
 

 

ค ำน ำ 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559 ได้ยกเลิก “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา”และ
“แผนพัฒนาสามปี” โดยให้จัดท า “แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี” แทน โดยให้เริ่มจัดท า “แผนพัฒนาท้องถิ่น
ส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีฉบับแรก เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท า
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นต้นไป 

“แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ท่ีก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนา
อ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนา ท่ีจัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  
  เทศบาลต าบลบ้านแซว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ .ศ. 2561-
2564) ฉบับนี้  จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดท างบประมาณประจ าปีและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านแซวอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
        
        เทศบาลต าบลบ้านแซว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 1 
 

สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 
 

1.ด้ำนกำยภำพ 
 

          1.1 ที่ต้ังของหมู่บ้ำนหรือต ำบล 
เทศบาลต าบลบ้านแซว มีท่ีต้ังท่ีท าการช่ัวคราว  ณ  อาคารศาลาอเนกประสงค์บ้านแซวกลาง  หมู่ท่ี  
14 ต าบลบ้านแซว  อ าเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย    มีพื้นท่ีรับผิดชอบ   จ านวน  15  หมู่บ้าน   
ประกอบด้วย ชนชาวพื้นเมือง  จ านวน  9  หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านแซว  หมู่ท่ี 1  บ้านทุ่ง  หมู่ท่ี 2  บ้าน
ท่าขันทอง  หมู่ท่ี 3  บ้านป่าตึง   หมู่ท่ี  5  บ้านเกาะผาค า  หมู่ท่ี  6  บ้านสบกก  หมู่ท่ี  7  บ้านสวน
ดอก  หมู่ท่ี  8   บ้านสันทรายกองงาม  หมู่ท่ี  10   บ้านแซวกลาง  หมู่ท่ี 14  บ้านหัวกว้าน  หมู่ท่ี 
15  ชาวไทยภูเขาเผ่าเย้า  จ านวน  4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านห้วยเด่ือ หมู่ท่ี  4  บ้านห้วยกว๊าน หมู่ท่ี 9  
บ้านห้วยข่อยหล่อย หมู่ท่ี 12  บ้านห้วยน้ าเย็น หมู่ท่ี 13 และอดีตทหารจีนคณะชาติ  กองพล  93  
จ านวน 1 หมู่บ้าน คือบ้านแม่แอบ หมู่ท่ี 11 โดยพื้นท่ีต าบลห่างจากท่ีว่าการอ าเภอเชียงแสนไปทางทิศ
ตะวันออกของอ าเภอ ระยะทาง 10  กิโลเมตร   ห่างจากศาลากลางจังหวัดเชียงราย  ระยะทาง  74  
กิโลเมตร  

เทศบาลต าบลบ้านแซว  มีพื้นท่ีท้ังหมดประมาณ  209  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  
130,625   ไร่  

 

          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับกับท่ีราบระหว่างหุบเขา  ท่ีราบลุ่มริม ฝ่ังแม่น้ ากกและ

แม่น้ าโขง  มีน้ าท่วมขังในฤดูฝน  บ้านเรือนราษฎรส่วนใหญ่ต้ังอยู่บริเวณท่ีราบริมฝ่ังแม่น้ า  และอีก  5  
หมู่บ้าน  ซึ่งเป็น   ชาวไทยภูเขา  ต้ังอยู่บนภูเขาสูงด้านทิศใต้ของต าบลในพื้นท่ีเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
สบกกฝ่ังขวา  มีแหล่งน้ าธรรมชาติส าคัญ  ได้แก่ล าห้วยแม่แอบ  ร่องขุ่น  ล าน้ าบง  แม่น้ ากก  หนองน้ า 
แม่น้ าห้วยกว้าน และแม่น้ าโขงเป็นเส้นแบ่งดินแดนประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว 
ทิศเหนือ ติดต่อกับสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวและต ำบลแม่เงิน  อ ำเภอเชียงแสน   

จังหวัดเชียงรำยโดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากแม่น้ ากกบรรจบแม่น้ าโขง  บริเวณพิกัด  PC    
197386   ไปทางทิศตะวันออก ตาม  แม่น้ าโขงถึงบริเวณพิกัด  PC  249460 ไปทางทิศใต้   
ตามล าเหมืองหนองเรือถึงหนองเรือเรียบริมหนองเรือทางด้านทิศตะวันออกไปถึงล าน้ าร่องขุ่น  
บริเวณพิกัด  PC  264446  ไปทางทิศตะวันออกตาม  ล าเหมืองสาธารณะถึงถนนทางหลวง
หมายเลข 1129 บริเวณพิกัด  PC  281444    ไปตามล าเหมือง  บริเวณพิกัด  PC  
286440   ส้ินสุดท่ีเชิงเขา  บริเวณพิกัด  PC     297432  

             รวมระยะทำงด้ำนทิศเหนือ ประมำณ   ๒๓   กิโลเมตรทิศตะวันออก 
 



 

 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับต ำบลแม่เงิน อ ำเภอเชียงแสน และต ำบลสถำน อ ำเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงรำย 

โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากเชิงเขาบริเวณพิกัด  PC 297432 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามสัน
เขาดอยกู่ผ่านเนิน 577  ถึงบริเวณพิกัด   PC  277415  ไปทางทิศใต้ตามสันเขา   ผ่านเนิน  
611  บริเวณพิกัด PC   270385  ข้ามห้วยยาบน้อย  ผ่านเนิน  593  บริเวณพิกัด  PC   
316387  เนิน   843   เนิน    943  ถึงดอยหัวกว๊าน  เนิน   1062  บริเวณพิกัด  PC    
344378  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้    บริเวณพิกัด  PC    367352 
 รวมระยะทำงด้ำนทิศตะวันออกประมำณ    22  กิโลเมตร 
 

ทิศใต้ ติดต่อกับต ำบลโชคชัย  ก่ิงอ ำเภอดอยหลวง  จังหวัดเชียงรำย 
โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสันดอยผาต้ืน  เนิน    641  บริเวณพิกัด  PC   367325 ไปทางทิศ
ตะวันออก –เฉียงเหนือตามล าน้ าแอบหลวง  โดยถือแนวกึ่งกลางล าน้ าแอบหลวงเป็นแนวเบ่ง
เขต  ผ่านถนนสายแม่แอบถึงบ้านขุนแม่บงบริเวณพิกัด  PC    279328 ไปตามล าน้ าแม่แอบ
หลวง  ส้ินสุดบริเวณพิกัด  PC    261340 
รวมระยะทำงด้ำนทิศใต้ประมำณ   15  กิโลเมตร 
 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับต ำบลหนองป่ำก่อ  ก่ิงอ ำเภอดอยหลวง และต ำบลเวียง  อ ำเภอเชียงแสน  
จังหวัดเชียงรำยโดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากล าน้ าแม่แอบหลวง  บริเวณพิกัด  PC     261340  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามสันเข้าผ่านเนิน    586  บริเวณพิกัด  PC   249382  ไปทาง
ทิศตะวันตกตามช่องเขาระหว่างเนิน    649   กับเนิน   839  ไปตามล าห้วยธรรมชาติ  
บริ เวณพิกัด  PC  227346   ตามแนวทางเกวียนถึงร่องแม่น้ าบงบริเวณพิกัด   PC     
200358  โดยถือกึ่งกลางแม่น้ าบงเป็นแนวแบ่งเขต   ถึงแม่น้ าบงบรรจบล าเหมืองสาธารณะ
กับถนนลูกรัง  ด้านทิศใต้ของรั้วโรงเรียน  ประมาณ    20  เมตร  ไปทางทิศใต้  ตามถนน
ลูกรังบรรจบกับถนนทางหลวงหมายเลข    1271  บริเวณพิกัด  PC    197357 ไปทางทิศ
ตะวันตกตามสันเนิน  409   และเนิน 396 ไปทางทิศ ตะวันตกบรรจบกับร่องน้ าห้วย
ทรายโดยถือกึ่งกลางล าห้วยเป็นแนวแบ่งเขตไปบรรจบกับแม่น้ ากก  บริเวณพิกัด  PC   
178368 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามละน้ ากก ส้ินสุดท่ีแม่น้ ากกบรรจบแม่น้ าโขง  
บริเวณพิกัด  PC    197386 

             รวมระยะทำงด้ำนทิศตะวันตกประมำณ   ๑๙   กิโลเมตร 
 

2.ด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง 
 

          2.1 เขตกำรปกครอง 
ต าบลบ้านแซวประกอบด้วยจ านวนหมู่บ้าน  15  หมู่บ้าน โดย 9  ชนเผ่า 
 
 

3.ประชำกร 
 



 

 

          3.1 ข้อมูลเก่ียวกับจ ำนวนประชำกร 
ประชากรท้ังส้ิน  จ านวน  11,638 คน แยกเป็นชาย  ๕,926 คน หญิง  ๕,757 คน มีความ

หนาแน่นเฉล่ีย  106.77  คนต่อตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2559) 
 
 
 

หมู่ที ่ หมู่บ้ำน ชำย หญิง รวม 
จ ำนวน

ครัวเรือน 
1 บ้านแซว 381 386 767 333 
2 บ้านทุ่ง 369 347 716 316 
3 บ้านท่าขันทอง 325 339 664 235 
4 บ้านห้วยเด่ือ 719 689 1,408 489 
5 บ้านป่าตึง 603 614 1,217 835 
6 บ้านเกาะผาค า 120 122 242 109 
7 บ้านสบกก 203 211 414 162 
8 บ้านสวนดอก 119 133 253 104 
9 บ้านห้วยกว้าน 274 296 570 140 

10 บ้านสันทรายกองงาม 534 453 987 458 
11 บ้านแม่แอบ 1,392 1,340 2,732 871 
12 บ้านห้วยข่อยหล่อย 305 277 582 172 
13 บ้านห้วยน้ าเย็น 254 241 495 151 
14 บ้านแซวกลาง 231 215 446 177 
15 บ้านหัวกว๊าน 97 94 191 71 

รวม 5,926 5,757 11,683 4,623 
 
          3.2 ช่วงอำยุและจ ำนวนประชำกร 

ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน 35 – 55 ปี 
 

4.สภำพทำงสังคม 
 

  4.1        ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    จ านวน  8 แห่ง 

 หมู่ท่ี 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแซว 
 หมู่ท่ี 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าขันทอง 
 หมู่ท่ี 4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเด่ือ 
 หมู่ท่ี 5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตึง 
 หมู่ท่ี 7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบกก 



 

 

 หมู่ท่ี 10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันทรายกองงาม 
 หมู่ท่ี ๑๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่แอบ 
 หมู่ท่ี 13 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ าเย็น 

  โรงเรียนประถมศึกษา   จ านวน  7 แห่ง 
 หมู่ท่ี 1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแซว 
 หมู่ท่ี 4   โรงเรียนป่าไร่หลวงวิทยา 
 หมูท่ี่ 5  โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล 
 หมู่ท่ี 8 โรงเรียนบ้านสวนทองท่าขันทองสามัคคี 
 หมู่ท่ี 9 โรงเรียนบ้านห้วยกว๊าน 
 หมูท่ี 10 โรงเรียนบ้านศรีกองงาม 
 หมู่ท่ี 11 โรงเรียนแม่แอบวิทยา 

 โรงเรียนมัธยมศึกษา   จ านวน  1 แห่ง 
 หมู่ท่ี 2 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 

 

4.2        ข้อมูลด้ำนกำรศำสนำ 
 วัด  จ านวน  11 แห่ง 
 ส านักสงฆ์ จ านวน  2 แห่ง 
 โบสถ์  จ านวน  8 แห่ง 

4.3        ข้อมูลด้ำนสำธำรณสุข 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  จ านวน       1 แห่ง 

   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล     ต้ังอยู่ในหมู่ท่ี 10   บ้านสันทราย
กองงาม   

   เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข  จ านวน   4  คน    
   พยาบาล   จ านวน   2   คน   
   พนักงานจ้าง      จ านวน   5  คน 

   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล     ต้ังอยู่ในหมู่ท่ี 11    บ้านแม่แอบ  
   เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข  จ านวน   2  คน    
   พยาบาล   จ านวน   1   คน   
   พนักงานจ้าง      จ านวน   2  คน 

4.4        ข้อมูลด้ำนควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ป้อมต ารวจ    ต้ังอยู่ในหมู่ท่ี 6   บ้านเกาะผาค า   จ านวน     1     แห่ง  มีเจ้าหน้าท่ี

ต ารวจประจ าป้อมฯ จ านวน   2   นาย 
 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จ านวน  102 คน 
 อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ( อ.ส.ม. ) จ านวน  191 คน 



 

 

 
4.5       ข้อมูลด้ำนข้อมูลข่ำวสำร   

 ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน   จ านวน  15 แห่ง 
 ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจ าเทศบาล   จ านวน  1 แห่ง 

 
5.ระบบเศรษฐกิจ 
 

          5.1 กำรเกษตร 
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ปลูกข้าว 

ไร่ยาสูบ  ข้าวโพด  รวมทั้งปลูกยางพาราท่ีเหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
 

          5.2 กำรประมง 
ต าบลบ้านแซว มีการประมงโดยการจับปลาน้ าโขง 

          5.3 กำรปศุสัตว์ 
ต าบลบ้านแซว มีการปศุสัตว์ คือ การเล้ียงโค และการเล้ียงสุกร ในทุกหมู่บ้าน  

          5.4 กำรบริกำร 
บริการนวดพื้นเมือง ท่ี กลุ่มนวดพื้นเมือง  
มีร้านบริการท าผม เสริมสวย  
มีโรงแรมในพื้นท่ี จ านวน 1 แห่ง     
มีรีสอร์ท ในพื้นท่ี จ านวน 1 แห่ง    
มีโรงสีข้าวขนาดเล็กในพื้นท่ี จ านวน 5 แห่ง         
 

          5.5 กำรท่องเที่ยว 
โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง น าตกผาลาด อนุสรณ์สถาน ชนเผ่าบ้านแม่แอบ 

                    

          5.6 แรงงำน 
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ปลูกข้าว 

ไร่ยาสูบ  ข้าวโพด  รวมทั้งปลูกยางพารท่ีเหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
 

6.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิน่ (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) 
 

          6.1 ข้อมูลด้ำนกำรเกษตร 
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ปลูกข้าว 

ไร่ยาสูบ  ข้าวโพด  ยางพารา 
          6.2 ข้อมูลด้ำนแหล่งน้ ำกำรเกษตร 
          แหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่าน และแม่น้ าโขง อ่างเก็บน้ าต่าง ๆ 
          6.3 ข้อมูลด้ำนแหล่งน้ ำกิน น้ ำใช้ (หรือน้ ำเพือ่กำรอุปโภค บริโภค) 

มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จ านวน 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ท่ี 1-10 
ยกเว้น หมู่ท่ี 11 ใช้ระบบประปาภูเขา 

 



 

 

7.ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม 
 

          7.1 กำรนับถือศำสนำ 
           ประชาชน ส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ 

 วัด  จ านวน  11 แห่ง 
 ส านักสงฆ์ จ านวน  2 แห่ง 
 โบสถ์  จ านวน  8 แห่ง 

   
 

 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
 

สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2557 – 2560) 
 
1. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณที่ได้รับและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในปีงบประมำณ  
   พ.ศ. 2557 – 2560 
 
          1.1 สรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ กำรต้ังงบประมำณ กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
 จากข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ของเทศบาลต าบล
บ้านแซว หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า  Electronic Local Administrative Accounting System (e-
LAAS) สรุป การตั้งงบประมาณ และรายรับรายจ่ายจริงของเทศบาลต าบลบ้านแซว รายละเอียด ดังนี ้
 
 ปีงบประมำณ 2557  
 ต้ังงบประมาณรายรับไว้     35,000,000.00      บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้     35,000,000.00      บาท 
 รายรับจริง                    42,012,224.16      บาท  
 รายจ่ายจริง                   35,685,349.39      บาท 
  
 ปีงบประมำณ 2558 
 ต้ังงบประมาณรายรับไว้     42,000,000.00      บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้     42,000,000.00      บาท 
 รายรับจริง                    73,118,542.21      บาท  
 รายจ่ายจริง                  27,329,018.64      บาท 
 ปีงบประมำณ 2559 
 ต้ังงบประมาณรายรับไว้     45,195,000.00      บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้     45,195,000.00      บาท 



 

 

 รายรับจริง                    44,400,042.84     บาท  
 รายจ่ายจริง                   39,642,448.20     บาท 
 ปีงบประมำณ 2560 
 ต้ังงบประมาณรายรับไว้    64,117,770.00     บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้    64,117,770.00     บาท  
 
 
          1.2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 
 
          1.2.1 เชิงปริมำณ 

 จากการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ   2558  ของ
เทศบาลต าบลบ้านแซวในรอบปีท่ีผ่านมาสรุปได้ดังนี้ 

 
1.แผนพัฒนำสำมปี 255๘ – 25๖๐ 
เทศบาลต าบลบ้านแซวได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 255๘ – 25๖๐) เมื่อวันท่ี ๓๐ 

มิถุนายน 255๗ โดยได้ก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 255๘ – 25๖๐) 
รวมทั้งหมด 565 โครงการ งบประมาณ 109,318,6๐๐  ล้านบาท แผนพัฒนำสำมปี 255๘  มี
ท้ังหมด 223 โครงการ งบประมาณ 40,040,2๐๐  ล้านบาท จ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

 
ยุทธศำสตร์ โครงกำร งบประมำณ 

1.) การพัฒนาด้านการศึกษา 
2.) การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
3.) การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
4.) การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว เศรษฐกิจพาณิชย์ การเกษตร 
และอุตสาหกรรม 
5.) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
6.) การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

35 
76 
13 
19 

 
38 
42 

8,912,200 
10,407,000 

2,140,000 
3,110,000 

 
9,030,000 
6,441,000 

รวม 223 40,040,200 
 

๒.กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย 
     ผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านแซวได้ประกาศใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 255๘  เมื่อวันท่ี  ๒๙  กันยายน  255๗  โดยมีโครงการท่ีด าเนินงาน  จ านวน  1
๖๖  โครงการ  งบประมาณ      22,110,440      ล้านบาท จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร งบประมำณ 
1.) การพัฒนาด้านการศึกษา 
2.) การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

31 
59 

๙,๘๑๘,๔๔๐ 
4,158,000 



 

 

3.) การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
4.) การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว เศรษฐกิจพาณิชย์ การเกษตร 
และอุตสาหกรรม 
5.) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
6.) การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

3 
4 
 

32 
37 

160,000 
270,000 

 
4,525,000 
3,179,000 

รวม 166 22,110,440 
 

๒.๑ กำรเปรียบเทียบจ ำนวนโครงกำรในแผนพฒันำสำมปี  พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ (เอำเฉพำะ ปี 
๒๕๕๘) 
  ที่ได้น ำมำต้ังไว้เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ปีงบประมำณ ๒๕๕๘ 

จ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๘      จ านวน    ๒๒๓   
โครงการ 

 จ านวนโครงการท่ีบรรจุในเทศบัญญัติฯ ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘     จ านวน    ๑๖๖   
โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ    ๗๔.๔๓ %    
 
 
 
 

๓.งบประมำณรำยจ่ำยที่ด ำเนินกำรจ่ำยจริง 
เทศบาลต าบลบ้านแซวได้ด าเนินการจัดท าโครงการท่ีได้บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณราย

ประจ าปี ๒๕๕๘   จ านวน  1๔๐  โครงการ  งบประมาณท่ีจ่ายจริง  17,456,002.36  ล้านบาท 
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร งบประมำณ 
1.) การพัฒนาด้านการศึกษา 
2.) การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
3.) การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
4.) การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว เศรษฐกิจพาณิชย์ การเกษตร 
และอุตสาหกรรม 
5.) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
6.) การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

