.2 เสริมสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านเศรษฐกิจฐานราก สินค้า OTOP และ SMEs           

ในและนอกภาคเกษตรของชุมชน 
5.3 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่ีเน้นคุณค่าและความยั่งยืน 
5.4 เพ่ิมโอกาสเข้าถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวชุมชนอย่างดึงดูดใจ 
5.5 เชื่อมโยงการท่องเที่ยว ภูมิมิปัญญาท้องถิ่น ภูมินิเวศและอาชีพเพ่ือสร้างรายได้

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ชุมชนแบบครบวงจร 
5.6 การจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) 
5.7 จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัจฉริยะและศูนย์การเรียนรู้และดูแลผู้สูงวัย คนพิการ

หรือผู้ด้อยโอกาสทางกายทางจิตและสังคม 
5.8 จัดการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ  

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศาสนา ศิลปวัฒรธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.1 เป้าประสงค์ 

6.1.1 พัฒนาองค์ความรู้ของสถาบันทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี         
และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 

6.1.2 บูรณาการการอนุรักษ์และเผยแพร่ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและโบราณสถาน เข้ากับการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งเชิงนิเวศศิลปวัฒนธรรม 

6.1.3 ส่งเสริมการเรียนรู้และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่มรดกโลกที่สัมพันธ์        
กับแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเชียงใหม่ 

7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
7.1 เป้าประสงค์ 

7.1.1 เสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชนในสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 

7.1.2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ     
จิตบริการ 

7.1.3 พัฒนาระบบการฐานข้อมูลกลางการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ของเทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
  

 
2.1  วิสัยทัศน์ (Vision) 

เทศบาลตำบลหนองควาย ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ          
ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์    
ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ จึงได้กำหนด
วิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต ดังนี้ 

 
          
 
 
   
 
 2.2 พันธกิจ (Mission) 

พันธกิจ (Mission) หมายถึง ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักของเทศบาลตำบลหนองควาย       
ที่จำเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควาย ดังนี้  

1) ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุม และเพียงพอ
ต่อความต้องการของประชาชน เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและเศรษฐกิจในอนาคต 

2) พัฒนางานด้านสาธารณสุขให้ประชาชนเข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพ   และส่งเสริม
สุขาภิบาลชุมชนให้ประชาชนได้รับความสะอาด ปลอดภัย 

3) ส่งเสริมและพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมให้มีประสิทธิภาพ และท่ัวถึง 
4) พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษา        

และมีคุณภาพ พร้อมทั้งมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
5) สร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีเพ่ือยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามวิถีชีวิตใหม่  ให้เกิด   

ความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภัย 
6) ส่งเสริม อาชีพ และ สนับสนุนการท่องเที่ยว เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 
7) การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
8) พัฒนาคุณภาพการบริการ โดยเน้นการสร้างเสริมศักยภาพบุคลากร ตลอดจน การใช้

เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตวิถีใหม่ 
 2.3  ยุทธศาสตร์ (Strategy)  

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควายร่วมกับประชาคมท้องถิ่นส่วนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล 5 ด้าน  
ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาบริการสาธารณะด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพ่ือมุ่งเน้น
รองรับพลวัตการเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาและยกระดับในการให้บริการสาธารณะด้านบริการชุมชน     
และสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

“เปล่ียนแปลงไปสู่เทศบาลวิถีใหม่ เพื่อชีวิตท่ีมีความสุข” 
“Transforming to the New Concept of Municipality for Happy Living” 

 

๒.  ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลหนองควาย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมเสร้างศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ 

2.4  เป้าประสงค์ (Goals)  
1) เทศบาลตำบลหนองควายเป็นเมืองที่มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดีมีมาตรฐานด้วยการบริหาร

จัดการ ที่ดี ประชาชนมีส่วนร่วม 
2) เทศบาลตำบลหนองควายเป็นเมืองน่ าอยู่มีสิ่ งแวดล้อมสะอาด สบาย ปลอดภัย            

และประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3) เทศบาลตำบลหนองควายเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ตลอดจน การใช้เทคโนโลยี       

และนวัตกรรมที่เหมาะสมเพื่อให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตวิถีใหม่ 
 2.5  ตัวช้ีวัด (Indicator) 

1) มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง     
และเศรษฐกิจในอนาคต 

2) ร้อยละของประชาชนสามารถเข้าถึงบริการชุมชนและสังคมที่มีคุณภาพ และไดม้าตรฐาน 
3) ร้อยละสร้างการเชื่อมโยงธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการสู่ท้องถิ่น 
4) ร้อยละผลผลิตได้ยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าแก่สินค้าและบริการ 
5) ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและฟ้ืนฟู

ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 
6) ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้  และสามารถนำเทคโนโลยี มาปรับใช้             

ในการให้บริการสาธารณะ 
7) ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจเทศบาลตำบลหนองควายในการให้บริการสาธารณะ

ด้านต่าง ๆ  
2.6  ค่าเป้าหมาย (Targets) 

ค่าเป้าหมาย ในที่นี้หมายถึง เป้าหมายในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ หรือทั้งสองส่วนที่ทำให้
แยกแยะได้ว่าการปฏิบัติงานประสบความสำเร็จตามตัวชี้วัด (KPIs) ที่กำหนดไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด ภายใน
ระยะเวลาที่ระบุไว้อย่างชัดเจน 

1) มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน ครบทั้ง 12 หมู่บ้าน 
2) ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการชุมชนและสังคมที่มีคุณภาพได้ครบทุกคน 
3) สามารถเชื่อมโยงธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการสู่ท้องถิ่นได้ตามปัญหาและความต้องการ

ของผู้ประกอบการ 
4) ผลผลิตถูกยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าสินค้าและบริการได้ครบ 
5) ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 90 
6) บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ และสามารถนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการให้บริการ

สาธารณะ ร้อยละ 95 ขึ้นไป 
7) ประชาชนมีความพึงพอใจเทศบาลตำบลหนองควายในการให้บริการสาธารณะด้านต่าง ๆ 

ร้อยละ 95 ขึ้นไป  
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2.7  กลยุทธ์ 
ภาคเหนือ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่           

และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เชียงใหม่จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยง
กันอย่างชัดเจนในการนำมาเป็นแนวทางกำหนดประเด็น ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองควาย 
ซึ่งการเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลหนองควาย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับการ    
วางบทบาทการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควายในอนาคตอย่างเหมาะสม สอดคล้อง กับปัญหา             
ความต้องการของประชาชน รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองควาย 
เพ่ือที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้น จึงได้กำหนดกลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาบริการสาธารณะด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อมุ่งเน้น
รองรับพลวัตการเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ที่ 1.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ท่อระบายน้ำ สะพาน ท่อลอดเหลี่ยม       
ถังเก็บน้ำ บ่อน้ำตื้น แหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภค ระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะและโทรศัพท์สาธารณะ  

กลยุทธ์ที่ 1.2 การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาเครื่องหมายการจราจร  
กลยุทธ์ที่ 1.3 การก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบประปา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาและยกระดับในการให้บริการสาธารณะด้านบริการชุมชนและ

สังคม 
กลยุทธ์ที่ 2.1 การพัฒนาสร้างเสริมคุณภาพชีวิตในสังคม  
กลยุทธ์ที่  2.2 การพัฒนาส่งเสริม การเรียนรู้ของชุมชนในการดำเนินงานสาธารณสุข         

โดยเน้น การมีส่วนร่วมดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน  
กลยุทธ์ที่ 2.3 การควบคุมและป้องกันโรค  
กลยุทธ์ที่ 2.4 การเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน  
กลยุทธ์ที่ 2.5 การส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข 
กลยุทธ์ที่ 2.6 การเพ่ิมโอกาสการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน  
กลยุทธ์ที่ 2.7 การส่งเสริมการศึกษานอกระบบ  
กลยุทธ์ที่ 2.8 การส่งเสริมการศึกษาระดับก่อนวัยเรียน การศึกษาในระบบภาคบังคับ  
กลยุทธ์ที่ 2.9 การส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ  
กลยุทธ์ที่ 2.10 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 2.11 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความม่ังคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน  

/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์ที่ 3.1 การส่งเสริม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 3.2 การยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าแก่สินค้าและบริการ 
กลยุทธ์ที่ 3.3  การพัฒนาการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจและการเรียนรู้ในชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 3.4 การพัฒนาอาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 3.5 การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ำ เพ่ือการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ที่ 4.1 ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและฟ้ืนฟู  

ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 
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กลยุทธ์ที่  4.2 การกำจัดขยะมูลฝอยและรักษาความสะอาดของทรัพยากรธรรมชาติ             
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมเสร้างศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ 
กลยุทธ์ที่ 5.1 การเพ่ิมโอกาสในการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการเมือง การบริหาร  
กลยุทธ์ที่ 5.2 การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

 
2.8  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

การกำหนดตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ( Positioning plan) ของเทศบาลตำบลหนองควาย   
ซึ่งจะเห็นจากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  เชื่อมโยง             
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนพัฒนากำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา       
ที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนาเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ  ภายใต้สถานการณ์             
การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 หรือโคโรนาไวรัส ช่วงปลาย พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเกิดขึ้น     
อย่างรวดเร็วและรุนแรงจนแพร่กระจายไปในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ผู้คนเจ็บป่วยและล้มตายจำนวนมาก    
จนกลายเป็นความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงอีกครั้งหนึ่งของมนุษยชาติ มนุษย์จำเป็นต้องป้องกันตนเอง      
เพ่ือให้มีชีวิตรอดด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่ผิดไปจากวิถีเดิม ๆ โดยสร้างเสริมปรับหาวิถีการ
ดำรงชีวิตแบบใหม่เพ่ือให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อควบคู่ไปกับความพยายามรักษาและฟ้ืนฟูศักยภาพ        
ทางเศรษฐกิจและธุรกิจ นำไปสู่การสรรค์สร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เทคโนโลยีใหม่ ๆ มีการปรับแนวคิด วิสัยทัศน์ 
วิธีการจัดการ ตลอดจนพฤติกรรมที่เคยทำมาเป็นกิจวัตร เกิดการบ่ายเบนออกจากความคุ้นเคยอันเป็นปกติ   
มาแต่เดิมในหลายมิติ ทั้งในด้านอาหาร การแต่งกาย การรักษาสุขอนามัย การศึกษาเล่าเรียน กา รสื่อสาร     
การทำธุรกิจ ฯลฯ ซึ่งสิ่งใหม่เหล่านี้ได้กลายเป็นความปกติใหม่  (New Normal) จนในที่สุด เมื่อเวลาผ่านไป  
จนทำให้เกิดความคุ้นชินก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตปกติของผู้คนในสังคม ภายใต้การเปลี่ยนแปลง
เทศบาลตำบลหนองควายจึงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ ดังนี้ 
 1. พัฒนาเมือง 

- การพัฒนาบริการสาธารณะด้านสาธาณูปโภค สาธารณูปการ 
- การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ความเชื่อมโยง : 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาบริการสาธารณะด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพ่ือมุ่งเน้น
ความเป็นเมืองอย่างต่อเนื่อง   
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
 2. การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต 

- การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
- การพัฒนาการศึกษา 
- การส่งเสริมศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- การส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว 
- การพัฒนาเศรษกิจ 
- การพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ความเชื่อมโยง : 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาและยกระดับในการให้บริการสาธารณะด้านบริการชุมชน     
และสังคม 



๓๘ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ของเทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 3. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ  

- การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
- พัฒนาบุคลากร 
- การเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
- การพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมระบบในการให้บริการสาธารณะ 
ความเชื่อมโยง : 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและเสริมเสร้างศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ 
 

2.9  แผนงาน 
  (1)  แผนงานงบกลาง 

(๒)  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  (3)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  (4)  แผนงานการศึกษา 
  (5)  แผนงานสาธารณสุข 
  (6)  แผนงานสังคมสงเคราะห ์

(7)  แผนงานเคหะและชุมชน 
  (8)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  (9)  แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

(10)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  (11)  แผนงานการเกษตร 
   

2.10  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕70) ของเทศบาลตำบลหนองควาย          
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือตอนบน 1   
กรอบร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และไทยแลนด์ ๔.๐  
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ของเทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 



๓๙ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ของเทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ่

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) 

(มี ๗ ยุทธ์) 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๒ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๓ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๔ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๕ 
 

 

2.๙  ความเชือ่มโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 

ด้านที่ ๑ 
 
 

ร่างแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี ๑3 

(มี 4 ยุทธ์) 
 

ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 (พ.ศ. 

2561- 2565 ฉบับ
ทบทวน ปี 2565 

(มี 4 ยุทธ์) 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวดัเชียงใหม ่        

(พ.ศ. 2561-2565) 
ฉบับทบทวนปี    
พ.ศ.2565          
(มี 6 ยุทธ์) 

 
( 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๖ 
 
 

ยุทธศาสตร์ภาคเหนือ 
พ.ศ.2560- 2565 

ฉบับทบทวน 
(มี 5 ยุทธ์) 

 

ด้านที่ ๒ 
 
 

 

ด้านที่ ๓ 
 
 

 

ด้านที่ ๔ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๑ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๒ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๓ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๔ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๕ 
 
 

 

ด้านที่ ๓ 
 
 

 

ด้านที่ ๒ 
 
 

 

ด้านที่ ๑ 
 
 

 

ด้านที่ ๕ 
 
 

 

ด้านที่ ๔ 
 
 

 

ด้านที่ ๓ 
 
 

 

ด้านที่ ๒ 
 
 

 

ด้านที่ ๑ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 1 
 
 

 

ด้านที่ 6 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 7 
 
 

 

ด้านที่ 4 
 
 



๔๐ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ของเทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ่

(ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาของ 

อปท.  
ในเขตวัดเชียงใหม ่

(พ.ศ. 2566-2570 
(มี 7 ยุทธ์) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
การเทศบาลตำบล        

หนองควาย 
(พ.ศ. 2566-2570) 

(มี 5 ยุทธ์) 
 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวดัเชียงใหม ่        

(พ.ศ. 2561-2565) 
ฉบับทบทวนปี     
พ.ศ.2565           
(มี 6 ยุทธ์) 

 
( 

 

ด้านที่ ๕ 
 
 

 

ด้านที่ ๔ 
 
 

 

ด้านที่ ๓ 
 
 

 

ด้านที่ ๒ 
 
 

 

ด้านที่ ๑ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

 

ด้านที่ 6 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
 
 



๔๑ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ของเทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ่

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ อปท. ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต

จังหวัดเชียงใหม่ 
(พ.ศ. 2566-2570) 

ยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม ่

(พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑  
(พ.ศ.2561-2565) 

ฉบับทบทวน ปี 2565 

ยุทธศาสตร์ภาคเหนือ 
(พ.ศ.2560-2565) 

ฉบับทบทวน 

ร่างแผนเศรษฐกิจ 
ฉบับท่ี 13 

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี  

(พ.ศ.2561-2580)  

1. การพัฒนาบริการ 
สาธารณะด้าน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ           
เพื่อรองรับการพลวตั    
การเปลีย่นแปลง 

2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและแหล่งน้ำ 
 

1. การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่า
เชื่อมโยงธรรมชาติ 
วัฒนธรรม สุขภาพและ
เศรษฐกิจท้องถิ่น 

2. แนวทางการพัฒนา
ท่องเที่ยวเชื่อมโยง 4 
จังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัด
ลำปาง จังหวัดลำพูน) โดย
ยกระดับการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ การแพทย์แผนไทย 
สง่เสริมอัตลักษณ ์

1. พัฒนาการท่องเที่ยว
และธุรกิจบริการต่อเนื่อง
ให้มีคุณภาพ สามารถสร้าง
มูลค่าเพิม่อย่างยั่งยืน และ
กระจายประโยชน์อย่าง
ทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการ
ผลิตสินค้าและบริการ
ศักยภาพสูงด้วยภูมิปญัญา
และนวัตกรรม 

1. เศรษฐกิจมูลคา่สูง      
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(High Value-added 
Economy 

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

2. การพัฒนาและยกระดับ
ในการให้บริการสาธารณะ
ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

1. ด้านพัฒนาระบบ
สุขภาพชุมชน 
๓. ด้านการป้องกัน 
บรรเทาสาธารณภยัและ
การรักษาความเรียบร้อย 
ในชุมชน 

3. การผลักดันเชียงใหม่สู่
การเป็นเมืองอัจฉริยะ เมือง
แห่งไมซ์ เมืองแห่งสตาร์ท
อัพ และเมืองนวัตกรรม 
การแพทย์และสุขภาพ 
(SMS & Medicopolis 
Smart City, MICE City, 
Startup City, 
Medicopolis) 

1. การพัฒนาเศรษฐกิจ
ท่องเที่ยวและการค้าใน
พื้นที ่

4. พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
แก้ไขปัญหาความยากจน 
พัฒนาระบบดูแลผูสู้งอายุ
อย่างมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวและชุมชน 
ยกระดับทักษะฝีมือ
แรงงานภาคบริการ 

1. เศรษฐกิจมูลคา่สูงที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High 
Value-added Economy 

4. ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม 

 ๓. ด้านการป้องกัน 
บรรเทาสาธารณภยัและ
การรักษาความเรียบร้อย 
ในชุมชน 
 

4. การพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (Creative 
Economy) โดยใช้
ความคิดสร้างสรรค์  
ภูมิปัญญาและอัตลักษณ์
ล้านนา 

  ๒. ด้านสังคมแห่งโอกาส 
และความเสมอภาค High 
Opportunity Society 

 

 



๔๒ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ของเทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ่

 
ยุทธศาสตร์ อปท. ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต

จังหวัดเชียงใหม่ 
(พ.ศ. 2566-2570) 

ยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม ่

(พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑  
(พ.ศ.2561-2565) 

ฉบับทบทวน ปี 2565 

ยุทธศาสตร์ภาคเหนือ 
(พ.ศ.2560-2565) 

ฉบับทบทวน 

ร่างแผนเศรษฐกิจ 
ฉบับท่ี 13 

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี  

(พ.ศ.2561-2580)  

(ต่อ) 
2. การพัฒนาและยกระดับ
ในการให้บริการสาธารณะ
ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

(ต่อ) 
5. ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา ส่งเสริม
เศรษฐกิจ และการ 

(ต่อ) 
6. การจดัการสาธารณภยั 
การสร้างความมั่นคง และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 

(ต่อ) 
๔. ด้านปัจจยัสนับสนุนการ
พลิกโฉมประเทศ (Key 
Enablers for Thailand's 
Transformation) 

 

 
6. ด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
 

  
   

3. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นบนฐานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

5. ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา ส่งเสริม
เศรษฐกิจ และการ
ท่องเที่ยว 
 

3. การผลักดันเชียงใหม่สู่
การเป็นเมืองอัจฉริยะ เมือง
แห่งไมซ์ เมืองแห่งสตาร์ท
อัพ และเมืองนวัตกรรม 
การแพทย์และสุขภาพ 
(SMS & Medicopolis 
Smart City, MICE City, 
Startup City, 
Medicopolis) 

4. การพัฒนาเศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อมเพื่อลดฝุ่นควัน 

2. ใช้โอกาสจากเขต
เศรษฐกิจพิเศษ และการ
เชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค 
GMS BIMSTEC และ AEC 
เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจ
ของภาค 

๒. ด้านสังคมแห่งโอกาส 
และความเสมอภาค High 
Opportunity Society 

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ของเทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ่

ยุทธศาสตร์ อปท. ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต
จังหวัดเชียงใหม่ 

(พ.ศ. 2566-2570) 

ยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม ่

(พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑  
(พ.ศ.2561-2565) 

ฉบับทบทวน ปี 2565 

ยุทธศาสตร์ภาคเหนือ 
(พ.ศ.2560-2565) 

ฉบับทบทวน 

ร่างแผนเศรษฐกิจ 
ฉบับท่ี 13 

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี  

(พ.ศ.2561-2580)  

4. การจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แบบมีส่วนร่วม 
 
  

4. ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

5. การจดัการปญัหา 
ฝุ่นควัน (PM2.5) พัฒนา 
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

4. การพัฒนาเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม 
เพื่อลดฝุ่นควัน 

5. อนรุักษ์และฟื้นฟูป่า 
ต้นน้ำให้คงสมบรูณ ์
จัดระบบบริหารจัดการน้ำ 
อย่างเหมาะสมและ
เชื่อมโยงพ้ืนท่ีเกษตรให้
ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษหมอกควัน
อย่างยั่งยืน 

3. ชีวิตที่ยั่งยืน 
(Eco-friendly Living) 

5. ด้านการสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 

5. การพัฒนาและ 
เสรมิสร้างศักยภาพในการ
ให้บริการสาธารณะ 

7. ด้านการบริหารจัดการ 
บ้านเมืองที่ด ี

6. การจดัการสาธารณภยั 
การสร้างความมั่นคง และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ด ี
ของประชาชนตามแนวทาง 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. การพัฒนาเศรษฐกิจ
ท่องเที่ยวและการค้าใน
พื้นที ่

4. พัฒนาคุณภาพชีวิตและ 
แก้ไขปัญหาความยากจน  
พัฒนาระบบดูแลผูสู้งอาย ุ
อย่างมีส่วนร่วมของ 
ครอบครัวและชุมชน 
ยกระดับทักษะฝีมือ
แรงงานภาคบริการ 

4. ด้านปัจจยัสนับสนุน 
การพลิกโฉมประเทศ 
(Key Enablers for 
Thailand's 
Transformation) 

6. ด้านการปรับสมดลุและ
พัฒนาระบบบริหารจดัการ
ภาครัฐ 
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 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลหนองควาย 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองควายได้ใช้การวิเคราะห์  
SWOT  Analysis  เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง  และจุดอ่อนของท้องถิ่นอันเป็นสภาวะ
แวดล้อมภายในท้องถิ่น  และวิเคราะห์ถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจำกัดอันเป็นสภาวะ
แวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่น  ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพ
ของท้องถิ่นว่าในปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพ  การพัฒนาอยู่จุ ดไหน  และใช้ข้อมูลที่ ได้                 
ให้เป็นประโยชน์ในการกำหนดการดำเนินงานในอนาคตต่อไป  ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค  SWOT  analysis   

การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน  ได้แก่ 
- จุดแข็ง  (Strength – S)  เป็นข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในชุมชนท้องถิ่น  

เช่น  จุดแข็งด้านที่ตั้ง  จุดแข็งด้านสิ่งแวดล้อม  จุดแข็งด้านประกอบอาชีพ  จุดแข็งด้านทรัพยากร
บุคคล  ชุมชนท้องถิ่นจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกำหนดกิจกรรมการพัฒนาหรือโครงการ 

- จุดอ่อน  (Weaknesses – W)  เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อม  
ภายในต่าง ๆ ภายในชุมชนท้องถิ่น  ซึ่งชุมชนท้องถิ่นจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น 

ปัจจัยภายนอก  ได้แก่   
- โอกาส  (Opportunity – O)  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อมภายนอกของชุมชน  

ท้องถิ่นที่เอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของชุมชนท้องถิ่น  โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่
โอกาสนั้น  เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก  แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  
นักพัฒนาที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ  และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น   

- อุปสรรค (Threat – T) เป็นข้อจำกัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกซึ่งชุมชน
ท้องถิ่นจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์การพัฒนาให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น     
ให้ได้จริง 
   
 

3.  การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
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ปัจจัยและสถานการณ์ การเปลี่ ยนแปลงที่ มีผลต่อการพัฒนา  อย่างน้อย            
ต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ         
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ปัจจัยภายใน   
จุดแข็ง (Strengths-S) 
๑. เทศบาลตำบลหนองควายเป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ 
๒. โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคมีความครอบคลุมทั่วถึงเกือบเต็มพ้ืนที่ 
๓. ผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองควายมีวิสัยทัศน์ และยึดถือแนวทางบริหารงาน                   

ตามหลักธรรมาภิบาลเป็นสำคัญ 
๔. ประชาชนเริ่มเห็นถึงความสำคัญโดยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น 

เข้าใจระบบประชาธิปไตยข้ันพื้นฐานและพร้อมจะขยายฐานประชาธิปไตย 
๕. มีระบบการจัดเก็บภาษีท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสูงขึ้น 
๖. มีความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายด้านซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนา

อาชีพและสร้างรายได้ของประชาชนมีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ทำให้เกิด
การสร้างอาชีพ  ลดการว่างงานและองค์กรยังมีการพัฒนาอาชีพทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง 
ประชาชนมีความรู้  และทักษะในการประกอบอาชีพ 

๗. มีสนามกีฬาประจำเทศบาลตำบลหนองควาย 
๘. มีบุคลากรที่มีทักษะ ความเชียวชาญทางวิชาการในการดำเนินโครงการกิจกรรม  

อันเป็นประโยชน์แก่ประชาชน 
๙. ประชากรส่วนใหญ่มีความสามัคคีในการจัดกิจกรรมด้านประเพณี วัฒนธรรม

ท้องถิ่น                                       
๑๐. มีหอกระจายข่าวประจำทุกหมู่บ้าน มีศักยภาพด้านสื่อสารข้อมูลข่าวสาร 
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๑๑. ทรัพยากรภายในองค์การมีความพร้อมพอสมควรในการให้บริการสาธารณะ    
แก่ประชาชนในตำบล 

๑๒. ผู้นำชุมชน (กำนัน ผู้ ใหญ่บ้าน) มีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมและให้       
ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับเทศบาล 

๑๓. มีความสามารถในการจัดการศึกษาสามารถขยายโอกาสการเรียนให้กับเด็ก   
และเยาวชน สามารถเป็นศูนย์การเรียนรู้ประจำตำบลได้ในอนาคต 

๑๔. มีสถานที่ท่องเที่ยวที่พร้อมจะทำการพัฒนาฟ้ืนฟู 
จุดอ่อน (Weakness - W) 
๑. ประชากรแฝงยากต่อการควบคุม ดูแล มีผลต่อความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 

และอาจก่อให้เกิดปัญหาความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพ้ืนที่ 
๒. พ้ืนที่บางแห่งยังไม่ได้รับการพัฒนา ทางสัญจร ไฟฟ้า แหล่งน้ำ ยังไม่ได้ดำเนินการ

ให้เท่าเทียมกันทุกพ้ืนที่ 
๓. ประชาชนในบางพ้ืนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน 
๔. ประชาชนในพื้นท่ีไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง 
๕. โรงงานอุตสาหกรรมและการเลี้ยงสัตว์เป็นต้นเหตุทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ 
๖. บางพื้นที่เกิดอุทกภัยบ่อยครั้งทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย 
๗. สถานที่ท่องเที่ยวขาดการดูแลพัฒนาฟ้ืนฟู ในการร่วมกันกำหนดทิศทาง ประเด็น

ปัญหาการพัฒนา จึงทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงความต้องการ 
๘. บางพ้ืนที่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการร่วมกันกำหนดทิศทาง ประเด็น

ปัญหาการพัฒนา จึงทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงความต้องการ 
๙. แหล่ งน้ ำธรรมชาติแห้ งในฤดูแล้ ง ปริมาณน้ ำไม่ เพียงพอต่อการเกษตร            

และไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำใช้ 
๑๐. เจ้าหน้าที่และประชาชนไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน รวมถึง      

ยังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่างแท้จริง 
  

 ปัจจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunities-O) 
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕60 มาตรา ๔๓ บุคคลและชุมชน

ย่อมมีสิทธิ (๑) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู หรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีต
ประเพณี  อันดีงามทั้ งของท้องถิ่นและของชาติ  (๒) จัดการ บํารุง รักษา และใช้ประโยชน์              
จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลาย  ทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน      
ตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ (๓) เข้าชื่อกันเพ่ือเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ดําเนินการใด      
อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน  หรือชุมชน หรืองดเว้นการดําเนินการใด ๆ อันจะกระทบ          
ต่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของประชาชนหรือชุมชน  และได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว           
ทั้งนี้  หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาข้อเสนอแนะนั้นโดยให้  ประชาชนที่ เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม           
ในการพิจารณาด้วยตามวิธีการ ที่กฎหมายบัญญัติ  (๔) จัดให้มีระบบสวัสดิการของชุมชน           
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สิทธิของบุคคลและชุมชน ตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงสิทธิที่จะร่วมกับองค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นหรือรัฐในการดําเนินการดังกล่าวด้วย               

๒. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔2 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแผนการกระจายอำนาจ ๖ ด้าน ทำให้เทศบาลตำบลหนองควายมีโอกาสได้รับการจัดสรร        
ทั้งงบประมาณการฝึกอบรมความรู้ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ และมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุม      
ดูแลป้องกันและแก้ไขเพ่ิมมากขึ้น ทำให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาความเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็ว   
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น   

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
และกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

หลักการพัฒนาประเทศที่สำคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. 2560 – 
2564)  ยึดหลัก “ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา” ที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙-๑๑ และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ    
ที่ลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนการ  เจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐาน           
การใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม 

ส่วนกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 
2570) ยังคงน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปรัชญานำทางในการขับเคลื่อน         
และวางแผนการพัฒนาประเทศ มีเป้าหมายหลักเพ่ือพลิกโฉมประเทศไปสู่ “เศรษฐกิจสร้างคุณค่า 
สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” หรือ “Hi-Value and Sustainable Thailand”              
                4. มีการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ เน้นประสิทธิภาพ ประหยัด เป็นธรรม 
โปร่งใส  เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด  ตัดสินใจ  และร่วมรับผลประโยชน์ 
               5. จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการการท่องเที่ยว  ส่งผลต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว      
ให้เป็นที่รู้จัก และเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว 
               6. รัฐบาลมีการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้เกิดประโยชน์     
ต่อการพัฒนา ปลูกฝังค่านิยม อยู่แบบพอเพียงให้แก่ประชาชน 
               7. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณกรณี โครงการเร่งด่วนและโครงการเกิน
ศักยภาพหลายช่องทาง ได้แก่ อบจ. จังหวัด กรมที่สังกัดและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
               8 . ก ารถ่ าย โอน ภ ารกิ จ ของภ าค รั ฐ ใน ด้ าน ก ารศึ กษ า  ก ารส าธารณ สุ ข               
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความต่อเนื่องส่งผลให้ เทศบาลตำบลหนองควายมีงบประมาณ
ด้านการศึกษา และด้านสาธารณสุขเพ่ิมมากขึ้น 
 
 
 
 



๔๘ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ของเทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ่

อุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threats-T) 
๑. สภาวการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสถานการณ์สถานการณ์การแพร่ระบาด  

ของเชื้อโรคโควิด-19 หรือโคโรนาไวรัส ช่วงปลาย พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน ในระดับประเทศ         
และภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
               ๒. การรับค่านิยมตะวันตกทำให้เกิดการบริโภคนิยมมากขึ้น เกิดหนี้สิน ประชาชน        
มีรายจ่ายมากกว่ารายได้ 
               ๓. แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาในท้องถิ่น ทำให้การจ้างงานคนไทยโดยคนไทยน้อยลง 
    
การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

1. ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 

  - ปัญหาด้านการจัดเรียนการสอนไม่เอ้ืออำนวยต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา       
ของผู้เรียนเท่าที่ควร 
  - สถานที่ในการออกกำลังกาย เช่น ลานกีฬา อุปกรณ์กีฬาแต่ละชนิดมีไม่เพียงพอ     
ต่อความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
  - ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นขาดการสืบสาน  ส่งเสริม 
อนุรักษ ์
  พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย 
  - ประชาชนทั้งหมดในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลหนองควาย 
  การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
  - จัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ที่ให้เด็กและเยาวชนและประชาชนโดยทั่วไปได้ใช้     
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด เช่น การส่งเสริมด้านการกีฬา การ จัด กิจ กร รม
นันทนาการต่าง  ๆ  อย่างต่อเนื่อง 
  - ก่อสร้างสถานที่ออกกำลังกาย ลานกีฬาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขตเทศบาล 
  - การจัดเรียนการสอนของเทศบาลตำบลหนองควายได ้ร ับ ก า ร พัฒ น า ร ะบ บ
การศึกษาให้มี  ความพร้อม มีคุณภาพในทุกๆด้าน  
  - ประเพณีท้องถิ่นมีการปฏิบัติสืบทอดต่อ ๆ กันจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน 
 2. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
  - ถนนไม่ได้มาตรฐาน เมื่อมีการบรรทุกของหนักหรือเกิดน้ำท่วม ถนนจะเป็นหลุมเป็น
บ่อทำให้การสัญจรไปมาไม่สะดวก- พ้ืนที่ในเขตเทศบาลบางพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม ช่วงฤดูฝนจะเกิดน้ำท่วม 
  - ระบบไฟฟ้า บริเวณทางสัญจรบางแห่งไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ หรือมีแต่เกิดการชำรุดทำ
ให้อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร์ผู้ใช้เส้นทาง 
  - ระบบประปา ยังไม่ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ น้ำประปายังมีความสะอาดไม่เพียงพอ
สำหรับการอุปโภคบริโภค 
 



๔๙ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ของเทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ่

  พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย 
  - พ้ืนที่ในเขตเทศบาลตำบลหนองควายและพ้ืนที่ใกล้เคียงจากการเชื่อมโยงเส้นทาง
คมนาคม 
  การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
  - ถนนทุกสายในเขตเทศบาลตำบลหนองควายได้รับการก่อสร้างยกระดับถนน  ขยาย  
ท่อระบายน้ำเพ่ือให้น้ำไหลสะดวกป้องกันปัญหาน้ำท่วม  สามารถดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หรือลาดยางได้ทุกสาย ซึ่งจะทำให้ไม่ต้องทำโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง   หินคลุก       
ให้สิ้นเปลืองงบประมาณหรือซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอ่ืนอีกและมีการขยายถนนบางสายเพ่ือรองรับการ
เจริญเติบโตของชุมชน 
  - ประสาน หน่ วย งาน ที่ รั บ ผิ ดชอบ  คื อ  การไฟ ฟ้ าส่ วน ภู มิ ภ าค ใน การดู แล                  
ให้ความช่วยเหลือโดยของบประมาณจากไฟฟ้าให้การสนับสนุนในการซ่อมแซม  ขยายเขตจำหน่าย
ไฟฟ้าให้ทั่วถึง 
  - ขอให้หน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำและสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลช่วยเหลือ
ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาทุกแห่งในเขตพ้ืนที่ และขยายเขตประปาให้ราษฎรมีน้ำประปา  
ใช้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 3. ด้านการส่งเสริมอาชีพ และการท่องเที่ยว 
  ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
  - ประชาชนยังยังมีระบบความคิด หรือการประกอบอาชีพแบบเดิม ๆ เช่น การปลูกพืช
เชิงเดียว 
  - ประชาชนยังขาดการรวมกลุ่ม ขาดความรู้ ขาดทักษะในการประกอบอาชีพเสริม 
  - ขาดการพัฒนา ปรับปรุง ดูแลสถานที่พักผ่อน สถานที่สาธารณะ สถานที่ท่องเที่ยว  
ทางธรรมชาติให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีทิวทัศน์ที่สวยงาม 
  พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย 
  - ประชาชนทั้งหมดในเขตเทศบาลตำบลหนองควาย 
  การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
  - ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนประกอบอาชีพเสริม นอกจากอาชีพหลัก 
  - ส่ งเสริม ให้ ป ระชาชนอนุ รักษ์  ฟ้ื น ฟูแหล่ งท่ อ งเที่ ยว  ทรัพยากรธรรมชาติ               
และสิ่งแวดล้อมโดยจัดให้มีการอบรมให้ความรู้  จัดทำโครงการเพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ      
และสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง 
 4. ด้านการพัฒนาสังคม สวัสดิการ การสาธารณสุข และการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
- ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในด้านสาธารณสุข และการดูแลตัวเองและครอบครัว

ให้ห่างไกลจากโรคภัยต่าง ๆ 
- เครื่องมือหรืออุปกรณ์สนับสนุนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังไม่เพียงพอ 
- เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยยังขาดประสบการณ์ 



๕๐ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ของเทศบาลตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ่

พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย 
- ประชาชนทั้งหมดในเขตเทศบาลตำบลหนองควาย 
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
- ประชาชนมีมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยต่าง ๆ 
- ประสานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข เพ่ือจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนในด้าน

สาธารณสุข และการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวให้ห่างไกลจากโรคภัยต่าง  ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง 

- มีอุปกรณ์ขั้นพ้ืนฐานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพียงพอ 
- จัดอบรมทบทวนการปฏิบัติงานในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง 

 5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
- ขาดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
- ประชาชนยังขาดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย 
- ประชาชนทั้งหมดในเขตเทศบาลตำบลหนองควาย 
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
- ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีการ

อบรมและร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าสีเขียว ลดปัญหา
ทางสิ่งแวดล้อม 

6. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
- เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติราชการ เพ่ือรองรับความเจริญเติบโตขององค์กร อำนวย

ความสะดวกแก่ประชาชนยังไม่เพียงพอ 
- บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ในการปฏิบัติราชการ 

ทำให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการลดลง 
พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย 
- พ้ืนที่ในเขตเทศบาลตำบลหนองควาย 
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
- เทศบาลตำบลหนองควายมี วั สดุ อุป กรณ์ ในการปฏิ บั ติ งานอย่ างเพี ย งพอ                

และมีความทันสมัยทางเทคโนโลยี สามารถให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

- บุคลากรเพ่ิมประสิทธิภาพตนเองปรับเปลี่ยนการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นยึดหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติราชการ 
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน

ที่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

1 การพัฒนาบริการสาธารณะ 1. การเศรษฐกิจ 1.1 แผนงานอุตสาหกรรม กองชาง กองคลัง

ดานสาธาณูปโภค และการโยธา

สาธารณูปการ เพื่อมุงเนน 2. ดานบริการชุมชน 2.1 แผนงานเคหะและ กองสาธารณสุขฯ

รองรับพลวัตการเปลี่ยนแปลง และสังคม ชุมชน

2 การพัฒนาและยกระดับ 1. ดานบริหารทั่วไป 1.1 แผนงานการรักษา สํานักปลัด ฯ กองคลัง

ในการใหบริการสาธารณะ ความสงบภายใน กองสาธารณสุขฯ

ดานบริการชุมชนและสังคม 2. ดานบริการชุมชน 2.1 แผนงานการศึกษา

และสังคม 2.2 แผนงานสาธารณสุข

2.3 แผนงานสังคม

สงเคราะห

2.4 แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรม และนันทนาการ

3. การดําเนินงานอื่น 3.1 แผนงานงบกลาง สํานักปลัด ฯ กองคลัง

3 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 1. ดานบริการชุมชน 1.1 แผนงานสรางความ สํานักปลัด ฯ กองคลัง

ทองถิ่นบนฐานเศรษฐกิจ และสังคม เขมแข็งของชุมชน

สรางสรรค 2. การเศรษฐกิจ 2.1 แผนงานการเกษตร สํานักปลัด ฯ

4 การจัดการทรัพยากร 1. การเศรษฐกิจ 1.1 แผนงานเกษตร สํานักปลัด ฯ กองคลัง

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แบบมีสวนรวม 2. ดานบริการชุมชน 2.1 แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ

และสังคม

3. ดานบริหารทั่วไป 3.1 แผนงานการรักษา สํานักปลัด ฯ

ความสงบภายใน

5 การพัฒนาและเสริมสราง 1. ดานบริหารทั่วไป 1.1 แผนงานบริหารงาน สํานักปลัด ฯ กองคลัง

ศักยภาพในการใหบริการ ทั่วไป กองคลัง

สาธารณะ 2. การเศรษฐกิจ 2.1 แผนงานอุตสาหกรรม กองชาง

และการโยธา

รวม 5 ยุทธศาสตร 4 ดาน 9 แผนงาน 4 หนวยงาน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ของเทศบาลตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

สวนท่ี 3 การนําแผนไปสูการปฏิบัติ
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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

20 11,375,100 0 0 0 0 0 0 0 0 20 11,375,100

2 170,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 170,000

22 11,545,100 0 0 0 0 0 0 0 0 22 11,545,100

1 15,000 1 15,000 1 15,000 1 15,000 1 15,000 5 75,000

8 1,090,000 7 290,000 7 290,000 7 290,000 7 290,000 36 2,250,000

53 6,094,920 53 6,095,560 53 6,095,520 53 6,095,520 53 6,095,520 265 30,477,040

17 1,580,000 17 1,580,000 17 1,580,000 17 1,580,000 17 1,580,000 85 7,900,000

3 130,000 3 130,000 3 130,000 3 130,000 3 130,000 15 650,000

15 1,118,000 15 1,118,000 15 1,118,000 15 1,118,000 15 1,118,000 75 5,590,000

4 24,356,000 4 24,356,000 4 24,356,000 4 24,356,000 4 24,356,000 20 121,780,000

101 34,383,920 100 33,584,560 100 33,584,520 100 33,584,520 100 33,584,520 501 168,722,040

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาบริการสาธารณะดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อมุงเนนรองรับพลวัตการเปลี่ยนแปลง

รวม

รวม

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธาณะดานบริการชุมชนและสังคม

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2.7 แผนงานงบกลาง

2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2.3 แผนงานการศึกษา

2.4 แผนงานสาธารณสุข

2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตร

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2570 รวม 5 ปป 2569

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
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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

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตร

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2570 รวม 5 ปป 2569

9 1,130,000 9 1,130,000 9 1,130,000 9 1,130,000 9 1,130,000 45 5,650,000

1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 7 500,000

10 1,230,000 10 1,230,000 10 1,230,000 10 1,230,000 10 1,230,000 52 6,150,000

8 180,000 8 180,000 8 180,000 8 180,000 8 180,000 40 900,000

1 4,500,000 1 4,500,000 1 4,500,000 1 4,500,000 1 4,500,000 5 22,500,000

1 4,500,000 1 4,500,000 1 4,500,000 1 4,500,000 1 4,500,000 45 23,400,000

39 8,065,000 39 8,065,000 39 8,065,000 39 8,065,000 39 8,065,000 195 40,325,000

1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 5 50,000

40 8,075,000 40 8,075,000 40 8,075,000 40 8,075,000 40 8,075,000 200 40,375,000

174 59,734,020 151 47,389,560 151 47,389,520 151 47,389,520 151 47,389,520 778 250,192,140

รวม

รวม

5.2 แผนงานอุตสากหรรมและการโยธา

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ

4.1 แผนงานสาธารณสุข

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน

4. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม

3. ยุทธศาสตรการขัยเคลื่อนเศรษฐกิจทองถิ่นบนฐานเศรษฐกิจสรางสรรค

3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

รวมทั้งสิ้น

รวม

3.2 แผนงานการเกษตร
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หมูที่ 1 บานตองกาย

1 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน คสล. 272,000  -  -  - - รอยละของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่ กองชาง

จุดเริ่มตนโครงการ พิกัด สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว ขนาดกวาง 4.00 - 7.50 คสล. ที่กอสราง สะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว

2071539N 492779E ในการคมนาคม เมตร ยาว 102.00 เมตร แลวเสร็จ

จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

2071445N 492788E ไมนอยกวา 415.00

หมูที่ 1 บานตองกาย ตารางเมตร 

ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง

จังหวัดเชียงใหม

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาบริการสาธารณะดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อมุงเนนรองรับพลวัตการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการสงเสริมการทองเที่ยวเพิ่มมูลคาเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจทองถิ่น 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและแหลงน้ํา

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาบริการสาธารณะดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อมุงเนนรองรับพลวัตการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการสงเสริมการทองเที่ยวเพิ่มมูลคาเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจทองถิ่น 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและแหลงน้ํา

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

2 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถน คสล. ขนาดกวาง 279000 - - - - รอยละของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่ กองชาง

จุดเริ่มตนโครงการ พิกัด สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว 0.00-3.50 เมตร คสล. ที่กอสราง สะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว

2071394N 492553E ในการคมนาคม ยาว 111.50 เมตร แลวเสร็จ

จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

2071394N 492655E ไมนอยกวา 378.00 

 หมูที่ 1 บานตองกาย ตารางเมตร

ตําบลหนองควาย

อําเภอหางดง จังหวัดเชียงไหม
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาบริการสาธารณะดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อมุงเนนรองรับพลวัตการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการสงเสริมการทองเที่ยวเพิ่มมูลคาเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจทองถิ่น 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและแหลงน้ํา

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

3 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 1. เพื่อใหสามารถระบาย กอสรางรางระบายน้ํา 264,000 - - - - รอยละของราง 1. สามารถระบายน้ําได กองชาง

คสล.  ซอย 11 ฝงขวา น้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ กวาง 0.30 เมตร ระบายน้ํา คสล. อยางมีประสิทธิภาพ

หมูที่ 1 บานตองกาย  2. เพื่อปองกันปญหา ยาว 82.00 เมตร ที่กอสราง 2. สามารถปองกันปญหา

ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง น้ําทวมขัง ลึก 0.40 เมตร แลวเสร็จ น้ําทวมขังได

จังหวัดเชียงใหม

4 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ เพื่อใหประชาชนมีความ ติดตั้งสัญญาณไฟไฟกระพริบ 120,000 - - - - รอยละของ 1.สามารถลดอุบัติเหตุ กองชาง

ไฟกระพริบโซลาเซลล ปลอดภัยในชีวิตและ โซลาเซล จํานวน 9 จุด การติดตั้ง ทางถนน

ทางรวมทางแยกภายในหมูบาน ทรัพยสินตลอดจนปองกัน สัญญาณไฟ 2. ประชาชนมีความปลอดภัย

หมูที่ 1 บานตองกาย อุบัติเหตุทางถนน กระพริบ ในชีวิตและทรัพยสืน

ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง แลวเสร็จ

 จังหวัดเชียงใหม
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาบริการสาธารณะดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อมุงเนนรองรับพลวัตการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการสงเสริมการทองเที่ยวเพิ่มมูลคาเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจทองถิ่น 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและแหลงน้ํา

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

หมูที่ 2 บานฟอน

5 โครงการกอสรางพนังกันดิน 1.เพื่อปองกันการพังทลาย กอสรางพนังกันดิน คสล. 965,000 - - - - รอยละของ 1. ลดการพังทะลายของดิน กองชาง

คสล. ริมหนองโจฝงซาย ของดินริมตลิ่ง สูง 4.30 เมตร พนังกันดิน คสล. ริมตลิ่ง

(หนองน้ํา) หมูที่ 2 บานฟอน 2. เพื่อปองกันปญหา ยาว 50.00 เมตร ที่กอสราง 2. สามารถปองกันปญหา

ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง น้ําทวม  แลวเสร็จ น้ําทวมได

จังหวัดเชียงใหม

หมูที่ 3 บานไร-กองขิง

6 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน เพื่อใหประชาชนไดรับความ ปรับปรุงเสริมผิวถนน 1,352,000 - - - - รอยละของถนน ประชาชนมีการคมนาคมที่ กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต (Over สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว แอสฟลทติกคอนกรีต แอสฟลทติก สะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว

Lay) ถนนสายหลักบานกองขิง ในการคมนาคม 1. ขนาดกวาง คอนกรีตที่

 หมูที่ 3 บานไร - กองขิง 3.80 - 18.00 เมตร ปรับปรุง
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาบริการสาธารณะดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อมุงเนนรองรับพลวัตการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการสงเสริมการทองเที่ยวเพิ่มมูลคาเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจทองถิ่น 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและแหลงน้ํา

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ตําบลหนองควาย ยาว 795.50 เมตร แลวเสร็จ

อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม หนา 0.05 เมตร

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

3,331.00 ตารางเมตร

2. ขนาดกวาง 0.00 -1.00

เมตร ยาว 58.80 เมตร

หนา 0.05 เมตร

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

57.50 ตารางเมตร

มีพื้นที่รวมไมนอยกวา

3,388.50 ตารางเมตร
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาบริการสาธารณะดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อมุงเนนรองรับพลวัตการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการสงเสริมการทองเที่ยวเพิ่มมูลคาเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจทองถิ่น 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและแหลงน้ํา

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

หมูที่ 4 บานตนเกวน

7 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 1. เพื่อใหสามารถระบาย จุดดําเนินการที่ 1 กอสราง 601,000 - - - - รอยละของราง 1. สามารถระบายน้ําได กองชาง

คสล. และขยายไหลทาง คสล. น้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ รางระบายน้ํา คสล. ระบายน้ําและ อยางมีประสิทธิภาพ

จํานวน 2 จุดดําเนินการ 2. เพื่อปองกันปญหา ขนาดกวาง 0.30 เมตร ไหลทางที่กอสราง 2. สามารถปองกันปญหา

ถนนสายหลักวัดพันเทา น้ําทวมขัง ยาว 69.00 เมตร แลวเสร็จ น้ําทวมขังได

หมูที่ 4 บานตนเกวน  3. เพื่อใหประชาชนไดรับ ลึก 0.40 เมตร และขยาย 3. ประชาชนไดรับ

ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง ความสะดวก ปลอดภัย ไหลทาง คสล.  ขนาดกวาง ความปลอดภัยในการ

จังหวัดเชียงใหม ในการคมนาคม 0.00 - 1.35 เมตร คมนาคม

ยาว 64.50 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 57.61

ตารางเมตร
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาบริการสาธารณะดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อมุงเนนรองรับพลวัตการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการสงเสริมการทองเที่ยวเพิ่มมูลคาเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจทองถิ่น 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและแหลงน้ํา

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

จุดดําเนินการที่ 2 กอสราง

รางระบายน้ํา คสล. ขนาด

กวาง 0.30 เมตร 

ยาว 138.00 เมตร

ลึก 0.40 เมตร

8 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 1. เพื่อใหสามารถระบาย กอสรางรางระบายน้ํา คสล. 212,000 - - - - รอยละของราง 1. สามารถระบายน้ําได กองชาง

คสล. ซอย 4 ฝงซาย น้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ ขนาดกวาง 0.30 เมตร ระบายน้ํา คสล. อยางมีประสิทธิภาพ

หมูที่ 4 บานตนเกวน 2. เพื่อปองกันปญหา ยาว 77.00 เมตร ที่กอสราง 2. สามารถปองกันปญหา

ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง น้ําทวมขัง ลึก 0.40 เมตร แลวเสร็จ น้ําทวมขังได