16 
30 
1 
4 
 

58 
31 

๘,๒๗๐,๗๒๗.๗๔ 
2,221,962.00 

19,900.00 
181,360.00 

 
3,839,798.62 
2,922,254.00 

รวม 140 17,456,002.36 
 

๓.๑ กำรเปรียบเทียบจ ำนวนโครงกำรในเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ปีงบประมำณ ๒๕๕๘ 
ที่ได้ด ำเนินตำมแผนกำรด ำเนินงำนจริง ปีงบประมำณ ๒๕๕๘ 

 จ านวนโครงการท่ีต้ังในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๕๘   จ านวน    ๑๖๖   โครงการ 
 จ านวนโครงการท่ีด าเนินการจริงประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๘       จ านวน   ๑๔๐   โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ    ๘๔.๓๓ %    



 

 

  
ปัญหำอุปสรรคท่ีพบในกำรประเมินฯ 

 
1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ต้ังไว้ในแผนพัฒนา จ านวน 13 โครงการ แต่ปฏิบัติได้ 1 

โครงการ ถือว่าน าไปสู่การปฏิบัติได้น้อย 
 

กำรวิเครำะห์แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำอุปสรรคท่ีตรวจพบ 
1. โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) มีผลสัมฤทธิ์ของแผนท่ีสามารถน าไป

ปฏิบัติได้จริงค่อนข้างสูง ควรแก้ไขปัญหาโดยมอบหมายผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องอันได้แก่ คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน จัดท าแผนให้อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงด้าน
งบประมาณ กล่าวคือ ไม่ควรก าหนดโครงการในแผนมากเกินกว่าสถานะทางการคลังของเทศบาลต าบล
บ้านแซว 

2. จากแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านท่ี 
1 ด้านการบริหารจัดการ ข้อ 2.3 ก าหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าโครงการในแผนพัฒนา
สามปี  

(พ.ศ. 2558-2560) เฉพาะปี 2558 มาด าเนินการในปีงบประมาณ 2558 ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 จึงจะได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน จากตัวช้ีวัดนี้ จะเห็นได้ว่า เทศบาลต าบลบ้านแซว น าแผนปี 
2558 ไปปฏิบัติได้ 166 โครงการจากท่ีต้ังไว้ในแผน 223 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 74.43 ซึ่งจะได้
คะแนนประเมินจากกรมส่งเสริมฯ จ านวน 5 คะแนน ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาฯ จึงเห็นควรให้รักษาระดับการปฏิบัติได้ตามแผนไว้เช่นนี้ หรือเพิ่มร้อยละการปฏิบัติได้มาก
ขึ้นก็จะเป็นการดี  
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผน 
 

1. ในปีต่อไปการออกแบบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนควรมีข้อค าถามปลายเปิด
เพิ่มขึ้นมา 

2. โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานถ้าเป็นไปได้ควรด าเนินการในไตรมาสท่ี 2 ของปีงบประมาณ 
เพื่อประโยชน์หลายประการ เช่น หลีกเล่ียงการก่อสร้างในฤดูฝน 

3. ควรรณรงค์เสริมสร้างและให้ความรู้ความเข้าใจแก่ราษฎรในกระบวนการจัดท าและติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น 

 
1.2.2  กำรประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนำในเชิงคุณภำพ 

1.  การมีเศรษฐกิจฐานรากท่ีเข้มแข็ง สมดุล มีภูมิคุ้มกัน สามารถเพิ่มรายได้และการมี
งานท า 

ด้วยการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เช่ือมโยงสู่ตลาดภายในและนอกประเทศ    รวมท้ังการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และพัฒนาให้เกิดความเช่ือมโยงชนบทและเมือง 
 2. การมีระบบบริหารจัดการท่ีดีโดยจะมุ่งเน้นไปท่ีการบริหารจัดการพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างมีส่วนร่วมมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  เป็นธรรม  ติดตาม ตรวจสอบได้  ให้มีคนดี  ระบบดี 



 

 

 3. การมีภูมิปัญญาท้องถิ่น  ท่ีช่วยเกื้อกูลให้ชุมชนเข้มแข็ง  มีการสืบทอดรักษาและปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ตลอดจนพัฒนาต่อยอดให้เกิดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  น ามาใช้ประโยชน์กับการผลิตและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ                     4. ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่า  ชุมชนมีระบบเกษตรแบบยั่งยืนและมีความ
เข้มแข็งของสถาบันการเกษตรและมีระบบชลประทาน  ฝาย และอ่างเก็บน้ าขนาดเล็กเพื่อเก็บกักน้ าไว้
ใช้ในฤดูแล้ง  ท่ีเอื้อประโยชน์ต่อการส่งน้ าให้เกษตรกรและพื้นท่ีเกษตรได้อย่างเต็มท่ี  นอกจากนั้น
เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้แทนปุ๋ยเคมีท่ีมีต้นทุนสูงได้ 
 5. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบและเป็นธรรม   ประชาชนในท้องถิ่นมีท่ีดินท ากิน   สิทธิการถือครองท่ีดิน ไม่บุกรุกท าลายป่าและชุมชนมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับในชุมชนเดียวกันและชุมชนใกล้เคียง ได้แก่ มีการจัดท าแนวเขตป่าชุมชน  ป่าสมบูรณ์  ชุมชนเข้มแข็ง 

6. การพัฒนาการท่องเท่ียว  เทศบาลต าบลบ้านแซว มีสถานท่ีท่องเท่ียวประจ าต าบล  
ได้แก่   

โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง หมู่ 3 ต าบลบ้านแซว  สภาพโดยท่ัวไปเหมาะเป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ  
 7. ด้านแรงงานและสวัสดิการสังคม  ผู้ประกอบอาชีพแรงงานมีฝีมือท่ีได้มาตรฐานในการประกอบอาชีพ ซึ่งสามารถสร้างโครงสร้างการมีงานท า  มีรายได้เพิ่มข้ึน นอกจากนั้น ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ได้รับความเดือดร้อนภายในต าบล    ได้รับการช่วยเหลือทางสังคมจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยท่ัวถึงและทันต่อความต้องการ พลเมืองมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี มีความ
มั่นคง ปลอดภัย ไม่อพยพโยกย้ายไปแหล่งอื่น 
 8. ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ชุมชนภายในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลแซวปลอดจากปัญหายาเสพติด 
 9. ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   สถานศึกษาในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลบ้านแซว มีสถานท่ีและระบบการบริหารจัดการท่ีได้มาตรฐาน  เพื่อรองรับการถ่ายโอนด้านการศึกษาในอนาคต 
 10.  ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ  พลเมืองมีระเบียบ  วินัยดี ประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย  กติกาสังคมและปลอดจากอบายมุข      เทศบาลต าบลเป็นศูนย์กลางการให้บริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  ราษฎรได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และอื่นๆ ตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ .ศ.2540  และประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบความโปร่งใสการท างานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐและนักการเมืองท้องถิ่น 
 11. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีการจัดสาธารณูปโภคและบริการสาธารณครบถ้วนสมบูรณ์  เพียงพอต่อความต้องการ  และมีระบบการคมนาคมขนส่งท่ีเหมาะสม  เพื่อเช่ือมโยงระหว่างเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินต่างๆ ระหว่างท่ีอยู่อาศัย  แหล่งงาน และสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ส่วนที่ 3 

 

ยุทธศำสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 
 
1.ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงแผนพัฒนำระดบัมหภำค 
 

1.1 แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ยุทธศาสตร์  
 1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 

1.2 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
วิสัยทัศน์  

      จากสถานะของประเทศและบริบทการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีประเทศก าลังประสบอยู่  ท าให้การ
ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 
และ กรอบหลักการของการวางแผนท่ีน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคน
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการ
พัฒนาใน แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การ
เปล่ียนผ่านประเทศไทย จากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง และ
ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
ของประเทศ 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศ  
 1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
  (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0  



 

 

  (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อ
หัว (GNP Per Capita) ณ ส้ินแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ในปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 317,051 บาท 
(9,325 ดอลลาร์สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี  
  (3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ ากว่าเฉล่ียร้อยละ 2.5 ต่อป ี 
  (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉล่ียร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการ ลงทุน
ภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉล่ียร้อยละ 7.5 
ในขณะ ท่ีปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉล่ียไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)  
 2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง  สังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ  
  (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  
  (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ  
  (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคน  
 3. การลดความเหล่ือมล้ าในสังคม  
  (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น  
  (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างท่ัวถึง  
 4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
  (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ การใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  
  (2) ขับเคล่ือนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  
  (3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปล่ียนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ  
  (4) เพิ่ ม ป ระ สิทธิภ าพ และ เสริ มสร้ างธรรมาภิ บ าล ในก ารบ ริห าร จัดก าร 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
  (5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า  
 5. การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ  
  (1) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม  
  (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปช่ัน  
      (3) มีการกระจายอ านาจท่ีเหมาะสม   
           กรอบยุทธศำสตร์แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10 
ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
 1.ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย ์
 2.ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 
 3.ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 
 4.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
 5.ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 
 6.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเพิ่มประสิทธิภำพและธรรมำภิบำลในภำครัฐ 
 7.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ 



 

 

 8.ยุทธศำสตร์ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัย และนวัตกรรม 
 9.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
 10.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรต่ำงประเทศ ประเทศเพื่อนบ้ำน และภูมิภำค 
 

1.3 แผนพัฒนำภำค / แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนำจังหวัด 
 1) แผนพัฒนำภำค 
  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคเหนือ 
  (1) ปรับโครงสร้างการผลิตสู่การพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และ
ปรับระบบการผลิตท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างสมดุล เพื่อคงความเป็นฐานเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เช่น การ
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์การเกษตร 
  (2) ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปล่ียนแปลงของกระแส
ตลาด เน้นการพัฒนาบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน และส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ระบบโลจิ
สติกส์เพื่อสนับสนุนการค้าการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
  (3) พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญและเมืองชายแดนเพื่อรองรับการเช่ือมโยงใน
ระดับนานาชาติ 
  (4) พัฒนาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปล่ียนแปลง มีความมั่นคงและอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกัน เช่น ด้านสุขภาพ  ด้านการศึกษา  แรงงาน  ฯลฯ 
  (5) พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาท่ี
น าไปสู่การพึ่งตนเอง  มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  (6) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน เน้นการอนุรักษ์
ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์อย่างสมดุล และเตรียมการป้องกันและรับมือภัยธรรมชาติ 
 

 2) แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด 
  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย เชียงราย  พะเยา  แพร่  และน่าน มุ่ง
พัฒนาเชียงรายให้เป็นประตูการค้า การลงทุน  พัฒนาการเกษตรอินทรีย์  พัฒนาการท่องเท่ียวชายแดน
และการท่องเท่ียว  อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น และเร่งฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

 3) แผนพัฒนำจังหวัด 
  วิสัยทัศน์ 

“เมืองทองของวฒันธรรมล้านนา น าการค้าสู่สากล  ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข”  

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงรำย   

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็น
ศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืนเช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ 
ASEAN  

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักเพื่อเป็นโครงข่ายอ านวยความสะดวกทาง
ระบบโลจิสติกส์ รวมท้ังสนับสนุนการลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ 
GMS/AC+6  



 

 

กลยุทธ์ท่ี 2 เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ ลดต้นทุนและส่งเสริมการแปรรูปเพื่อ สร้าง
คุณค่า พัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย และสนับสนุนระบบชลประทานเพื่อการเกษตร อย่าง
ยั่งยืน  

กลยุทธ์ท่ี 3 ยกระดับการท่องเท่ียวและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์สินค้า 
OTOP และSME เพื่อเพิ่มมูลค่าการแข่งขัน  

กลยุทธ์ท่ี 4 การส่งเสริมความร่วมมือการค้าชายแดนในภาพรวม เพื่อให้เกิดการ 
แข่งขันเสรีทางเศรษฐกิจกับกลุ่มประเทศ GMS/AC+6   

ยุทธศำสตร์ที่  2 การใช้บริบทด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ 
ท้องถิ่นตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัวชุมชนและสังคม  

กลยุทธ์ท่ี 1 เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาทุกระดับ ส่งเสริมการศาสนา เรียนรู้ ศิลปะ
และวัฒนธรรมล้านนาของจังหวัด และกลุ่มประเทศ GMS/AC เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณี สังคม และ
ค่านิยมล้านนาเช่ือมโยงวัฒนธรรมอาเซียน  

กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนให้ประชาชนน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถี ชีวิต
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัวชุมชนและสังคม  

 

 

ยุทธศำสตร์ที่  3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข  

กลยุทธ์ท่ี 1 สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของพื้นท่ี
ภายในและตามแนวชายแดน  

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสังคมเชิงคุณภาพท่ีมีความเอื้ออาทรต่อกัน   

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาศักยภาพแรงงานในการผลิตสินค้าล้านนาเชิงสร้างสรรค์ เพื่อ เพิ่ม
มูลค่าและการแข่งขันตลาดของกลุ่มประเทศ GMS และกลุ่มประเทศอาเซียน   

กลยุทธ์ท่ี 4 สนับสนุนการลงทุนด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทักษะการใช้ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย  

กลยุทธ์ที่ 5 บริหารจัดการเครือข่ายทางสังคมและแก้ไขปัญหายาเสพติด อาชญากรรม
ในพื้นท่ีและชายแดนการค้ามนุษย์รวมท้ังแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย  

ยุทธศำสตร์ที่  4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์
และยั่งยืน  

กลยุทธ์ท่ี 1 สนับสนุน ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รวมท้ังการ
บริหารจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพและดุลยภาพท่ียั่งยืน  



 

 

กลยุทธ์ท่ี 2 สนับสนุนให้มีระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ภัย ธรรมชาติ
การวางและจัดท าผังเมือง ตลอดจนการพัฒนาเมืองตามผังเมืองท่ีรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
 
          1.4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  
 วิสัยทัศน์ 

“ ยึดหลักธรรมาภิบาล  ท างานแบบมีส่วนร่วม  ศูนย์รวมเศรษฐกิจการค้า   
พัฒนาคุณภาพชีวิต  ประชาชนมีความสุข ” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2561 -2564)  
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม

อาเซียน +6 และ GMS  
-กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน 
-กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค และเกษตร 
-กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเจริญเติบโตของท้องถิ่น เพื่อ
เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS 
-กลยุทธ์ 1.4 พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร และงานควบคุมอาคาร 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
-กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมละพัฒนาการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง 
-กลยุทธ์ 2 .2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการตลาด เพื่ อ เพิ่ ม ศั กยภาพผลิตภัณฑ์ ท้องถิ่นให้ ได้ 
มาตรฐานสากล 
-กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนในชุมชน 
-กลยุทธ์ 2.4 ส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข 
-กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้
มาตรฐานการศึกษา 
-กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ 
-กลยุทธ์ 3.3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนประชาคมอาเซียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
ชายแดน 
-กลยุทธ์ 3.4 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะท่ีดีของประชาชนในท้องถิ่น 
-กลยุทธ์ 3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
-กลยุทธ์ 4.1 รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
-กลยุทธ์ 4.2 ป้องกันละบรรเทาสาธารณภัย 
-กลยุทธ์ 4.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด อบายมุข ส่ือด้านอิเลคทรอนิกส์และปัญหา   แรงงาน
ต่างด้าว 
-กลยุทธ 4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 



 

 

-กลยุทธ์ 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
-กลยุทธ์ 5.2 ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย และมลภาวะ 
-กลยุทธ์ 5.3 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานทดแทน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
-กลยุทธ์ 6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 
-กลยุทธ์ 6.2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
-กลยุทธ์ 6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน 
-กลยุทธ์ 6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโนยี 
 
2. ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2.1 วิสัยทัศน์ 
“ยึดหลักความโปร่งใส  ประชาชนมีส่วนร่วม  สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง  ส่งเสริมอาชีพการศึกษาและ

วัฒนธรรม” 
 

   2.2 ยุทธศำสตร์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง  โครงสร้างพื้นฐานภายในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมให้ด ารงอย่างสมบูรณ์และ

ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

 
2.3 เป้ำประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง  โครงสร้างพื้นฐานภายในท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และอ านวย
ความสะดวกในชุมชน 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

เป้าประสงค์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนให้ดีขึ้น 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าประสงค์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนให้ดีขึ้น 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

เป้าประสงค์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนให้ดีขึ้น 



 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมให้ด ารงอย่างสมบูรณ์และ
ยั่งยืน 

เป้าประสงค์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   เพื่อให้เกิดความน่า
อยู่และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

เป้าประสงค์ การพัฒนาการเมือง การบริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ แก่
ประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง และปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดีขึ้น 

 
          2.4 ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง  โครงสร้างพื้นฐานภายในท้องถิ่น 
- ระบบคมนาคม และขนส่ง โครงสร้างพื้นฐาน สะพาน ทางระบายน้ า ได้มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น 
- มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน 
- มีอาคารท่ีมีได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
- ประชาชนในพื้นท่ีมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น 
- เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเท่ียว และพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวของต าบล 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
- เด็ก  และเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง 
- อนุรักษ์  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- พัฒนาส่ือการเรียนการสอน  เพิ่มเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
- เด็ก   เยาวชน และประชาชน  มีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างท่ัวถึง 

 - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน, การมีสถานท่ีพักผ่อนของชุมชน 
 - ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมให้ด ารงอย่างสมบูรณ์และ

ยั่งยืน 
- บ ารุง รักษา ส่ิงแวดล้อมในชุมชน 

 -  รักษาแหล่งน้ า  ป่าไม้ 
 - พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการอุปโภค – บริโภคภายในชุมชน  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

- พัฒนาบุคลกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน 
  -  พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน 
  - พัฒนาการจัดเก็บรายได้  
  -  ส่งเสริมประชาธิปไตย  การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  และการมีส่วนร่วม  

2.5 ค่ำเป้ำหมำย 



 

 

ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย 
1. การพัฒนาระบบคมนาคมและ
ขนส่ง โครงสร้างพื้นฐาน 

การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ในพื้นท่ี เช่น ถนน 
สะพาน รางระบายน้ า หอกระจายข่าว ระบบน้ าอุปโภคบริโภค อาคารต่าง ๆ 
ส่ิงก่อสร้างในฌาปนสถาน ป้ายจราจร กระจกโค้งป้องกันอุบัติเหตุ ไฟ
กระพริบ ฯลฯ  

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว 

พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรม พัฒนา วางแผน 
ส่งเสริมการท่องเท่ียวในพื้นท่ี 

3. การพัฒนาด้านการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็น
สุข 
 

โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่าง ๆ เช่น การช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส โครงการพัฒนาหมู่บ้าน
ในด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการสหกรณ์ ส่งเสริมเยาวชน 
สตรี อุดหนุน อปท.อื่น ส่วนราชการหรือหน่วยอื่นของรัฐ องค์กรประชาชน 
องค์กรการกุศล องค์กรท่ีจัดต้ังตามกฎหมาย เพื่อด าเนินโครงการท่ีมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ฯลฯ  ด าเนินการ
หรืออุดหนุนหน่วยงานท่ีด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. ฝึกอบรมราษฎรในหมู่บ้านให้มีความรู้ ปลูกจิตส านึก
ให้ราษฎรมีความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อความมั่นคงของชาติ เพิ่ม
ประสิทธิภาพ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนน ฯลฯ อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งการศาสนาและวัฒนธรรม เช่น  
-โครงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 
-โครงการผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ  
พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน กองทุน
หลักประกัน ฯลฯสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน เช่นการจัดการแข่งขันกีฬา 
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ฯลฯ 

5.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความ
สมบูรณ์และยั่งยืน 

การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เช่น 
ปลูกต้นไม้ในป่าชุมชนป่าต้นน้ า ป่าสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ฟื้นฟู
แหล่งน้ า สร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ า ตามพระราชด าริฯ เป็นต้น 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 
 

เพื่อพัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในองค์กร 

       
2.6 กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง  โครงสร้างพื้นฐานภายในท้องถิ่น 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
๑.การพัฒนาระบบคมนาคม และขนส่ง  โครงสร้างพื้นฐาน  สะพาน ทางระบายน้ า และ อื่น ๆ  
๒.การพัฒนาระบบจารจร ภายในหมู่บ้านและชุมชน 



 

 

๓.การติดต้ังและขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
๔.การก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
๑.ส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพ  เพื่อเพิ่มรายได้ 
๒.เสริมเสร้างศักยภาพและการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
๓.ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ พร้อมยกระดับมาตรฐานการท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
๑.ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาท้ังในและนอกระบบในท้องถิ่น 
๒.ส่งเสริมการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณี และค่านิยมล้านนา 
๓.การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
๑.ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข การอนามัย การป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ 
๒.ส่งเสริมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๓.การส่งเสริมอาชีพ การฝึกอาชีพและการพัฒนากลุ่มอาชีพและกลุ่มอื่น ๆ 
๔.ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น 
๕.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๖.ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา นันทนาการ และการส่งเสริมก่อสร้างสวนสาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมให้ด ารงอย่างสมบูรณ์และ
ยั่งยืน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
๑.การจัดการส่ิงแวดล้อม ขยะมูลฝอย น้ าเสียในชุมชนและการรักษาความสะอาดเรียบร้อยในชุมชน 
๒.การอนุรักษ์  คุมครอง ดูแลและบ ารุงรักษาป่าไม้ แหล่งน้ าธรรมชาติ 
๓.การพัฒนาแหล่งน้ า  เพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
๑.พัฒนาขีดความสามารถของบุคากร ท้องถิ่นในทุกด้านเพื่อการแก้ไขปัญหาและบริการประชาชน 
๒.พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยี ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓.พัฒนาระบบการจัดหารายได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔.ส่งเสริมประชาธิปไตย การรับรู้ข่าวสาร และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
 

2.7 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 
การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลต าบลบ้านแซว ก าหนดการ

พัฒนาท่ีครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ  จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ และ 23 กลยุทธ์  



 

 

 
2.8 ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านแซว มุ่งพัฒนา 6 ด้าน ได้แก่ การ

พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว การพัฒนาด้านการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน และการพัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหาร 

 
 3. กำรวิเครำะห์เพื่อพัฒนำทอ้งถ่ิน 
 

3.1 กำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

๑. ท าเลท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์ เหมาะแก่การการค้า 
ระหว่างประเทศและเป็นศูนย์กลางการค้าใน
อนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง  
๒. พื้นท่ีเป็นท่ีราบและภูเขา  เหมาะสมแก่การ
เพาะปลูก ซึ่งมีประมาณเพียงพอต่อการบริโภค 
๓. มีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงามและมี
ช่ือเสียง   
๔. มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประเพณี ท่ี
หลากหลาย 
 
 

๑. ประชาชนมีฐานะยากจน ประมาณ  ๒๐ %   
จากครัวเรือนท้ังหมด  3,800 ครัวเรือน 
๒. ปัญหาทางสังคม ได้แก่ ยาเสพติด โรคติดต่อ 
แรงงาน ต่างด้าว  และความมั่นคงตามแนว
ชายแดน 
๓.  แรงงานไม่มีคุณภาพ  ระดับการศึกษาต่ า  ไม่
สามารถรองรับตลาดแรงงานในท้องถิ่นได้ 
๔. การจัดการด้านการตลาด การผลิต และการ
แปรรูปสินค้าทางการเกษตรไม่มีประสิทธิภาพ 
๕ . ระบ บ สารสน เท ศยั ง ไม่ ท่ั วถึ ง แ ละ ไม่ มี
ประสิทธิภาพ 
๖. โครงสร้างพื้นฐาน  โดยเฉพาะถนนและสะพาน
ภายในต าบลบางส่วนยังไม่สะดวกในการติดต่อ
สัญจร  ไป-มา 
 
 
 
 
 
 

โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
๑. นโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล จังหวัด และอ าเภอ 
ได้แก่ การพัฒนาการเกษตรเพื่อการส่งออก (ครัว
ของโลก)  สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)  
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  ส่งเสริมรัฐ-วิสาหกิจ

๑. ปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดน เนื่องจาก
มีพื้น ท่ีเป็นภู เขาและมีอาณาเขตติดชายแดน
ประเทศประเทศสาธารณรัฐประชาธิป ไตย
ประชาชนลาว  ใช้เป็นเส้นทางล าเลียงยาเสพติด 



 

 

ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) การกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การ
ปราบปราม ยาเสพติดและผู้มีอิทธิพล เป็นต้น 
๒. สภาวะทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายเริ่มดี
ขึ้นและการค้าระหว่างประเทศเพื่อนบ้านมีอัตรา
เพิ่มขึ้นทุก ๆ  ป ี
๓. มีการจัดต้ังกองทุนหมู่บ้าน  กลุ่มออมทรัพย์
หมู่บ้าน  เพื่อเป็นแหล่งทุนให้แก่ประชาชนภายใน 
หมู่บ้าน 
 

เข้าประเทศ 
๒. ขาดการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง
อย่างเพียงพอในการพัฒนาโครงการใหญ่ ๆ เช่น 
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวขนาดใหญ่, เตาเผา
ขยะ , เขื่ อ น ป้ อ งกั น ต ล่ิ ง  ภ าย ใน เขตความ
รับผิดชอบของเทศบาลต าบลบ้านแซว 
 

 
 
 

3.2 กำรประเมินสถำนกำรณ์สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เก่ียวข้อง 
3.2.1) การเปล่ียนแปลงในประเทศท่ีจะส่งผลกระทบต่อเทศบาล 

- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 

3.2.2) การเปล่ียนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะส่งผลกระทบต่อเทศบาล 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ 

โดยมี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพื่อท่ีจะให้มี
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์ 
อ านาจต่อรองต่าง ๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้า
บางชนิดท่ีแต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2558 ณ วันนั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปล่ียนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือ
แนวทางท่ีจะให้ AEC เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
จากการท่ีเทศบาลต าบลบ้านแซวได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ 

ดังนั้น             
จึงวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงในระดับภูมิภาค หรือการเข้าสู่ AECท่ีจะส่งผลกระทบต่อเทศบาลต าบล
บ้านแซว ในยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบคมนาคมขนส่ง โครงสร้างพื้นฐาน 



 

 

  การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลต าบลบ้านแซว ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการหล่ังไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเท่ียว 
คนท างาน หรือการอื่นใด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีส าคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรท่ีมีภาษาอังกฤษ
และภาษาต่างประเทศท่ีจ าเป็น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว  
  เทศบาลต าบลบ้านแซว ต้องเร่งบูรณาการร่วมกับแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ี รวมท้ังร่วม
บูรณาการการท างานกับโรงแรม  รีสอร์ท ท่ีพักในพื้นท่ี เพื่อพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของแหล่งท่องเท่ียว
ดังกล่าว 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาท่ีคนไทยมีความเช่ียวชาญในการส่ือสารน้อยกว่าประเทศอื่น 
ๆ ในอาเซียน ดังนั้น เทศบาลต าบลบ้านแซว จึงได้เริ่มต้นสนับสนุน ส่งเสริมการน าครูชาวต่างชาติเข้ามา
สอนภาษาอังกฤษให้กับผู้ท่ีสนใจให้มีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
  การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลต าบลบ้านแซวต้องให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและ
ความสงบเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน 
ดังนั้น อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นท้ังโดยต้ังใจและความไม่รู้กฎหมาย 
อีกท้ัง อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม  ยาเสพติด เพิ่มมากขึ้นจากการหล่ังไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามา
ท างานในไทยมากขึ้น  ประกอบกับปัญหาขยะมีจ านวนมากขึ้นจึงต้องมีการบริหารจัดการอย่างถูกวิธี
  
  อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาในไทยมาก
ขึ้น เช่น อาจมีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระท่ังกันระหว่างผู้นับถื อ
ศาสนาท่ีแตกต่างกัน เช่น ชาวคริสเตียนมาท่องเท่ียวในวัดท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวและมีการลบหลู่อย่าง
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น 
  ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มี
แผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ท่ีส าคัญ คือ การ
พัฒนามนุษย์และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทาง
วัฒนธรรม เช่น มุสลิมมีอาหารท่ีเป็นข้อห้าม ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้
มือซ้ายในการส่งของหรือนามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นส่ิงไม่สุภาพ เป็นต้น 
  ปัญหาด้านสาธารณสุขท่ีส าคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อท่ีส าคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ 
ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัดนกและโรคอื่น ๆ ท่ีมีผลมาจากการเคล่ือนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้า
มนุษย์และการท่องเท่ียว มีความเส่ียงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาด
สัตว์ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และ
ยั่งยืน 



 

 

  การบุกรุกพื้นท่ีป่าอาจมีมากขึ้น ด้วยสาเหตุท้ังท่ีเกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ 
สาเหตุท่ีเกิดจากคนไทยคือการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรท าให้ท่ีท ากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
หรือการขายท่ีดินให้นายทุนต่างชาติแล้วไม่มีท่ีท ากินจึงต้องไปเปิดป่าใหม่ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ 
อาจมีนายทุนเข้ามาท าลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพื่อผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ การเข้าสัมปทานเหมืองแร่หรือทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคัญอื่น ๆ มลพิษจากข้อเสียข้ามแดน 
เช่น อาจมีขยะข้ามแดน 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
  ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกัน
เอง รวมทั้งปัญหาการก่อการร้ายท่ีเป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้
โดยล าพังการบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ให้บริการในด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่าง ๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพื่อส่ือสารกับ
ชาวต่างชาติท่ีต้องการท านิติกรรมต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี การเสียภาษีป้าย 
เป็นต้น อีกท้ังเจ้าหน้าท่ีภาครัฐจ าต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับท่ีส่ือสารกับผู้ใช้บริการท่ี
เป็นชาวต่างชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.3 ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของเทศบำลต ำบลบำ้นแซว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

แผนยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

 

แผนยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ

คน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทาง

สังคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
ด้านความ

มั่นคง 

ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐานและ

ระบบ 
โลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์การ
สร้างความ
เข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง

ย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ด้าน
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี การ
วิจัย และ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์
การ

เสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ
ทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์
ด้านการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อการพัฒนา
อย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์
ด้านการ

ต่างประเทศ 
ประเทศ

เพ่ือนบ้าน 
และภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์
ด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และธรรมาภิ
บาลในภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ภาคเมือง 
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์
การสร้าง
ความเป็น
ธรรมลด
ความ

เหลื่อมล้ าใน
สังคม 

อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม
ล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 

มุ่งพัฒนาเชียงรายให้เป็นประตูการค้า  
การลงทุน  พัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนและการท่องเที่ยว   

พัฒนาการเกษตรอินทรีย์   เร่งฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ยุทธศำสตร์ที ่1  
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการค้า การลงทุน การเป็น
ศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยวและ
วิถีการผลิตการเกษตรย่ังยืนเชื่อมโยง
กับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN 

ยุทธศำสตร์ที ่2  
การใช้บริบทด้านการศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของ 
ท้องถิ่นตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการสร้างภูมิคุ้มกันของ
ครอบครัวชุมชนและสังคม 

ยุทธศำสตร์ที ่3 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

ยุทธศำสตร์ที ่4 
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์
และย่ังยืน 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ที ่1  
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการค้า การลงทุน การเป็น
ศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยวและ
วิถีการผลิตการเกษตรย่ังยืนเชื่อมโยง
กับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN 

ยุทธศำสตร์ที ่2  
การใช้บริบทด้านการศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของ 
ท้องถิ่นตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการสร้างภูมิคุ้มกันของ
ครอบครัวชุมชนและสังคม 

ยุทธศำสตร์ที ่4 
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์
และย่ังยืน 

 

ยุทธศำสตร์ที ่3 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศำสตร์ที ่1  
การพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่ง สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และระบบ
โครงสร้างพื้นฐานอ่ืนๆ ที่
จ าเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

 

ยุทธศำสตร์ที ่2  
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

 

ยุทธศำสตร์ที ่5  
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ด ารงความ
สมบูรณ์และย่ังยืน 

 

ยุทธศำสตร์ที ่6  
การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

 

ยุทธศำสตร์ที ่3  
การพัฒนาด้าน
การศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

 

ยุทธศำสตร์ที ่4  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็น
เป็นสุข 

 

แนวทำงพัฒนำที่ 1 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักเพื่อเป็น
โครงข่ายอ านวยความสะดวกทางระบบ   
โลจิสติกส์ รวมทั้งสนับสนุนการลงทุนเพื่อ
รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่ม
ประเทศ GMS/AC+6 

แนวทำงพัฒนำที่ 3 
ยกระดับการท่องเที่ยว
และพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์สินค้า 
OTOP และSME เพื่อ
เพิ่มมูลค่าการแข่งขัน 

แนวทำงพัฒนำที่ 1 
เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาทุก
ระดับ ส่งเสริมการศาสนา เรียนรู้ 
ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนาของ
จังหวัด และกลุ่มประเทศ GMS/AC 
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

แนวทำงพัฒนำ ที่ 1 
สนับสนุนฟื้นฟูอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการ
บริหารจัดการน้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพและดุลยภาพที่
ย่ังยืน 

 

แนวทำงพัฒนำ ที่ 4 
สนับสนุนการลงทุนด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ทักษะการใช้ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย 



 

 
 
 
 
 

 
 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด และแนวทำงกำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน + 6 และ GMS 
 

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้
ได้มาตรฐาน 
 

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาแหล่งน้ า
และระบบบริหารจัดการน้ าเพื่อ
ส่งเสริมผลผลิตทางด้าน
การเกษตร 

 

กลยุทธ ์1.4 พัฒนางานด้านผัง
เมือง งานวิศวกรรมจราจร และ
งานควบคุมอาคาร 

 

กลยุทธ์  1.3 พัฒ น าการบริห าร
จัดการโครงสร้างพื้นฐานรองรับการ
เจริญเติบโตของท้องถิ่น เพื่อเช่ือมโยง
กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ 
GMS 

 



 

 

 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด และแนวทำงกำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
 

กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเท่ียว 
 

กลยุทธ ์2.4 ส่งเสริม อนุรักษ์ และ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณท้ีองถิ่น 
เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว    

 

ก ล ยุ ท ธ์  2.2 ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ
พัฒนาอาชีพและเพิ่มศักยภาพ
ผลิตภัณฑท้์องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.

ในเขต
จังหวัด 



 

 
 
 
 
 
 

 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด และแนวทำงกำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและสาธารณสุข 
 

กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

 

กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาสุข
ภาวะท่ีดีของประชาชนในท้องถิ่น 

 

กลยุทธ์ 3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข  

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.

ในเขต
จังหวัด 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด และแนวทำงกำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
 

กลยุทธ ์4.1 รักษาความสงบ
เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
 

กลยุทธ์ 4.4 พัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

 

กลยุทธ์ 4.2 ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

 

กลยุทธ ์4.3 ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
อบายมุข และปัญหาแรงงาน
ต่างด้าว 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.

ในเขต
จังหวัด 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด และแนวทำงกำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยังยืน 
 

กลยุทธ์ 5.1 ส่งเสริมและ
พัฒนาการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

 

กลยุทธ์ 5.2 ส่งเสริมและ
พัฒนาการควบคุม ป้องกัน 
แกไ้ขปัญหาขยะ และมลภาวะ 

 

กลยุทธ์ 5.3 ส่งเสริมและ
พัฒนาการอนรุักษ์พลังงาน
และการใช้พลังงานทดแทน 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.

ในเขต
จังหวัด 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด และแนวทำงกำรพัฒนำของ อปท.ในเขตจังหวัด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 

กลยุทธ์ 6.1 พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 

 

กล ยุ ท ธ์  6.4 พั ฒ น า
ป รั บ ป รุ ง เค รื่ อ ง มื อ
เครื่องใช้และเทคโนโลยี  

 

ก ล ยุ ท ธ์  6.2 พั ฒ น า
ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 

กลยุทธ์ 6.3 ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุก
ภาคส่วน 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.

ในเขต
จังหวัด 



 

 
 

โครงสร้ำงควำมเช่ือมโยงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท.ในเขตจังหวดั กบั แผนพัฒนำท้องถิน่สี่ ทต.บ้ำนแซว (พ.ศ.2561-2564) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อปท. 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.

ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน +6 
และ GMS 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและ
การสาธาณสุข 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้ด ารงความสมบูรณ์และยังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การท่องเท่ียว เศรษฐกิจ พาณิชย์ 

การเกษตรและอุตสาหกรรม 

แบบ ยท.01 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ 
เพื่อการพัฒนาด้านการศึกษา 
  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
ทต.บา้นแซว 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านการศึกษา 

แผนงานการศึกษา 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

แผนงาน 
 

1.โครงการสนับสนุนด้านการศึกษาทาง รร.ทต 
2.โครงการสนับสนุนด้านการศึกษาทาง ศพด. 