จังหวัดเชียงใหม
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาบริการสาธารณะดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อมุงเนนรองรับพลวัตการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการสงเสริมการทองเที่ยวเพิ่มมูลคาเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจทองถิ่น 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและแหลงน้ํา

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

9 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดรับความ กอสรางถนน คสล.ขนาด 36,500 - - - - รอยละของ ประชาชนมีการคมนาคมที่ กองชาง

ซอยขางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ปลอดภัยในการคมนาคม กวาง 1.55-1.70 เมตร คสล. ที่กอสราง สะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว

เทศบาลตําบลหนองควาย ยาว 24.00 เมตร แลวเสร็จ

หมูที่ 4 บานตนเกวน หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง ไมนอยกวา 38.00 

จังหวัดเชียงใหม ตารางเมตร

หมูที่ 5 บานหนองควาย

10 โครงการกอสรางถนน คสล. 1. เพื่อใหประชาชนไดรับ 1.กอสรางถนน คสล. 860,000 - - - - รอยละของถนน 1. เพื่อใหประชาชนไดรับ กองชาง

และกอสรางรางระบายน้ํา ความสะดวก ปลอดภัย กวาง 3.35-9.00 เมตร คสล. และราง ความปลอดภัยในการ

คสล. ซอย 5 (บานน้ําจํา) ในการคมนาคม ยาว 190.70 เมตร ระบายน้ําที่ คมนาคม

หมูที่ 5 บานหนองควาย 2. เพื่อใหสามารถระบาย หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ กอสราง 2. สามารถระบายน้ําได

ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง น้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมนอยกวา 791.91 แลวเสร็จ อยางมีประสิทธิภาพ
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาบริการสาธารณะดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อมุงเนนรองรับพลวัตการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการสงเสริมการทองเที่ยวเพิ่มมูลคาเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจทองถิ่น 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและแหลงน้ํา

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

จังหวัดเชียงใหม 3. เพื่อปองกันปญหา ตารางเมตร 3. สามารถปองกันปญหา

น้ําทวมขัง 2. กอสรางรางระบายน้ํา น้ําทวมขังได

คสล. ขนาดกวาง 0.30 เมตร

ยาว 157.70 เมตร 

ลึก 0.40 เมตร

11 โครงการกอสรางถนน คสล. 1. เพื่อใหประชาชนไดรับ 1. กอสรางถนนคอนกรีต 406,000 - - - - รอยละของถนน 1.ประชาชนมีการคมนาคมที่ กองชาง

และกอสรางรางระบายน้ํา ความปลอดภัยในการ เสริมเหล็ก คสล. และราง สะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว

คสล. ซอย 1/1 คมนาคม กวาง 3.50-5.50 เมตร ระบายน้ํา คสล. 2. สามารถระบายน้ําไดอยาง

(บานหัวทุง) หมูที่ 5 2. เพื่อปองกันปญหา ยาว 129.00 เมตร ที่กอสราง มีประสิทธิภาพ

บานหนองควาย น้ําทวมขัง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ แลวเสร็จ

ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง ไมนอยกวา 470.70

จังหวัดเชียงใหม ตารางเมตร
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาบริการสาธารณะดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อมุงเนนรองรับพลวัตการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการสงเสริมการทองเที่ยวเพิ่มมูลคาเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจทองถิ่น 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและแหลงน้ํา

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

2. กอสรางรางระบายน้ํา

คสล. ขนาดกวาง 0.30 เมตร

ยาว 59.00 เมตร ลึก 0.40

เมตร

หมูที่ 6 บานรอยจันทร

12 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 1. เพื่อใหสามารถระบาย กอสรางรางระบายน้ํา คสล. 858,000 - - - - รอยละของราง 1. สามารถระบายน้ําได กองชาง

คสล. ลําเหมืองสาธารณ น้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ กวาง 1.10 เมตร ระบายน้ํา คสล. อยางมีประสิทธิภาพ

ประโยชน (ลําเหมืองเปา) 2. เพื่อปองกันปญหา ลึก 1.40 เมตร ที่กอสราง 2. สามารถปองกันปญหา

หมูที่ 6 บานรอยจันทร น้ําทวมขัง ยาว 85.00 เมตร แลวเสร็จ น้ําทวมขังได

ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง

จังหวัดเชียงใหม
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาบริการสาธารณะดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อมุงเนนรองรับพลวัตการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการสงเสริมการทองเที่ยวเพิ่มมูลคาเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจทองถิ่น 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและแหลงน้ํา

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

หมูที่ 7 บานเหมืองกุง

13 โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม 1. เพื่อใหสามารถระบาย กอสรางทอเหลี่ยม คสล. 1,720,000 - - - - รอยละของ 1. สามารถระบายน้ําได กองชาง

คสล. ชนิดชองเดียว ลําเหมือง น้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ กวาง 2.70 เมตร ลึก 2.40 กอสรางทอ อยางมีประสิทธิภาพ

สาธารณประโยชน (ทางเขา 2. เพื่อปองกันปญหา เมตร ยาว 50.00 เมตร ลอดเหลี่ยม 2. สามารถปองกันปญหา

หมูบาน) หมูที่ 7 น้ําทวมขัง แลวเสร็จ น้ําทวมขังได

บานเหมืองกุง ตําบลหนองควาย

อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม



 65

แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาบริการสาธารณะดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อมุงเนนรองรับพลวัตการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการสงเสริมการทองเที่ยวเพิ่มมูลคาเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจทองถิ่น 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและแหลงน้ํา

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

หมูที่ 8 บานขุนเส

14 โครงการปรับปรุงทอเมนจายน้ํา 1. เพื่อพัฒนาทอเมนจายน้ํา ปรับปรุงทอเมนจายน้ําประปา 1,242,000 - - - - รอยละของการ 1. ระบบจายน้ําประปามี กองชาง

ระบบประปาหมูบาน หมูที่ 8 ประปา ใหมีประสิทธิภาพ ระบบประปาหมูบาน ปรับปรุงทอเมน ประสิทธิภาพ

บานขุนเส ตําบลหนองควาย 2. เพื่อปรับปรุงและปรับ ภายในหมูบานทั้งหมด จายน้ําประปา 2. อุปกรณประปามีสภาพ

อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม เปลี่ยนอุปกรณประปาใหมี ระบบประปา พรอมใชงาน

สภาพพรอมที่จะใชงานอยู หมูบาน 3. ประชาชนมีน้ําสะอาด

ตลอดเวลา แลวเสร็จ เพื่อการอุปโภคบริโภคอยาง

3. เพื่อลดปญหาการ เพียงพอ

ซอมแซมบํารุงรักษา

4. เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

สะอาดเพื่อการอุปโภค

บริโภคอยางเพียงพอ
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาบริการสาธารณะดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อมุงเนนรองรับพลวัตการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการสงเสริมการทองเที่ยวเพิ่มมูลคาเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจทองถิ่น 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและแหลงน้ํา

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

หมูที่ 9 บานสันทราย

15 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 1. เพื่อใหสามารถระบาย กอสรางรางรระบายน้ํา คสล. 389,000 - - - - รอยละของราง 1. สามารถระบายน้ําได กองชาง

คสล. ถนนสายหลัก ฝงขวา น้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ ขนาดกวาง 0.20 เมตร ระบายน้ํา คสล. อยางมีประสิทธิภาพ

หมูที่ 9 บานสันทราย 2. เพื่อปองกันปญหา ยาว 263.00 เมตร ที่กอสราง 2. สามารถปองกันปญหา

ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง น้ําทวมขัง ลึก 0.40 เมตร แลวเสร็จ น้ําทวมขังได

จังหวัดเชียงใหม

16 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 1. เพื่อใหสามารถระบาย กอสรางรางระบายน้ํา คสล. 193,000 - - - - รอยละของราง 1. สามารถระบายน้ําได กองชาง

คสล. ถนนซอย 10 ฝงซาย น้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ ขนาดกวาง 0.30 เมตร ระบายน้ํา คสล. อยางมีประสิทธิภาพ

หมูที่ 9 บานสันทราย 2. เพื่อปองกันปญหา ยาว 93.00 เมตร ที่กอสราง 2. สามารถปองกันปญหา

ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง น้ําทวมขัง ลึก 0.40 เมตร แลวเสร็จ น้ําทวมขังได

จังหวัดเชียงใหม
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาบริการสาธารณะดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อมุงเนนรองรับพลวัตการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการสงเสริมการทองเที่ยวเพิ่มมูลคาเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจทองถิ่น 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและแหลงน้ํา

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

หมูที่ 10 บานนาบุก

17 โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา 1. เพื่อใหสามารถระบาย กอสรางวางทอระบายน้ํา 384,000 - - - - รอยละของทอ 1. สามารถระบายน้ําได กองชาง

คสล. พรอมบอพัก คสล. น้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง ระบายน้ํา คสล. อยางมีประสิทธิภาพ

ถนนสายหลักฝงขวา หมูที่ 10 2. เพื่อปองกันปญหา 0.60 เมตร มอก.ชั้น 3 พรอมบอพัก คสล. 2. สามารถปองกันปญหา

บานนาบุก ตําบลหนองควาย น้ําทวมขัง จํานวน 116 ทอน พรอม ที่กอสราง น้ําทวมขังได

อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม บอพัก คสล. จํานวน 14 บอ แลวเสร็จ

18 โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา 1. เพื่อใหสามารถระบาย กอสรางวางทอระบายน้ํา 330,000 - - - - รอยละของทอ 1. สามารถระบายน้ําได กองชาง

คสล. พรอมบอพัก คสล. น้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง ระบายน้ํา คสล. อยางมีประสิทธิภาพ

ดานทายซอย 5 ลําเหมืองสาธารณ 2. เพื่อปองกันปญหา 0.60 เมตร มอก.ชั้น 3 พรอมบอพัก 2. สามารถปองกันปญหา

ประโยชน บานนาบุก หมูที่ 10 น้ําทวมขัง จํานวน 93 ทอน พรอมบอพัก คสล. ที่กอสราง น้ําทวมขังได

ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง คสล. จํานวน 11 บอ แลวเสร็จ

จังหวัดเชียงใหม
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาบริการสาธารณะดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อมุงเนนรองรับพลวัตการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการสงเสริมการทองเที่ยวเพิ่มมูลคาเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจทองถิ่น 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและแหลงน้ํา

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

หมูที่ 12 บานตองกายเหนือ

19 โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา 1. เพื่อใหสามารถระบาย 1.วางทอระบายน้ํา คสล. 240,000 - - - - รอยละของทอ 1. เพื่อใหประชาชนไดรับ กองชาง

คสล. พรอมบอพักและถนน น้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ มอก. ชั้น 3 ขนาดเสนผา ระบายน้ํา คสล. ความปลอดภัยในการ

คสล. จุดเริ่มตนโครงการ พิกัด 2. เพื่อปองกันปญหา ศูนยกลาง 1.00 เมตร พรอมบอพัก คมนาคม

18.739557N น้ําทวมขัง จํานวน 22 ทอน พรอม คสล. และถนน 2. สามารถระบายน้ําได

98.927680E จุดสิ้นสุด 3.เพื่อใหประชาชนไดรับ บอพัก คสล. จํานวน 3 บอ คสล. ที่กอสราง อยางมีประสิทธิภาพ

โครงการ พิกัด 18.739387N ความปลอดภัยในการ 2. วางทอระบายน้ํา คสล. แลวเสร็จ 3. สามารถปองกันปญหา

98.927513E คมนาคม มอก.ชั้น 3 ขนาดเสนผา น้ําทวมขังได

หมูที่ 12 บานตองกายเหนือ ศูนยกลาง 0.40 เมตร 

ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จํานวน 2 ทอน

จังหวัดเชียงใหม 3. กอสรางถนน คสล. กวาง

(เหมืองพญาใจ) 4.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาบริการสาธารณะดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อมุงเนนรองรับพลวัตการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการสงเสริมการทองเที่ยวเพิ่มมูลคาเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจทองถิ่น 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและแหลงน้ํา

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 56.00 

ตารางเมตร

20 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดรับ กอสรางถนน คสล. 651,600 - - - - รอยละถนน เพื่อใหประชาชนไดรับ กองชาง

ถนนซอย 10, ซอย 4 ความปลอดภัยในการ กวาง 1.10-8.00 เมตร คสล. ที่กอสราง ความปลอดภัยในการ

และซอย 6 หมูที่ 12 คมนาคม ยาว 233.00 เมตร แลวเสร็จ คมนาคม

บานตองกายเหนือ หนา 0.15 เมตร หรือมี

ตําบลหนองควาย พื้นที่ไมนอยกวา 1,096.00

อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ตารางเมตร

รวม จํานวน 20 โครงการ 11,375,100 - - - -
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หมูที่ 10 บานนาบุก

1 โครงการขยายเขตระบบจําหนาย เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา ขยายเขตระบบจําหนาย 100,000 - - - - รอยละของการ ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง กองชาง

ไฟฟา พรอมสายดับ ใชอยางทั่วถึงและมีความ ไฟฟา พรอมสายดับ ขยายเขตไฟฟา ทั่วถึงและมีความปลอดภัย

ซอยหลังวัดนาบุก หมูที่ 10 ปลอดภัยในชีวิตและ ระยะทางรวม 117 เมตร แลวเสร็จ ในชีวิตและทรัพยสิน

บานนาบุก ตําบลหนองควาย ทรัพยสินเพิ่มมากขึ้น

อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

2 โครงการขยายเขตระบบจําหนาย เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา ขยายเขตระบบจําหนาย 70,000 - - - - รอยละของการ ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง กองชาง

ไฟฟา พรอมสายดับ ซอย 4 ใชอยางทั่วถึงและมีความ ไฟฟา พรอมสายดับ ขยายเขตไฟฟา ทั่วถึงและมีความปลอดภัย

หมูที่ 12 บานตองกายเหนือ ปลอดภัยในชีวิตและ ระยะทางรวม 70 เมตร แลวเสร็จ ในชีวิตและทรัพยสิน

ตําบลหนองควาย ทรัพยสินเพิ่มมากขึ้น

อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

รวม จํานวน 2  โครงการ 170,000 - - - -

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาบริการสาธารณะดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อมุงเนนรองรับพลวัตการเปลี่ยนแปลง

     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการสงเสริมการทองเที่ยวเพิ่มมูลคาเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจทองถิ่น 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและแหลงน้ํา
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาบริการสาธารณะดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อมุงเนนรองรับพลวัตการเปลี่ยนแปลง

     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการสงเสริมการทองเที่ยวเพิ่มมูลคาเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจทองถิ่น 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและแหลงน้ํา
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาบริการสาธารณะดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อมุงเนนรองรับพลวัตการเปลี่ยนแปลง

     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการสงเสริมการทองเที่ยวเพิ่มมูลคาเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจทองถิ่น 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและแหลงน้ํา
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาบริการสาธารณะดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อมุงเนนรองรับพลวัตการเปลี่ยนแปลง

     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการสงเสริมการทองเที่ยวเพิ่มมูลคาเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจทองถิ่น 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและแหลงน้ํา
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาบริการสาธารณะดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อมุงเนนรองรับพลวัตการเปลี่ยนแปลง

     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการสงเสริมการทองเที่ยวเพิ่มมูลคาเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจทองถิ่น 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและแหลงน้ํา
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาบริการสาธารณะดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อมุงเนนรองรับพลวัตการเปลี่ยนแปลง

     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการสงเสริมการทองเที่ยวเพิ่มมูลคาเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจทองถิ่น 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและแหลงน้ํา
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาบริการสาธารณะดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อมุงเนนรองรับพลวัตการเปลี่ยนแปลง

     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
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งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการสงเสริมการทองเที่ยวเพิ่มมูลคาเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจทองถิ่น 
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและแหลงน้ํา



 95
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
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     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการสงเสริมการทองเที่ยวเพิ่มมูลคาเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจทองถิ่น 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและแหลงน้ํา
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาบริการสาธารณะดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อมุงเนนรองรับพลวัตการเปลี่ยนแปลง

     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการสงเสริมการทองเที่ยวเพิ่มมูลคาเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจทองถิ่น 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและแหลงน้ํา
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาบริการสาธารณะดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อมุงเนนรองรับพลวัตการเปลี่ยนแปลง

     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการสงเสริมการทองเที่ยวเพิ่มมูลคาเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจทองถิ่น 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและแหลงน้ํา
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาบริการสาธารณะดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อมุงเนนรองรับพลวัตการเปลี่ยนแปลง

     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการสงเสริมการทองเที่ยวเพิ่มมูลคาเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจทองถิ่น 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและแหลงน้ํา
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาบริการสาธารณะดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อมุงเนนรองรับพลวัตการเปลี่ยนแปลง

     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการสงเสริมการทองเที่ยวเพิ่มมูลคาเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจทองถิ่น 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและแหลงน้ํา
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาบริการสาธารณะดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อมุงเนนรองรับพลวัตการเปลี่ยนแปลง

     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการสงเสริมการทองเที่ยวเพิ่มมูลคาเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจทองถิ่น 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและแหลงน้ํา
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาบริการสาธารณะดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อมุงเนนรองรับพลวัตการเปลี่ยนแปลง

     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการสงเสริมการทองเที่ยวเพิ่มมูลคาเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจทองถิ่น 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและแหลงน้ํา
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาบริการสาธารณะดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อมุงเนนรองรับพลวัตการเปลี่ยนแปลง

     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการสงเสริมการทองเที่ยวเพิ่มมูลคาเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจทองถิ่น 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและแหลงน้ํา
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาบริการสาธารณะดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อมุงเนนรองรับพลวัตการเปลี่ยนแปลง

     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการสงเสริมการทองเที่ยวเพิ่มมูลคาเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจทองถิ่น 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและแหลงน้ํา
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาบริการสาธารณะดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อมุงเนนรองรับพลวัตการเปลี่ยนแปลง

     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการสงเสริมการทองเที่ยวเพิ่มมูลคาเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจทองถิ่น 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและแหลงน้ํา
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาบริการสาธารณะดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อมุงเนนรองรับพลวัตการเปลี่ยนแปลง

     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการสงเสริมการทองเที่ยวเพิ่มมูลคาเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจทองถิ่น 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและแหลงน้ํา



 144

แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาบริการสาธารณะดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อมุงเนนรองรับพลวัตการเปลี่ยนแปลง

     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการสงเสริมการทองเที่ยวเพิ่มมูลคาเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจทองถิ่น 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและแหลงน้ํา
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 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 

ตําบลหนองควาย 2. เพื่อใหสตรีมีเวทีในการ ตําบลหนองควาย ไมนอยกวา รูจักบทบาทหนาที่ของตนเอง

แลกเปลี่ยนเรียนรูไดวิเคราะห จํานวน 20  ครอบครัว รอยละ 80  ลดภาระการดูแลใหแก

สภาพปญหาในครอบครัว จํานวน  50  คน สมาชิกในครอบครัว

ของตนเองและวิเคราะหปญหา

ในชุมชนที่อาจสงผลกระทบ

ตอครอบครัวของคนในชุมชน

3. เพื่อสรางโอกาสใหชุมชน

ไดเรียนรูและมีสวนรวมใน

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชนและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทาง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สงเสริมเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

งบประมาณและที่ผานมา

     2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชนและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทาง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สงเสริมเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

งบประมาณและที่ผานมา

     2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

การพัฒนาสถาบันครอบครัว

ซึ่งจะนําไปสูความเขมแข็ง

ของครอบครัวและชุมชน

ตอไป

รวม จํานวน 1 โครงการ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (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 โครงการปองกันและบรรเทา เพื่อใชจายเมื่อเกิด ประชาชนที่ประสบ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละ 90 ของ สามารถบรรเทาความ สํานักปลัดฯ

ความเดือดรอนของประชาชน สาธารณภัยในพื้นที่ สาธารณภัย จํานวน เดือดรอนของประชาชน

ที่เกิดจากสาธารณภัยตางๆ ผูประสบภัย ในพื้นที่

3 โครงการฝกอบรมใหความรู เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับ 1.อบรมสถานศึกษา 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 90 ของ สามารถปองกันและระงับ สํานักปลัดฯ

เกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัย การปองกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 1 ครั้ง จํานวนผูเขารับ อัคคีภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ

อยางถูกวิธี และถูกตองตาม 2. ผูนําชุมชน / ประชาชน การฝกอบรม

ระเบียบที่เกี่ยวของ ทั่วไป จํานวน 1 ครั้ง

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชน และสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตรดานการปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเรียบรอยในชุมชน

     2.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชน และสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตรดานการปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเรียบรอยในชุมชน

     2.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

4 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

5 โครงการสงเสริมความรูเกี่ยวกับ เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการ เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ อปพร. 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 90 ของ ประชาชนมีความรู ความเขาใจ สํานักปลัดฯ

สาธารณภัยและการปองกันภัย ปองกันและบรรเทา และผูนําชุมชน จํานวน 50 จํานวนผูเขารับ เกี่ยวกับสาธารณภัยรูปแบบ

แกประชาชน สาธารณภัยใหกับประชาชน คน การฝกอบรม ตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได

6 โครงการติดตั้งกลองโทรทัศน เพื่อใชระบบกลองวงจรปด กลองวงจรปด จํานวน 8 ตัว 800,000 - - - - เชิงปริมาณจํานวน ประชาชนมีความปลอดภัย สํานักปลัดฯ

วงจรปด CCTV หมูที่ 11 CCTV สําหรับการเฝาระวัง หมูที่ 11 บานสันปาสัก สถิติอาชญากรรม ในชีวิตและทรัพยสิน

บานสันปาสัก ตําบลหนองควาย การเดินทางสัญจรเขา-ออก ตําบลหนองควาย ในพื้นที่ลดลง

อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม พื้นที่การแพรระบาด อําเภอหางดง เชิงคุณภาพ

ยาเสพติดพื้นที่เปาหมาย จังหวัดเชียงใหม ประชาชนตําบล
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชน และสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตรดานการปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเรียบรอยในชุมชน

     2.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รวมทั้งการเฝาระวังและ หนองควายมีความ

ปองกันอาชญากรรมอื่น ๆ ปลอดภัยในชีวิต

ในพื้นที่ตําบลหนองควาย และทรัพยสิน

7 โครงการชวยเหลือประชาชน เพื่อใหการชวยเหลือ ประชาชนในเขตเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของ ประชาชนไดรับการชวยเหลือ สํานักปลัดฯ

ตามอํานาจหนาที่ดาน ประชาชนที่ไดรับผลกระทบ ตําบลหนองควายที่ไดรับ ประชาชนที่ไดรับ อยางทันทวงที

สาธารณภัยของเทศบาลตําบล จากสาธารณภัย ผลกระทบจากสาธารณภัย การชวยเหลือ

หนองควาย

8 โครงการกิจกรรมเฝาระวัง 1. เพื่อเปนการใหบริการ ในเขตเทศบาลตําบล ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ออกตรวจตรา 1. ลดขั้นตอนการแกไข สํานักปลัด ฯ

การกอเหตุความไมสงบเรียบรอย เชิงรุก 2. เพื่อเฝาระวัง หนองควาย ประจําวันได ปญหาแกประชาชน

ในพื้นที่ตําบลหนองควาย และรักษาความสงบเรียบรอย รอยละ 70 2. มีความรวดเร็วในการ

ของประชาชน ตอเดือน แกไขปญหา
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชน และสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตรดานการปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเรียบรอยในชุมชน

     2.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รวม จํานวน 8 โครงการ 1,090,000 290,000 290,000 290,000 290,000
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมและสนับสนุน เพื่อสงเสริมและสนับสนุน สภาเด็กและเยาวชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของ สภาเด็กและเยาวชนไดรับ สํานักปลัดฯ

กิจการสภาเด็กและเยาวชน กิจการสภาเด็กและเยาวชน 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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สงเสริมเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชนและสังคม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สงเสริมเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชนและสังคม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

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 เพื่อจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา ผูสูงอายุในตําบลหนองควาย 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 รอยละของ ผูสูงอายุในตําบลหนองควาย สํานักปลัดฯ

ชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ คุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ ผูสูงอายุที่ ไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ตําบลหนองควาย ผูสูงอายุตําบลหนองควาย เขารวมโครงการ และสงเสริมอาชีพ

6 โครงการอาหารกลางวัน 1. เพื่อใหนักเรียนทุกคนได นักเรียนไดรับประทาน 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 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) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สงเสริมเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชนและสังคม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

7 โครงการอาหารกลางวัน 1. เพื่อใหนักเรียนทุกคน นักเรียนไดรับประทาน 756,000 756,000 756,000 756,000 756,000 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) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สงเสริมเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชนและสังคม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

พัฒนาศักยภาพของตนเอง ศักยภาพของตนเอง

9 โครงการวันเด็กแหงชาติ เพื่อใหเด็กกลาคิด กลาทํา เด็กและประชาชน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละของ เด็กไดรับความสนุกสนาน สํานักปลัดฯ

 กลาแสดงออกและไดรับ ในตําบลหนองควาย จํานวนเด็กและ กลาคิด กลาทําและกลา

ความสนุกสนาน ประชาชน แสดงออก

10 โครงการอาหารกลางวัน 1. เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดรับประทาน นักเรียนไดรับประทาน 2,688,000 2,688,000 2,688,000 2,688,000 2,688,000 รอยละของจํานวน 1. นักเรียนทุกคนไดรับประทานอาหาร สํานักปลัดฯ