ฯลฯ 
 

แบบ ยท.01 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษา  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

เป้าประสงค์ 
เพื่อการพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต         

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

ทต.บ้านแซว 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

กลยุทธ ์
กลยุทธก์ารพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต   

แบบ ยท.01 

1. โครงการให้บริการประชาชนช่วงเทศกาล 
2. สนับสนุนเบ้ียยังชีพผู้สูงอาย ุคนพิการ ผู้ติดเช้ือ และสงเคราะห์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
3.สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ฯลฯ 
 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานงบกลาง 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อปท. 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

ทต.บ้านแซว 
เป้าประสงค์ 
เพื่อการพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการท่องเท่ียวเศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตร
และอุตสาหกรรม 
 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการท่องเท่ียวเศรษฐกิจ พาณิชย์ 
การเกษตรและอุตสาหกรรม 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

แผนงาน 
 

แบบ ยท.01 

1.โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ 
2.โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเกษตรกรตามแนวปรัชญาพอเพียง 

ฯลฯ 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
แผนงานการเกษตร 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ 
เพื่อการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

ทต.บ้านแซว 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

แผนงาน 
 

แบบ ยท.01 

1. โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน 
ฯลฯ 

 

แผนงานการเกษตร 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ 
เพื่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

ทต.บ้านแซว 

กลยุทธ ์
กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

แผนงาน 
 

แบบ ยท.01 

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
3.โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น 
4.โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมฝาปิด 
5.โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. 
6.โครงการก่อสร้างระบบน้ าอุปโภค บริโภค 
7.โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร 
                                     ฯลฯ 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ 
เพื่อการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

ทต.บ้านแซว 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

แผนงาน 

แบบ ยท.01 

1. เงินเดือน/ค่าตอบแทนฝ่ายการเมือง 
2. ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้ง 
3. อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างฯ 
4. สนับสนุนการบริหารงานบุคคลและค่าตอบแทน 
5. เงินส ารองจ่าย 
6. สนับสนุน - ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ, ค่าสาธารณูปโภค, ค่าครุภัณฑ์ 
7. จัดหาวัสดุ /ซ่อมแซม/ปรับปรุง วัสดุ ครุภัณฑ์ ต่างๆ 
8. โครงการแผนท่ีภาษี 

                      ฯลฯ 

แผนงานบริหารท่ัวไป 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานงบกลาง 



 

 

3.4 แผนผังยุทธศำสตร์ (Strategic map) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.02 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของเทศบำลต ำบลบ้ำนแซว 
Strategy Map 

วิสัยทัศน์ “ ต ำบลแหง่ควำมสุข บนพืน้ฐำนเศรษฐกจิพอเพียง  ” 
 

ยุทธศาสตร์ 1.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 

 

2.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต        

 

3.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการกำร
ท่องเที่ยว 
เศรษฐกิจ 
พาณิชย์ 
การเกษตร
และ
อุตสาหกรรม 

4.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 

 

6.
ยุท ธศาสตร์
ก า รพั ฒ น า
ด้ า น ด้ า น
การเมืองและ
การบริหาร 

 
 

5.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

เป้าประสงค์ 1.เพื่อพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 

 

2. เพื่อ
พัฒนาสังคม
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต        

 

3.เพื่อ
พัฒนาการ
วางแผนการ
ส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิช
กรรมและ
การท่องเที่ยว 

 

4.เพื่อ
พัฒนาการ
บริหาร
จัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

6.เพื่อพัฒนา
การเมืองและ
การบริหาร 

 

5.เพื่อพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค่าเป้าหมาย 1.เพื่อพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 

 

2. เพื่อ
พัฒนาสังคม
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต        

 

3.เพื่อ
พัฒนาการ
วางแผนการ
ส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิช
กรรมและ
การท่องเที่ยว 

 

5.เพื่อ
พัฒนาการ
บริหาร
จัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

5.เพื่อพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

6.เพื่อพัฒนา
การเมืองและ
การบริหาร 

 

กลยุทธ์ 

1.พัฒนา
การศึกษา 

2. พัฒนา
สังคมและ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต        

 

3.พัฒนาการ
จัดระเบียบ
ชุมชนสังคม
และความ
สงบ
เรียบร้อย 

 

4.พัฒนาการ
วางแผนการ
ส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิช
ยกรรมและ
การท่องเที่ยว 

 

5.พัฒนาการ
บริหาร
จัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

6.พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

7. พั ฒ น า
การเมืองและ
การบริหาร 

 

แผนงาน 

แผนงาน
การศึกษา 
 

 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 
แผนงานการ

ศาสนา 
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 
แผนงานงบ

กลาง 

 

แผนงานกา
งานบริหาร

ทั่วไป 
แผนงาน

สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 
แผนงาน

รักษาความ
สงบภายใน 

 

แผนงาน
การเกษตร 

 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 
 

แผนงานงบ
กลาง 

 

แผนงาน
บริหารทั่วไป 

แผนงาน
การศึกษา 
แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 
แผนงานงบ

กลาง 

 



 

 

 
 

3.5 รำยละเอียดยุทธศำสตร์ 
 

ความ
เช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดผลผลติ/โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

เพ่ือพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ระดับการศึกษาดีขึ้น 1 1 1 1 4 พัฒนาด้านการศึกษา โครงการพัฒนา
การศึกษา 

กองศึกษา กระทรวง 
ศึกษาฯ 

กระทรวง
วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

เพ่ือพัฒนาสังคมและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 
 

เพ่ือพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

 
เพ่ือพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชนสังคม

และความสงบ
เรียบร้อย 

ระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในต าบลบ้านแซว

เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

15 15 15 15   60 พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
 
 
 

พัฒนาด้านสาธารณสุข 
 
 

พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการด้านการ
พัฒนาสังคมและ
ส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิต 
โครงการด้าน
สาธารณสุข 
 
โครงการด้าน
ส่งเสริมความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

 

ส านัก 
งานปลัด 

กอสาธารณสุข 
กองการศึกษา 

พม 
กระทรวง
สาธารณสุข

. 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 
การพัฒนาด้านการ

การท่องเที่ยว 
เศรษฐกิจ พาณิชย์ 
การเกษตรและ
อุตสาหกรรม 

เพ่ือพัฒนาด้านการวาง
แผนการส่งเสริมการ
การท่องเที่ยว 
เศรษฐกิจพาณิชย์ 
การเกษตรและ
อุตสาหกรรม 

 

การเพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยว
ภายในต าบล 

1 1 1 1 4 พัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม 

โครงการด้านการ
วางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม
และการ
ท่องเที่ยว 

ส านักงานปลัด ททท. 

 
 
 
 
 

แบบ ยท.03 



 

 
 
 

 

ความ
เช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดผลผลติ/โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย 
ความ 

ก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์
 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 5 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 5 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 
การพัฒนาด้านการ

การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมภายในต าบลบ้าน
แซวได้รับการจัดการ ดูแล 
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูเพ่ิมขึ้น 

1 1 1 1 4 พัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการด้านการ
บริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส านักงานปลัด กระทรวง
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ

และ
ส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ที ่5 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

เพ่ือพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงสร้างพ้ืนฐานมีจ านวน
เพ่ิมมากขึ้น 

15 15 15 15 60 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน
ต่างๆ 

กองช่าง อบจ. 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 6 

ยุทธศาสตร์ที ่6 
การพัฒนาด้าน

การเมืองและการ
บริหาร 

เพ่ือพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

1.ประชาธิปไตยในชุมชนมี
ความก้าวหน้า ชุมชนมี
ศักยภาพเข้มแข็งเพ่ิมมากขึ้น 
2.ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการขององค์กรเพ่ิมขึ้น 
 

15 15 15 15 60 พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร โครงการด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 

กอง
สาธารณสุข 

กองช่าง 
กองการศึกษา 

กกต. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

แบบ ยท.03 



 

 
 
ส่วนที่ 4 กำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปสู่กำรปฏิบัติ 
1.ยุทธศำสตร์กำรพฒันำและแผนงำน 

ท่ี ยุทธศำสตร์ ด้ำน แผนงำน หน่วยงำนรับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงำน 
สนับสนนุ 

1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ 
 

บริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานการศึกษา 

 
กองการศึกษา กองคลัง กองช่าง 

 

2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและส่งเสริมคุณภำพชีวติ บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 
การด าเนินงานอ่ืน 
 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
แผนงานงบกลาง 
แผนงานสาธารณสุข 
 

ส านักปลัด 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุข 
หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน 

กองคลัง กองช่าง 
 

3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตรและ
อุตสาหกรรม 

บริการชุมชนและสังคม 
บริหารทั่วไป 
 

แผนงานบริหารทั่วไป 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการเกษตร 

ส านักปลัด 
หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน 

กองคลัง กองช่าง 
กองศึกษา 
 

4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้านกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม บริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานบริหารทั่วไป 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานการเกษตร 

ส านักปลัด 
กองสาธารณสุข 

 

กองคลัง กองช่าง 
กองศึกษา 
 

5 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
 

บริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
กองช่าง 
 

ส านักปลัด  
กองคลัง  
กองการศึกษา 

6 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร บริหารทั่วไป 
การด าเนินงานอ่ืน 
 

แผนงานบริหารทั่วไป 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานงบกลาง 

ส านักปลัด 
หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน 

ส านักปลัด  
กองคลัง  
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุข 

 
 
 
 
 



 

 

 

ยุทธศำสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ป ี

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

1. ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ 
-แผนงานการศึกษา 

 
28 

 
10,774,400 

 
24 

 
10,544,400 

 
24 

 
10,074,400 

 
23 

 
10,074,400 

 
95 

 
41,497,600 

รวม 28 10,774,400 24 10,544,400 24 10,074,400 23 10,074,400 95 41,497,600 
2. ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำด้ำน
คณุภำพชีวิต 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
-แผนงานรักษาความสงบภายใน 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานงบกลาง 

 
37 

 
17,790,000 

 
37 

 
17,790,000 

 
37 

 
17,790,000 

 
37 

 
17,790,000 

 
148 

 
71,160,000 

รวม 37 17,790,000 37 17,790,000 37 17,790,000 37 17,790,000 148 71,160,000 
3. ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำด้ำนการ
ท่องเท่ียว เศรษฐกิจ พาณิชย์ 
การเกษตรและอุตสาหกรรม 
-แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
-แผนงานการเกษตร 

 
 

8 

 
 

565,000 

 
 

8 

 
 

565,000 

 
 

8 

 
 

565,000 

 
 

8 

 
 

565,000 

 
 

32 

 
 

2,260,000 

รวม 8 565,000 8 565,000 8 565,000 8 565,000 32 2,260,000 



 

 

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 
 
 

ยุทธศำสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ป ี

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและ
กำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 
-แผนงานการเกษตร 
-แผนงานสาธารณสุข 

 
6 

 
650,000 

 
6 

 
650,000 

 
6 

 
650,000 

 
6 

 
650,000 

 
24 

 
2,600,000 

รวม 6 650,000 6 650,000 6 650,000 6 650,000 24 2,600,000 
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
-แผนงานเคหะและชุมชน 

 
59 

 
12,690,000 

 
17 

 
4,859,200 

 
16 

 
4,141,000 

 
16 

 
4,053,800 

 
108 

 
25,744,000 

รวม 59 12,690,000 17 4,859,200 16 4,141,000 16 4,053,800 108 25,744,000 
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร 
-แผนงานบริหารท่ัวไป 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานเคหะและชุมชน 

 
32 

 
25,500,000 

 
32 

 
25,500,000 

 
32 

 
25,500,000 

 
32 

 
25,500,000 

 
128 

 
102,000,000 

แบบ ผ. 07 

แบบ ผ. 07 



 

 

-แผนงานงบกลาง 
 

รวม 32 25,500,000 32 25,500,000 32 25,500,000 32 25,500,000 128 102,000,000 
รวมทุกยุทธศำสตร์ 167 67,969,400 124 59,908,600 122 58,720,400 122 58,633,200 535 245,261,600 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

เทศบาลต าบลบ้านแซว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 2 การใช้บริบทด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ ท้องถิ่นตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างภูมิคุ้มกันของ
ครอบครัวชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
6.1.แผนงานการศึกษา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สนับสนุนค่าอาหารเสริม 
(นม)  
ในโรงเรียนและ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
พื้นท่ี 

เพื่อตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาลเพื่อลด
ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 
ส่งเสริมโภชนาการท่ีดี
แก่เด็กนักเรียน 

โรงเรียน 
ศพด. 

 

๓,๕๐๐,000 
 

(เทศบาล) 
(กรมส่งเสริมฯ) 
งบโดยประมาณ 

๓,๕๐๐,000 
  

(เทศบาล) 
(กรมส่งเสริมฯ) 
งบโดยประมาณ 

๓,๕๐๐,000 
  

(เทศบาล) 
(กรมส่งเสริมฯ) 
งบโดยประมาณ 

๓,๕๐๐,000 
 

 (เทศบาล) 
(กรมส่งเสริมฯ) 
งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 100 
ของนักเรียน
เป้าหมายท่ี
ได้รับอาหาร
เสริม(นม) ท่ีมี
คุณภาพไม่เน่า
เสีย 

เด็กนักเรียนมี
โภชนาการท่ีดี 

กอง
การศึกษา 
โรงเรียน 
ศพด. 

2 สนับสนุนอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียนในโรงเรียน
และ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
พื้นท่ี 

เพื่อตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาลเพื่อลด
ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 
ส่งเสริมโภชนาการท่ีดี
แก่เด็กนักเรียน 

รร.และศพด. 
ในพื้นท่ี 

๒,๘๐๐,000 
 

(เทศบาล) 
(กรมส่งเสริมฯ) 
งบโดยประมาณ 

๒,๘๐๐,000 
 

(เทศบาล) 
(กรมส่งเสริมฯ) 
งบโดยประมาณ 

๒,๘๐๐,000 
 

(เทศบาล) 
(กรมส่งเสริมฯ) 
งบโดยประมาณ 

๒,๘๐๐,000 
 

(เทศบาล) 
(กรมส่งเสริมฯ) 
งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 100 
ของนักเรียน
เป้าหมาย
ได้รับประทาน
อาหารกลาง
วันท่ีมีคุณภาพ 

เด็กนักเรียนมี
โภชนาการท่ีดี 

กอง
การศึกษา 
โรงเรียน 
ศพด. 

แบบ ผ.๐๑ 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการจัดต้ังหรือแยก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่ง
ใหม ่

เพื่อกระจายบริการการ
พัฒนาเด็กเล็กไปสู่ชุมชน
อย่างทั่วถึง 

โรงเรียน  
เทศบาลต าบล

บ้านแซว 

200,000 
(เทศบาล) 
งบโดยประมาณ 

- - - มีการจัดต้ัง
หรือแยกศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
จ านวน 1 
แห่ง 

เด็กเล็กในชุมชน
ได้รับการพัฒนา
อย่างทั่วถึงและ
ได้รับการเตรียม
ความพร้อมทาง
การศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 

กอง
การศึกษา 

 

4 โครงการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา 

เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
และหลักสูตรท้องถ่ินให้
มีคุณภาพมาตรฐาน 

โรงเรียน  
เทศบาลต าบล

บ้านแซว 

20,000 
(เทศบาล) 

 (กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

20,000 
(เทศบาล) 

 (กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

20,000 
(เทศบาล) 

 (กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

20,000 
(เทศบาล) 

 (กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

โรงเรียนมี
หลักสูตร
สถานศึกษา
และหลักสูตร
ท้องถ่ิน
ครบถ้วน 

โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาและ
หลักสูตรท้องถ่ินมี
คุณภาพมาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 
รร.เทศบาล
ต าบลบ้าน

แซว 
 

5 โครงการอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน ระบบ wifi 

เพื่อพัฒนาความสามารถ
ทางด้านเทคโนโลยีแก่
เด็กนักเรียน 

โรงเรียน  
เทศบาลต าบล

บ้านแซว 

7,200 
(เทศบาล) 

 (กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

7,200 
(เทศบาล) 

 (กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

7,200 
(เทศบาล) 

 (กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

7,200 
(เทศบาล) 

 (กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 100 
ของนักเรียนมี
ความรู้ด้าน
อินเตอร์เน็ต 

นักเรียนทุกคนมี
ความรู้ด้าน
อินเตอร์เน็ต 

กอง
การศึกษา 
รร.เทศบาล
ต าบลบ้าน

แซว 
6 โครงการพัฒนา/

ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน 

เพื่อพัฒนาความรู้แก่
นักเรียน 

โรงเรียน  
เทศบาลต าบล

บ้านแซว 

100,000 
(เทศบาล) 

 (กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

100,000 
(เทศบาล) 

 (กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

100,000 
(เทศบาล) 

 (กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

100,000 
(เทศบาล) 

 (กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 100 
ของนักเรียน
ได้ใช้บริการ
ห้องสมุด 

นักเรียนทุกคนมี
ความรู้นอก
ห้องเรียนเพิ่มข้ึน 

กอง
การศึกษา 
รร.เทศบาล
ต าบลบ้าน

แซว 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการจัดท าศูนย์การ
เรียนรูส้ าหรับเด็ก
ปฐมวัยในสถานศึกษา 

เพื่อพัฒนาความรู้แก่
นักเรียน 

โรงเรียน  
เทศบาลต าบล

บ้านแซว 

50,000 
(เทศบาล) 

 (กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล) 

 (กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล) 

 (กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล) 

 (กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 100 
ของนักเรียน
ได้ความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ 

นักเรียนทุกคนมี
ความรู้นอก
ห้องเรียนเพิ่มข้ึน 

กอง
การศึกษา 
รร.เทศบาล
ต าบลบ้าน

แซว 
8 โครงการค่าใช้จ่ายในการ

พฒันาครูของโรงเรียนใน
สังกัด อปท. 

เพื่อพัฒนาครูในโรงเรียน โรงเรียน  
เทศบาลต าบล

บ้านแซว 

40,000 
(เทศบาล) 

 (กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

40,000 
(เทศบาล) 

 (กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

40,000 
(เทศบาล) 

 (กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

40,000 
(เทศบาล) 

 (กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 100 
ของครูได้รับ
การพัฒนา 

นักเรียนได้รับ
ความรู้จากครูท่ีมี
คุณภาพ 

กอง
การศึกษา 
รร.เทศบาล
ต าบลบ้าน

แซว 
9 โครงการพัฒนาการจัด

การศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถ่ิน(SBMLD) 

เพื่อพัฒนาความรู้แก่
นักเรียน 

โรงเรียน  
เทศบาลต าบล

บ้านแซว 

750,000 
(เทศบาล) 

 (กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

750,000 
(เทศบาล) 

 (กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

750,000 
(เทศบาล) 

 (กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

750,000 
(เทศบาล) 

 (กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 100  
ของนักเรียน
ได้รับโอกาส
และการพัฒนา
ให้มีทักษะ
ความสามารถ
และ
คุณลักษณะ
ตามมาตรฐาน 

นักเรียนได้รบั
โอกาสและการ
พัฒนาให้มีทักษะ
ความสามารถและ
คุณลักษณะตาม
มาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 
รร.เทศบาล
ต าบลบ้าน

แซว 

10 โครงการประกวด ส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินและโรงเรียนที่มี
การจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น 

เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดมี
ความรู้ความสามรถในการ
จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาเข้าร่วมประกวด
ในระดับต่างๆ 

โรงเรียน  
เทศบาลต าบล

บ้านแซว 

50,000 
(เทศบาล) 

 (กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล) 

 (กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล) 

 (กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล) 

 (กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 20 
ของบุคลากรมี
ความรู้ในการ
จัดท าแผนการ
ศึกษา 

บุคลากรในสงักัดมี
ความรู้ความสามารถ
ในการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา
เข้าร่วมประกวดใน
ระดับต่างๆ 

กอง
การศึกษา 
รร.เทศบาล
ต าบลบ้าน

แซว 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบ 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ 
 

โรงเรียน  
เทศบาลต าบล

บ้านแซว 

200,000 
(เทศบาล) 

 (กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

200,000 
(เทศบาล) 

 (กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

200,000 
(เทศบาล) 

 (กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

200,000 
(เทศบาล) 

 (กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมอย่าง
น้อยปีละหน่ึง
โครงการ 

อาคารเรียนและ
อาคารประกอบใช้
การได้ดี 

กอง
การศึกษา 
รร.เทศบาล
ต าบลบ้าน

แซว 
12 โครงการค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศพด.สังกัด 
เทศบาลต าบล

บ้านแซว 

22,000 
(เทศบาล) 

 (กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

22,000 
(เทศบาล) 

 (กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

22,000 
(เทศบาล) 

 (กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

22,000 
(เทศบาล) 

 (กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 100 
ของครูได้รับ
การพัฒนา 

นักเรียนได้รับ
ความรู้จากครูท่ีมี
คุณภาพ 

กอง
การศึกษา 
รร.เทศบาล
ต าบลบ้าน

แซว 
13 โครงการรณรงค์ป้องกัน

ยาเสพติดในสถานศึกษา 
เพื่อป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

โรงเรียน  
เทศบาลต าบล

บ้านแซว 

30,000 
(เทศบาล) 

 (กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

30,000 
(เทศบาล) 

 (กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

30,000 
(เทศบาล) 

 (กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

30,000 
(เทศบาล) 

 (กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 100  
ของนักเรียน
ได้รับความรู้
ในการป้องกัน
ยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

นักเรียนได้รับ
ความรู้ในการ
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

กอง
การศึกษา 
รร.เทศบาล
ต าบลบ้าน

แซว 

14 โครงการส่งเสริม
ศักยภาพการจัด
การศึกษาของท้องถ่ิน 
(ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน) 

เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาของ
นักเรียนยากจนด้อย
โอกาส 

สถานศึกษาใน
พื้นท่ี 

๔8,000 
(เทศบาล) 

 (กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

๔8,000 
(เทศบาล) 

 (กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

๔8,000 
(เทศบาล) 

 (กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

๔8,000 
(เทศบาล) 

 (กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 40 
ของนักเรียน
ในพื้นท่ีได้รับ
การสนับสนุน 

นักเรียนได้รับ
ความรู้และได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ 

กอง
การศึกษา 
รร.เทศบาล
ต าบลบ้าน

แซว 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

15 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน เช่น 
- ค่าจัดการเรียนการสอน  
(รายหัว)  
- รายหัวส่วนเพ่ิม 
  - ค่าหนังสือเรียน 
  - ค่าเคร่ืองอุปกรณ์การเรียน  
  - ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
  - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ  
  ผู้เรียน  
              ฯลฯ 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

นักเรียนใน
โรงเรียน  

เทศบาลต าบล
บ้านแซว 

๑.๐๐๐,000 
(เทศบาล) 

 (กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

๑.๐๐๐,000 
 (เทศบาล) 
 (กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

๑.๐๐๐,000 
 (เทศบาล) 
 (กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

๑.๐๐๐,000 
 (เทศบาล) 
 (กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 100 
ของนักเรียน
ในโรงเรียน
ได้รับการ
สนับสนุน 

นักเรียนได้รับ
ความรู้ ได้รับการ
พัฒนา 

กอง
การศึกษา 
รร.เทศบาล
ต าบลบ้าน

แซว 

16 โครงการ/กิจกรรมต่างๆ
ท่ีมีระเบียบกฎหมาย
ก าหนดให้งบประมาณ
เพื่อสนับสนุนโรงเรียน 
เทศบาลต าบลบ้านแซว 

เพื่อส่งเสริมการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

นักเรียนใน
โรงเรียน  

เทศบาลต าบล
บ้านแซว 

งบประมาณ
ตามที่กม.
ก าหนด 

(เทศบาล) 
 (กรมส่งเสริม) 

งบประมาณ
ตามที่กม.
ก าหนด 

(เทศบาล) 
 (กรมส่งเสริม) 

งบประมาณ
ตามที่กม.
ก าหนด 

(เทศบาล) 
 (กรมส่งเสริม) 

งบประมาณ
ตามที่กม.
ก าหนด 

(เทศบาล) 
 (กรมส่งเสริม) 

ร้อยละ 100 
ของนักเรียน
ในโรงเรียน
ได้รับการ
สนับสนุน 

นักเรียนได้รับ
ความรู้ ได้รับการ
พัฒนา 

กอง
การศึกษา 
รร.เทศบาล
ต าบลบ้าน

แซว 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อเสริมสร้างทักษะของ
เด็กให้มีพัฒนาการด้าน
สติปัญญาและ
ประสบการณ์ที่ดี และ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
เด็กกล้าคิด กล้า
แสดงออก และพัฒนา
ตนเองได้ตามศักยภาพ 

พ้ืนที่ เทศบาล
ต าบลบ้านแซว 

30,000 
(เทศบาล) 
งบโดยประมาณ 

30,000 
(เทศบาล) 
งบโดยประมาณ 

30,000 
(เทศบาล) 
งบโดยประมาณ 

30,000 
(เทศบาล) 
งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 80 
ของเด็กใน
ต าบลได้
ร่วมงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญาและ
ประสบการณ์ที่ดี  
เด็กกล้าคิด กล้า
แสดงออก และ
พัฒนาตนเองได้ตาม
ศักยภาพ 

กอง
การศึกษา 
รร.เทศบาล
ต าบลบ้าน

แซว 

๑๘ โครงการอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน ระบบ ADSL 

เพื่อพัฒนาความสามารถ
ทางด้านเทคโนโลยีแก่
เด็กนักเรียน 

โรงเรียน  
เทศบาลต าบล

บ้านแซว 

7,200 
(เทศบาล) 

 (กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

7,200 
(เทศบาล) 

 (กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

7,200 
(เทศบาล) 

 (กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

7,200 
(เทศบาล) 

 (กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 100 
ของนักเรียนมี
ความรู้ด้าน
อินเตอร์เน็ต 

นักเรียนทุกคนมี
ความรู้ด้าน
อินเตอร์เน็ต 

กอง
การศึกษา 
รร.เทศบาล
ต าบลบ้าน

แซว 
๑๙ โครงการเศรษฐกิจ

พอเพียงในสถานศึกษา 
เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็กยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

โรงเรียนใน
ต าบลบ้านแซว 

๗๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 

๗๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 

๗๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 

๗๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 

ร้อยละ ๘๐ 
ของเด็ก
นักเรียนมี
ความรู้
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เด็กนักเรียน
สามารถน า
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

กอง
การศึกษา 
โรงเรียนทุก
โรงเรียนใน
ต าบลบ้าน

แซว 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๒๐ โครงการรับ – ส่ง เด็ก
นักเรียนยากจนและด้อย
โอกาส 

เพื่อรับ – ส่ง เด็ก
นักเรียนท่ียากจนและ
ด้อยโอกาสในต าบลบ้าน
แซว 

นักเรียนยากจน
และด้อยโอกาส
ในต าบลบ้าน

แซว 

๕๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 

๕๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 

๕๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 

๕๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 

ร้อยละ ๘๐ 
ของเด็ก
นักเรียนท่ีท่ี
ได้รับการ
สนับสนุน 

เด็กนักเรียนยากจน
และด้อยโอกาส
ได้รับการช่วยเหลือ 

กอง
การศึกษา 

21 โครงการจัดท าศูนย์การ
เรียนรู้เฉลิมพระเกียรต์ิ
สถานศึกษา 

เพื่อพัฒนาความรู้แก่
นักเรียน 

โรงเรียน  
เทศบาลต าบล

บ้านแซว 

250,000 
(เทศบาล) 

 (กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

250,000 
(เทศบาล) 

 (กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

250,000 
(เทศบาล) 

 (กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

250,000 
(เทศบาล) 

 (กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 100 
ของนักเรียน
ได้ความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ 

นักเรียนทุกคนมี
ความรู้นอก
ห้องเรียนเพิ่มข้ึน 

กอง
การศึกษา 
รร.เทศบาล
ต าบลบ้าน

แซว 
๒๒ โครงการส่งเสริม

กิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา 

เพื่อพัฒนาความรู้แก่
นักเรียน 

โรงเรียน  
เทศบาลต าบล

บ้านแซว 

50,000 
(เทศบาล) 

 (กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล) 

 (กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล) 

 (กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล) 

 (กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 80 
ของนักเรียน
ได้อ่านหนังสือ
ออกได้เพิ่มข้ึน 

นักเรียนทุกคนมี
ความรู้เพิ่มข้ึน 

กอง
การศึกษา 
รร.เทศบาล
ต าบลบ้าน

แซว 
๒๓ โครงการกระบสนการ

เรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
สถานศึกษาพอเพียง 

เพื่อพัฒนาความรู้แก่
นักเรียน 

โรงเรียน  
เทศบาลต าบล

บ้านแซว 

100,000 
(เทศบาล) 

 (กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

100,000 
(เทศบาล) 

 (กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

100,000 
(เทศบาล) 

 (กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

100,000 
(เทศบาล) 

 (กรมส่งเสริม) 
งบโดยประมาณ 

ร้อยละ ๘๐ 
ของเด็ก
นักเรียนมี
ความรู้
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เด็กนักเรียน
สามารถน า
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

กอง
การศึกษา 
รร.เทศบาล
ต าบลบ้าน

แซว 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๒๔ โครงการจัดต้ังโรงเรียน
อนุบาลต าบลบ้านแซว 

เพื่อจัดต้ังโรงเรียน
อนุบาลต าบลบ้านแซว 

นักเรียนใน
ต าบลบ้านแซว 

๕๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 

๕๐๐,๐๐๐ 
(เทศบาล) 

 

- - มีการจัดต้ัง
โรงเรียน
อนุบาลต าบล
บ้านแซว
จ านวน 2 
แห่ง 

เด็กเล็กในชุมชน
ได้รับการพัฒนา
อย่างทั่วถึงและ
ได้รับการเตรียม
ความพร้อมทาง
การศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 

กอง
การศึกษา 

25 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซม ต่อเติม ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ต าบลบ้าน

แซว 

๕0,000 
(เทศบาล) 

 งบโดยประมาณ 

๕0,000 
(เทศบาล) 

 งบโดยประมาณ 

๕0,000 
(เทศบาล) 

 งบโดยประมาณ 

๕0,000 
(เทศบาล) 

 งบโดยประมาณ 

ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมอย่าง
น้อยปีละหน่ึง
โครงการ 

อาคารเรียนและ
อาคารประกอบใช้
การได้ดี 

กอง
การศึกษา 
รร.เทศบาล
ต าบลบ้าน

แซว 
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                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

เทศบาลต าบลบ้านแซว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
      ๒.๑ แผนงานงบกลาง 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ สนับสนุนเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ
 

เพื่อสร้างหลักประกัน
ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุใน
ต าบลบ้านแซว 

 

๑๐,๐00,000 

(เทศบาล.) 
(รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

๑๐,๐00,000 

 (เทศบาล.) 
 (รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

๑๐,๐00,000 

 (เทศบาล.) 
 (รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

๑๐,๐00,000 

 (เทศบาล.) 
 (รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

ผู้สูงอายุท่ียื่นค า
ขอรับเบ้ียได้รับ
เบ้ียยังชีพทุกคน 
และได้รับภายใน
วันท่ีระเบียบ
กฎหมายก าหนด 

สร้างหลักประกัน
ด้านรายได้แก่
ผู้สูงอาย ุ

ส านักปลัด 

๒ สนับสนุนเบ้ียยังชีพคน
พิการหรือ 
ทุพพลภาพ 
 

เพื่อเสริมสร้างสวสัดิการ
ทางสังคมให้แก่คนพิการ
หรือ 
ทุพพลภาพ 
 

ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพใน
ต าบลบ้านแซว 

 

๔,๐00,000 
 (เทศบาล.) 
 (รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

 

๔,๐00,000 
 (เทศบาล.) 
 (รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

๔,๐00,000 
 (เทศบาล.) 
 (รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

๔,๐00,000 
 (เทศบาล.) 
 (รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

คนพิการหรือ
ทุพพลภาพท่ียื่น
ค าขอรับเบ้ียได้รับ
เบ้ียยังชีพทุกคน
และได้รับภายใน
วันท่ีระเบียบ
กฎหมายก าหนด 

เสริมสร้าง
สวัสดิการทาง
สังคมให้แก่คน
พิการหรือ 
ทุพพลภาพ 
 

ส านักปลัด 

 

แบบ ผ.01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๓ สนับสนุนเบ้ียยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 
 

เพื่อเสริมสร้างสวสัดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้ป่วย
เอดส์ 

ผู้ป่วยเอดส์ใน
ต าบลบ้านแซว 

4๐๐,000 
(เทศบาล.) 
 (รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

4๐๐,000 
(เทศบาล.) 
 (รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

๔๐๐,000 
 (เทศบาล.) 
 (รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

๔๐๐,000 
 (เทศบาล.) 
 (รัฐบาล) 

งบโดยประมาณ 

ผู้ป่วยเอดส์ท่ียื่น
ค าขอรับเบ้ีย
ได้รับเบ้ียยังชีพ
ทุกคนและได้รับ
ภายในวันท่ี
ระเบียบกฎหมาย
ก าหนด 

เสริมสร้าง
สวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้ป่วย
เอดส์ 

ส านักปลัด 

๔ เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ  
เทศบาลต าบลบ้านแซว 
(สปสช.เทศบาล) 
งบกลาง 

เพื่อสนับสนุนโครงการ
กิจกรรมกองทุน
หลักประกันสุขภาพ  
เทศบาลต าบลบ้านแซว 

กองทุนฯ 200,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

200,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

200,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

200,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

อุดหนุน
งบประมาณ
เป็นไปตามร้อย
ละของ  
สนง.กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
ก าหนด 

สปสช.เทศบาล
ต าบลบ้านแซว ได้
จัดโครงการ
กิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อ
ต าบล 

ส านักปลัด 
รพ.สต. 

หน่วยงานอื่น
ที่เกีย่วข้อง 

๕ เงินส ารองจ่าย เพื่อใช้ในกรณีเร่งด่วนใน
กิจกรรมท่ีไม่อาจคิด
ล่วงหน้า เช่น อุทกภัย 
วาตภัย อัคคีภัย ฯล 

ผู้ประสบภัย
พื้นท่ีต าบลบ้าน

แซว 

500,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

500,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

500,000 
(เทศบาล.) 

งบ
โดยประมาณ 

500,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ 
เป็นไปตาม
ระเบียบท่ี
ก าหนด 

ประชาชนใน
ต าบลบ้านแซว
ได้รับความ
ช่วยเหลือ
ทันท่วงที 

ส านักปลัด 
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2.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการบ้านท้องถ่ิน
ประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้
องค์ราชัน ราชินี 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมบ้าน
ท้องถ่ินประชารัฐร่วมใจ
เทิดไท้องค์ราชัน 

หมู่ ๑ – ๑๕ ๒๐,000 
(เทศบาล.) 

 งบโดยประมาณ 

๒๐,000 
(เทศบาล.) 

 งบโดยประมาณ 

๒๐,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๒๐,000 
(เทศบาล.) 
 งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ประชาชนอยู่ดีมี
สุข มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
2.๓ แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการส่งเสริม
กิจกรรมรณรงค์สวม
นิรภัย 

เพื่อลดอุบัติเหตุทางท้อง
ถนน 

หมู่ ๑ – ๑๕ ๒๐,000 
(เทศบาล.) 

 งบโดยประมาณ 

๒๐,000 
(เทศบาล.) 

 งบโดยประมาณ 

๒๐,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๒๐,000 
(เทศบาล.) 
 งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ประชาชนได้รับ
บริการมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๒ โครงการซ้อมแผน 
สาธารณภัย 

เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการรับมือกับการเกิด
เหตุสาธารณภัย 

หมู่ ๑ – ๑๕ 
ปีละ ๑ ครั้ง 

๓๐,000 
(เทศบาล.) 

 งบโดยประมาณ 

๓๐,000 
(เทศบาล.) 

 งบโดยประมาณ 

๓๐,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๓๐,000 
(เทศบาล.) 
 งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ประชาชนได้รับ
บริการมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

๓ โครงการฝึกอบรมในการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ความรู้ในการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย 

หมู่ ๑ – ๑๕ 
ปีละ ๑ ครั้ง 

๓๐,000 
(เทศบาล.) 

 งบโดยประมาณ 

๓๐,000 
(เทศบาล.) 

 งบโดยประมาณ 

๓๐,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๓๐,000 
(เทศบาล.) 
 งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ประชาชนได้รับ
บริการมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

๔ โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุช่วงเทศบาล 

เพื่อให้บริการด้านความ
ปลอดภัยให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ีในช่วง
เทศกาลส าคัญ เช่น 
เทศกาลปีใหม่ เทศกาล
สงกรานต์ 

ช่วงเทศกาล
ส าคัญ 

๕,000 
(เทศบาล.) 

 งบโดยประมาณ 

๕,000 
(เทศบาล.) 

 งบโดยประมาณ 

๕,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๕,000 
(เทศบาล.) 
 งบโดยประมาณ 

ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยได้ทันท่วงที
ทุกเหตุและการ
ตายเพราะ
อุบัติเหตุบนท้อง
ถนนในช่วง
เทศกาลในพื้นท่ี
เป็นศูนย์ 

ประชาชนได้รับ
บริการมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

๕ โครงการอบรมการแจ้ง
เตือนของพื้นท่ีเสี่ยงภัย 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ความรู้ในการแจ้งเตือน
ของพื้นท่ีเสี่ยงภัย 

หมู่ ๑ – ๑๕ 
ปีละ ๑ ครั้ง 

๕,000 
(เทศบาล.) 

 งบโดยประมาณ 

๕,000 
(เทศบาล.) 

 งบโดยประมาณ 

๕,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๕,000 
(เทศบาล.) 
 งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ประชาชนได้รับ
บริการมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 
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2.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
 

ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส  

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
กลุ่มอาชีพผูสู้งอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส 

หมู่ท่ี 1-1๕ 50,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน 

ส านักปลัด 

๒ โครงการส่งเสริมศูนย์
พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ศูนย์พัฒนาครอบครัวให้
อบอุ่นและเข้มแข็ง 

หมู่ท่ี 1-1๕ 50,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ครอบครัวท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมมีความสุข
และมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึน 

ส านักปลัด 

๓ โครงการส่งเสริม
กิจกรรมกลุ่มผูสู้งอาย ุ

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของกลุ่ม
ผู้สูงอาย ุ

หมู่ท่ี 1-1๕ 5๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

5๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

5๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

5๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน 

ส านักปลัด 
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2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการส่งเสริม
กิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลบ้านแซว 

เด็กและ
เยาวชนใน
ต าบลบ้านแซว 

๒0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๒0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๒0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๒0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

ร้อยละ ๘๐ 
ของเด็กและ
เยาวชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

เด็กและเยาวชนมี
กิจกรรมในการ
เสริมสร้างและ
พัฒนาความรู้ 

กองการศึกษา 
 

๒ โครงการสนับสนุน
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

เพื่อเสริมสร้างทักษะของ
เด็กให้มีพัฒนาการด้าน
สติปัญญาและ
ประสบการณ์ที่ดี และ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
เด็กกล้าคิด กล้า
แสดงออก และพัฒนา
ตนเองได้ตามศักยภาพ 

พื้นท่ีต าบลบ้าน
แซว 

ปีละ ๑ ครั้ง 

๒0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๒0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๒0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๒0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 80 ของ
เด็กในต าบลได้
ร่วมงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญาและ
ประสบการณ์ที่ดี  
เด็กกล้าคิด กล้า
แสดงออก และ
พัฒนาตนเองได้ตาม
ศักยภาพ 

กองการศึกษา 
รร.เทศบาล. 