โรงเรียนบานสันปาสัก อาหารกลางวันที่มีคุณคาถูกหลักอนามัย อาหารกลางวัน เด็กและประชาชน กลางวันที่มีคุณภาพและมีปริมาณที่เพียงพอ

11 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อใหนักเรียนไดรับประทาน เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนา 205,800 205,800 205,800 205,800 205,800 นักเรียนรอยละ นักเรียนไดรับประทานอาหาร ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

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

(คาอาหารกลางวัน) โภชนาการ อาหารกลางวัน โภชนาการ หนองควาย

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองควาย
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สงเสริมเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชนและสังคม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

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 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) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สงเสริมเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชนและสังคม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

14 โครงการสนับสนุนคาใชจาย 1.เพื่อใหนักเรียน ครู และ นักเรียน ครู และผูปกครอง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 นักเรียน ครู และ 1.นักเรียน ครู และผูปกครอง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บริหารสถานศึกษา (โครงการ ผูปกครองไดเรียนรูจาก ทางการศึกษา ศูนยพัฒนา ผูปกครอง รอยละ ไดเรียนรูจากประสบการณตรง เทศบาลตําบล

ทัศนศึกษาครู นักเรียน และ ประสบการณตรง 2.เพื่อให เด็กเล็ก เทศบาลตําบล 90 ไดเรียนรู 2.นักเรียนและครูนําความรู หนองควาย

ผูปกครอง) นักเรียนและครูนําความรู หนองควาย นอกสถานที่ มาประยุกตใช

ที่ไดรับมาประยุกต

15 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) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สงเสริมเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชนและสังคม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

16 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

17 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อจัดซื้อยาสามัญประจํา เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนา 3,000 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)
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สงเสริมเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชนและสังคม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

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

บริหารสถานศึกษา (โครงการ เชื่อมความสัมพันธของศูนย และผูมีสวนเกี่ยวของใน นักเรียน  ครู ผูปกครองและชุมชน เทศบาลตําบล

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ) พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ผูปกครองและ หนองควาย

ตําบลหนองควาย ตําบลหนองควาย ผูมีสวนที่กี่ยวของ

19 กิจกรรมเรียนรูนอกหองเรียน เพื่อใหผูเรียนไดรับความ เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนา ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ รอยละของ นักเรียนไดรวมกิจกรรมรับ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

สนุกสนานจากแหลงเรียนรู เด็กเล็ก เด็กนักเรียน ความสนุกสนานจากแหลง เทศบาลตําบล

เรียนรู หนองควาย

20 กิจกรรมสงทายปเกาตอนรับ เพื่อใหนักเรียนไดรับ เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนา ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ รอยละของ นักเรียนไดรับความสนุก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ปใหม ประสบการณตรงจากการจัด เด็กเล็ก เด็กนักเรียน สนานจากการจัดกิจกรรม เทศบาลตําบล

กิจกรรม หนองควาย
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สงเสริมเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชนและสังคม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

21 กิจกรรมวันไหวครู เพื่อสืบทอดประเพณีทาง เด็ก นักเรียน ในศูนยพัฒนา ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ รอยละของ นักเรียนไดแสดงออกโดยการ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

การศึกษาและใหผูเรียน เด็กเล็ก เด็กนักเรียน กราบไหวและรําลึกถึงผูมี เทศบาลตําบล

ไดแสดงความเคารพกตัญู พะคุณ หนองควาย

ตอผูมีพระคุณ

22 โครงการพัฒนาการศึกษา เพื่อสรรหาวัสดุอุปกรณ เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนา 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 รอยละของ มีวัสดุ อุปกรณ การศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

(เงินอุดหนุน) คาจัดการเรียน สื่อสารการเรียนการสอน เด็กเล็ก จํานวนเด็ก เพื่อใชในการพัฒนาเด็กที่ เทศบาลตําบล

การสอนรายหัว ในการสงเสริมพัฒนาการ นักเรียน เพียงพอ หนองควาย

เด็ก
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สงเสริมเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชนและสังคม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

23 กิจกรรมเยี่ยมบาน เพื่อใหครูประจําชั้น กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ รอยละของ ไดทราบถึงสภาพแวดลอมที่ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ไดทราบถึงสภาพแวดลอม ปละ 1 ครั้ง จํานวนเด็ก บานของเด็กนักเรียนเพื่อนํามา เทศบาลตําบล

เมื่อเด็กอยูที่บานและประสาน นักเรียน พัฒนาเด็กนักเรียนได หนองควาย

ความรวมมือกันระหวาง อยางเหมาะสม

บานกับ ศพด. ในการพัฒนา

เด็ก

24 กิจกรรมการซอมแผนปองกัน เพื่อใหบุคลากรนักเรียน บุลากร นักเรียนศูนยพัฒนา ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ รอยละของ บุคลากร นักเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

อัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ มีความรูความเขาในในเรื่อง เด็กเล็กเทศบาลตําบล จํานวนเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เทศบาลตําบล

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล การปองกันอัคคีภัย หนองควาย นักเรียน ตําบลหนอควาย มีความรู หนองควาย

ตําบลหนองควาย รวมถึงหลักการอพยพ ความเขาใจในเรื่องของการ
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สงเสริมเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชนและสังคม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

หนีไฟ ปองกันอัคคีภัยรวมถึงหลักการ

อพยพหนีไฟ

25 กิจกรรมหนูนอยปฐมวัย เพื่อใหบุคลากร นักเรียนมี นักเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ รอยละของ นักเรียนศูนยพัฒนาเดกเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ปลอดภัยมีวินัยจราจร ความรูความเขาใจและความ เทศบาลตําบลหนองควาย จํานวนเด็ก เทศบาลตําบลหนองควาย เทศบาลตําบล

ตระหนักถึงความปลอดภัย นักเรียน มีความรูความเขาใจและความ หนองควาย

ทางถนนและความปลอดภัย ตระหนักถึงความปลอดภัยทาง

ในการใชรถยนต ถนนและความปลอดภัยในการ

ใชรถยนต
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สงเสริมเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชนและสังคม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

26 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการ ครู บุคลากร ทางการศึกษา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของครู ครู บุคลากรทางการศึกษาได โรงเรียนอนุบาล

บริหารสถานศึกษา (โครงการ ศึกษาใหไดรับการอบรม บุคลากรทาง เขารับการอบรม สัมมนา เทศบาลตําบล

พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร สัมมนาตาง ๆ เกี่ยวกับการ การศึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและ หนองควาย

ทางการศึกษา พัฒนาเด็กและการจัด การจัดกระบวนการเรียนรู

กระบวนการเรียนรู

27 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อจัดอาหารกลางวันและ เด็กนักเรียนในโรงเรียนอนุบาล 342,720 342,720 342,720 342,720 342,720 นักเรียนรอยละ เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาล

บริหารสถานศึกษา ขนม ผลไม ที่มีประโยชน เทศบาลตําบลหนองควาย 100ไดรับ และขนมผลไมรับประทาน เทศบาลตําบล

(อาหารกลางวัน) มีสารอาหารครบทั้ง 5 หมู ประทานอาหาร หนองควาย

ใหนักเรียนไดรับประทาน กลางวัน

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลหนองควาย
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สงเสริมเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชนและสังคม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

28 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อใหเด็กไดรับการพัฒนา เด็กนักเรียนในโรงเรียนอนุบาล 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400 นักเรียนรอยละ เด็กนักเรียนไดรับการพัฒนา โรงเรียนอนุบาล

บริหารสถานศึกษา(คากิจกรรม กิจกรรม พัฒนาผูเรียน เทศบาลตําบลหนองควาย  100 ไดเขารวม ใหสมวัย เทศบาลตําบล

พัฒนาผูเรียน) กิจกรรม หนองควาย

29 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อสรรหาวัสดุ อุปกรณ เด็กนักเรียนในโรงเรียนอนุบาล 136,000 136,600 136,600 136,600 136,600 เด็กรอยละ 100 มีวัสดุ อุปกรณการศึกษา เพื่อ โรงเรียนอนุบาล

บริหารสถานศึกษา (รายหัว) สื่อการเรียนการสอนในการ เทศบาลตําบลหนองควาย มีวัสดุ อุปกรณ ใชในการพัฒนาเด็กที่เพียงพอ เทศบาลตําบล

สงเสริมพัฒนาการเด็ก ในการเรียน หนองควาย

จัดกระบวนการเรียนรู การสอน

30 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เด็กมีสื่ออุปกรณการเรียนที่เอื้อ เด็กนักเรียนในโรงเรียนอนุบาล 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 นักเรียนรอยละ นักเรียน มีสื่ออุปกรณการเรียน โรงเรียนอนุบาล

บริหารสถานศึกษา ตอการเรียนรู เทศบาลตําบลหนองควาย 100 มีสื่อ ที่เอื้อตอการเรียนรู เทศบาลตําบล

(คาอุปกรณการเรียน) อุปกรณการเรียน หนองควาย



 90

แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สงเสริมเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชนและสังคม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

31 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เด็กนักเรียนมีหนังสือเรียน เด็กนักเรียนในโรงเรียนอนุบาล 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 นักเรียนรอยละ 100 นักเรียนมีหนังสือเรียนที่ โรงเรียนอนุบาล

บริหารสถานศึกษา ที่เอื้อตอการเรียนรู เทศบาลตําบลหนองควาย มีหนังสือเรียน เอื้อตอการเรียนรู เทศบาลตําบล

(คาหนังสือเรียน) หนองควาย

32 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เด็กนักเรียนไดรับการสนับสนุน เด็กนักเรียนในโรงเรียนอนุบาล 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 นักเรียนรอยละ 100 นักเรียนไดรับการสนับสนุน โรงเรียนอนุบาล

บริหารสถานศึกษา คาเครื่องแบบนักเรียน เทศบาลตําบลหนองควาย ไดรับการสนับสนุน คาเครื่องแบบนักเรียน เทศบาลตําบล

(คาเครื่องแบบนักเรียน) คาเครื่องแบบนักเรียน หนองควาย

33 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อใหนักเรียนมีทักษะใน เด็กนักเรียนในโรงเรียน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 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) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สงเสริมเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชนและสังคม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

เบื้องตนสําหรับเด็กปฐมวัย) ภาษาอังกฤษ ใชในชีวิตประจําวันตามวัยได

34 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อใหนักเรียนมีทักษะการ เด็กนักเรียนในโรงเรียน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กรอยละ 100 นักเรียนมีทักษะการเลน/ โรงเรียนอนุบาล

บริหารสถานศึกษา (โครงการ เลน/แสดงดนตรีพื้นบาน อนุบาลเทศบาลตําบล ไดเรียนรูการ แสดงดนตรีพื้นบาน เทศบาลตําบล

เสริมทักษะดนตรีพื้นบานลานนา ลานนาใหกับเด็กปฐมวัย หนองควาย เลนดนตรี ลานนา หนองควาย

สําหรับเด็กปฐมวัย

35 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อจัดกิจกรรมการปลูกผัก เด็กนักเรียนในโรงเรียนอนุบาล 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ 90 เด็กไดเรียนรูการดําเนินชีวิต โรงเรียนอนุบาล

บริหารสถานศึกษา (โครงการ เลี้ยงสัตวใหเด็กไดรูจักการดําเนิน เทศบาลตําบลหนองควาย ของนักเรียน ตามแนวพระราชดําริฯ เทศบาลตําบล

เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว ชีวิตแบบพอเพียงใหกับเด็กใน ไดเรียนรูการ หนองควาย

พระราชดําริ ฯ) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล ดําเนินชีวิตตาม

หนองควาย แนวพระราชดําริ
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สงเสริมเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชนและสังคม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

36 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อจัดซื้อยาสามัญประจําบาน เด็กนักเรียนในโรงเรียน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กนักเรียน เด็กไดรับการบริการสาธารณสุข โรงเรียนอนุบาล

บริหารสถานศึกษา (โครงการ และยาที่จําเปนสําหรับเด็ก อนุบาลเทศบาลตําบล รอยละ 100 เบื้องตนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เทศบาลตําบล

จัดซื้อยาสามัญประจําบาน ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล หนองควาย ไดรับการบริการ หรือเจ็บปวย หนองควาย

เวชภัณฑ และยาที่จําเปน ตําบลหนองควาย สาธารณสุข

สําหรับเด็ก) เบื้องตนเมื่อเกิด

อุบัติเหตุหรือ

เจ็บปวย

37 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อจัดกิจกรรมแขงขันกีฬา นักเรียน บุคลากร ผูปกครอง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของ เกิดความสามัคคีระหวางเด็ก โรงเรียนอนุบาล

บริหารสถานศึกษา (โครงการ เชื่อมความสัมพันธของโรงเรียน และผูมีสวนเกี่ยวของในโรงเรียน ผูเขารวมกิจกรรม ครู ผูปกครอง และชุมชน เทศบาลตําบล

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ) อนุบาลเทศบาลตําบลหนองควาย หนองควาย
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สงเสริมเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชนและสังคม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

38 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อใหผูปกครอง/ชุมชน นักเรียนในโรงเรียนอนุบาล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 70 ของ นักเรียนไดรับการพัฒนาผานกิจกรรม โรงเรียนอนุบาล

บริหารสถานศึกษา (โครงการ มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม เทศบาลตําบลหนองควาย ผูปกครอง/ชุมชน จากผูปกครอง / ชุมชน เทศบาลตําบล

สงเสริมการศึกษาแบบมีสวนรวม) สําหรับเด็ก มีสวนรวมในการ หนองควาย

จัดกิจกรรม

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

ผูปกครอง / ชุมชนในการ และผูมีสวนเกี่ยวของใน บุคลากร ผูมีสวน ผูปกครอง และชุมชน เทศบาลตําบล

พัฒนาเด็ก โรงเรียน เกี่ยวของเกิดความ หนองควาย

สามัคคีและมี

ทัศนคติที่ดีตอ

โรงเรียน
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สงเสริมเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชนและสังคม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

40 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อใหเด็กไดเรียนรูจากครู เด็กนักเรียนในโรงเรียน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 นักเรียนรอยละ เด็กไดเรียนรูศิลปวัฒนธรรม โรงเรียนอนุบาล

บริหารสถานศึกษา (โครงการ ภูมิปญญาในทองถิ่นเกี่ยวกับ อนุบาลเทศบาลตําบล 90ไดเรียนรู ทองถิ่นจากครูภูมิปญญา เทศบาลตําบล

เรียนรูภูมิปญญาชุมชน) ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น และ หนองควาย ดานภูมิปญญา ในทองถิ่น หนองควาย

เปนการเชื่อมความสัมพันธ ทองถิ่น

ระหวางนักเรียน ครูภูมิ

ปญญาในทองถิ่น

41 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพ ผูบริหารสถานศึกษา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 100 ผูบริหารสถานศึกษา ครู โรงเรียนอนุบาล

บริหารสถานศึกษา (โครงการ ในการปฏิบัติหนาที่ของ ครู บุคลากรทางการศึกษา ของการจัดการ บุคลากรทางการศึกษามีการ เทศบาลตําบล

เสริมสรางศักยภาพการบริหาร ผูบริหารสถานศึกษา ครู ศึกษามีประสิทธิ จัดการถานศึกษาที่มี หนองควาย

จัดการศึกษา) บุคลากรทางการศึกษา ภาพ คุณภาพ
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สงเสริมเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชนและสังคม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

42 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อเปนคาใชจายในการ คณะกรรมการรวมพัฒนา/ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 100 คณะกรรมการรวมกันจัดทํา โรงเรียนอนุบาล

บริหารสถานศึกษา (คาใชจาย พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรสถาน หลักสูตรสถาน หลักสูตรไดรับการพัฒนา/ เทศบาลตําบล

ในการปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษา ศึกษา ศึกษา ปรับปรุงหลักสูตรสถาน หนองควาย

สถานศึกษา) ศึกษา

43 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อเปนคาใชจายในการ ปรับปรุง/ซอมแซมอาคาร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละ 100 มีอาคารเรียนและอาหาร โรงเรียนอนุบาล

บริหารสถานศึกษา (คาใชจาย ปรับปรุง/ซอมแซมอาคาร เรียนและอาหารประกอบ ของอาคาร ประกอบที่สามารถใชงาน เทศบาลตําบล

ในการปรับปรุง/ซอมแซมอาคาร เรียนและอาคารประกอบ ประกอบ ไดตามปกติ หนองควาย

เรียนและอาคารประกอบ
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สงเสริมเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชนและสังคม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

44 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนของ ปรับปรุงภูมิทัศนของ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 100 โรงเรียนมีความสวยงาม โรงเรียนอนุบาล

โรงเรียนอนุบาลเทศบาล โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ของการปรับ ปลอดภัย เทศบาลตําบล

ตําบลหนองควาย ตําบลหนองควาย ภูมิทัศน หนองควาย

แลวเสร็จ

45 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อใหผูปกครอง/ชุมชน นักเรียนในโรงเรียนอนุบาล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละของ นักเรียนไดรับการพัฒนา โรงเรียนอนุบาล

บริหารสถานศึกษา (โครงการ มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม เทศบาลตําบลหนองควาย จํานวนเด็ก ผานกิจกรรมจากผูปกครอง/ เทศบาลตําบล

สงเสริมการศึกษาแบบมี สําหรับเด็ก นักเรียน ชุมชน หนองควาย

สวนรวม)
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สงเสริมเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชนและสังคม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

46 กิจกรรมเยี่ยมบาน เพื่อใหครูประจําชั้นไดทราบ กิจกรรมการเยี่ยมบาน ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ รอยละของ ไดทราบถึงสภาพแวดลอม โรงเรียนอนุบาล

ถึงสภาพแวดลอมเมื่อเด็ก นักเรียน ปละ 1 ครั้ง จํานวนเด็ก ที่บานของนักเรียนเพื่อนํามา เทศบาลตําบล

อยูที่บานและประสาน นักเรียน พัฒนาเด็กนักเรียนได หนองควาย

ความรวมมือกันระหวาง อยางเหมาะสม

บานกับ ศพด. ในการพัฒนา

เด็กโรงเรียนอนุบาล

47 กิจกรรม Cooking ปฐมวัย เด็กไดรับประสบการณตรง จัดกิจกรรม Cooking ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ รอยละของ นักเรียนเรียนรูผาน โรงเรียนอนุบาล

และเรียนรูการทํางาน ปฐมวัย จํานวนเด็ก กระบวนการประกอบอาหาร เทศบาลตําบล

อยางเปนกระบวนการผาน นักเรียน หนองควาย

การทําอาหารชวยใหเด็ก
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สงเสริมเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชนและสังคม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รูจักวางแผนในการจัดเตรียม

วัตถุดิบที่หลาหลาย โดยเนน

การใชกลามเนื้อมือและนิ้วมือ

ในการลงมือปฏิบัติจริง

48 กิจกรรมวันไหวครู เพื่อสืบทอดประเพณีทาง เด็ก นักเรียน ในศูนยพัฒนา ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ รอยละของ นักเรียนไดแสดงออกโดยการ โรงเรียนอนุบาล

การศึกษาและใหผูเรียน เด็กเล็กโรงเรียนอนุบาล เด็กนักเรียน กราบไหวและรําลึกถึงผูมี เทศบาลตําบล

ไดแสดงความเคารพกตัญู พระคุณ หนองควาย

ตอผูมีพระคุณ
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สงเสริมเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชนและสังคม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

49 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อใหบุคลากรนักเรียน บุลากร นักเรียนโรงเรียน 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 รอยละของ บุคลากร นักเรียน โรงเรียนอนุบาล

บริหารสถานศึกษา (โครงการ มีความรูความเขาในในเรื่อง อนุบาลเทศบาลตําบล จํานวนเด็ก โรงเรียน มีความรู เทศบาลตําบล

กิจกรรมการซอมแผนปองกัน การปองกันอัคคีภัย หนองควาย นักเรียน ความเขาใจในเรื่องของการ หนองควาย

อัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ รวมถึงหลักการอพยพ ปองกันอัคคีภัยรวมทั้ง

ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาล หนีไฟ หลักการอพยพหนีไฟ

ตําบลหนองควาย

50 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เด็กปฐมวัย ครูและผูปกครอง นักเรียน ครูและผูปกครอง 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 รอยละของ เด็กปฐมวัย ครู และผูปกครอง โรงเรียนอนุบาล

บริหารสถานศึกษา (โครงการ มีความรูความเขาใจและ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล จํานวนเด็ก มีความรู ความเขาใจและ เทศบาลตําบล

หนูนอยปฐมวัยปลอดภัยมี ตระหนักถึงความปลอดภัย ตําบลหนองควาย นักเรียน ตระหนักถึงความปลอดภัย หนองควาย

วินัยจราจร ทางถนนและความปลอดภัย ทางถนน
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สงเสริมเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชนและสังคม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ในการใชรถยนต

51 โครงการสนับสนุนคาใชจาย สงเสริมความปลอดภัย นักเรียนในโรงเรียนอนุบาล 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 รอยละของ เด็กปฐมวัยไดฝกทักษะ โรงเรียนอนุบาล

บริหารสถานศึกษา (โครงการ และฝกทักษะการชวยเหลือ เทศบาลตําบลหนองควาย จํานวนเด็ก การชวยเหลือตนเอง เทศบาลตําบล

ใหความรูและการชวยเหลือ ตนเองในน้ําของกลุม นักเรียน หนองควาย

ตนเองในน้ําสําหรับเด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัย 

52 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อใหเด็กไดเรียนรูกิจกรรม นักเรียนไดรวมกิจกรรม 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละของ นักเรียนไดรวมกิจกรรม โรงเรียนอนุบาล

บริหารสถานศึกษา (โครงการ ทางพุทธศาสนา ทางพุทธศานา จํานวนเด็ก รับฟงธรรมะ และกิจกรรม เทศบาลตําบล

วัยใสใสใจธรรมะ) นักเรียน ทางพุทธศาสนา หนองควาย
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สงเสริมเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชนและสังคม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

53 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อจัดกิจกรรมใหความรู ผูปกครองและนักเรียน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละของ ผูปกครองและนักเรียนมี โรงเรียนอนุบาล

บริหารสถนศึกษา (โครงการ กับผูปกครองนักเรียนเกี่ยวกับ ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาล จํานวนเด็ก ความรูเกี่ยวกับกิจกรรมทาง เทศบาลตําบล

กิจกรรมทางกายสําหรับเด็ก กิจกรรมทางกายสําหรับ ตําบลหนองควาย นักเรียน กายของเด็กปฐมวัย หนองควาย

ปฐมวัย เด็กปฐมวัย

รวม จํานวน 53 โครงการ 6,094,920 6,095,520 6,095,520 6,095,520 6,095,520
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สงเสริมเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชนและสังคม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สงเสริมเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชนและสังคม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา



 102

แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงคปองกันและ 1.เพื่อปองกันและแกไขปญหา ประชาชน ในเขตเทศบาล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 80 กลุมเปาหมายมีความรูและ กอง

แกไขปญหายาเสพติด ยาเสพติดในชุมชน ตําบลหนองควาย กลุมเปาหมาย ตระหนักถึงพิษภัยของ สาธารณสุขฯ

2.เพื่อใหกลุมเปาหมายใน 2. เด็ก เยาวชนทั้งในและ มีความรู และ ยาเสพติด

พื้นที่มีความรู ตระหนักถึง นอกสถานศึกษา ตระหนักถึง

พิษภัยของยาเสพติด พิษภัยของ

ยาเสพติด

2. รายงานผูเสพยา

และผูคายาลดลง

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชนและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตรการผลักดันเชียงใหมสูการเปนเมืองอัจฉริยะ เมืองแหงไมซ เมืองแหงสตารทอัพ และเมืองนวัตกรรมการแพทยและสุขภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

     2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชนและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตรการผลักดันเชียงใหมสูการเปนเมืองอัจฉริยะ เมืองแหงไมซ เมืองแหงสตารทอัพ และเมืองนวัตกรรมการแพทยและสุขภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

     2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

2 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน เพื่อสมทบกองทุนหลัก สมทบเงินเขากองทุนหลัก 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เชิงปริมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพ กอง

สุขภาพ ประกันสุขภาพแหงชาติ ประกันสุขภาพเทศบาลตําบล กองทุนหลักประกัน เทศบาลตําบลหนองควาย สาธารณสุขฯ

หนองควาย สุขภาพ (สปสช.) ไดรับเงินสมทบ

ไดรับเงินสมทบจาก

เทศบาลตําบล

หนองควาย 

ไมนอยกวา

รอยละ 50

ของเงินที่ได

จัดสรรจากกองทุนฯ

ตามขอ 7(1)
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชนและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตรการผลักดันเชียงใหมสูการเปนเมืองอัจฉริยะ เมืองแหงไมซ เมืองแหงสตารทอัพ และเมืองนวัตกรรมการแพทยและสุขภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

     2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

3 โครงการปองกันและ 1. เพื่อใหผูไดรับมอบหมาย 1. ผูไดรับมอบหมายใหทํา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1. รอยละของ 1. ผ฿ที่ไดรับมอบหมายการ กอง

ควบคุมโรคพิษสุนัขบา การฉีกวัคซีน ฯ มีความรู ทักษะ การฉีดวัคซีน จํานวน 70 คน ผูไดรับมอบหมาย ฯ ฉีดวัคซีน ฯ มีความรูมีทักษะ สาธารณสุขฯ