ศพด. 
ฯลฯ 

๓ โครงการส่งเสริม
กิจกรรมสภาวัฒนธรรม 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
กิจกรรมสภาวัฒนธรรม
ในแต่ละหมู่บ้าน 

หมู่ ๑ – ๑๕ ๒0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๒0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๒0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๒0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

กิจกรรมของสภา
วัฒนธรรมได้คงอยู่
สืบทอดไป 

กองการศึกษา 

๔ โครงการส่งเสริม
ประเพณีลอยกระทง 

เพื่อส่งเสริมประเพณีทาง
ศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถ่ินและวัฒนธรรม
ระดับชาติ 

พื้นท่ีต าบลบ้าน
แซว 
ปีละ ๑ ครั้ง 

๓๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๓๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๓๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๓๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

จรรโลงไว้ซึ่งการ
ศาสนาและ
วัฒนธรรมและ
ประเพณ ี

กองการศึกษา 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๕ โครงการส่งเสริม
ประเพณีสงกรานต์ 

เพื่อส่งเสริมประเพณีทาง
ศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถ่ินและวัฒนธรรม
ระดับชาติ 

ปีละ ๑ ครั้ง ๑๕0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑๕0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑๕0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑๕0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

จรรโลงไว้ซึ่งการ
ศาสนาและ
วัฒนธรรมและ
ประเพณ ี

กองการศึกษา 

๖ โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมชนเผ่า 

 

เพ่ืออนุรักษ์ สืบสาน และ
ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงานของชน
เผ่าให้คงสืบไป 

พื้นท่ีต าบลบ้าน
แซว 

ปีละ ๑ ครั้ง 

๓๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๓๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๓๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๓๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

อนุรักษ์ สืบสาน 
ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงานของ
ชนเผ่าให้คงสืบไป 

กองการศึกษา 
 

๗ โครงการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

เพ่ืออนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินที่ดี
งามให้คงอยู่สืบไป 

พื้นท่ีต าบลบ้าน
แซว 
ปีละ ๑ ครั้ง 

๑0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

อนุรักษ์ สืบสาน 
ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงานของ
ท้องถ่ินให้คงสืบไป 

กองการศึกษา 

๘ โครงการอนุสรณส์ถาน
สามผู้กล้า 

เพ่ือระลึกถึงคุณงามความ
ดีของสาผู้กล้าท่ีได้สละ
ชีวิต 

บ้านห้วยกว้าน 
หมู่ ๙ 
ปีละ ๑ ครั้ง 

๑0๐,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑0๐,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑0๐,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑0๐,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ประชาชนรุ่นหลงัได้รู้
ถึงคุณงามความดีของ
สามผู้กล้าท่ีได้สละ
ชีวิต 

กองการศึกษา 

๙ โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก
เล็กสัมพันธ์ 

เพ่ือให้เด็กมีสุขภาพ
แข็งแรงและมีความ
สามัคค ี

ปีละ ๑ ครั้ง ๕0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๕0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๕0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๕0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ท าให้เด็กมีสุขภาพ
แข็งแรง มีจิตใจร่าเริง 
มีความสามัคค 

กองการศึกษา 
ศพด. 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑๐ โครงการสง่เสริมการออก
ก าลังกายและนันทนาการ
เชื่อความสัมพันธ์ต้านยา
เสพติดและสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ 

 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน/
นักเรียนและนักกีฬาต้าน
ภัยยาเสพติดและ
เสริมสร้างสุขภาวะอันดีแก่
ผู้เล่นกีฬา 

นักกีฬา 
ประชาชน 
นักเรียน 

๑๒0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑๒0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑๒0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑๒0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

สามารถด าเนิน
โครงการได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ทุก
ประการ 

ต้านภัยยาเสพติด 
เสริมสร้างสุขภาวะ
อันดีแก่ผู้เล่นกีฬา 

กองการศึกษา 
 

๑๑ โครงการสง่เสริมกฬีา
นักเรียนกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาการศึกษาองค์กร
ปกครองท้องถ่ินเชียงราย
โซนเหนือ 

เพ่ือให้นักเรียนและ
นักกีฬาที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายของ
โครงการได้มีโอกาสเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาในระดับ 
ต าบล /อ าเภอ/จังหวัด/
ประเทศ ฯลฯ 

นักกีฬา 
นักเรียน 

๒๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๒๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๒๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๒๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

สามารถด าเนิน
โครงการได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ทุก
ประการ 

เสริมสร้างสุขภาวะ
อันดีแก่ผู้เล่นกีฬา 

กองการศึกษา 
ร.ร.เทศบาล 

๑๒ โครงการสง่เสริมกฬีา
นักเรียนกลุ่มโรงเรียน
เทศบาลต าบลบ้านแซว 

เพ่ือให้นักเรียนและ
นักกีฬาที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายของ
โครงการได้มีโอกาสเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาในระดับ 
ต าบล  

นักกีฬา 
นักเรียน 

๑๖0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑๖0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑๖0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑๖0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

สามารถด าเนิน
โครงการได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ทุก
ประการ 

ต้านภัยยาเสพติด 
เสริมสร้างสุขภาวะ
อันดีแก่ผู้เล่นกีฬา 

กองการศึกษา 
ร.ร.เทศบาล 

ฯลฯ 
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2.๔ แผนงานสาธารณสุข 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อ 

เพื่อป้องกันและควบคุม
เฝ้าระวังการระบาดของ
โรคติดต่อ 

ประชาชนใน
ต าบลบ้านแซว 

๓0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๓0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๓0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๓0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ประชาชนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมมีสุข มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

กอง
สาธารณสุข 

 

๒ โครงการควบคุมป้องกัน
โรคไม่ติดต่อ 

เพื่อป้องกันและควบคุม
เฝ้าระวัง โรคไม่ติดต่อ 

ประชาชนใน
ต าบลบ้านแซว 

๓0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๓0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๓0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๓0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ประชาชนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมมีสุข มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

กอง
สาธารณสุข 

 

๓ โครงการควบคุมป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อป้องกันและควบคุม
ไม่ให้สุนัขและแมวเป็น
โรคพิษสุนัขบ้า 

พื้นท่ีต าบลบ้าน
แซว 

๕0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๕0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๕0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๕0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

ร้อยละ ๘๐ 
ของสุนัขและ
แมวท่ีร่วม
โครงการ 

อัตราป่วยโรคพิษ
สุนัขบ้าลดลงโดย
การใช้วัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าใน
สัตว ์

กอง
สาธารณสุข 
รพ.สต.บ้าน

แซว 
รพ.สต.แม่

แอบ 
๔ โครงการคุ้มครอง

ผู้บริโภค 
เพื่อให้ประชาชนบริโภค
อาหารปลอดภัย 

พื้นท่ีต าบลบ้าน
แซว 

๒0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๒0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๒0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๒0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ประชาชนได้บริโภค
อาหารท่ีมีความ
ปลอดภัย 

กอง
สาธารณสุข 
รพ.สต.บ้าน

แซว 
รพ.สต.แม่

แอบ 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๕ โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

เพื่อป้องกันและควบคุม
เฝ้าระวังการระบาดของ
ยาเสพติด 

ประชาชนใน
ต าบลบ้านแซว 

๑๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๓0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๓0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๓0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ลดการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด 

กอง
สาธารณสุข 
รพ.สต.บ้าน

แซว 
รพ.สต.แม่

แอบ 
๖ โครงการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 
เพื่อเป็นการแพร่เช้ือ
เอดส์ในชุมชน 

ประชาชนใน
ต าบลบ้านแซว 

๒0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๒0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๒0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๒0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

มีการป้องกันการ
แพร่เช้ือเอดส์ใน
ชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุข 
รพ.สต.บ้าน

แซว 
รพ.สต.แม่

แอบ 
๗ โครงการพัฒนาชุมชนน่า

อยู่ / เมืองน่าอยู่ 
เพื่อให้ชุมชนน่าอยู่
สภาพแวดล้อมปลอดภัย
จากมลพิษ 

ประชาชนใน
ต าบลบ้านแซว 

๑0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ชุมชน/เมืองน่าอยู่ 

กอง
สาธารณสุข 
รพ.สต.บ้าน

แซว 
รพ.สต.แม่

แอบ 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๘ โครงการส่งเสริม
มหกรรมสุขภาพต าบล
บ้านแซว 

เพื่อเสริมสร้างสุขภาพท่ี
ดีของประชาชนต าบล
บ้านแซว 

ประชาชนใน
ต าบลบ้านแซว 

๔0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๔0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๔0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๔0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้ร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข 
รพ.สต.บ้าน

แซว 
รพ.สต.แม่

แอบ 
๙ โครงการส่งเสริมดูแล

สุขภาพตามหลักแพทย์
พื้นบ้าน 

เพื่อป้องกันและควบคุม
เฝ้าระวังการระบาดของ
ยาเสพติด 

ประชาชนใน
ต าบลบ้านแซว 

๑๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๓0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๓0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๓0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ลดการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด 

กอง
สาธารณสุข 
รพ.สต.บ้าน

แซว 
รพ.สต.แม่

แอบ 
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2.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ เช่น กลุ่ม
ปั้นโอ่ง ฯลฯ 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
คณะกรรมการหมู่บ้าน
และกลุ่มอาชีพต่างๆ 

หมู่ ๑ – ๑๕ ๑๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ครอบครัวท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมมีสุข มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

สนง.ปลัด 

๒ โครงการอบรมกลุ่ม
พัฒนาสตรีต าบลบ้าน
แซว 

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้แก่
กลุ่มพัฒนาสตรีต าบล
บ้านแซว 

หมู่ ๑ – ๑๕ ๓0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๓0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๓0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๓0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

สตรีท่ีได้รับการ
อบรมได้มีความรู้
เพิ่มมากข้ึน 

สนง.ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
เทศบาลต าบลบ้านแซว 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน
เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ การเกษตรและอุตสาหกรรม 
 
 4.1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวในพื้นท่ีต าบล
บ้านแซว 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวในพื้นท่ีต าบล
บ้านแซว 

แหล่งท่องเท่ียว ๒๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๒๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๒๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๒๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

ด าเนินโครงการ
อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

เพิ่มรายได้สู่ระบบ
เศรษฐกิจของต าบล
และอ าเภอ 

ส านักปลัด 

2 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์แหล่งท่องเท่ียวใน
ต าบลบ้านแซว 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวในพื้นท่ีต าบล
บ้านแซว 

แหล่งท่องเท่ียว ๒๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๒๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๒๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๒๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

ด าเนินโครงการ
อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

เพิ่มรายได้สู่ระบบ
เศรษฐกิจของต าบล
และอ าเภอ 

ส านักปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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4.๒.แผนงานการเกษตร 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์ส าหรับเกษตรกร 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
เกษตรอินทรส์ าหรับ
เกษตรกร 

หมู่ ๑ – ๑๕ ๕0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๕0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๕0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๕0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

เพิ่มรายได้สร้าง
อาชีพให้แก่
ประชาชน 

ส านักปลัด 
 

๒ โครงการอบรมให้ความรู้
เร่ืองเกษตรกรตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนินการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

หมู่ ๑ – ๑๕ ๕0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๕0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๕0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๕0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

เพิ่มรายได้สร้าง
อาชีพให้แก่
ประชาชน 

ส านักปลัด 
 
 

๓ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ 

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ 

หมู่ ๑ – ๑๕ ๑๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

เพิ่มรายได้สร้าง
อาชีพให้แก่
ประชาชน 

ส านักปลัด 
 

๔ โครงการอบรมอาชีพ
เกษตรกรทางเลือก 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
อาชีพให้กับเกษตรกร 

หมู่ ๑ – ๑๕ ๕0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๕0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๕0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๕0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

เพิ่มรายได้สร้าง
อาชีพให้แก่
ประชาชน 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
เทศบาลต าบลบ้านแซว 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ท่ี 4 การพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
 

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
๓.1.แผนงานสาธารณสุข 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการบริหารจัดการ
ขยะอย่างยั่งยืน 
โดยส่งเสริมการคัดแยก
ขยะที่ต้นทาง การ
รณรงค์การบริหาร
จัดการขยะที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และการ
ด าเนินการอื่นท่ีเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการขยะ 
เช่น ธนาคารขยะ ฯลฯ 

เพื่อรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้าง
จิตส านึกให้ประชาชนคัด
แยกขยะต้ังแต่ต้นทาง 

หมู่ ๑ – ๑๕ 
ต าบลบ้านแซว 

30,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

30,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

30,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

30,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

งบประมาณ
การจัดเก็บขยะ
ของ ทศบาล
ต าบลบ้านแซว 
เป็นศูนย์ 

ช่วยชะลอ
วิกฤตการณ์ทาง
ธรรมชาติของโลก 
ปริมาณขยะลดลง 

กอง
สาธารณสุข 

แบบ ผ.01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๒ โครงการก่อสร้างเตาเผา
ขยะ 

เพื่อให้ประชาชนก าจัด
ขยะอย่างถูกต้องและ
ปลอดภัยเพื่อลดปริมาณ
ขยะในชุมชนลดภาวะ
โลกร้อน 

ก่อสร้างเตาเผา
ขยะ 

๑๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

ด าเนินโครงการ
อย่างน้อยปีละ 
1 โครงการ 

ขยะลดลง ลด
ปัญหาด้านมลพิษ 
ปริมาณขยะใน
ชุมชนลดลงทุกปี 

กอง
สาธารณสุข 

๓ โครงการบริหารจัดการ
น้ าอย่างยั่งยืน 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าเสีย หมู่ ๑ – ๑๕ ๕,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๕,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๕,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๕,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ลดปัญหาน้ าเสียใน
ชุมชน 

กอง
สาธารณสุข 

๔ โครงการตรวจเทสน้ าใน
ชุมชน 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าเสีย หมู่ ๑ – ๑๕ 30,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

30,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

30,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

30,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ลดปัญหาน้ าเสียใน
ชุมชน 

กอง
สาธารณสุข 
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๓.๒.แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการป้องกันแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน 

เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน 

หมู่ ๑ – ๑๕ ๑๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ลดปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน 

ส านักปลัด 

 
 
๓.๓.แผนงานการเกษตร 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการรักน้ า รักป่า 
รักษาแผ่นดิน 
ปลูกต้นไม้ในป่าชุมชน
ป่าต้นน้ า  
ป่าสาธารณะ  
ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์
ฟื้นฟูแหล่งน้ า สร้างและ
ซ่อมแซมฝายชะลอน้ า  
ตามแนวพระราชด าริฯ 

ส่งเสริมสนับสนุนการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

พื้นท่ีปลูกป่า
ทดแทนใน

ต าบล 

๕0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๕0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๕0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๕0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

ด าเนินโครงการ
อย่างน้อยปีละ 
1 โครงการ 

ช่วยชะลอ
วิกฤตการณ์ทาง
ธรรมชาติของโลก 

ส านักปลัด 
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๓.๔.แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการตัดหญ้าสองข้าง
ทางถนนและพื้นท่ี
สาธารณะ 

เพื่อความปลอดภัย
ส าหรับประชาชนท่ี
สัญจรไปมา 

หมู่ ๑ – ๑๕ ๕0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๕0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๕0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๕0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ช่วยชะลอ
วิกฤตการณ์ทาง
ธรรมชาติของโลก 

กองช่าง 

๒ โครงการปรับภูมิทัศน์
ส านักงานเทศบาลต าบล
บ้านแซว 

เพื่อให้ส านักงานมีภูมิ
ทัศน์ท่ีสวนงาม น่าอยู่ 
พร้อมให้บริการ
ประชาชนตลอดเวลา 

ปีละ ๒ ครั้ง ๒๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๒๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๒๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๒๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ท าให้ส านักงานมีภูมิ
ทัศน์ท่ีสวยงาม 
พร้อมท่ีจะให้บริการ
ประชาชนตลอด 

กองช่าง 
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                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

เทศบาลต าบลบ้านแซว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน
เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ท่ีจ าเป็นในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่ 1           
 

1 
 
โครงการเจาะบ่อ
บาดาลในหมู่บ้าน 

 
เพื่อเพิ่มแหล่งน้ าเพื่อการ
อุปโภค-บริโภค ประจ า
หมู่บ้าน 

 
หมู่ท่ี 1 ในหมู่บ้าน 
จ านวน 1 จุด 
พิกัด 
N0624467 

  E224071 
 

 
300,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

 
ประชาชนในพ้ืนที่
ได้รับประโยชน์ และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 
กองช่าง 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.
01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.เข้าสู่พื้นท่ี
การเกษตร 

เพื่อรางระบายน้ า คสล.
เข้าสู่พื้นท่ีการเกษตร 
ห้วยทุ่งและห้วยทราย 

หมู่ที่ 1 ห้วยทุ่งและ
ห้วยทราย  
ปากกว้าง 0.50 ม  
ยาว 480.00 ม. 
ก้นกว้าง 0.30 ม. 
ลึก 0.40 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.07 ม. 
พิกัด 
N0626282 
E2242742 
N0625712 
E2242774 

- 284,20
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

- - ประชาชน ร้อยละ 
40 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายริมทุ่ง ซอย 11 

เพื่อก่อสร้าง ถนน คสล.
สายริมทุ่ง ซอย 11 

หมู่ที่ 1 ซอย 11 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 140 00ม.  
หนา 0.15 ม.  
พิกัด 
N0623804 
E2240375 
N0623722 
E2240060 

-  - 284,00
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

- ประชาชน ร้อยละ 
40 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.
01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่ 1          
4 ก่อสร้างรางระบายน้ า 

คสล.ภายในหมู่บ้าน 
เพื่อรางระบายน้ า คสล.
ภายในหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 1 กลางบ้าน 
ปากกว้าง 0.50 ม  
ยาว 500.00 ม. 
ก้นกว้าง 0.30 ม. 
ลึก 0.40 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.07 ม. 
พิกัด 
N0623666 
       
E2240079 
       
N0623726 
       
E2240431 

- - 

 

- 279,200 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อยละ 
40 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 หมู่ที่ 2          
1 ก่อสร้างถังเก็บน้ า คสล. 

พร้อมระบบกรองน้ า 
เพื่อก่อสร้างถังเก็บน้ า 
คสล.พร้อมระบบกรอง
น้ าในหมู่บ้าน  

หมู่ที่ 2  
กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 5.00 ม.  
สูง 2.00 ม.  
พิกัด    N0627149 
          E2243323 

250,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ประชาชนในพ้ืนที่
ได้รับประโยชน์ และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

กองช่าง 
 
 
 

 

แบบ ผ.
01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่ 2          
2 ขุดบ่อขยะพร้อมเท

คอนกรีตรอบบ่อ 
เพื่อขุดบ่อขยะสาธารณะ
ของหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 2  
ณ ฌาปนสถาน 
กว้าง 25.00 ม. 
ยาว 25.00 ม.  
ลึกเฉลี่ย 4.00 ม. 
พิกัด 
N0626563 
       
E2243994 

- 286,00
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่ถูก
สุขลักษณะ 

กองช่าง 

3 ขยายเสียงตามสาย
พร้อมไฟฟ้าสาธารณะ 

เพื่อขยายเสียงตามสาย
พร้อมไฟฟ้าสาธารณะ 

หมู่ท่ี 2  
จ านวน 1 จุด 
พิกัด 
N0627700 
       
E2244630 
 

-  - 
 

250,00
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

- คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่ถูก
สุขลักษณะ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.
01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่ 2          
4 ก่อสร้างถนน คสล. 

เส้นป่าช้า 
เพื่อก่อสร้าง ถนน คสล.
เส้นป่าช้า 

หมู่ที่ 2 เส้นป่าช้า 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 140 00ม.  
หนา 0.15 ม.  
พิกัด  
N062730  
E2244202 
N0627104     
E2244488 
 
 

-  -  - 
 

294,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อยละ 
40 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

1 ก่อสร้างถนน คสล. 
เข้าสู่ ฌาปนสถาน 

เพื่อก่อสร้าง ถนน คสล.
เข้าสู่ ฌาปนสถาน 

หมู่ที่ 3  
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 135 ม.  
หนา 0.15 ม.  
พิกัด 
N0623396 
E2242484 
N0623417 
E2242578 
 
 
 

269,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - ประชาชน ร้อยละ 
90 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.
01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่ 3          
2 ก่อสร้างซ่อมแซมถนน

เข้าสู่พื้นท่ีการเกษตร 
เพื่อซ่อมแซมถนนเข้าสู่
พื้นท่ีการเกษตรโดยการ
ลงหินคลุกพร้อมปรับ
เกลี่ย 

หมู่ท่ี 3  
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 1,000 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.10 
ม.3  พิกัด 
N0624060 
E2242044     
N0624191    
E2242073 

- 259,00
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

- - ประชาชน ร้อยละ 
70 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 6 

เพื่อก่อสร้าง ถนน คสล.
ซอย 6 

หมู่ที่ 3 ซอย 6 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 135 ม.  
หนา 0.15 ม.  
พิกัด 
N0623539       
E2241957       
N2241969       
E2241970 

-  - 
 

269,00
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

- ประชาชน ร้อยละ 
90 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่ 3          
4 ก่อสร้างลานตากพืชผล

ทางการเกษตร  ซอย 4 
เพื่อก่อสร้างก่อสร้างลาน
ตากพืชผลทางการ
เกษตร ซอย 4 

หมู่ที่ 3 ซอย 4 
กว้าง 20.00 ม. 
ยาว 40.00 ม.  
หนา 0.10 ม.  
พิกัด 
N0623936 
       
E2241873 

- - - 270,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อยละ 
50 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 หมู่ที่ 4          
1 ก่อสร้างถนน คสล. 

ซอย 11/1 
เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 11/1 

หมู่ที่ 4  
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 130.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
พิกัด N0634322 
       E2233679 
       N0634463 
       E2233677   

259,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - ประชาชร ร้อยละ 
90 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.
01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่ 4          
2 ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน

ป่าไร่หลวง ซอย 4 
เพื่อก่อสร้างถนน คสล.
บ้านป่าไร่หลวง ซอย 4  

หมู่ท่ี 4 ป่าไร่หลวง  
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 140.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
พิกัด N0633936 
       E2233326 
       N0633959 
       E2233190  

- 294,00
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

- - ประชาชน ร้อยละ  
40 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
ห้วยเด่ือ(ป่าไร่หลวง) 
ซอยบ่อขยะ 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.
บ้านห้วยเด่ือ(ป่าไร่
หลวง) ซอยบ่อขยะ 

หมู่ท่ี 4 ป่าไร่หลวง  
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 135.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
พิกัด N0634460 
       E2233501 
       N0634459 
       E2233498 

-  - 269,00
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

- ประชาชน ร้อยละ  
70 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

4 ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 4  
จ านวน 1 จุด 
พิกัด 
N0633921 
       
E2233318 
        
 

-  - 
 

  - 
 

250,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

เกษตรกร ร้อยละ 
40 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.
01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่ 5          
1 ติดต้ังเสียงตามสายใน

หมู่บ้าน 
เพ่ือติดต้ังเสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 5 จ านวน 1 จุด 
พิกัด  N0622020 
        E2237887 
        N0622754 
        E2237168 

260,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - ประชาชน ร้อยละ 
80 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. 

เพ่ือก่อสร้างรางระบายน้ า
ล าเหมืองบ้านป่าตึง 

หมู่ที่ 5  
บ้านป่าตึง 
ปากกว้าง 1.00 ม. 
ยาว 150.00 ม. 
ก้นกว้าง 1.00 ม. 
ลึก 1.00 ม. 
หนา 0.10 เมตร 
พิกัด N0622378 
       E2237412 

 - 334,80
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

- - ประชาชน ร้อยละ 
80 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.
01 



80 
 

 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่ 5          
3 ก่อสร้างรางระบายน้ า 

คสล. 
เพ่ือก่อสร้างรางระบายน้ า
หัวและท้ายหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 5  บ้านป่าตึง 
หัวและทา้ยหมู่บ้าน 
ปากกว้าง 0.50 
ม. 
ยาว 540.00 ม. 
ก้นกว้าง 0.30 ม. 
ลึก 0.40 ม. 
หนา 0.07 เมตร 
พิกัด 
N0622043       
E2237395       
N0622751       
E2237180 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - 
 

- 300,00
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

- ประชาชน ร้อยละ 
80 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.
01 



81 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.ซอย 1 และซอย 
11 

เพ่ือกอ่สร้างรางระบาย
น้ า คสล.ซอย 1 และ
ซอย 11 

หมู่ท่ี 5  
ซ.1 และ ซ.11 
ปากกว้าง 0.50 ม. 
ยาวรวม 500.00 
ม. 
ก้นกว้าง 0.30 ม. 
ลึก 0.40 ม. 
หนา  0.07 เมตร 
พิกัดซอย  1 
N0622118 
E2237382 
N0622125 
E2237295 
พิกัดซอย  11 
N0623073 
E2237347 
N0623196 
E2237393 

- -  - 279,200 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อยละ 
60 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 หมู่ที่ 6          
1 ก่อสร้างถนน คสล. 

ซอย 1-3 
เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
ในหมู่บ้าน ซอย 1-3  

หมู่ที่ 6  
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 108.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
พิกัด N0621125 
       E2238040 
       N0621074 
       E2237934 

216,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - ประชาชน ร้อยละ 
70 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 



82 
 

 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่ 6          
2 ก่อสร้างซ่อมแซม

ถนนเข้าสู่พื้นท่ี
การเกษตร 

เพื่อซ่อมแซมถนนเข้าสู่
พื้นท่ีการเกษตรโดยการลง
หินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย 

หมู่ที่ 6  
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 1,000 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 
พิกัด N0621796 
       E2237468 
       N0621800 
       E2237139 

- 259,00
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

- - ประชาชน ร้อยละ 
60 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

3 ก่อสร้างถังเก็บน้ า 
คสล. พร้อมระบบ
กรองน้ า 

เพื่อก่อสร้างถังเก็บน้ า 
คสล.พร้อมระบบกรองน้ า
ในหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 6  
กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 5.00 ม.  
สูง 2.00 ม.  
พิกัด    N0621949          
E2237883 

 - 
 

- 250,00
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

- คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ประชาชนในพ้ืนที่
ได้รับประโยชน์ และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างคันดินพร้อม
เรียงหินคันดินกักเก็บ
น้ า หัวนา 

เพื่อก่อสร้างคันดินพร้อม
เรียงหินคันดินกักเก็บน้ า 
หัวนา 

หมู่ที่ 6  
กว้าง 8.00 ม. 
ยาว 20.00 ม.  
สูง    3.00 ม.  
พิกัด   N0621869 
         E2235401 

 - 
 

-  - 283,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ประชาชนในพ้ืนที่
ได้รับประโยชน์ และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.
01 



83 
 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่ 7          
1 ก่อสร้างอาคาร

อเนกประสงค์ 
เพื่อก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ซอยข้าง
วัด ศพด.เก่า เพื่อเอาไว้
เก็บของหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 7  
กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 12.00 ม. 
สูง   3.00 ม. 
พิกัด  N0620310 
        E2238450 

250,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - ประชาชน ร้อยละ 
100 ของหมู่บ้าน
ได้ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

2 ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
(ไฟฟ้าสาธารณะ)
ภายในหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 7 
จ านวน 1 จุด 
พิกัด N0620310 
        E2238450 
        

50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

 - 
 

  - 
 

- เกษตรกร ร้อยละ 
40 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยริมโขง 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
ในหมู่บ้าน ซอยริมโขง  

หมู่ที่ 7  
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 140.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
พิกัด  
N0620692 
E2238446 
N0620690 
E2238350 

 - 294,00
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

- - ประชาชน ร้อยละ 
40 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.
01 



84 
 

 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่ 7          
4 ขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่ 

ฌาปนสถาน 
เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่ 
ฌาปนสถาน ของหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 7 ฌาปนสถาน 
จ านวน 1 จุด 
พิกัด 
N0621184       
E2237756       
N0621116       
E2237639 

-  - 
 

250,00
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

- เกษตรกร ร้อยละ 
100 ของหมู่บ้าน
ได้ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างซ่อมแซมถนน 
เข้าสู่พื้นท่ีการเกษตร 
บริเวณหน้าวัด และ
ข้างสะพาน 

เพ่ือก่อสร้างซ่อมแซมถนน
เข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร โดย
การเทหินคลุกพร้อมปรับ
เกลี่ย 

หมู่ที่ 7  
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,000.00 ม. 
หนา 0.10 ม. 
พิกัดหน้าวัด       
       N0620694 
       E2238072 
       N0620635 

 E2237869 
พิกัดข้างสะพาน       
       N0620200 
       E2238057 
       N0620047 

 E2238127 
 
 
 

- -  - 
 

259,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อยละ 
50 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.
01 



85 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่ 8          
1 ก่อสร้างอาคาร

อเนกประสงค์สุสาน
บ้านสวนดอก 

เพื่อก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์สุสาน
บ้านสวนดอก 

หมู่ที่ 8  
กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 12.00 ม.  
สูง   3.00 ม. 
พิกัด  N0622750 
        E2244964 
 
 
 
 

250,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - ประชาชน ร้อยละ 
100 ของหมู่บ้าน
ได้ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

2 ขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่ 
ฌาปนสถาน 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าเข้า
สู่ ฌาปนสถาน ของ
หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 8 ฌาปนสถาน 
จ านวน 1 จุด 
พิกัด 
N0622750 
       
E2244964 
 

- 250,00
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

- - ประชาชน ร้อยละ 
100 ของหมู่บ้าน
ได้ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยไปหนองแสลบ 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยไปหนองแสลบ 

หมู่ที่ 8  
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 135.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
พิกัด N0623190 
       E2244420 
       N0623348 
       E2244412 

 - - 269,00
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

- ประชาชน ร้อยละ 
50 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 
 

 



86 
 

 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. ภายในหมู่บ้าน 

เพื่อก่อสร้างรางระบาย 
คสล. ภายในหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 8  
ปากกว้าง 0.05 ม. 
ยาวรวม 500.00 ม. 
ก้นกว้าง 0.30 ม. 
ลึก 0.40 ม. 
หนา 0.07 ม. 
พิกัด N0623190 
       E2244420 
       N0623348 
       E2244412 

 - -  - 
 

279,200 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อยละ 
50 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

1 ก่อสร้างถนน คสล.  
เส้นทางห้วยจะเอ้ ห้วย
ปูแอ  

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นทางห้วยจะเอ้ ห้วย
ปูแอ  

หมู่ที่ 9  
กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 140.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
พิกัด N0628908 
       E2237837 
       N0628908 
       E2237834 

200,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - ประชาชน ร้อยละ 
80 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 3  
 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 3  

หมู่ที่ 9  
กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 100.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
พิกัด N0628532 
       E2238285 
      N0628520 
       E2238383 

- 168,00
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

-  - ประชาชน ร้อยละ 
40 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.
01 



87 
 

 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่ 9          
3 ก่อสร้างวางท่อระบาย

น้ า คสล. เข้าสู่พื้น
การเกษตรเส้นทางห้วย
จะเอ้ ห้วยน้ ายาบ  
ห้วยกว๊าน 

เพื่อก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า คสล. เข้าสู่
พื้นการเกษตรเส้นทาง
ห้วยจะเอ้ ห้วยน้ ายาบ 
ห้วยกว๊าน 

หมู่ที่ 9  
จ านวน  5  จุด 
ขนาดท่อØ 0.60 ม. 
พิกัด N0629044 
       E2237872 
 

 - 
 

- 250,00
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

- ประชาชน ร้อยละ 
70 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างฝายน้ าล้นเก็บ
กักน้ า ฝายเก็บน้ าห้วย
กว๊าน 

เพื่อก่อสร้างฝายน้ าล้น
เก็บกักน้ า ฝายเก็บน้ า
ห้วยกว๊าน 

หมู่ที่ 9  
ก้นกว้าง  3.50 ม. 
ยาว      12.00 ม. 
คันกว้าง  0.30 ม. 
สูง         1.20 ม. 
พิกัด   N0630788 
         E2237658 
 

 - - - 240,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อยละ 
70 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 หมู่ที่ 10          
1 ขุดบ่อขยะ เพ่ือขุดบ่อขยะสาธารณะ 

ของหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 10  
กว้าง 50.00 ม.  
ยาว 50.00 ม. 
ลึก 2.00 ม. 
พิกัด N0620013 
       E2237226 
 

237,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - ประชาชน ร้อยละ 
40 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.
01 



88 
 

 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่ 10          
2 ก่อสร้างถนน คสล. 

ซอย 6 และซอย 9 
เพื่อก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 10  
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 140.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
พิกัดซอย 6      
       N0620070 
       E2236480 
       N0620021 
       E2236431 
พิกัดซอย 9      
       N0619910 
       E2236614 
       N0619949 
       E2236607 
 

- 294,00
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

- - เกษตรกร ร้อยละ 
40 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างซ่อมแซมถนน
เข้าสู่พื้นท่ีการเกษตร 

เพื่อก่อสร้างซ่อมแซม
ถนนเข้าสู่พื้นท่ี
การเกษตร  
สายสะพานน้ าปง 

หมู่ที่ 10  
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,200.00 ม. 
หนา 0.10 ม. 
พิกัด N0620190 
       E2236550 
       N0620338 
       E2236441 
 

- - 232,00
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

- ประชาชน ร้อยละ 
70 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.
01 



89 
 

 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่ 10          
4 จัดท าแนวเขตป้องกัน

การบุกรุกป่าชุมชน 
เพื่อจัดท าแนวเขต
ป้องกันการบุกรุกป่า
ชุมชน 

หมู่ที่ 10  
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,200.00 ม. 
ลึก  0.10 ม. 
พิกัด N0620286 
       E2236613 
 

- -  - 
 

219,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อยละ 
70 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

เพ่ือป้องกันการบุกรุก
ป่าชุมชนของ
ประชาชน 

กองช่าง 

 หมู่ที่ 11          
1 ขยายเขตไฟฟ้า  เพื่อขยายเขตไฟฟ้า 

ซอย 3,7,8,10,13, 
หน้าซอย 10  

หมู่ที่ 11 จ านวน 1
จุด 
พิกัด N0627332 
       E2233038 

150,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - ประชาชน ร้อยละ 
60 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนน คสล. 
เขต 2 ต่อจากเส้นทาง
เก่า 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
เขต 2 ต่อจากเส้นเก่า 

หมู่ที่ 11  
กว้าง 3.00 ม.  
ยาว 120.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
พิกัด N0628232 
       E2233220 
      N0628192 
       E2233267 
 

192,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

 - - - ประชาชน ร้อยละ 
60 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.
01 



90 
 

 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่ 11          
3 ก่อสร้างถนน คสล. 

ซอยเข้าศาลเจ้าพ่อ
ขุนแผน 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยเข้าศาลเจ้าพ่อ
ขุนแผน 

หมู่ที่ 11  
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 135.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
พิกัด N0628214 
       E2233126 
      N0628275 
       E2233033 

 - 
 

269,00
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

 - - ประชาชน ร้อยละ 
60 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ 

เพื่อก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ ของ
หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 11  
กว้าง 10.00 ม.  
ยาว 12.00 ม. 
สูง   3.20 ม. 
พิกัด N0628438 
       E2233289 

- - 300,00
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

 - ประชาชน ร้อยละ 
100 ของหมู่บ้าน
ได้ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยวัดจ้ือหมิง 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยวัดจ้ือหมิง 

หมู่ที่ 11  
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 140.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
พิกัด N0627307 
       E2232972 
      N0627333 
       E2232877 

 - 
 

 -  - 294,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อยละ 
60 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.
01 



91 
 

 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่ 12          
1 ก่อสร้างถนน คสล. 

ซอยอาข่า 
เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยอาข่า 

หมู่ที่ 12  
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 110.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
พิกัด N0629305 
       E2233684 
      N0629282 
       E2233770 

220,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

 - - - ประชาชน ร้อยละ 
50 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

2 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยกลางบ้าน (ใหม่ศิริ
พัฒนา) 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยกลางบ้าน 

หมู่ที่ 12  
กว้าง   4.00 ม.  
ยาว 120.00 ม. 
หนา    0.15 ม. 
พิกัด N0631551 
       E2233167 
      N0631458 
       E2233193 

239,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

 - - - ประชาชน ร้อยละ 
60 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

3 ก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ ณ 
ฌาปนสถาน บ้านห้วย
ข่อยหล่อย 

เพื่อก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ณ ฌาปน
สถาน ของหมู่บ้านห้วย
ข่อยหล่อย 

หมู่ที่ 12 ณ ฌาปน
สถาน บ้านห้วยข่อย
หล่อย 
กว้าง 5.00 ม.  
ยาว 12.00 ม. 
สูง    3.00 ม. 
พิกัด N0629487 
       E2233621 

- 250,00
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

- - ประชาชน ร้อยละ 
90 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 
 
 
 

 

 

แบบ ผ.
01 



92 
 

 
 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่ 12          
4 ก่อสร้างศาลา

อเนกประสงค์ ณ ฌาปน
สถาน บ้านห้วยข่อย
หล่อย(ใหม่ศิริพัฒนา) 

เพื่อก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ณ ฌาปน
สถาน ของหมู่บ้านห้วย
ข่อยหล่อย(ใหม่ศิริ
พัฒนา) 

หมู่ที่ 12 ณ ฌาปน
สถาน บ้านห้วยข่อย
หล่อย(ใหม่ศิริพัฒนา) 
กว้าง 5.00 ม.  
ยาว 12.00 ม. 
สูง 3.00 ม. 
พิกัด N0629237 
       E2233423 

- 250,00
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

- - ประชาชน ร้อยละ 
90 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

5 ขยายเสียงตามสาย 
บ้านห้วยข่อยหล่อย 

เพื่อขยายเสียงตามสาย
ภายในบ้านห้วยข่อย
หล่อย 

หมู่ท่ี 12  
จ านวน 1 จุด 
พิกัด 
N0631311 
       
E2232816 
 

-  - 
 

190,00
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

- คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

6 ขยายเสียงตามสาย 
บ้านห้วยข่อยหล่อย 
(ใหม่ศิริพัฒนา) 

เพื่อขยายเสียงตามสาย
ภายในบ้านห้วยข่อย
หล่อย(ใหม่ศิรพัฒนา) 

หมู่ท่ี 12  
จ านวน 1 จุด 
พิกัด 
N0631553 
       
E2233156 

-  - 
 

190,00
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

- คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.
01 



93 
 

 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่ 12          
7 ก่อสร้างรางระบาย คสล. 

ในหมู่บ้าน บ้านห้วยข่อย
หล่อย 

เพื่อก่อสร้างรางระบาย 
คสล.ภายในบ้านห้วย
ข่อยหล่อย 

หมู่ท่ี 12  
ปากกว้าง 0.50 ม. 
ยาวรวม 250.00 
ม. 
ก้นกว้าง 0.30 ม. 
ลึก  0.40 ม. 
หนา 0.07 ม. 
พิกัด 
N0629475       
E2233615 

-  - 
 

 - 
 

144,100 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างรางระบาย คสล. 
ในหมู่บ้าน บ้านห้วยข่อย
หล่อย (ใหม่ศิริพัฒนา) 

เพื่อก่อสร้างรางระบาย 
คสล.ภายในบ้านห้วย
ข่อยหล่อย (ใหม่ศิริ
พัฒนา) 

หมู่ท่ี 12  
ปากกว้าง 0.50 ม. 
ยาวรวม 250.00 
ม. 
ก้นกว้าง 0.30 ม. 
ลึก  0.40 ม. 
หนา 0.07 ม. 
พิกัด 
N0631553 
       
E2233156 

-  - 
 

 - 
 

144,100 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.
01 



94 
 

 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่ 13          
1 ก่อสร้างถนน คสล.เข้า

สู่พื้นท่ีการเกษตร 
เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
เข้าสู่พื้นท่ีการเกษตร 
เข้าซอยตรงข้ามทาง
ขึ้น ศพด. 

หมู่ที่ 13 กว้าง 4.00 
ม. ยาว 140.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
พิกัด N0625803 
       E2234625 
      N0625940 
       E2234685 

279,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

 - - - ประชาชน ร้อยละ 
60 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

2 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. 

เพื่อก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล. ในหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 13  
ปากกว้าง 0.50 ม.  
ยาวรวม 500.00 ม. 
ก้นกว้าง 0.30 ม. 
ลึก 0.40 ม. 
หนา 0.07 ม. 
พิกัด N0625612 
       E2234592 

 - 
 

279,20
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

- - ประชาชน ร้อยละ 
80 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

3 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน ซอย
ตรงข้าม ศพด. 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้าน ซอย
ตรงข้าม ศพด. 

หมู่ที่ 13  
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 135.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
พิกัด N0625940 
       E2234685 
      N0626134 
       E2234827 
 

 - 
 

 - 269,00
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

- ประชาชน ร้อยละ 
60 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.
01 



95 
 

 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่ 13          
4 ขุดลอกหน้าฝาย เพื่อขุดลอกหน้าฝาย

เพื่อการอุปโภค-บริโภค 
หมู่ที่ 13  
ปริมาณงาน  
5,800 ลบ.ม. 
พิกัด N0625248 
       E2234878 

- -  - 275,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อยละ 
80 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 หมู่ที่ 14          
1 ก่อสร้างถนน คสล.เข้า

สู่พื้นท่ีการเกษตร 
เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
เข้าสู่พื้นท่ีการเกษตร 
สายทางห้วยโป่ง,หนอง
ผัม 

หมู่ที่ 14 กว้าง 4.00 
ม. ยาว 140.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
พิกัด N0623655 
       E2239657 
      N0623707 
       E2239511 

279,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

 - - - ประชาชน ร้อยละ 
60 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

2 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยกลางบ้าน  

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยกลางบ้าน 

หมู่ที่ 14 
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 140.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
พิกัด  
N0623309 
E2240072 
N0623302 
E2240077 
 

 - 
 

294,00
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

- - ประชาชน ร้อยละ 
50 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

 
 
 

แบบ ผ.
01 



96 
 

 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่ 14          
3 ก่อสร้างถนน คสล. 