ตําบลหนองควาย ในการฉีดวัคซีน ฯ ที่ถูกตอง 2. ประชาชนเจาของสัตวเลี้ยง มีความรู ทักษะ ในการฉีดวัคซีนฯ ที่ถูกตอง

2. สุนัขและแมวที่ไดรับการ ในเทตเทศบาลตําบลหนองควาย ในการฉีดวัคซีน 2. สุนัขและแมวที่ไดรับการ

ขึ้นทะเบียน ไดรับการฉีดวัคซีน ที่ถูกตอง ขึ้นทะเบียน ไดรับการฉีดวัคซีน

3. เพื่อใหผูครอบครองสัตว 2. รอยละ 3. ผูครอบครองสัตวเลี้ยง

เลี้ยงมีความรูในการเฝาระวัง ผูครอบครอง มีความรูในการฝาระวังปองกัน

ปองกัน และควบคุมโรค สัตวเลี้ยงมีความ และควบคุมโรคพิษสุนัขบา

พิษสุนัขบา รูความเขาใจ

4. เพื่อใหสุนัขและแมวที่ ในการเฝาระวัง

ไมมีเจาของหรือดอยโอกาส ปองกันและควบคุม
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชนและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตรการผลักดันเชียงใหมสูการเปนเมืองอัจฉริยะ เมืองแหงไมซ เมืองแหงสตารทอัพ และเมืองนวัตกรรมการแพทยและสุขภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

     2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

หรือเปนกลุมเสี่ยงตอการ โรคพิษสุนัขบา

เกิดโรคพิษสุนัขบาไดรับ

การผาตัดทําหมัน

ไขเลือดออกในชุมชน

2.เพื่อลดอัตราการปวยและ

เสียชีวิตจากโรคไขเลือดออก

4 โครงการรณรงคปองกันและ 1. เพื่อรณรงคปองกัน หมูบานในเขตเทศบาลตําบล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1. อัตราการปวย 1.สามารถปองกันและควบคุม กอง

ควบคุมโรคไขเลือดออก และควบคุมโรคไขเลือดออก หนองควาย จํานวน 12 ลดลงรอยละ 20 โรคไขเลือดออดไดอยางมี สาธารณสุขฯ

ในพื้นที่เทศบาลตําบล หมูบาน 2. อัตราการตาย ประสิทธิภาพ

หนองควาย 2. ประชาชนในเขตเทศบาล เทากับศูนย 2. สามารถอัตราการปวย

2.เพื่อลดอัตราการปวยและ ตําบลหนองควาย 3. รอยละ 100 และตายจากโรคไขเลือดออก
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชนและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตรการผลักดันเชียงใหมสูการเปนเมืองอัจฉริยะ เมืองแหงไมซ เมืองแหงสตารทอัพ และเมืองนวัตกรรมการแพทยและสุขภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

     2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ตายจากโรคไขเลือดออก 3. แกนนําหมูบาน (กํานัน, ดําเนินการควบคุม ได

ผูใหญบาน, แกนนําผูสูงอายุ, โรค ฯ ภายใน 

แกนนํา อสม.) 24 ชั่วโมงหลัง

จากที่ไดรับแจง

4. รอยละ 90

ไดรับความรวมมือ

จากแกนนําใน

การเขารวม

กิจกรรม
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชนและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตรการผลักดันเชียงใหมสูการเปนเมืองอัจฉริยะ เมืองแหงไมซ เมืองแหงสตารทอัพ และเมืองนวัตกรรมการแพทยและสุขภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

     2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

5 โครงการรณรงคปองกันและ เพื่อใหเด็ก เยาวชนและ 1. ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของ เด็ก เยาวชน และประชาชน กอง

ควบคุมโรคเอดส ประชาชนทั่วไปมีความรู เทศบาลตําบลหนองควาย เด็ก เยาวชนและ มีความรู ความเขาใจ สาธารณสุขฯ

ความเขาใจ ตลอดจน 2. เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป ในการปองกันและควบคุม

การปองกันตนเองและมี โรงเรียนบานฟอน, โรงเรียน มีความรู และ โรคเอดสได

พฤติกรรมที่ปลอดภัยจาก บานตองกาย, โรงเรียนบาน มีสวนรวมในการ

โรคเอดส สันปาสัก ปองกันและ

ควบคุมโรคเอดส



 108

แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชนและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตรการผลักดันเชียงใหมสูการเปนเมืองอัจฉริยะ เมืองแหงไมซ เมืองแหงสตารทอัพ และเมืองนวัตกรรมการแพทยและสุขภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

     2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

6 โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย 1. เพื่อสํารวจขอมูลสุนัข 1. สุนัขและแมวทั้งที่มี 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 1. รอยละ 90 1. สุนัขและแมวทั้งที่มีเจาของ กอง

จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน และแมวที่มีเจาของและไมมี เจาของและไมมีเจาของใน ของจํานวนสุนัข และไมมีเจาของไดรับการ สาธารณสุขฯ

ศาสตราจารย พลเอกหญิง เจาของในเขตเทศบาลตําบล เขตเทศบาลตําบลหนองควาย และแมวทั้งที่มี สํารวจและขึ้นทะเบียน

พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง หนองควาย 2. สํารวจ จํานวน 2 ครั้ง เจาของและไมมี 2. สุนัขและแมวที่ไดรับการ

สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟา 2. เพื่อนําขอมูลในทะเบียน เจาของไดรับการ สํารวจและขึ้นทะเบียนไดรับ

จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ขึ้นระบบ Rabies one สํารวจและขึ้น การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษ

กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน date ทะเบียน สุนัขบา

 วรขัติยราชนารี 2. มีการสํารวจ 3. ไมพบการแพรระบาด

จํานวน 2 ครั้ง ของโรคพิษสุนัขบาในเขต

เทศบาลตําบลหนองควาย
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชนและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตรการผลักดันเชียงใหมสูการเปนเมืองอัจฉริยะ เมืองแหงไมซ เมืองแหงสตารทอัพ และเมืองนวัตกรรมการแพทยและสุขภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

     2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

7 โครงการสงเสริมงานระบบ เพื่อพัฒนาศักยภาพการ จัดกิจกรรมสงเสริมใหความรู 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละของ ผูนํา/แกนนําชุมชนผูเขารวม กอง

การแพทยฉุกเฉิน ดําเนินงานสงเสริมงาน แกประชาชนเกี่ยวกับงาน ประชาชนมี การอบรมสามารถใหการ สาธารณสุขฯ

ระบบการแพทยฉุกเฉิน การแพทยฉุกเฉิน ความรูความเขาใจ ดูแลปฐมพยาบาลเบื่องตน

ในเรื่องการแพทย และใหการชวยเหลือฟนคืนชีพ

ฉุกเฉินได ไดถูกตอง

8 โครงการตามพระราชดําริ เพื่อขับเคลื่อนโครงการ โครงการพระราชดําริ 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 รอยละ 100 โครงการพระราชดําริดาน กอง

ดานสาธารณสุข พระราชดําริดานสาธารณสุข ดานสาธารณสุข จํานวน 3 ของหมูบาน สาธารณสุขไดรับการขับเคลื่อน สาธารณสุขฯ

ในกิจกรรมตาง ๆ ใหมีความ โครงการ จํานวน 12 หมูบาน มีการดําเนิน

เหมาะสมกับปญหาและ ในเขตเทศบาลตําบล โครงการ ฯ

บริบทของพื้นที่ หนองควาย
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชนและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตรการผลักดันเชียงใหมสูการเปนเมืองอัจฉริยะ เมืองแหงไมซ เมืองแหงสตารทอัพ และเมืองนวัตกรรมการแพทยและสุขภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

     2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

9 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนํา 1. เพื่อใหความรู พัฒนา 1.แกนนําสุขภาพและ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1. รอยละ 80 1. แกนนําสุขภาพมีความรู กอง

สุขภาพเทศบาลตําบล ศักยภาพในดานการดําเนินงาน เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จํานวน แกนนําสุขภาพ มีศักยภาพในการดําเนินงาน สาธารณสุขฯ

หนองควาย สาธารณสุขในชุมชน 200 คน พัฒนาศักยภาพ สาธารณสุข

2. เพื่อสงเสริมดานกิจกรรม 2. อบรมฟนฟู ความรู พัฒนา ในการดําเนินงาน 2. แกนนําสุขภาพในเทศบาล

แกแกนนําสุขภาพ ในเขต ศักยภาพ จํานวน 1 วัน สาธารณสุข ตําบลหนองควายมีความ

เทศบาลใหเกิดความสามัคคี 3. ทัศนศึกษาดูงานดาน 2.รอยละ 80 สามัคคีและมีขวัญกําลังใจ

สรางขวัญกําลังใจในการ สาธารณสุข มีการสงเสริมดาน ในการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน 3.แกนนําสุขภาพมี

3. เพื่อเสริมสราง ของแกนนํา ประสบการณในการศึกษา

ประสบการณในการศึกษา สุขภาพ ดูงานและสามารถนําสิ่งที่ได

ดูงาน สามารถนําสิ่งที่ได 3. รอยละ 80 รับมาปรับใชใหเกิดประโยชน
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชนและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตรการผลักดันเชียงใหมสูการเปนเมืองอัจฉริยะ เมืองแหงไมซ เมืองแหงสตารทอัพ และเมืองนวัตกรรมการแพทยและสุขภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

     2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รับมาปรับใชใหเกิดประโยชน สามารถนําสิ่งที่ ในการทํางานในพื้นที่

ในการทํางานในพื้นที่ได ไดรับจากการ

ศึกษาดูงาน

มาปรับใช

ใหเกิดประโยชน

ในการทํางาน

ในพื้นที่

10 โครงการชวยเหลือประชาชน 1. เพื่อปองกันการแพร 1.หมูบาน จํานวน 12 หมูบาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1. รอยละ 80 1. สามารถควบคุมการแพร กอง

ตามอํานาจหนาที่ดาน ระบาดของโรคติดตอใน ในเขตตําบลหนองควาย มีทรัพยากร ระบาดของโรคติดตอในพื้นที่ สาธารณสุขฯ

สาธารณสุขของเทศบาลตําบล พื้นที่ 2. ประชาชนในเขตเทศบาล เพียงพอตอการ ได

หนองควาย 2. เพื่อใหมีทรัพยากรเพียงพอ ตําบลหนองควาย ควบคุมปองกัน 2. มีทรัพยากรเพียงพอตอการ
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชนและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตรการผลักดันเชียงใหมสูการเปนเมืองอัจฉริยะ เมืองแหงไมซ เมืองแหงสตารทอัพ และเมืองนวัตกรรมการแพทยและสุขภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

     2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ตอการควบคุมปองกันการ 3. แกนนําหมูบาน (กํานัน, การแพรระบาด ควบคุมปองกันการแพรระบาด

แพรระบาดของโรคติดตอ ผูใหญบาน, แกนนําผูสูงอายุ, ของโรคติดตอ ของโรคติดตอในพื้นที่

ในพื้นที่ แกนนํา อสม.) 2. ไมพบผูปวย

เสียชีวิตจาการ

แพรระบาดของ

โรคติดตอใน

พื้นที่

11 โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร 1. เพื่อใหกลุมเปาหมาย ผูประกอบกิจการราน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 80 1. กลุมเปาหมายมี กอง

มีความรู ความเขาใจและ อาหาร/ตลาดสด/แผงลอย กลุมเปาหมาย ความรูความเขาใจ สาธารณสุขฯ

ทักษะดานสุขอนามัย ในพื้นที่เทศบาลตําบล มีความรู สามารถปฏิบัติตนได

เปนไปตามหลักสูตรการ หนองควาย ความเขาใจ ถูกตองตามหลักสุขา
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชนและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตรการผลักดันเชียงใหมสูการเปนเมืองอัจฉริยะ เมืองแหงไมซ เมืองแหงสตารทอัพ และเมืองนวัตกรรมการแพทยและสุขภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

     2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

อบรมของกรมอนามัย สามารถปฏิบัติ ภิบาลอาหาร

2. เพื่อใหกลุมเปาหมาย ตนไดถูกตอง 2. เสริมสรางความมั่นใจ

สามารถปฏิบัติตนไดถูกตอง ตามหลักสุขา ใหกับผูบริโภคและลด

ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ภิบาลอาหาร ความเสี่ยงอันเนื่องจาก

3. เพื่อเสริมสรางความ การบริโภคอาหารและ

มั่นใจใหกับผูบริโภคและ น้ําที่ไมสะอาด

ลดความเสี่ยงอันเนื่องจาก 3. รานอาหารตลาดสด

การบริโภคอาหารและน้ํา และแผงลอยในตลาดสด

ที่ไมสะอาด 4. เพื่อยก ผานเกณฑมาตรฐาน

ระดับรานอาหาร ตลาดสด สุขาภิบาลอาหาร

และแผงลอยในตลาดสด
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชนและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตรการผลักดันเชียงใหมสูการเปนเมืองอัจฉริยะ เมืองแหงไมซ เมืองแหงสตารทอัพ และเมืองนวัตกรรมการแพทยและสุขภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

     2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ใหผานเกณฑมาตรฐาน

สุขาภิบาล ฯ

12 โครงการอบรมใหความรู เพื่อใหผูประกอบกิจการ 1. อบรมใหความรูแกผู 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1. รอยละ 80 ผูประกอบกิจการ ฯ มี กอง

ผูประกอบกิจการที่เปนอันตราย ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประกอบกิจการที่เปน ของผูประกอบ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ สาธารณสุขฯ

ตอสุขภาพมีความรู ความเขาใจ มีความรู ความเขาใจ อันตรายตอสุขภาพ กิจการ ฯ ไดรับ ระเบียบ กฎหมายที่

เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย จํานวน 1 ครั้ง การอบรม เกี่ยวของไดถูกตอง

ที่เกี่ยวของกับการประกอบ ที่เกี่ยวของกับการประกอบ 2. ผูประกอบกิจการ 2. รอยละ 80

กิจการที่ถูกตอง กิจการที่ถูกตอง ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ของผูประกอบ

จํานวน 50 คน กิจการ ฯ มี

ความรู ความ

เขาใจ เกี่ยวกับ
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชนและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตรการผลักดันเชียงใหมสูการเปนเมืองอัจฉริยะ เมืองแหงไมซ เมืองแหงสตารทอัพ และเมืองนวัตกรรมการแพทยและสุขภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

     2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ระเบียบ กฎหมาย

ที่เกี่ยวของ

13 โครงการตรวจคุมครองผูบริโภค 1. เพื่อคุมครองผูบริโภค 1. อบรมใหความรูแก 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1. รอยละของ 1. ผูบริโภคมีความปลอดภัย กอง

ดานผลิตภัณฑสุขภาพ ใหเกิดความปลอดภัย ผูบริโภคและแกนนํา กลุมเปาหมาย จากการใชผลิตภัณฑดาน สาธารณสุขฯ

จากการใชผลิตภัรฑดาน ชุมชน มีความรูเกี่ยวกับ สุขภาพ

สุขภาพ 2. ตรวจสอบผลิตภัณฑ การคุมครอง 2. มีการเสริมสรางศักยภาพ

2. เพื่อเสริมสรางศักยภาพ สุขภาพในรานขายของชํา ผูบริโภค ความรูในการบริโภคและ

ความรูในการบริโภค และ ในหมูบาน จํานวน 12 2. รอยละ 80 เรียกรองสิทธิอันชอบธรรม

เรียกรองสิทธิอันชอบธรรม หมูบานในเขตเทศบาล ของรานขาย 3. มีการประกอบสัมพันธ

3. เพื่อประกอบสัมพันธ ตําบลหนองควาย ของชํา ไดรับ ขอมูลขาวสารดานผลิตภัณฑ

ขอมูลขาวสารดานผลิตภัณฑ การตรวจสอบ สุขภาพ
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชนและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตรการผลักดันเชียงใหมสูการเปนเมืองอัจฉริยะ เมืองแหงไมซ เมืองแหงสตารทอัพ และเมืองนวัตกรรมการแพทยและสุขภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

     2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

สุขภาพ และแนะนํา 4. มีการสรางเครื่องขาย

4. เพื่อสรางเครือขายคุม เกี่ยวกับการทํา คุมครองผูบริโภคดาน

ครองผูบริโภคดานผลิภัณฑ หนาที่ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑสุขภาพ

สุขภาพ ดานสุขภาพ

14 โครงการอาสาสมัครบริบาล เพื่อดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะ 1. อาสาสมัครบริบาล 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 1.อาสาสมัคร ผูสูงอายุ ฯ ไดรับการดูแล กอง

ทองถิ่น เพื่อดูแลผูสูงอายุที่มี พึ่งพิงในพื้นที่เทศบาล ทองถิ่น จํานวน 2 คน บริบาลทองถิ่น จากอาสาสมัครบาล สาธารณสุขฯ

ภาวะพึ่งพิง ตําบลหนองควาย 2. ผูสูงอายุที่มีภาะพึ่งพิง จํานวน 1 คน ทองถิ่น

ในพื้นที่เทศบาลตําบล ดูแลผูสูงอายุ ฯ

หนองควาย จํานวน 4 คน

2. รอยละ 100

ของผูสูงอายุ ฯ
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชนและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตรการผลักดันเชียงใหมสูการเปนเมืองอัจฉริยะ เมืองแหงไมซ เมืองแหงสตารทอัพ และเมืองนวัตกรรมการแพทยและสุขภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

     2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ไดรับการดูแล

ตามแผนการ

ดูแลรายบุคคล

(Care Plan)

ในอัตราสวน

15 โครงการบริหารพัฒนาการ 1. เพื่อใหประชาชนไดรับ 1. การใหบริการดําเนินงาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1. รอยละ 80 1. ประชาชนไดรับการ กอง

บริหารศูนยบริการสาธารณสุข การตรวจและรักษาโรค คลินิกรักษาโรคทั่วไป อาคารสถานที่ ตรวจรักษําเอยางสะดวก สาธารณสุขฯ

เทศบาลตําบลหนองควาย ทั่วไปไดสะดวกและรวดเร็ว 2. พัฒนาระบบการให ครุภัณฑ วัสดุ และรวดเร็ว

ขึ้น บริการศูนย ฯ อุปกรณยา 2. ประชาชนมีความ

2. เพื่อใหประชาชนไดรับ 3. จัดเตรียมอาคารสถานที่ เวชภัณฑ ฯ พึงพอใจในการเขาถึงบริการ

ความพึงพอใจในการเขา ครุภัณฑ วัสดุ อุปกรณยา เพียงพอพรอม สาธารณสุขมากขึ้น
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชนและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตรการผลักดันเชียงใหมสูการเปนเมืองอัจฉริยะ เมืองแหงไมซ เมืองแหงสตารทอัพ และเมืองนวัตกรรมการแพทยและสุขภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

     2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ถึงบริการสาธารณสุข เวชภัณฑทางการแพทย ใหบริการ 3. มีการพัฒนาการบริหาร

มากขึ้น ใหเพียงพอพรอมใหบริการ 2. รอยละ 80 จัดการดสนบริการสาธารณสุข

3. เพื่อพัฒนาการบริหาร ดําเนินงาน 4. ประชาชนมีคุณภาพ

จัดการดานบริการสาธารณสุข รักษาโรคทั่วไป ชีวิตที่ดี

และดานวิชาการดาน 3. คณะกรมการ 5.มีเครือขายงานสาธารณสุข

สาธารณสุข พัฒนาระบบ ในพื้นที่ และมีองคความรู

4. เพื่อใหประชาชนใน การใหบริการ

พื้นที่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ศูนย ฯ

ทั้งทางดานรางกายและ

จิตใจ

5.เพื่อสรางเครือขายงาน
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชนและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตรการผลักดันเชียงใหมสูการเปนเมืองอัจฉริยะ เมืองแหงไมซ เมืองแหงสตารทอัพ และเมืองนวัตกรรมการแพทยและสุขภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

     2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

สาธารณสุขในพื้นที่ และ

พัฒนาองคความรูอยาง

ตอเนื่อง

16 โครงการออกหนวยสาธารณสุข เพื่อใหความรูและเฝาระวัง หมูบานในเขตเทศบาล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 100 ประชาชนมีความรู และ กอง

เคลื่อนที่ การเกิดโรคตาง ๆ ตําบลหนองควาย ของจํานวน สามารถเฝาระวังการ สาธารณสุขฯ

ตลอดจนการคัดกรอง จํานวน 12 หมุบาน หมูบาน เกิดโรคตาง ๆ ได 

สุขภาพเบื้องตน มีการดําเนิน และประชาชนไดรับการ

กิจกรรม ตรวจคัดกรองสุขภาพ

เบื้องตน
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชนและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตรการผลักดันเชียงใหมสูการเปนเมืองอัจฉริยะ เมืองแหงไมซ เมืองแหงสตารทอัพ และเมืองนวัตกรรมการแพทยและสุขภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

     2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

17 โครงการเฝาระวังโรคติดตอ 1. เพื่อปองกันและควบคุม 1.เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนา 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1. รอยละ 100 1. สามารถปองกันและ กอง

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ โรคติดตอไมใหแพรกระจาย เด็กเล็ก และโรงเรียน ดําเนินการ ปองกันโรคติอตอในศูนย สาธารณสุขฯ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล และลดอาการปวยของเด็ก อนุบาลเทศบาลตําบล ควบคุมโรคติดตอ พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน

หนองควาย 2. เพื่อใหครูผูดูแลเด็กและ หนองควาย ภายใน 24 ชั่วโมง อนุบาลเทศบาลตําบล

ผูปกครอง มีความรู และ 2. ผูปกครอง หลังรับแจง หนองควายได

ตระหนักถึงความสําคัญ 3. ครู และบุคลากรทาง 2. รอยละ 90 2. ครู บุคลากรทางการ

ของการสงเสริมสุขภาพ การศึกษาศูนยพัฒนา ไดรับความ ศึกษา และผ฿ปกครองมี

และปองกันโรคในเด็ก เด็กเล็ก และโรงเรียน รวมมิอจากครู ความรู ตระหนัก และให

อนุบาลเทศบาลตําบล ผูปกครองใน ความสําคัญกับการสงเสริม

หนองควาย กิจกรรมปองกัน สุขภาพและปองกันโรค

และควบคุม ในเด็ก
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชนและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตรการผลักดันเชียงใหมสูการเปนเมืองอัจฉริยะ เมืองแหงไมซ เมืองแหงสตารทอัพ และเมืองนวัตกรรมการแพทยและสุขภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ดานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

     2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

โรคติดตอ

ในโรงเรียน

รวม จํานวน 17 โครงการ 1,580,000 1,580,000 1,580,000 1,580,000 1,580,000
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการชวยเหลือประชาชน 1. เพื่อชวยเหลือประชาชน ประชาชนภายในตําบล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของ ประชาชนไดรับความชวยเหลือ สํานักปลัดฯ

ตามอํานาจหนาที่ดานพัฒนา ที่ประสบปญหาความ หนองควาย  จํานวน  12 ของประชาชน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

คุณภาพชีวิตของเทศบาลตําบล เดือดรอนทางสังคมดาน หมูบาน ไดรับความ

หนองควาย ตาง ๆ 2. เพื่อยกระดับ ชวยเหลือ

คุณภาพชีวิตของผูประสบ

ปญหาความเดือดรอนใหมี

ความเปนอยูที่ดีขึ้น 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชนและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

     2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สงเสริมเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



 123

แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชนและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

     2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สงเสริมเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

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

สงเสริมชวิตผูพิการตําบล ผูพิการใหมีความรูในการ ตําบลหนองควาย คนพิการหรือ มีความรู สามารถใชชีวิต

หนองควาย ดูแลสุขภาพทั้งกายและจิตใจ จํานวน 12 หมูบาน ผูดูแลคนพิการ ประจําวันได 

และสามารถใชในชีวิต

ประจําวันได 2. เพื่อใหผู

พิการตระหนักความสามารถ

ที่เหลืออยูและรูคุณคาของ

ตนเอง 3. เพื่อใหผูพิการ

มีความรูเรื่องสิทธิตาม

กฎหมาย
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชนและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

     2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สงเสริมเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3 โครงการบริหารจัดการศูนย 1. เพื่อเปนศูนยกลางใน ประชาชนในเขต 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของ 1. ประชาชนในพื้นที่ไดรับ สํานักปลัด ฯ

ปฏิบัติการรวมในการชวย การใหความชวยเหลือ อําเภอหางดง ประชาชน ความชวยเหลือในดานตาง ๆ

เหลือประชาชนขององคกร ประชาชนในดานตาง ๆ ที่ไดรับการ 2. ประชาชนไดรับคําปรึกษา

ปกครองสวนทองถิ่น 2. เพื่อเปนสถานที่กลาง ชวยเหลือ หรือแนะนําหลักเกณฑและ

อําเภอหางดง จังหวัด ในรับขอรองเรียนรองทุกข วิธีการในการขอรับการชวย

เชียงใหม ของประชาชน และให เหลือในดานตาง ๆ

คําแนะนํา หรือใหคํา 3. อปท.ในเขตอําเภอหางดงมี

ปรึกษาในการติดตอขอรับ ศูนยกลางการประสานงาน

บริการตาง ๆ จาก อปท.

รวม จํานวน 3 โครงการ 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชนและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

     2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สงเสริมเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (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 โครงการรับฟงพระธรรมเทศนา เพื่อทํานุบํารุงและสืบทอด ประชาชนตําบลหนองควาย 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการฝกอบรม สํานักปลัดฯ

พระพุทธศาสนา จํานวน 12 หมูบาน ที่ฝกอบรมสงเสริม สงเสริมพระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนา

3 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

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชนและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) โดยใชความคิดสรางสรรค 
ภูมิปญญาและอัตลักษณลานนา


     2.5 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชนและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) โดยใชความคิดสรางสรรค 
ภูมิปญญาและอัตลักษณลานนา


     2.5 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

4 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

5 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

6 โครงการประเพณีวันสงกรานต เพื่ออนุรักษและสืบสาน ประชาชนตําบลหนองควาย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 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) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชนและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) โดยใชความคิดสรางสรรค 
ภูมิปญญาและอัตลักษณลานนา


     2.5 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

7 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) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชนและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) โดยใชความคิดสรางสรรค 
ภูมิปญญาและอัตลักษณลานนา


     2.5 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

8 โครงการจัดงานพระราชพิธี 1. เพื่อใหประชาชนทั่วไป ไดรวมแสดงออก 1. จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 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

9 โครงการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เพื่อสงเสริมและสืบสาน ประชาชนในเขตเทศบาล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของ ประชาชนรวมกันสงเสริม สํานักปลัดฯ

ศิลปวัฒนธรรมและของดีใน วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ตําบลหนองควาย ประชาชนที่ และสืบสานวัฒนธรรม และ 

ทองถิ่น ประเพณีและของดีทองถิ่น เขารวม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่ทําการปกครอง

และของดีทองถิ่น อําเภอหางดง
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชนและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) โดยใชความคิดสรางสรรค 
ภูมิปญญาและอัตลักษณลานนา


     2.5 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

10 โครงการบํารุงรักษาสนามกีฬา เพื่อใหสนามกีฬาที่มีมาตรฐาน มีสนามกีฬามาตรฐาน ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ รอยละของ ประชาชนมีสนามกีฬาสําหรับ สํานักปลัดฯ

ประจําตําบลหนองควาย ไวบริการประชาชนในการ 1.สนามฟุตบอล สนามกีฬาไดรับ เลนกีฬา ออกกําลังกาย

ออกกําลังกาย เลนกีฬา 2.สนามฟุตซอล การบํารุงรักษา และทํากิจกรรม นันทนาการ

และจัดกิจกรรมตาง ๆ 3.สนามวอลเลยบอล หรือกิจกรรมอื่น ๆ ตาม

4. สนามเซปกตระกรอ ความเหมาะสม

5.สนามเปตอง

6.สระวายน้ําขนาดความยาว

25 เมตร

11 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
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชนและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) โดยใชความคิดสรางสรรค 
ภูมิปญญาและอัตลักษณลานนา


     2.5 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ในตําบลหนองควาย ไดใชเวลาวาง 1 ครั้ง ไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

ใหเกิดประโยชน 3.เยาวชนและประชาชนไดฝกทักษะในการ

3.เพื่อสงเสริมใหเยาวชนและประชาชน เลนกีฬา

ในตําบลหนองควายไดฝกทักษะ

การเลนกีฬา

12 โครงการแขงขันกีฬาประชาชน  - เพื่อรวมเปนเจาภาพจัดการแขงขัน ประชาชนในอําเภอหางดง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การจัดกิจกรรม 1.เทศบาลตําบลหนองควายไดรวมเปน สํานักปลัดฯ

อําเภอหางดง กีฬาประชาชนอําเภอหางดง โครงการสนับสนุน เจาภาพจัดการแขงขันกีฬาประชาชน

(ทองถิ่นหางดงเกมส) สงเสริมการ อําเภอหางดง

 - เพื่อสงเสริมนักกีฬาเขารวมการ ออกกําลังกาย 2.ประชาชนในอําเภอหางดงไดออกกําลังกาย
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชนและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) โดยใชความคิดสรางสรรค 
ภูมิปญญาและอัตลักษณลานนา


     2.5 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

แขงขัน อยางนอยปละ 1 ครั้ง ใชเวลาใหเปนประโยชน และฝกทักษะในการเลนกีฬา

13 โครงการแขงขันฟุตบอล 7 คน 1.เพื่อใหเยาวชน ประชาชน เยาวชนและประชาชนในเขต 80,000 80,000 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
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชนและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) โดยใชความคิดสรางสรรค 
ภูมิปญญาและอัตลักษณลานนา


     2.5 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

14 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

15 โครงการแขงขันฟุตซอล 1. เพื่อใหเยาวชน ประชาชน เยาวชนและประชาชนในเขต 50,000 50,000 50,000 50,000 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) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชนและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) โดยใชความคิดสรางสรรค 
ภูมิปญญาและอัตลักษณลานนา


     2.5 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

3. เพื่อใหเยาวชน ประชาชน

ไดแสดงความสามารถของ

ตนเองโดยการเลนกีฬา

4. เพื่อสรางความสามัคคี

ในหมูคณะและการมีน้ําใจ

นักกีฬา

รวม จํานวน 15 โครงการ 1,118,000 1,118,000 1,118,000 1,118,000 1,118,000
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนับสนุนการจัด เพื่อจายเปนการสงเคราะห ผูปวยเอดสในเขตตําบล 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 รอยละของผูปวย ผูปวยเอดสไดรับการ สํานักปลัดฯ

สวัสดิการทางสังคมแกผูดอย เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส หนองควาย เอดสไดรับการ สงเคราะห

โอกาสทางสังคม (เงินอุดหนุน ใหแกผูปวยเอดสที่แพทย สงเคราะห

สําหรับสนับสนุนการสงเคราะห ไดรับการรับรองและทําการ

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส) วินิจฉัย และมีความเปนอยู

ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง

ขาดผูอุปการระดูแล ไมสามารถ

ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชนและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางประชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สงเสริมเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

     2.6 แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชนและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางประชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สงเสริมเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

     2.6 แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

2 โครงการเสริมสรางสวัสดิการ เพื่อดําเนินการจายเบี้ยยังชีพ คนพิการในเขตตําบล 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 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) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชนและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางประชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สงเสริมเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

     2.6 แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

3 โครงการสรางหลักประกันดาน เพื่อดําเนินการจายเบี้ยยังชีพ ผูสูงอายุไดรับเบี้ยยังชีพ 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 รอยละของ ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สํานักปลัดฯ

รายไดแกผูสูงอายุ (เงินอุดหนุน ผูสูงอายุตามโครงการสราง ผูสูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผูสูงอายุ

สําหรับสนับสนุนการสงเคราะห หลักประกันดานรายไดแก ไดรับ

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ) ผูสูงอายุเปนไปตามระเบียบ การสงเคราะห

กระทรวงมหาดไทยวาดวย

หลักเกณฑการจายเงินเบี้ย

ยังชีพผูสุงอายุของ อปท. 

พ.ศ. 2552 และที่แกไขเพิ่มเติม
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับในการใหบริการสาธารณะดานบริการชุมชนและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางประชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สงเสริมเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

     2.6 แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

4 โครงการสมทบกองทุน เพื่อสรางหลักประกัน กองทุนสวัสดิการชุมชน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละของ สมาชิกกองทุน สํานักปลัด

สวัสดิการชุมชนตําบล ความมั่นคงของชุมชน มีเงินสมทบใชสําหรับ กองทุน ฯ สวัสดิการชุมชน

หนองควาย  สรางความเขมแข็งของ จัดการสวัสดิการใหกับ ไดรับเงินสมทบ เกิดการชวย

ชุมชนในการจัดการดูแล สมาชิกตามที่กฏหมาย เหลือซึ่งกัน

ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน กําหนดในดานตาง ๆ และกัน ความ

และกัน เชนการเกิด การปวย สามัคคี และ

ผูสูงอายุ เสียชีวิต ทุน ความรวมมือ

การศึกษา และดานอื่น ๆ กันของคนใน

ชุมชน

รวม จํานวน 4 โครงการ 24,356,000 24,356,000 24,356,000 24,356,000 24,356,000
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 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

3.  ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทองถิ่นบนฐานเศรษฐกิจสรางสรรค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สงเสริมเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

    3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3.  ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทองถิ่นบนฐานเศรษฐกิจสรางสรรค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สงเสริมเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

    3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

2 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
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3.  ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทองถิ่นบนฐานเศรษฐกิจสรางสรรค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สงเสริมเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

    3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

3 โครงการงานหัตถกรรมสินคา 1. เพื่อเพิ่มชองทาง จัดแสดงจําหนายสินคา OTOP 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 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) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3.  ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทองถิ่นบนฐานเศรษฐกิจสรางสรรค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สงเสริมเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

    3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

4 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) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3.  ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทองถิ่นบนฐานเศรษฐกิจสรางสรรค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สงเสริมเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

    3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

5 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

6 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) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3.  ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทองถิ่นบนฐานเศรษฐกิจสรางสรรค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สงเสริมเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

    3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ทั้งชาวไทยและตางประเทศ

 รูจักอยางกวางขวาง

7 โครงการประชาสัมพันธ เพื่อเพิ่มชองทางการ กลุมวิสาหกิจชุมชน และ 10,000 10,000 10,000 10,000 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) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3.  ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทองถิ่นบนฐานเศรษฐกิจสรางสรรค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สงเสริมเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

    3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

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

ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกัน ทางเลือกดวยศาสตร สมาชิกสภา ขาราชการ จํานวนผูเขารวม มีความรูในเรื่องศาสตร

และแกไขปญหายาเสพติด พระราชา ในสภาพภูมิ พนักงาน  ทต.หนองควาย โครงการมี พระราชา 2. ผูเขารับการฝก

ในชุมชน ณ จังหวัดเชียงใหม ประเทศที่คลายคลึงกันเชน ปลัดอําเภอประจําตําบล ความรูในเรื่อง อบรมสามารถเรียนรูวิธีการ

หรือจังหวัดใกลเคียง ภูเขา ปา น้ํา ดิน หวย นา พัฒนากรประจําตําบล ศาสตรพระราชา จัดการกับปญหายาเสพติด

ปศุสัตว ประมง หัตถกรรม เกษตรตําบล ในพื้นที่

เปนตน 2. เพื่อเรียนรูวิธีการ เจาหนาที่สาธารณสุขประจํา

จัดการกับปญหายาเสพติด ตําบล และขาราชการ/เจาหนาที่

ในพื้นที่ ประจําสํานักงานทองถิ่นอําเภอ
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3.  ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทองถิ่นบนฐานเศรษฐกิจสรางสรรค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สงเสริมเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

    3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

9 โครงการเดินตามรอย 1. เพื่อใหเกิดการสราง ประชาชนในเขตตําบล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละของ 1. ประชาชนในพื้นที่ สํานักปลัด ฯ

พระบาทศาสตรพระราชา อาชีพ สรางรายได และทํา หนองควาย ประชาชนที่ มีการสรางอาชีพ

ใหลดรายจายภายใน เขารวม สรางรายได และทําให

ครัวเรือน โครงการ ลดรายจายภายใน

2. เพื่อสรางแหลงสารอาหาร ครัวเรือน

ตามธรรมชาติ เพื่อการ 2. ยกระดับคุณภาพ

บริโภคของคนในชุมชน ชีวิตของคนในชุมชน

และยกระดับคุณภาพ ใหดีขึ้น

ชีวิตของคนในชุมชน 3.การสืบสาน รักษา

ตอยอด หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3.  ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทองถิ่นบนฐานเศรษฐกิจสรางสรรค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สงเสริมเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

    3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

4. เพื่อเปนการนอมนํา 4. ประชาชนมีการ

ศาสตรพระราชา หลักการ นอมนําศาสตร

มีสวนรวมของคนใน พระราชา หลักการ

ชุมชน มีสวนรวมของคนใน

ชุมชน

รวม จํานวน 9 โครงการ 1,130,000 1,130,000 1,130,000 1,130,000 1,130,000
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการชวยเหลือประชาชน เพื่อใหการชวยเหลือ เกษตรกรในเขตเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของ ประชาชนไดรับการชวยเหลือ สํานักปลัดฯ

ตามอํานาจหนาที่ดานเกษตรกร ประชาชนที่ประสบปญหา ตําบลหนองควายที่ไดรับ ประชาชนที่ไดรับ

ผูมีรายไดนอยของเทศบาล ในการประกอบอาชีพ ผลกระทบจากสาธารณภัย การชวยเหลือ

ตําบลหนองควาย เกษตรกร

รวม จํานวน 1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

     3.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

3.  ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทองถิ่นบนฐานเศรษฐกิจสรางสรรค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลคาสูงตลอดหวงโซคุณคาและพัฒนานวัตกรรมอาหารแหงอนาคต

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สงเสริมเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

     3.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

3.  ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทองถิ่นบนฐานเศรษฐกิจสรางสรรค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลคาสูงตลอดหวงโซคุณคาและพัฒนานวัตกรรมอาหารแหงอนาคต

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สงเสริมเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงคปองกันและ 1. เพื่อสรางการรับรูใหประชาชน 1. ประชาชน/ผูนํา/แกนนํา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1.รอยละ 80 1.ประชาชนทราบถึงมาตรการ กอง

แกไขปญหาหมอกควันไฟปา ทราบถึงมาตรการการแกไข ในพื้นที่เทศบาลตําบลหนองควาย ประชาชนทราบถึง แกไขปญหาหมอกควันไฟปา สาธารณสุขฯ

ปญหาหมอกควันและไฟปา 2. องคกรภาคีเครือขายทั้ง มาตรการแกไข 2. เกิดการมีสวนรวมของ

รณรงคงดการเผาในที่โลง ภาครัฐ เอกชน ปญหาหมอกควัน ภาคีเครือขาย

รวมถึงความผิดการเผาปา 3. พื้นที่ทําการเกษตร และไฟปา 3. ปริมาณหมอกควันและฝุน

ตามกฎหมาย จํานวน 12 หมูบานในพื้นที่ 2. ภาคีเครือขาย ละอองลดลง

2. เพื่อสรางภาคีเครือขาย เทศบาลตําบลหนองควาย รวมลงนามบันทึก

ในการควบคุมการเผาในที่โลง ความเขาใจ

ทุกชนิด (MOU)

3. เพื่อลดปริมาณการ 3.ปริมาณหมอกควัน

เผาในที่โลงทุกชนิดในชุมชน และฝุนละออง

4.  ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการจัดการปญหาฝุนควัน (PM2.5) พัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  ยุทธศาสตรดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     4.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.  ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการจัดการปญหาฝุนควัน (PM2.5) พัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  ยุทธศาสตรดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     4.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ในชวงประกาศหามเผา ลดลงเมื่อเทียบ

4. เพื่อปองกันการเผาพื้นที่ กับปที่ผานมา

ปา 4.จุดความรอน

5. เพื่อลดปริมาณหมอกควัน (Hot spot)

และฝุนละอองขนาดเล็ก ลดลงรอยละ

(PM 2.5) 25 ของปที่ผานมา

2 โครงการรักษน้ํา รักษปา รักษา 1. เพื่ออนุรักษแหลงน้ํา 1. ประชาชนในเขตเทศบาล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 1.สามารถอนุรักษแหลงน้ํา กอง

แผนดิน 2. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตําบลหนองควาย ประชาชนเขา ได สาธารณสุขฯ

3. เพื่ออนุรักษปาไมและ 2.พื้นที่แหลงน้ํา พื้นที่ปา รวมกิจกรรม 2. มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

พันธุพืช ในเขตเทศบาลตําบล 3. ปาไมและพันธุพืชไดรับ

หนองควาย การอนุรักษ
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.  ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการจัดการปญหาฝุนควัน (PM2.5) พัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  ยุทธศาสตรดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     4.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

3 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 2. เพื่ออนุรักษ และดูแล 1. จัดการประชุมคณะทํางาน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 80 1. มีฐานขอมูลพันธุกรรมพืช กอง

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ รักษาทรัพยากรธรรมชาติ โครงการอนุรักษ ฯ ของกลุมเปาหมาย ทราบถึงคุณประโยชนของ สาธารณสุขฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในทองถิ่น 2. จัดแผนการดําเนินกิจกรรม อนุรักษ และดูแล พืชพรรณ

 สยามบรมราชกุมารี (อส.พธ.) อนุรักษและดูแลรักษาทรัพยากร รักษาทรัพยากร 3. มีการนํามาใชประโยชน

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ธรรมชาติและสิ่ง และดูแลรักษา

แวดลอม

4 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ํา 1. เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ํา 1. ประชาชนในเขตเทศบาล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1. รอยละ 80 1. ประชาชนสามารถดูแล กอง

อุปโภคบริโภคในตําบล อุปโภค บริโภค ในพื้นที่ตําบล ตําบลหนองควาย ของกลุมเปาหมาย น้ําอุปโภค บริโภค ใหสะอาด สาธารณสุขฯ

หนองควาย หนองควาย 2. น้ําอุปโภค บริโภคในตําบล มีความรูในการ ผานเกณฑมาตรฐาน

2. เพื่อใหความรูแกนนํา หนองควาย ดูแลรักษาน้ําอุปโภคฯ 2. ประชาชนผูใชน้ํา ทราบ

ในชุมชนในการดูแลคุณภาพน้ํา 3.จัดกิจกรรมตรวจสอบ 2. ผลการตรวขน้ํา ขอมูลผลการตรวจสอบ



 151

แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.  ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการจัดการปญหาฝุนควัน (PM2.5) พัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  ยุทธศาสตรดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     4.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

อุปโภค บริโภค คุณภาพน้ําอุปโภคฯ ผานเกณฑมาตรฐาน คุณภาพน้ํา

3. เพื่อคืนขอมูลการตรวจสอบ 4. อบรมใหความรู 3. รอยละ 80 

คุณภาพน้ํา ฯ 5. คืนขอมูล ของประชาชน

ผูใชน้ําอุปโภคฯ 

ทราบผลการตรวจ

น้ํา

5 โครงการสงเสริมความรูแก เพื่อใหความรูแกนนําในชุมชน ประชาชนในเขตเทศบาล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละของ ประชาชนมีความรูใน กอง

ประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษ ในการอนุรักษน้ําในชุมชน ตําบลหนองควาย ประชาชนที่ไดรับ การอนุรักษน้ําในชุมชน สาธารณสุขฯ

น้ําในชุมชน การใชน้ําอยาง การใชน้ําอยางประหยัด และ จัดกิจกรรม อบรมใหความรู การสงเสริม และมีการใชน้ําอยางประหยัด

ประหยัด และการจัดการน้ําเสีย การจัดการน้ําเสียในชุมชน และอนุรักษน้ํา ความรู และมีการจัดการน้ําเสียใน

ในชุมชน ชุมชน
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.  ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการจัดการปญหาฝุนควัน (PM2.5) พัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  ยุทธศาสตรดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     4.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

6 โครงการจัดการขยะในชุมชน 1. เพื่อสงเสริมการลดและ 1. จัดกิจกรรมธนาคารขยะ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 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) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.  ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการจัดการปญหาฝุนควัน (PM2.5) พัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  ยุทธศาสตรดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     4.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ใบไม

7. จัดทําฐานขอมูลขยะ

8. จัดทําแผนการรักษาความ

สะอาดในสถานที่สาธารณะ

9. จัดเก็บขยะตามแผนการ

ดําเนินงาน

7 โครงการบริหารจัดการขยะ 1. เพื่อใหเกิดกลไกการคัดแยก 1. จัดกิจกรรมคัดแยกขยะ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 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) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.  ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการจัดการปญหาฝุนควัน (PM2.5) พัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  ยุทธศาสตรดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     4.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ที่ปนเปอนสูสิ่งแวดลอม การนําสงไปกําจัด

ที่เกิดจากมูลฝอยอันตราย อยางถูกวิธี

8 โครงการเพิ่มศักยภาพอาสา 1. เพื่อเสริมสรางความ 1.อาสาสมัครทองถิ่น 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 80 1. ประชาชนมีความตระหนัก กอง

สมัครทองถิ่นรักษโลก ตระหนักและจิตสํานึกให รักษโลกในหมูบาน กลุมเปาหมาย และมีจิตสํานึกดานการ สาธารณสุขฯ

แกประชาชนดานการ  12 หมูบาน รวมกิจกรรม นุรักษ สงวน คุมครอง

อนุรักษ สงวน คุมครอง 2. ประชาชนทั่วไป และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในทองถิ่น

และสิ่งแวดลอมในทองถิ่น ตนเอง

ตนเอง 2.เกิดการพัฒนาเครือขาย

2. เพื่อสรางศักยภาพความ ภาคประชาชน 

เขมแข็งกระบวนการ 3. มีการติกตาม เฝาระวัง
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.  ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการจัดการปญหาฝุนควัน (PM2.5) พัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  ยุทธศาสตรดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     4.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

เรียนรูพึ่งพาตนเองของ ทรัพยากรธรรมชาติและ

ชุมชน การมีสวนรวม สิ่งแวดลอมของชุมชน

และพัฒนาเครือขายภาคประชาชน

3. เพื่อติดตาม เฝาระวัง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของชุมชน

โดยกระบวนการมีสวนรวม

ของประชาชน

รวม จํานวน 8  โครงการ 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.  ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการจัดการปญหาฝุนควัน (PM2.5) พัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  ยุทธศาสตรดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     4.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา



 157

แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.  ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรการจัดการปญหาฝุนควัน (PM2.5) พัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  ยุทธศาสตรดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     4.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

7 7

46
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 คาจางเหมาเก็บ ขน และกําจัด เพื่อดําเนินการเก็บ ขน 1) ขยะมูลฝอยในพื้นที่ 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 เชิงปริมาณ 1) ไมมีขยะตกคางในเขต กอง

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และกําจัดสิ่งปฏิกูลและ เทศบาลตําบลหนองควาย มีการเก็บ ขนขยะ เทศบาลตําบลหนองควาย สาธารณสุข ฯ

มูลฝอยในเขตเทศบาล จํานวน 12 หมูบานไมตกคาง มูลฝอยและ 2) ประชาชนมีความพึง

ตําบลหนองควาย 2) ประชาชนในขตเทศบาล สิ่งปฏิกูลใน พอใจในการบริการจัดเก็บ ขน

ตําบลหนองควาย เทศบาลตําบล และกําจัดมูสิ่งปฏิกูลและ

หนองควาย มูลฝอย

เชิงคุณภาพ

ประชาชนในเขต

เทศบาลตําบล

หนองควาย

ไดรับบริการ

4.  ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การจัดการปญหาฝุนควัน (PM2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     4.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.  ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การจัดการปญหาฝุนควัน (PM2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     4.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

เก็บ ขน ขยะ

มูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูล

รวม 1  โครงการ 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.  ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การจัดการปญหาฝุนควัน (PM2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     4.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (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 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง

พระบรมราชชนนีพันปหลวง

3 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
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

4 คาใชจายในการเลือกตั้ง เพื่อเปนคาใชจายในการเลือกตั้ง การเลือกตั้งผูบริหาร , สมาชิกสภาฯ 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 รอยละ 80 การเลือกตั้งเปนไปดวย สํานักปลัดฯ

กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณี และกรณีที่ กกต.สั่งใหมีการ ของประชากร ความถูกตองตามที่กฎหมาย

แทนตําแหนงที่วางและ เลือกตั้ง ผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง กําหนด

การเลือกตั้งตาง ๆ

5 โครงการรณรงคเกี่ยวกับ เพื่อรณรงคเผยแพรความรู ประชาชนในตําบลหนองควาย 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 80 ประชาชนมีความรูเกี่ยวกับ สํานักปลัดฯ

การเลือกตั้ง เกี่ยวกับการเลือกตั้งใหแก ของประชากร การเลือกตั้งดวยความถูกตอง

ประชาชนในพื้นที่ ผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง

6 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
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ทุจริต การทุจริตและมีจิต

3. เพื่อเผยแพรขาวสารและ สํานึกในการ

สงเสริมการมีสวนรวมในการ ตอตานการทุจริต

ตอตานการทุจริต และมีจิต

7 โครงการเสริมสรางความรู เพื่อสงเสริมใหสมาชิกสภา สมาชิกสภาทองถิ่น 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 100 สมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น สํานักปลัดฯ

ความเขาใจเกี่ยวกับบทบาท ทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น ของกลุม พนักงานเทศบาล และ

และอํานาจหนาที่ของสมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และ พนักงานเทศบาล และ เปาหมาย เจาหนาที่ที่เกี่ยวของมีความรูหนาที่

ทองถิ่น เจาหนาที่ที่เกี่ยวของมีความรู เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ความเขาใจเกี่ยวกับบทบาท

ความเขาใจเกี่ยวกับบทบาท และอํานาจของสมาชิก

และอํานาจหนาที่ของ สภาทองถิ่น

สมาชิกสภาทองถิ่น
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

8 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

ในการพิจารณาอนุญาต ถูกตองในการขอรับขอมูลขาวสาร

9 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เพื่อใหบริการประชาชนนอก ประชาชนภายในตําบล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ 80 ประชาชนไดรับบริการอยาง สํานักปลัดฯ

สถานที่และใหคําปรึกษา หนองควาย ของประชาชน ทั่วถึงและรวดเร็ว

เขารวมโครงการ  
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

10 โครงการสงเสริมการมีสวนรวม 1.เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม ผูนําชุมชน ประชาชน สมาชิกสภาฯ 40,000 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

และการมีสวนรวมในการพัฒนา การมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น

ทองถิ่น 3.เพื่อเสริมสราง 3.ไดเสริมสรางความสามัคคีใหกับ

ความสามัคคีใหกับผูนําชุมชน ผูนําชุมชนประชาชนและเทศบาล

ประชาชน และเทศบาลฯ 4. สามารถนําความรูที่ไดมา

4.เพื่อนําความรูที่ไดมาวางแผน วางแผนพัฒนาและจัดทํางบ

พัฒนาและจัดทํางบประมาณ ประมาณรายจายใหมี
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายจายใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ

11 โครงการประชาสัมพันธกิจกรรม 1.เพื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ผูนําชุมชน กลุมมวลชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 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

ในการรับทราบขอมูลขาวสารของ

เทศบาลตําบลหนองควาย

12 โครงการพัฒนาเว็บไซตของ 1.เพื่อปรับปรุงเว็บไซตของเทศบาล เว็บไซตของเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 90 ของ 1.เทศบาลตําบลหนองควาย มีเว็บไซต สํานักปลัดฯ

เทศบาลตําบลหนองควาย ตําบลหนองควาย ใหมีความสมบูรณ ตําบลหนองควาย ชองทาง ที่สามารถถายทอดขอมูลขาวสารไดอยาง

และเหมาะสมตอการใชงาน ประชาสัมพันธที่ มีประสิทธิภาพ

2.เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึง ประชาชนสามารถ 2.ประชาชนสามารถติดตามขาวสาร
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ขอมูลขาวสารไดหลากหลายชองทาง ติดตามขาวสาร ไดหลายชองทาง

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

สถาบันสําคัญของชาติ เทิดทูนสถาบันสําคัญ หนองควาย เขารวมโครงการ  สถาบันสําคัญของชาติ

ของชาติ เทิดทูนสถาบันสําคัญของชาติ

14 โครงการอันเนื่องมาจาก เพื่อสนับสนุนโครงการ สงเสริมและสนับสนุน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 ครั้ง โครงการฯ บรรลุวัตถุประสงค สํานักปลัดฯ

พระราชดําริและพระราชเสาวนีย อันเนื่องมาจาก ตามโครงการฯ ที่ไดวางไว

พระราชดําริฯ

15 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) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     5.1  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

16 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) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

17 โครงการพัฒนาศักยภาพและ 1.อบรมใหความรู ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูบริหาร ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา สํานักปลัดฯ

ศึกษาดูงาน ผูบริหารทองถิ่น 2.ทัศนศึกษาดูงาน ทองถิ่น ขาราชการ และ สมาชิกสภา ทองถิ่น ขาราชการ และ

สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการ พนักงานเทศบาลตําบล ขาราชการและ พนักงานเทศบาลตําบล

และพนักงานเทศบาลตําบล หนองควาย พนักงานเทศบาล หนองควายสามารถนําความรู

หนองควาย ตําบลหนองควาย และประสบการณจากการ

ศึกษาดูงานมาใชในการปฏิบัติงาน

อยางมีประสิทธิภาพและ

บรรลุวัตถุวัตถุประสงค
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

18 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 โครงการ ทองถิ่นของไทย และไดนอมรําลึก

เจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาล

2. เพื่อสรางความสามัคคี ที่  5  และไดแสดงออกถึงความ

และการมีสวนรวมของ จงรักภักดีตอสถาบันพระมหา

ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา กษัตริย 2. เกิดความสามัคคี

ทองถิ่น ขาราชการ พนักงาน ความสัมพันธอันดี ระหวาง

จางและลูกจาง อปท. และเกิดการมีสวนรวม

ของ อปท.
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

19 โครงการศึกษาความเปนไปได 1. เพื่อศึกษาความเปน 1. มีรายงานผล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของ เทศบาลตําบล สํานักปลัด ฯ

ในการจัดตั้งสถานธนานุบาล ไปไดในการจัดตั้งสถาน โครงการศึกษาความ โครงการ หนองควาย

เทศบาลตําบลหนองควาย ธนานุบาลเทศบาล เปนไปไดในการจัดตั้ง ดําเนินการ มีขอมูลที่ได

ตําบลหนองควาย สถานธนานุบาล แลวเสร็จ จากการศึกษา

2. เพื่อนําขอมูลที่ไดจาก เทศบาลตําบลหนองควาย มาประกอบการ

การศึกษามาวิเคราะห 2. นําผลที่ไดจากการ ตัดสินใจในการ

ความเปนไปไดในการ ศึกษามาใชประกอบ จัดตั้งสถานธนานุบาล

จัดตั้งสถานธนานุบาล การตัดสินใจในการ เทศบาลตําบล

เทศบาลตําบล จัดตั้งสถานธนานุบาล หนองควาย

หนองควาย เทศบาลตําบล

หนองควาย



 170

แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

20 โครงการจัดตั้งสํานักทะเบียน เพื่อจัดตั้งสํานักทะเบียน จัดตั้งสํานักทะเบียน รวมทั้ง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000  1 แหง ประชาชนไดรับการบริการ สํานักปลัดฯ

ทองถิ่นเทศบาลตําบล ทองถิ่นเทศบาลตําบล ระบบงานทะเบียนทองถิ่น ดานงานทะเบียน

หนองควาย หนองควาย

21 โครงการจัดตั้งสถานธนานุบาล เพื่อจัดตั้งธนานุบาล ประชาชนในเขตเทศบาล 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1 แหง ประชาชนไดรับบริการในอัตรา สํานักปลัดฯ

เพื่อบริการประชาชนในพื้นที่ ตําบลหนองควายและพื้นที่ ดอกเบี้ยต่ําสามารถแกไข

และตําบลใกลเคียง ใกลเคียง ปญหาเฉพาะหนาได

22 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

สวนทองถิ่นและประชาชน จาง ใหแกผูนําชุมชน ใชบริการรอยละ จัดซื้อจัดจาง

มีสวนรวมในกระบวนการ ประชาคมในตําบล จํานวน 70 ขึ้นไป 2. ประชาชนมีสวนรวมใน

จัดซื้อจัดจาง 2. เพื่อสราง 60 คน 2. มีผูเขารวม การดําเนินงานจัดซื้อจัดจาง
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

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

23 โครงการประชาสัมพันธ เพื่อประชาสัมพันธระยะเวลา จัดทําปายประชาสัมพันธ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1. จํานวนผู เกิดประสิทธิภาพใน กองคลัง

การจัดเก็บภาษี และขั้นตอนการชําระภาษี การชําระภาษีภายในตําบล ชําระภาษีราย การจัดเก็บภาษีประจําป

ประจําป และเผยแพรเอกสารแผนพับ ใหมเพิ่มขึ้น และลดยอดลูกหนี้

ประชาสัมพันธ รอยละ 5

2. ยอดจัดเก็บ
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ภาษีเพิ่มขึ้น

รอยละ 4

3. ยอดจัดเก็บ

ภาษีไดไมนอย

กวารอยละ 70

24 โครงการเพื่อนภาษี สงเสริมการมีสวนรวมของ 1.จัดทําปายประชาสัมพันธ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1. มีผูเขารวม เกิดประสิทธิภาพใน กองคลัง

ประชาชนในตําบลหนองควาย เครือขายเพื่อนภาษี ประชุมเกิน การจัดเก็บภาษีประจําป

สรางจิตสํานึกที่ดี กระตุน 2. จัดฝกอบรมใหความ รอยละ 70 ของ และลดยอดลูกหนี้

ใหเกิดความกระตือรือรน รูแกเครือขายผูประกอบการ กลุมเปาหมาย

ในการชําระภาษีอยางตรงเวลา ที่เขารวมโครงการ จํานวน 50 คน ที่เขารวมโครงการ

 ครบถวน ถูกตอง และ 2. มีผูเขารวม

เปนธรรม เครือขายเพิ่มขึ้น

รอยละ 2 
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

3. เครือขาย

เพื่อนภาษีมี

ความรูความ

เขาใจในกระบวน

การจัดเก็บและ

สามารถ

บอกตอได

25 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

ผูประกอบการ ความเขาใจใหแก จํานวน 150 คน กลุมเปาหมายที่เขา และลดยอดลูกหนี้

ผูประกอบการ รวมโครงการ

2. ผูเขารวมอบรม

มีความรูความเขาใจ
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ในกระบวนการจัดเก็บ

และสามารถบอกตอได

ในกระบวนการจัดเก็บ

และสามารถบอกตอได

26 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

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

ดวยระบบคอมพิวเตอร (E-laas) 2. รอยละ 80 ของผู 3. สามารถนําขอมูลที่ไดจาก
เขารับการฝกอบรม มี การบันทึกบัญชีดวยระบบ
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ความรูความเขาใจ เกี่ยว คอมพิวเตอรมาใชในการบริหาร

กับการใชงาน งานและตัดสินใจของผูบริหาร

ในระบบบันทึก ไดอยางถูกตอง

บัญชีดวยคอมฯ

27 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

28 โครงการฝกอบรมคุณธรรม 1.เพื่อใหผูเขารวมโครงการ ฯ ผูบริหาร พนักงานเทศบาล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูบริหาร 1.ผูเขารวมโครงการฯ ไดรับ สํานักปลัดฯ

จริยธรรมสําหรับผูบริหาร ไดรับการฝกอบรมดานคุณธรรม ลูกจางประจํา พนักงานจาง สมาชิกสภา การฝกอบรมดานคุณธรรม 

สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจาง จริยธรรม โดยการใชหลักคุณธรรม และสมาชิกสภาเทศบาลตําบล ขาราชการ จริยธรรม 2.ผูเขารวม

และพนักงานจาง และจริยธรรมเปนแนวปฏิบัติ หนองควาย และพนักงาน โครงการฯ สามารถนําความรู
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

2.เพื่อใหผูเขารวมโครงการฯ เทศบาล ที่ไดรับมาประยุกตใชในการ

นําความรูที่ไดรับมาประยุกต ดําเนินชีวิตประจําวัน และ

ใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน ปฏิบัติงานไดอยางมี

และปฏิบัติงานไดอยางมี ประสิทธิภาพและมีความสุข

ประสิทธภาพและมีความสุข

29 คาพวงมาลัย ชอดอกไม เพื่อจัดซื้อพวงมาลัย ชอดอกไม จัดซื้อพวงมาลัย ชอดอกไม 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละของ มีพวงมาลัย  ชอดอกไม สํานักปลัดฯ

กระเชาดอกไมและพวงมาลา กระเชาดอกไม และพวงมาลา กระเชาดอกไม และพวงมาลา จํานวนกิจกรรม กระเชาดอกไมและพวงมาลา

สําหรับใชในงานพิธีตาง ๆ ที่ดําเนินงาน สําหรับใชในงานพิธีตาง ๆ

หรืองานกิจกรรมของเทศบาล หรืองานกิจกรรม ของเทศบาล

30 โครงการจัดงานพิธีถวายพระพร 1.เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ประชาชนตําบลหนองควาย 10,000 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
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา บาทสมเด็จพระปรเมนทร ลูกจางประจํา รวมนอมรําลึกในพระมหา

รัชกาลที่ 10 รามาธิบดีศรีสินทรมหา พนักงานจาง สังกัดเทศบาล กรุณาธิคุณ

วชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ตําบลหนองควาย

31 โครงการฝกอบรมการจัดทํา เพื่อใหผูเขารวมอบรมสามารถ ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 20,000 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
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

32 กิจกรรมปลูกรักผานรวง เพื่อปลูกฝงและสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น เยาวชนและประชาชน ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ รอยละ 50 ของ เยาวชนและประชาชนไดรวมอนุรักษ สํานักปลัดฯ

ควงดามเคียวควงดามเคียวเกี่ยว และการดําเนินชีวิตตามปรัชญา ในตําบลหนองควาย เยาวชนและประชาชน และสืบสานภูมิปญญาทองถิ่นและ

รวงขาว ของเศรษฐกิจพอเพียง ที่รวมโครงการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

33 กิจกรรม 5 ส ในวันสําคัญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ขาราชการ และพนักงานจาง ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ 1 ครั้ง ขาราชการ พนักงานจางในสังกัด สํานักปลัดฯ

ของชาติ ปฏิบัติงานของขาราชการ ในสังกัดเทศบาลตําบลหนองควาย เทศบาลตําบลหนองควาย เกิดจิตสํานึก

พนักงานจางในสังกัดเทศบาล ในการปฏิบัติหนาที่ และทํางาน

ตําบลหนองควาย ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

34 โครงการบริการถึงที่ 1.เพื่ออํานวยความสะดวก จัดหนวยใหบริการเคลื่อนที่ ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ 1. ยอดจัดเก็บ เกิดประสิทธิภาพใน กองคลัง

รับชําระภาษีถึงบาน ใหแกประชาชนผูที่อยู เพื่อรับชําระภาษีนอกสถานที่ ภาษีเพิ่มขึ้น การจัดเก็บภาษีประจําป

ออกหนวยใหบริการประชาชน ในขายที่ตองชําระภาษี ใหครอบคลุม 12 หมูบาน รอยละ 4 และลดยอดลูกหนี้

2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในเขตตําบล 2.ยอดลูกหนี้
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

การจัดเก็บรายไดโดย ไมเกินรอยละ

สามารถจัดเก็บภาษีตาง ๆ 10 ของผูที่อยู

ไดอยางครบถวน ถูกตอง ในขายที่ตอง

และทันตามกําหนดเวลา ชําระภาษี

35 โครงการออกสํารวจขอมูล 1.เพื่อเปนการเพิ่ม ออกสํารวจขอมูลผูประกอบ ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ 1. จํานวนผูที่อยู เกิดประสิทธิภาพใน กองคลัง

ผูประกอบการภาษีที่ดินและ ประสิทธิภาพและเพิ่มรายได การภาษีโรงเรือนและที่ดิน ในขายผูชําระ การจัดเก็บภาษีประจําป

สิ่งปลูกสราง โดยสามารถจัดเก็บภาษีตางๆ  และภาษีปายใหครอบคลุม ภาษีเพิ่มขึ้น และลดยอดลูกหนี้

ไดอยางทั่วถึง และแลวเสร็จ 12 หมูบานในเขตตําบล รอยละ 3

ภายในกําหนดระยะเวลาได

อยางครบถวนถูกตองเปน  

ธรรมและสะดวกรวดเร็ว
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

 2.เพื่อเปนฐานขอมูลในการ

จัดเก็บภาษี 3.เพื่อประโยชน

ในการบริหารงานของ

เทศบาลตําบลหนองควาย

4.เพื่อใหประชาชนเกิดความ

รูความเขาใจในการชําระ

ภาษีมากขึ้น 5.เพื่อให

ประชาชนตระหนักถึง

บทบาทหนาที่ของตน

ในเรื่องการเสียภาษี

 และเต็มใจที่จะเสียภาษี
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

มากขึ้น

36 โครงการศูนยขอมูลขาวสาร เพื่อสงเสริมการรับรูขอมูล ศูนยขอมูลขาวสารประจํา ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ศูนยขอมูล 1.มีศูนยฯของเทศบาลประจํา สํานักปลัดฯ

ของเทศบาลประจําหมูบาน ขาวสารและอํานวยความสะดวก หมูบาน จํานวน 12 หมูบาน ขาวสาร หมูบาน

แกประชาชนใหเขาถึงขอมูล  / ศูนย จํานวน 12 2.ประชาชนมีโอกาสเขาถึง

ขาวสารไดมากขึ้น  ศูนย ขอมูลขาวสารไดสะดวกมากขึ้น

37 โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากร 1.เพื่อมอบรางวัลใหกับผูไดรับ พนักงานเทศบาล ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ ไมใชงบประมาณ 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
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ประจําป 2561 4.ประชาชนและสังคมไดรับทราบ

3.เพื่อใหผูไดรับคัดเลือกเปน ถึงกิจกรรมของเทศบาลตําบล

บุคลากรดีเดน และบุคคลรอบขา หนองควาย แสดงถึงการบริหาร

เกิดความภาคภูมิใจ ตามหลักธรรมาภิบาล

4.เพื่อคัดเลือกบุคลากรดีเดน

ที่สามารถเปนแบบอยางที่ดี

ใหกับองคกรและสังคมได

38 โครงการฝกอบรมเพื่อการพัฒนา 1. เพื่อสรางองคืความรู คณะผูบริหาร และเจาหนาที่ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละของ 1. คณะผูบริหารและเจาหนาที่ หนวยตรวจสอบ

องคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติ ความเขาใจเกี่ยวกับการ ในสังกัดเทศบาลตําบล ผูเจารวมประชุม ในสังกัดเทศบาลตําบล ภายใน

งานของเทศบาลตําบล ตรวจสอบภายในการควบคุม หนองควาย จํานวน 30 คน หนองควายมีความรูความเขาใจ

หนองควาย ภายในและการบริการจัดการ เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ความเสี่ยงตามพระราชบัญญัติ การควบคุม ภายใน และการ

วินัยการเงิน การคลัง ภาครัฐ บริหารจัดการความเสี่ยง

พ.ศ. 2561 ตามพระราชบัญญัติวินัย

2. เพื่อเพิ่มคุณคาและ การเงินการคลัง 

ปรับปรุงการปฏิบัติงานของ 2. การดําเนินงานในการ

รัฐใหดีขึ้นและชวยให ใชจายงบประมาณเปนไป

หนวยงานของรัฐบรรลุถึง อยางมีประสิทธิภาพ 

เปาหมายและวัตถุประสงค และประสิทธิผลและลดขอ

ที่กําหนดไว ดวยการประเมิน บกพรองที่อาจจะเกิดขึ้นใหม

และปรับปรุงประสิทธิภาพ ชวยใหหนวยงานของรัฐบรรลุ

ของกระบวนการบริหาร ถึงเปาหมายและวัตถประสงค



 184

แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ความเสี่ยง การควบคุม ที่กําหนดไว

และกํากับดูแลอยางเปน

ระบบ

39 โครงการพัฒนาและปรับปรุง เพื่อรองรับการใหบริการ ประชาชนและผูมาขอรับ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละของ สามารถบริการขอมูลขาวสาร สํานักปลัดฯ

ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาล ดานขอมูลขาวสารแก บริการศูนยขอมูลขาวสาร ณ ประชาชนที่ได ใหแกประชาชนไดอยางมี

ตําบลหนองควาย ประชาชนไดอยางมี เทศบาลตําบลหนองควาย รับขอมูลขาวสาร ประสิทธิภาพ และมีความ

ประสิทธิภาพและมีความ เหมะสม

เหมาะสม

รวม จํานวน 39  โครงการ 8,065,000 8,065,000 8,065,000 8,065,000 8,065,000
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (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

 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     5.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตรการจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     5.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

24 31 24 25 25
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดตั้งกระจก เพื่อปองกันอุบัติเหตุจากการ กระจกเลนสนูน ขนาด 24 นิ้ว 10,000  -  -  -  2 ชุด ทัศนวิสัยการมองเห็นชัดเจน สํานักปลัดฯ/กองชาง

เลนสนูน บริวณถนน จราจร การสัญจรบนถนนมีความปลอดภัย

หนาศูนยพัฒนาเด็ก

เทศบาลตําบลหนองควาย

2 โครงการปรับปรุงอาคารปองกัน เพื่อใหผูรับบริการและผูปฏิบัติงาน ปรับปรุงอาคารเดิม และตอเติมหองทํางาน 120,000  -  -  - 1 อาคาร อาคารศูนยปองกันฯสามารถเปดบริการ สํานักปลัดฯ/กองชาง

บรรเทาสาธารณภัยเทศบาล ไดรับความสะดวกในการรวมกิจกรรม จํานวน 1 หอง และมีความพรอมในการใหบริการ

ตําบลหนองควาย และการปฏิบัติงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

3 โครงการปรับปรุงหลังคาอาคาร เพื่อใหผูรับบริการและผูปฏิบัติงาน ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนไมสองชั้น 250,000  -  -  -  1 อาคาร อาคารเรียนไมสองชั้นของศูนยพัฒนา สํานักปลัดฯ/กองชาง

เรีอนไมสองชั้น ศพด. ไดรับความสะดวกในการรวมกิจกรรม ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหนองควาย เด็กเล็ก สามารถใชในการเรียนการสอน

และการปฏิบัติงาน และมีความพรอมในการใหบริการ

4 โครงการปรับปรุงอาคาร เพื่อใหผูรับบริการและผูปฏิบัติงาน ปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 30,000  -  -  -  1 อาคาร อาคารศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ สามารถ สํานักปลัดฯ/กองชาง

ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและ ไดรับความสะดวกในการรวมกิจกรรม โดยการ ปรับปรุงหลังคา , อาคาร , หองประชุม เปดบริการและมีความพรอมในการใหบริการ

สงเสริมอาชีพผูสูงอายุตําบลหนองควาย และการปฏิบัติงาน ภายในอาคาร ฯลฯ

5 โครงการกอสรางหอถังสูงระบบ เพื่อเปนระบบบจายน้ําเขารถบรรทุกน้ํา ระบบหอถังสูงความจุน้ํา 4,000 ลิตร 520,000  -  -  -  1 แหง มีการใหบริการน้ําชวยเหลือประชาชน สํานักปลัดฯ/กองชาง

จายน้ําบริการประชาชน เอนกประสงค สําหรับบริการประชาชน มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

6 โครงการกอสรางเมรุฌาปนสถาน เพื่อจัดใหมีการฌาปณสถาน เมรุเผาศพ จํานวน 1 เมรุ 800000  -  -  - 1 เมรุ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี กองชาง

(สุสานไมฮาง) หมูที่ 5 ที่ไดมาตรฐานถูกสุขลักษณะ ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว

6.00 ม.

7 โครงการกอสรางเมรุฌาปนสถาน เพื่อจัดใหมีการฌาปณสถาน เมรุเผาศพ จํานวน 1 เมรุ 800000  -  -  - 1 เมรุ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี กองชาง

(สุสานบานหนองควาย) หมูที่ 5 ที่ไดมาตรฐานถูกสุขลักษณะ ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว

6.00 ม.



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

8 คาจางเหมาจัดเก็บขยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพ บริหารจัดการงบประมาณ 4,626,230 4,626,230 4,626,230 4,626,230 เชิงปริมาณ ประชาชนมีความพึงพอใจในการ กองสาธารณสุขฯ

ในการปฎิบัติงานบริการประชาชน ดานขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มีการเก็บขยะมูลฝอยและ บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและ

ดานขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ใหเปนไปตามวัตถุประสงค สิ่งปฏิกูล ในพื้นที่ตําบล สิ่งปฏิกูลของเทศบาลตําบลหนองควาย

ของเทศบาลตําบลหนองควาย หนองควาย ครบทุก 

12 หมูบาน

เชิงคุณภาพ

ประชาชนตําบลหนองควาย

ที่ขอรับการบริการไดรับ

บริการเก็บขยะมูลฝอย

และสิ่งปฎิกูล

7,156,230 4,626,230 4,626,230 4,626,230รวม  8  โครงการ



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

46



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการตลาดนัดสินคาเกษตร สรางเครือขายระหวางผูผลิต ผูจําหนาย เกิดตลาดนัดสินคาเกษตรปลอดพิษ อาหาร 100,000 100,000 100,000 100,000 1.จํานวนผูบริโภค เกิดเครือขายผูผลิต ผูจําหนาย และผูบริโภค สํานักปลัดฯ

ปลอดพิษ อาหารปลอดภัย และผูบริโภคสินคาเกษตรปลอดสารพิษ ปลอดภัยตําบลหนองควาย ที่มีคุณภาพ (อปท. 10,000) ที่เขามาซื้อสินคาเกษตร สินคาเกษตรปลอดสารพิษ

จํานวน 1 แหง (อบจ. 90,000) ปลอดสารพิษ

2.รายไดจากการ

จําหนายสินคาเกษตร

ปลอดสารพิษ

2 โครงการฝกอบรมอาชีพ เพื่อสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 1. สงเสริมอาชีพใหแกประชาชนทั้งตําบล 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 50 ของ ผูเขารับการอบรมนําความรูที่ไดรับไป สํานักปลัดฯ

ตําบลหนองควาย 2. จํานวนผูเขารับการอบรมทั้งตําบล 50 คน ผูเขารับการอบรม ประกอบอาชีพ

นําไปประกอบ

อาชีพได

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

1. ยุทธศาตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

    1.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

1. ยุทธศาตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

    1.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

3 โครงการงานหัตถกรรมสินคา 1. เพื่อเพิ่มชองทางการจําหนายสินคา จัดแสดงจําหนายสินคา OTOP ผลิตภัณฑชุมชน 200,000 200,000 200,000 200,000 ผูเขารวมโครงการ 1. กลุมผูผลิต ผูประกอบการ OTOP มีชองทาง สํานักปลัดฯ

ชุมชน (OTOP) ตําบลหนองควาย ผลิตภัณฑชุมชนและสรางรายไดใหกับ จากกลุมผูผลิต ผูประกอบการทั้งตําบล มีชองทางการตลาด การจําหนายสินคาและมีรายไดเพิ่มขึ้น

ชุมชน หนองควายและอําเภอหางดง และรายไดเพิ่มขึ้น 2. กลุมผูผลิต ผูประกอบการ OTOP

2. เพื่อสนับสนุนและพัฒนาใหกลุมผูผลิต มีทักษะดานการบริหารจัดการและการตลาด

ผูประกอบการ OTOP กลุมวิสาหกิจชุมชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ไดเรียนรูทักษะดานการบริหารจัดการ

และการตลาด



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

1. ยุทธศาตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

    1.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

4 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ ใหแก จัดกิจกรรมอบรมใหความรู และศึกษาดูงาน 250,000 250,000 250,000 250,000 รอยละของจํานวน กลุมพัฒนาสตรี ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา สํานักปลัดฯ

เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนา กลุมพัฒนาสตรี ผูบริหารทองถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี ผูบริหาร ผูเขารวมโครงการ และขาราชการ พนักงานเทศบาลตําบล

สตรี ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา สมาชิกสภา และขาราชการ พนักงาน ทองถิ่น สมาชิกสภา และขาราชการ พนักงาน หนองควาย ไดรับความรูและพัฒนาศักยภาพ

และขาราชการ พนักงานเทศบาล เทศบาลตําบลหนองควาย เทศบาลตําบลหนองควาย

ตําบลหนองควาย

5 โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสราง 1. เพื่อใหสตรีและสมาชิกในครอบครัว จัดกิจกรรมอบรมใหความรู ความเขาใจ 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนสตรีและ 1. สตรีและสมาชิกในครอบครัวไดเห็น สํานักปลัดฯ

ความเขมแข็งของครอบครัว ไดตระหนักถึงบทบาทหนาที่และคุณคา แกสตรีและครอบครัวในตําบล ครอบครัวที่เขารวม คุณคาของตนเอง รูจักบทบาทหนาที่ของ

ตําบลหนองควาย ของตนเอง ลดภาระการดูแลใหแก หนองควาย ทั้ง 12 หมูบาน กิจกรรม ตนเอง ลดภาระการดูแลใหแกสมาชิก

สมาชิกในครอบครัว ในครอบครัว

2. เพื่อสรางความรัก ความสามัคคี 2. สามารถสรางความสัมพันธอันดี

ของสมาชิกในครอบครัว ระหวางสมาชิกในครอบครัว



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

1. ยุทธศาตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

    1.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

6 โครงการเผยแพรประชาสัมพันธ 1. เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีดานการ จัดซื้อรถรางสําหรับบริการนักทองเที่ยว 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนนักทองเที่ยว 1. ตําบลหนองควายมีภาพลักษณทีดี สํานักปลัดฯ

แหลงทองเที่ยวตําบล ทองเที่ยวในตําบลหนองควาย เที่ยวชมแหลงทองเที่ยวตําบลหนองควาย และผูสนใจเดินทาง ดานการทองเที่ยว

หนองควาย 2. เพื่อเพิ่มมูลคาแกการทองเที่ยว จํานวน 1 คัน มาเยี่ยมชมและ 2. นักทองเที่ยวและประชาชนทั่วไปสนใจ

ในตําบลหนองควาย ศึกษาดูงานในตําบล มาเที่ยวชมแหลงทองเที่ยวตําบลหนองควาย

หนองควาย เพิ่มขึ้น

2 โครงการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร 1. เพื่อใหบริการขอมูลแหลงทองเที่ยว 1. จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารบริการนักทองเที่ยว 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนผูเขาชม 1. นักทองเที่ยวสามารถรับทราบขอมูล สํานักปลัดฯ

บริการนักทองเที่ยวตําบล และผลิตภัณฑตําบลหนองควาย ตําบลหนองควาย จํานวน 1 แหง ศูนยขอมูลขาวสาร แหลงทองเที่ยวของตําบลหนองควาย

หนองควาย 2. เพื่อเพิ่มชองทางในการบริการขอมูล 2. จัดทําปายขอมูลและเอกสารประชาสัมพันธ บริการนักทองเที่ยว ไดอยางครบถวนถูกตอง

ดานการทองเที่ยวของตําบลหนองควาย แหลงทองเที่ยว ผลิตภัณฑชุมชนตําบล ตําบลหนองควาย 2. นักทองเที่ยวมีชองทางในการเขาถึง

หนองควาย ขอมูลการทองเที่ยวของตําบลหนองควาย



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

1. ยุทธศาตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

    1.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

3 โครงการสงเสริมแหลงทองเที่ยว เพื่อประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว จัดทําสื่อประชาสัมพันธผานชองทางตาง ๆ 60,000 60,000 60,000 60,000 อยางนอย  4 ชองทาง แหลงทองเที่ยวในตําบลหนองควาย สํานักปลัดฯ

ในชุมชนตําบลหนองควาย ของตําบลหนองควาย ใหประชาชน (แผนพับ , คูมือการทองเที่ยว , สื่อวิทยุ เปนที่รูจักอยางกวางขวาง

ในจังหวัด นักทองเที่ยว ทั้งชาวไทย สปอตรประชาสัมพันธ ฯลฯ)

และตางประเทศ รูจักอยางกวางขวาง

1,290,000 1,290,000 1,290,000 1,290,000รวม  3  โครงการ



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสํารวจจัดเก็บขอมูล เพื่อสํารวจและจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน 1.สํารวจและจัดเก็บขอมูลพื้นฐานทุกครัวเรือน 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 80 ของขอมูล ตําบลหนองควายมีขอมูลพื้นฐานในการ สํานักปลัดฯ

พื้นฐานในการจัดทําแผนพัฒนา ในการจัดทําแผนของตําบลหนองควาย ภายในตําบล ที่จัดเก็บได นําไปใช จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 2.นําขอมูลพื้นฐานไปใชในการจัดทําแผนพัฒนา จัดทําแผนพัฒนา ทองถิ่น

2 โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อ เพื่อใหผูพิการไดตระหนักถึงบทบาท คนพิการและผูดอยโอกาสทั้ง 12 หมูบาน 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนคนพิการ ผูพิการไดเห็นคุณคาของตนเอง รูจักวิธีการ สํานักปลัดฯ

สงเสริมชีวิตผูพิการตําบล หนาที่และคุณคาของตนเอง รูจักวิธี ที่เขารวมโครงการ ดูแลตนเองเบื้องตน ลดภาระการดูแลใหแก

หนองควาย การดูแลตนเองเบื้องตน ลดภาระการดูแล สมาชิกในครอบครัว

ใหแกสมาชิกในครอบครัว

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต

งบประมาณและที่ผานมา

วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

    6.1 แผนงานสังคมสงเคราะห

ที่ โครงการ



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต

งบประมาณและที่ผานมา

วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

    6.1 แผนงานสังคมสงเคราะห

ที่ โครงการ

3 โครงการชวยเหลือประชาชน เพื่อสงเสริมและแกไขปญหาการประกอบ 1.สํารวจขอมูลผูดอยโอกาส ผูประสบปญหา 36,000 36,000 36,000 36,000 จํานวนผูดอยโอกาส ประชาชนตําบลหนองควาย ไดรับการ สํานักปลัดฯ

ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบล อาชีพ การสังคมสงเคราะห การปองกัน ภายในตําบล ผูประสบปญหา สงเสริมและแกไขปญหาดานการประกอบ

หนองควาย อําเภอหางดง และบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ของ 2.ใหความชวยเหลือผูดอยโอกาส ผูประสบ ไดรับการชวยเหลือ อาชีพ ไดรับการสงเคราะหดานตาง ๆ และ

จังหวัดเชียงใหม ประชาชน ปญหาตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล จํานวน จํานวน 12 คน ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

12 หมูบาน

เงินสมทบ

4 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อสนับสนุนการจัดสวัสดิการ สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน 475,200 475,200 475,200 475200 จํานวนสมาชิก มีการจัดสวัสดิการชุมชนใหกับสมาชิก สํานักปลัดฯ

ตําบลหนองควาย ชุมชนใหกับสมาชิกกองทุนและ ตําบลหนองควาย จํานวน 1,320 คน กองทุนที่ไดรับ กองทุนและผูดอยโอกาสในชุมชน

ผูดอยโอกาสในชุมชน คนละ 360 บาท สวัสดิการชุมชน

641,200 641,200 641,200 641,200 รวม  4  โครงการ



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เงินสงเคราะห

1 เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหดีขึ้น ผูปวยเอดสไดรับเบี้ยยังชีพพัฒนาคุณภาพชีวิต 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผูปวยเอดส ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สํานักปลัดฯ

ผูปวยเอดส ไดรับเงินสงเคราะห

จํานวน 26 คน

2 เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ เพื่อดําเนินการจายเบี้ยความพิการ คนพิการไดรับเงินเบี้ยความพิการเพื่อพัฒนา 2,044,800 2,044,800 2,044,800 2,044,800 คนพิการไดรับเงิน คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สํานักปลัดฯ

คนพิการ ตามโครงการสนับสนุนการเสริมสราง คุณภาพชีวิต เบี้ยความพิการ

สวัสดิการทางสังคม ใหแก คนพิการ จํานวน 213 คน

หรือทุพพลภาพเปนไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ

การจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการของ อปท. 

พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

    6.2 แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

    6.2 แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

3 เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ เพื่อดําเนินการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูสูงอายุไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อพัฒนา 11,126,400 11,126,400 11,126,400 11,126,400 ผูสุงอายุไดรับเงิน ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สํานักปลัดฯ

ผูสูงอายุ ตามโครงการสรางหลักประกันดานรายได คุณภาพชีวิต เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

แกผูสูงอายุ เปนไปตามระเบียบ จํานวน 1,410 คน

กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ

การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสุงอายุของ อปท. พ.ศ. 2552

13,371,200 13,371,200 13,371,200 13,371,200รวม  3  โครงการ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แบบ ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

 (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ 34,000 - - - - สํานักปลัด ฯ

(งานระดับกอนวัยเรียน) อิเล็กทรอนิกส สํานักงาน **(จอแสดงภาพขนาด (โรงเรียนอนุบาล

ไมนอยกวา 19 นิ้ว) เทศบาลตําบล

จํานวน 2 เครื่อง หนองควาย)

เปนไปตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา

อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร

2 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 16,000 - - - - สํานักปลัด ฯ

(งานระดับกอนวัยเรียน) อิเล็กทรอนิกส สําหรับงานสํานักงาน (โรงเรียนอนุบาล

จํานวน 1 เครื่อง เทศบาลตําบล

เปนไปตามเกณฑราคากลางและ หนองควาย)

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา

อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

งบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
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แบบ ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

 (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

งบประมาณ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

3 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED 10,000 - - - - สํานักปลัด ฯ

(งานระดับกอนวัยเรียน) อิเล็กทรอนิกส สีชนิด Network แบบที่ 1 (โรงเรียนอนุบาล

(18 หนา/นาที) หนาจํานวน 1 เครื่อง เทศบาลตําบล

เปนไปตามเกณฑราคากลางและ หนองควาย)

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา

อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร

4 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 5,000 5,000 - - - สํานักปลัด ฯ

(งานระดับกอนวัยเรียน) อิเล็กทรอนิกส ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง (2 เครื่อง) (2 เครื่อง) (โรงเรียนอนุบาล

เปนไปตามเกณฑราคากลางและ เทศบาลตําบล

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา หนองควาย)

อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร หนองควาย)

65,000 5,000 0 0 0รวม
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 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ของเทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 
 

 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง โดยในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะต้องดำเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘      
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงต้องมีการ
กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณา   
จากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร่วมกันจัดทำ  
ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือให้การจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนา     
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้
ต่อไปและเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจั งหวัด            
และตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะนำไปสู่การจัดทำงบประมาณที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้
อย่างแท้จริงเป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น ให้เข้มแข็งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น  
  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเพ่ือนำไปสู่   
การบูรณาการร่วมกันให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่  ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี               
ไทยแลนด์ ๔.๐ และในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) จะต้องมีการติดตาม           
และประเมินผลยุทธศาสตร์  เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น          
จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทาง
การพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น ดังนี้    

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมนิผลแผน 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ของเทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 1.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 

๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 

๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 

     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วิสัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 

  
 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา      
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

                                                                       
 1.2 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ดังนี้  
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ของเทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ของเทศบาลตำบลหนองควาย 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 

๒.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 

๓.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ 

๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 

     ๕.๑  ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) 
     ๕.๒  กำหนดวัตถุประสงคส์อดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมคีวามสอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ         
ฉบับท่ี 12  

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมคีวามสอดคลอ้งกับ  Thailand  ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปญัหาความยากจนหรือการเสรมิสร้างให้ประเทศชาตมิั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะไดร้ับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ของเทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

1.3 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์  (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 

3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
    3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวมคะแนน 100 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ของเทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

1.4 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ตำบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะ
ของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับ
จำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3 ) ข้อมู ล เกี่ ย วกับสภาพทางสั งคม  เช่น  การศึ กษา 
สาธารณสุข  อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ 
ฯลฯ  

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม 
การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับ
ถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภาษาถิ่น สินคา้พื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วม
คิด  ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ 
ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่ อ
แก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ของเทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 
 
 
 
 
 
 
  

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1 ) การวิ เคราะห์ที่ ครอบคลุมความ เช่ือมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

15 
2 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
การบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 

1 
 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป็นต้น 

2 
 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน 
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
ทั่วไป เป็นต้น 

2 
 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ 
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่
มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒน 

2 
 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการ
ด ำ เนิ น งาน ได้ แ ก่  S-Strength (จุ ด แ ข็ ง )W-Weakness 
(จุ ด อ่ อ น ) O-Opportunity (โ อ ก า ส ) แ ล ะ T-Threat 
(อุปสรรค) 

2 
 

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิง
พื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือ
สมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 

2 
 

(8) สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การ
เบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผลการนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผล
ของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

1 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ของเทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 
(ต่อ) 

(9) ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557-2560 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และ
สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

1 
 

3. ยุทธศาสตร์  
3 .1  ยุ ท ธศ าส ต ร์ ข อ ง
อ งค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น 
 
 
3 .2  ยุ ท ธศ าส ต ร์ ข อ ง
อ งค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
  

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 
4.0 

65 
(10) 

 

สอดคล้ องและ เช่ื อม โยงกั บสภาพสั งคม  เศรษฐกิ จ 
สิ่ งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และ
เช่ือมโยงหลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 
4.0 

10 
 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. 
และนโยบายรัฐบาล      หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

10 
  

 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

5  
 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 
  

 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่
ชัดเจน  

5 
 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 
 

 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
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3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
 
3.9 ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
3.10 ผลผลิต/โครงการ 
  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่ เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

5 
 
  

 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5 
 

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่
เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็น
ต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

5 
 

รวมคะแนน 100 รวมคะแนน 100 
  
 1.5 การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

1.5.1 โดยใช้รูปแบบการพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่าง ๆ จาก 
(1) แบบบ่งช้ีการปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & 

Norton 
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธ์ิ (Result Framework Model (RF) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล  
(5) แบบกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS)) ระบบการวัด

กระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
(6) แบบการประเมินโดยชีวิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem – Solving Method 
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)  
(10) แบบการประเมินตนเอง (Self – assessment Model) 
(11) แบบอื่น ๆ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ  (1) – (10) หรือ

เป็นแบบผสมก็ได้ 
1.5.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 

เป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่ 
1.5.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร หรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
1.5.4 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs) 
1.5.5 ผลกระทบ (Impact) 
 
 

2. การติดตามประเมินผลโครงการ 
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  การติดตามและประเมินผลโครงการ คือ กระบวนการเปรียบเทียบผลลัพธ์ของโครงการ 
(Project Results or Outcomes) ที่เกิดขึ้นจริงกับผลลัพธ์ของโครงการที่คาดว่าจะเกิดข้ึน หรือที่กำหนด     ไว้
ในวัตถุประสงค์ของโครงการ (Project Objectives) เพ่ือทราบว่าการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์     ที่
กำหนดไว้หรือไม ่
  ผลลัพธ์ของโครงการประกอบด้วย (Outputs) และผลกระทบ (Impacts) 
             ผลผลิตของโครงการ (Project Outputs) คือ ผลที่ เกิดขึ้นจากการมีโครงการโดยตรง        
มักกำหนดในเชิงปริมาณ เช่น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน ผลผลิตของโครงการก็คือความยาว
ของถนนที่สร้างเสร็จ เป็นต้น 
             ผลกระทบของโครงการ (Project Impacts) คือ  ผลที่ ตามมาหลั งจากมี ผลผลิ ต           
ของโครงการแล้วอาจเป็นเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพก็ได้ เช่น เมื่อสร้างถนนเสร็จแล้วมีการใช้ประโยชน์   
ของถนนหรือไม่ ทางใดบ้าง เป็นต้น 
  ความสำคัญการติดตามและวิจัยประเมินผลโครงการ 
             - เป็นเครื่องมือสำคัญช่วยให้การจัดการโครงการมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
            - ช่วยให้ทราบปัญหา อุปสรรคสำคัญ และหามาตรการแก้ไขได้ทันการณ์ 
            - ช่วยให้ทราบว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะเหตุใด 
             - ช่วยในการตัดสินใจว่าสมควรดำเนินโครงการต่อไปหรือไม่ 
             เงื่อนไขความสำเร็จของการติดตามและวิจัยประเมินผลโครงการ 
          - สร้างความเข้าใจและรู้สึกดีกับผู้รับผิดชอบโครงการที่จะประเมิน 
             - วัตถุประสงค์ของโครงการที่จะประเมินชัดเจนจนวัดและปฏิบัติได้ 
             - มีตัวชี้วัดหลัก (Key Indicators) ที่แม่นตรง (Valid) และน่าเชื่อถือได้ (Reliable) 
             - มีข้อมูลสำคัญและจำเป็นเพียงพอ 
             - ผู้ประเมินมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับเรื่องที่ประเมิน 
             - ได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหารระดับสูง 
 
  กรอบแนวคิดการติดตามและวิจัยประเมินผลโครงการ 

 

 
 

2.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื ่อความสอดคล้ อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

https://sites.google.com/site/isprojectmanagement26/kar-tidtam-laea-pramein-phl-khorngkar/cats.jpg?attredirects=0
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 2.2 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 
    5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  5 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ   

5 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  

5 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   5 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 
    5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 

รวมคะแนน 100 
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1.การสรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ใช้การ
วิ เ ค ร า ะ ห์  SWOT Analysis/ Demand 
( Demand  Analysis) / Global Demand 
แ ล ะ  Trend ปั จ จั ย แ ล ะ ส ถ า น ก า ร ณ์          
ก าร เป ลี่ ย น แป ล งที่ มี ผ ลต่ อก ารพั ฒ น า      
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด้ าน เศรษฐกิจ ,ด้ านสั งคม ,ด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องไปปฏิบั ติ    
ในเชิงปริมาณ 

1 ) ก ารควบ คุ ม ที่ มี ก า ร ใช้ ตั ว เล ขต่ า งๆ       
เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้
กำหนดไว้ เท่ า ไหร่  จำนวนที่ ไม่ ส ามารถ
ดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบาย
ได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ ได้
กำหนดไว ้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) 
โค ร งก า ร ที่ ด ำ เนิ น ก า ร ใน เชิ งป ริ ม า ณ 
(Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาใน
เชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้
เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ ดำเนินการในพื้นที่นั้ นๆ  ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตาม
อำนาจหน้าที่หรือไม่  ประชาชนพึงพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการ
ต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือ ไม่  ซึ่ ง เป็ น ไปตามหลักประสิ ทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 

 
 

 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
  2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) 

โครงการที่ดำเนินการในเชิงคณุภาพ 
(Qualitative) 

10 
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4. แผนงานและยุทธศาสตร์
การพัฒนา  

๑) วิเคราะห์แผนงาน งานท่ีเกิดจากด้านต่างๆ 
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การ
จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/Trend หรือ
หลักการบรูณาการ (Integration) กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมีพื้นท่ีติดตอ่กัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ 
ที่สอดคล้องกับการแกไ้ขปัญหาความยากจน 
หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local 
Sufficiency Economy Plan:LSEP)  

๑๐ 
 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
  

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสยัทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่กำหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชดัเจน มุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจไดว้่า 

๖๐ 
(๕) 

 

๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
  

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) 
โครงการที่กำหนดวัตถุประสงคส์อดคล้องกับ
ความเป็นมาของโครงการ สอดคลอ้งกับ
หลักการและเหตผุล วิธีการดำเนนิงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้
ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) 
 

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลติของ
โครงการ) มีความชัดเจน
นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
  

สภาพทีอ่ยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่
ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุ
จำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และ
ระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการน้ีจะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและ
จบลงเม่ือไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ใหบ้อกชัดลงไป
ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 
 
  

(๕) 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา 
5 .4  โค ร งก ารมี ค วาม
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ 20 ป ี

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) 

(5)  
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5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ ) มี ค วาม
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 .6  โค ร งก ารมี ค วาม
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคน
ประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อ
ยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ เป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้
ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมลาทาง
สังคม (4)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  

โครงการมี ลั กษณ ะห รือสอดคล้ อ งกั บ ก าร
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่  Value–
Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
(2 ) เปลี่ ยนจากการขับ เคลื่ อนประเทศด้ วย
ภ าคอุ ตสาหกรรม  ไป สู่ ก ารขั บ เคลื่ อนด้ วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การ
เน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
ด้านเกษตร เทคโนโลยี ชีวภาพ สาธารณ สุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น 
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ

 
5 
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ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยก
ส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากน้ีโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ได้
กำหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความ ยากจน ห รื อก าร
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่ น ค ง  มั่ ง คั่ ง  ยั่ ง ยื น           
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความ
พอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วม
ดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้ เกิดความ
ยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
(LSEP) 

5  

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลัก
สำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) 
ค ว า ม ป ร ะ ห ยั ด  (Economy) (2 ) ค ว า ม มี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4 ) ความยุติ ธรรม  (Equity) (5 ) 
ความโปร่งใส (Transparency) 

5  

5.10 มีการประมาณการ
ราค าถู กต้ อ งต ามห ลั ก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการาคาเพื่ อการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลกัวิชาการทาง
ช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มี
ความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้
ในเชิงประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่า
ห รื อ ไม่ ต่ ำก ว่ า ร้ อ ยละห้ า ขอ งการน ำไป ตั้ ง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติญัติ/เทศบัญญัติ 
เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฎในรูปแบบ
อื่นๆ 

5  

5 .1 1  มี ก า ร ก ำ ห น ด
ตั ว ช้ี วั ด  ( KPI)  แ ล ะ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มี การกำหนดดั ชนี ชี้ วั ดผลงาน  (Key Performance 
Indicator : KPI) ท่ี  สามารถวัดได้  (measurable) ใช้
บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล  ( effectiveness) ใ ช้ บ อ ก
ประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความ
พึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีได้รับ (การคาดการณ์ 
คาดว่าจะได้รับ) 

5  

 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  

ผลที่ ได้ รั บ เป็ น สิ่ งที่ เกิ ด ขึ้ น ได้ จ ริ งจ าก การ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้น
จ ะต้ อ งเท่ ากั บ วั ต ถุ ป ระส งค์ ห รื อ ม าก กว่ า

5 
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วัตถุประสงค์  ซึ่ งการเขียนวัตถุประสงค์ควร
คำนึ งถึ ง (1 ) มี ค วาม เป็ น ไป ได้ และมี ความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) 
วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) 
ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) 
เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

รวมคะแนน 100 
 

รวมคะแนน 
  

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์        
และเป้าหมายเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนก่อให้เกิดประโยชน์     
และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น           
เป็นการติดตามผลการนำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าเกิดผลทั้ งในเชิงปริมาณ               
และเชิงคุณภาพอย่างไร ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่าง ๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
(๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

-  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

ยุทธศาสตร์ อปท.  
ในเขตจังหวัด 

๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕68 ๒๕๖9 ๒๕70 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ของเทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปรายงานผลการดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 
ลำดับที ่ รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถดำเนินการได้  

(.......... โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ

ของ
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อย
ละของ
แผนการ

ดำเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของเทศ
บัญญัติ+ 
เงินสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนา      

1.ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

          

๒.การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

          

3.การพัฒนาการ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

          

4.ก า ร อ นุ รั ก ษ์  
ฟื้นฟู และสืบสาน
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม 
จ ารี ต  ป ระ เพ ณี  
แ ล ะ ภู มิ ปั ญ ญ า
ท้องถิ่น 

          

5 . ก า ร พั ฒ น า
คุณ ภาพชีวิตของ
ประชาชน 

          

6. ด้านสังคม  
          

7 . ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

          

รวม 
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ท้องถิ่น   
๒ ตั้งในเทศบัญญัติ

งบประมาณ 

  

๓ จากเงินสะสม   
๔ จัดทำแผนการดำเนินงาน 

- เทศบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถดำเนินการได ้
- เทศบัญญัติ = ......... + 

- เงินสะสม = .......... 

  

 

(๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 
การจัดผลเชิงคุณภาพใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี

การประเมินความพึงพอใจซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนิ นงาน      
ของเทศบาลในภาพรวม โดยเครื่องมอืที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี ้

 - แบบที่  ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิน่ 

- แบบที่ ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ) 

 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 (๑)  ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
 (๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
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