เข้าสู่บ่อขยะ  
เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
เข้าสู่บ่อขยะหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 14 
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 135.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
พิกัด N0624178 
       E2239905 
      N0623838 
       E2239843 

 - 
 

 - 269,00
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

- ประชาชน ร้อยละ 
80 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

4 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยโรงเรียนเทศบาล
ต าบลบ้านแซว 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยโรงเรียนเทศบาล
ต าบลบ้านแซว 

หมู่ที่ 14 ซ.โรงเรียน 
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 140.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
พิกัด N0623254 
       E2240279 
      N0623413 
       E2240198 

 - 
 

 -  - 
 

294,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อยละ 
70 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

 หมู่ที่ 15          
1 ก่อสร้างหลังคาครอบ

ลานอเนกประสงค์ 
เพ่ือก่อสร้างหลังคาครอบ
ลานอเนกประสงค์ บ้าน
หัวกว๊าน 

หมู่ที่ 15  
จ านวน 1 หลัง 
กว้าง   10.00 ม. 
ยาว    12.00 ม. 
สูง       4.00 ม. 
พิกัด N0622752 
       E2238927 
 

200,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

 - - - ประชาชน ร้อยละ 
60 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.
01 



97 
 

 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 หมู่ที่ 15          
2 ก่อสร้างถนน คสล. 

ซอย 3 
เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 3 

หมู่ที่ 15 ซอย 3 
กว้าง 4.00 ม.  
ยาว  140.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
พิกัด N0623497 
       E2238623 
      N0623500 
       E2238506 

 - 294,00
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

- - ประชาชน ร้อยละ 
40 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

3 ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ 

เพ่ือก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ เพ่ือเป็น
ศูนย์พัฒนาอาชีพให้
ประชาชน 

หมู่ที่ 15  
จ านวน 1 หลัง 
กว้าง  5.00 ม. 
ยาว   12.00 ม. 
สูง     3.00 ม. 
พิกัด N0623119 
       E2238602 

 - 
 

 - 300,00
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

- ประชาชน ร้อยละ 
80 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

4 ขุดเจาะบ่อบาดาลใน
หมู่บ้าน 

เพื่อเพิ่มแหล่งน้ าเพื่อการ
อุปโภค-บริโภค ประจ า
หมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 15 
ในหมู่บ้าน  
จ านวน 1 จุด 
พิกัด 
N0623099 
    E2238569 

 

 - 
 

- - 250,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ประชาชนในพ้ืนที่
ได้รับประโยชน์ และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.
01 



98 
 

 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 ศูนยเ์ดก็เล็ก หมู่ที่ 1          
1 ติดต้ังเหล็กดัดหน้าต่าง

อาคาร ศพด. 
บ้านแซว  

เพื่อจ้างเหมาติดต้ัง
เหล็กดัดหน้าต่าง
อาคาร ศพด.บ้านแซว 
หมู่ท่ี 1 

ศพด.บ้านแซว หมู่ 1 
พิกัด N06233946 
       E2233384 
      

40,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

 - 
 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ได้รับความปลอดภัย
ต่อนักเรียนและ
ครูผูส้อน 

กองช่าง 
 

 

2 ปรับปรุงต่อเติมหลังคา 
ระหว่างอาคาร 2 ด้าน 

เพื่อจ้างเหมาปรับปรุง
ต่อเติมหลังคาระหว่าง
อาคาร  
ศพด. 2 ด้าน 
 

ศพด.บ้านแซว หมู่ 1 
กว้าง  6.00  เมตร 
ยาว   8.00  เมตร 
สูง     4.00  เมตร 
พิกัด N06233946 
       E2233384 

170,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

 -  - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

3 ถมดินปรับพื้นท่ีหลัง 
อาคาร 

เพื่อจ้างเหมาถมดิน
ปรับพื้นท่ีหลังอาคาร 
ศพด. 

ศพด.บ้านแซว หมู่ 1 
พิกัด N06233946 
       E2233384 
 

50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

-  - 
 

 - 
 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 ศูนยเ์ดก็เล็ก หมู่ที่ 3          
1 เปล่ียนกระเบ้ือง

หลังคาอาคาร ศพด. 
เพื่อจ้างเหมาเปล่ียน
กระเบ้ืองหลังคาอาคาร 
ศพด. หมู่ 3 

ศพด.บ้านท่าขันทอง 
หมู่ 3  
ขนาด 8 x 11 เมตร 
พิกัด N0623130 
       E2242404 
       
 

40,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

 - 
 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ได้รับความปลอดภัย
ต่อนักเรียนและ
ครูผูส้อน 

กองช่าง 
 
 

 
 

แบบ ผ.
01 



99 
 

 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 ศูนยเ์ดก็เล็ก หมู่ที่ 4          
1 ติดต้ังเหล็กดัดหน้าต่าง

อาคาร ศพด. 
บ้านห้วยเด่ือ  

เพื่อจ้างเหมาติดต้ัง 
เหล็กดัดหน้าต่าง
อาคาร ศพด.บ้านห้วย
เด่ือ หมู่ท่ี 4 

ศพด.บ้านห้วยเด่ือ 
หมู่ 4 
พิกัด N06233986 
       E2233384 
       
 

40,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

 - 
 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ได้รับความปลอดภัย
ต่อนักเรียนและ
ครูผูส้อน 

กองช่าง 
 
 

 
 

2 ปรับปรุงต่อเติมหลังคา 
ระหว่างอาคาร 2 ด้าน 

เพื่อจ้างเหมาปรับปรุง
ต่อเติมหลังคาระหว่าง
อาคาร ศพด. หมู่ 4  
2 ด้าน 
 

ศพด.บ้านห้วยเด่ือ 
หมู่ 4 
กว้าง  6.00  เมตร 
ยาว   8.00  เมตร 
สูง    4.00  เมตร 
พิกัด N06233946 
       E2233384 
 

 
170,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

 

 - 
 

 - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

3 ถมดินปรับพื้นท่ีหลัง 
อาคาร 

เพื่อจ้างเหมาถมดิน
ปรับพื้นท่ีหลังอาคาร 
ศพด. หมู่ 4 

ศพด.บ้านห้วยเด่ือ 
หมู่ 4 
พิกัด N06233946 
       E2233384 
 

50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

-  -  - 
 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.
01 



100 
 

 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 ศูนยเ์ดก็เล็ก หมู่ที่ 5          
1 ก่อสร้างโรงอาหาร 

ศพด.บ้านป่าตึง 
เพื่อจ้างเหมาก่อสร้าง
โรงอาหาร ศพด.บ้าน
ป่าตึง หมู่ 5 

ศพด.บ้านป่าตึง หมู่ 5  
กว้าง  3.00  เมตร 
ยาว   8.40  เมตร 
สูง    2.00  เมตร 
พิกัด N0622321 
       E2237550 

180,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

 - 
 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ได้รับความสะดวก
ถูกต้องตาม
สุขลักษณะต่อ
นักเรียนและครูผู้สอน 

กองช่าง 
 
 

 
 

2 เทพื้นซีเมนต์บริเวณ
เครื่องเล่นสนาม 

เพื่อจ้างเหมาเทพื้น
ซีเมนต์บริเวณเครื่อง
เล่นสนาม ศพด.บ้าน
ป่าตึง หมู่ท่ี 5 

ศพด.บ้านป่าตึง หมู่ 5 
กว้าง 10.00  เมตร 
ยาว   12.00 เมตร 
หนา  0.10  เมตร 
พิกัด N0622321 
       E2237550 
 

 40,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

 - - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ได้รับความปลอดภัย
ต่อนักเรียนและ
ครูผูส้อน 

กองช่าง 
 
 

 
 

 ศูนยเ์ดก็เล็ก หมู่ที่ 10          
1 มุ่งหลังคาเช่ือมอาคาร เพื่อจ้างเหมามุงหลังคา

เช่ือมอาคาร ศพด.บ้าน
สันทรายกองงาม หมู่ท่ี 
10 

ศพด.บ้านสันทราย
กองงาม  หมู่ 10 
กว้าง  1.50  เมตร 
ยาว   15.00 เมตร 
พิกัด N0619391 
       E2236998 

120,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

 -  - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 
 

ได้รับความปลอดภัย
ต่อนักเรียนและ
ครูผูส้อน 

กองช่าง 

2 ต่อเติมสถานท่ีแปรงฟัน เพื่อจ้างเหมาต่อเติม
สถานท่ีแปรงฟัน ศพด. 
หมู่ 10 

ศพด.บ้านสันทราย
กองงาม หมู่ 10 
พิกัด N0619391 
       E2236998 
 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

-  - 
 

 - 
 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 
 

ได้รับความสะดวก
ถูกต้องตาม
สุขลักษณะต่อ
นักเรียนและครูผู้สอน 

กองช่าง 

แบบ ผ.
01 



101 
 

 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 ศูนยเ์ดก็เล็ก หมู่ที่ 10          
3 ปูตัวหนอนทางเดิน 

 
เพื่อจ้างเหมาปูตัว
หนอนทางเดิน 
ศพด.บ้านแม่สันทราย
กองงาม หมู่ 10 

ศพด.บ้านสันทราย
กองงาม หมู่ 10 
กว้าง  1.50  เมตร 
ยาว   23.50 เมตร 
พิกัด N0619391 
       E2236998 

30,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

 - 
 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ได้รับความปลอดภัย
ต่อนักเรียนและ
ครูผูส้อน 

กองช่าง 
 
 

 

4 ซ่อมแซมหลังคา เพื่อจ้างเหมาซ่อมแซม
หลังคา ศพด. 
บ้านสันทรายกองงาม 
หมู่ 10 

ศพด.บ้านสันทราย
กองงาม  หมู่ 10 
กว้าง  24.00  เมตร 
ยาว   10.40 เมตร 
พิกัด N0619391 
       E2236998 

 30,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

 - - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ได้รับความปลอดภัย
ต่อนักเรียนและ
ครูผูส้อน 

กองช่าง 
 
 

 
 

 ศูนยเ์ดก็เล็ก หมู่ที่ 11          
1 ติดต้ังประตูมุ้งลวด เพื่อจ้างเหมาติดต้ัง

ประตูมุ้งลวด ศพด.  
หมู่ 11 

ศพด.บ้านแมแ่อบ 
หมู่ 11 
พิกัด N0627972 
       E2233292 
 

40,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

 -  - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 
 

ได้รับความปลอดภัย
ต่อนักเรียนและ
ครูผูส้อน 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างโรงอาหารพร้อม
ห้องครัวและอ่างล้าง
หน้าแปรงฟัน 

เพื่อจ้างเหมาก่อสรา้งโรง
อาหารพร้อมห้องครัว
และอ่างล้างหน้าแปรง
ฟัน ศพด. หมู่ 11 

ศพด.บ้านแมแ่อบ 
หมู่ 11 
พิกัด N0627972 
       E2233292 
 

170,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

-  - 
 

 - 
 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 
 

ได้รับความสะดวก
ถูกต้องตาม
สุขลักษณะต่อ
นักเรียนและครูผู้สอน 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.
01 



102 
 

 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 ศูนยเ์ดก็เล็ก หมู่ที่ 11          
3 มุงหลังคาสนามเด็ก

เล่น ศพด.บ้านแม่แอบ 
 

เพื่อจ้างเหมามุงหลังคา
สนามเด็กเล่น ศพด.
บ้านแม่แอบ หมู่ 11 

ศพด.บ้านแมแ่อบ 
หมู่ 11  
พิกัด N0622321 
       E2237550 

50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

 - 
 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ได้รับความปลอดภัย
ต่อนักเรียนและ
ครูผูส้อน 

กองช่าง 
 
 

 
4 ปรับปรุงอาคาร ศพด.

ก่อฉาบด้านข้างและ
ระหว่างกลางห้องเรียน 

เพื่อจ้างเหมาปรับปรุง
อาคาร ศพด.ก่อฉาบ
ด้านข้างและระหว่าง
กลางห้องเรียนศพด.
บ้านแม่แอบ หมู่ 11 
 

ศพด.บ้านแมแ่อบ 
หมู่ 11 
พิกัด N0627972 
       E2233292 
 

 80,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

 - - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ได้รับความปลอดภัย
ต่อนักเรียนและ
ครูผูส้อน 

กองช่าง 
 
 

 
 

 ศูนยเ์ดก็เล็ก หมู่ที่ 13          
1 เทพื้นซีเมนต์บริเวณ

เครื่องเล่นสนาม  
เพื่อจ้างเหมาเทพื้น 
ซีเมนต์บริเวณเครื่อง
เล่นสนาม ศพด.บ้าน
ห้วยน้ าเย็น หมู่ 13 

ศพด.บ้านห้วยน้ าเย็น 
หมู่ 13 
พิกัด N0625595 
       E2234337 
 

 20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

 - - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ได้รับความปลอดภัย
ต่อนักเรียนและ
ครูผูส้อน 

กองช่าง 
 
 

 
 

2 ปูพื้นกระเบ้ืองห้องครัว  เพื่อจ้างเหมาปูพื้น
กระเบ้ืองห้องครัว 
ศพด.บ้านห้วยน้ าเย็น 
หมู่ 13 

ศพด.บ้านห้วยน้ าเย็น 
หมู่ 13 
พิกัด N0625595 
       E2234337 
 

 30,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

 - - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ได้รับความปลอดภัย
ต่อนักเรียนและ
ครูผูส้อน 

กองช่าง 
 
 

 
 

 

แบบ ผ.
01 



103 
 

 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 ปรับปรุงต่อเติมหลังคา
ระหว่างเช่ือมอาคาร 
ศพด.บ้านห้วยน้ าเย็น 
 

เพื่อจ้างเหมามุงหลังคา
เช่ือมอาคาร ศพด.บ้าน
ห้วยน้ าเย็น หมู่ 13 

ศพด.บ้านห้วยน้ าเย็น 
หมู่ 13 
พิกัด N0625595 
       E2234337 
 

40,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

 - 
 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ได้รับความปลอดภัย
ต่อนักเรียนและ
ครูผูส้อน 

กองช่าง 
 
 

 

4 ก่อสร้างศาลาท่ีพัก
ผู้ปกครองนักเรียน 

เพื่อจ้างเหมาก่อสร้าง
ศาลาท่ีพักผู้ปกครอง
นักเรียน ศพด.บ้าน
ห้วยน้ าเย็น หมู่ 13 

ศพด.บ้านห้วยน้ าเย็น 
หมู่ 13 
กว้าง  3.00  เมตร 
ยาว    3.00  เมตร 
สูง     2.50  เมตร 
พิกัด N0625595 
       E2234337 
 

 30,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

 - - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ได้รับความปลอดภัย
ต่อนักเรียนและ
ครูผูส้อน 

กองช่าง 
 
 

 
 

5 เทพื้นซีเมนต์บริเวณ
เครื่องเล่นสนาม  

เพื่อจ้างเหมาเทพื้น 
ซีเมนต์บริเวณเครื่อง
เล่นสนาม ศพด.บ้าน
ห้วยน้ าเย็น หมู่ 13 

ศพด.บ้านห้วยน้ าเย็น 
หมู่ 13 
พิกัด N0625595 
       E2234337 
 

 20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

 - - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ได้รับความปลอดภัย
ต่อนักเรียนและ
ครูผูส้อน 

กองช่าง 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.
01 



104 
 

 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 ศูนยเ์ดก็เล็ก หมู่ที่ 13          
2 ปูพื้นกระเบ้ืองห้องครัว  เพื่อจ้างเหมาปูพื้น

กระเบ้ืองห้องครัว 
ศพด.บ้านห้วยน้ าเย็น 
หมู่ 13 

ศพด.บ้านห้วยน้ าเย็น 
หมู่ 13 
พิกัด N0625595 
       E2234337 
 

 30,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

 - - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ได้รับความปลอดภัย
ต่อนักเรียนและ
ครูผูส้อน 

กองช่าง 
 
 

 
 

 เทศบาลต าบลบ้านแซว          
1 ก่อสร้างถนน คสล. 

(รอบอาคาร ทต.บ้าน
แซว หลังใหม่) 
 

เพื่อจ้างเหมาก่อสร้าง
ถนน คสล.  
(รอบอาคาร ทต.บ้าน
แซว หลังใหม่) 
 

เทศบาลต าบลบ้าน
แซว หลังใหม ่
กว้าง  5.00  เมตร 
ยาว   200.00 เมตร 
หนา   0.15  เมตร 
พิกัด N0624379 
       E2241271 

500,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

 - 
 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยต่อ
ประชาชนและต่อ
พนักงานเจ้าหน้าท่ี 

กองช่าง 
 
 

 

2 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. (ตัวยู + ฝาปูน) 

เพื่อจ้างเหมาก่อสร้าง
รางระบายน้ า คสล. 
(ตัวยู + ฝาปูน) 

เทศบาลต าบลบ้าน
แซว หลังใหม ่
ปากกว้าง  0.40 
เมตร 
ยาว   230.00 เมตร 
ก้นกว้าง  0.10  
เมตร 
พิกัด N0624379 
       E2241271 

 
500,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

 - - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 
 

 
 

 
 

แบบ ผ.
01 



105 
 

 
 
 

 
 

ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อขยายเขตไฟฟ้า เพื่อ
ใช้งานภายในส านักงาน
เทศบาลต าบลบ้านแซว  
หลังใหม่ 

เทศบาลต าบลบ้าน
แซว หลังใหม ่
จ านวน  1  จุด 
พิกัด N0624379 
       E2241271 

 
300,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

 - - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างระบบประปา
หอถังสูง พร้อมถัง
กรองน้ า 

เพื่อจ้างเหมาก่อสรา้ง
ระบบประปาหอถังสูง 
พร้อมถังกรองน้ า เพื่อใช้
งานภายในส านักงาน
เทศบาลต าบลบ้านแซว  
หลังใหม่ 

เทศบาลต าบลบ้าน
แซว หลังใหม ่
ขนาด 10 ลบ.ม. 
พิกัด N0624379 
       E2241271 
 

 
320,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

 - - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 
 

 
 

5 เจาะบ่อบาดาล จ้างเหมาเจาะบ่อ
บาดาล เพื่อใช้ภายใน
เทศบาลต าบลบ้านแซว 

เทศบาลต าบลบ้าน
แซว หลังใหม ่
จ านวน  1  บ่อ 
พิกัด N0624379 
       E2241271 

320,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

 - 
 

- - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
 
 

 

6 ก่อสร้างป้ายเทศบาล
ต าบลบ้านแซว 

จ้างเหมาก่อสร้างป้าย
เทศบาลต าบลบ้านแซว 
หลังใหม่ 

เทศบาลต าบลบ้าน
แซว หลังใหม ่
กว้าง  2.00 เมตร 
ยาว   8.00 เมตร 
พิกัด N0624379 
       E2241271 

 
200,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

 - - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 
 

 
 

 

แบบ ผ.
01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 จัดซื้อรถกระเช้า 
อเนกประสงค์ 

เพื่อจัดซื้อรถกระเช้า 
อเนกประสงค์ เพื่อใช้
ประโยชน์ทางราชการ
และการบริการ
ประชาชนในพื้นท่ี 

เทศบาลต าบลบ้าน
แซว  
จ านวน  1  คัน 

2,500,00
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

 - - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างลานจอดรถ   
ผู้มาติดต่อราชการ  

เพื่อจ้างเหมาก่อสร้าง
ลานจอดรถ ผู้มาติดต่อ
ราชการ เทศบาลต าบล
บ้านแซว หลังใหม่ 
 

เทศบาลต าบลบ้าน
แซว หลังใหม ่
กว้าง  4.00 เมตร 
ยาว   15.00 เมตร 
สูง      3.00 เมตร 
จ านวน 2 หลัง 
พิกัด N0624379 
       E2241271 

500,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

 - - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 
 

 
 

๙ โครงการติดต้ัง
ไฟสัญญาณต าบลบ้าน
แซว 

เพื่อความปลอดภัย
ให้แก่ประชาชน 

หมู่ 1-15 50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

 - - - คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

10 โครงการซ่อมแซม 
ปรับปรุง ถนน ราง
ระบายน้ า ส่ิงก่อสร้าง 
ส่ิงสาธารณูปโภค 

เพื่อจ้างเหมาซ่อมแซม 
ปรับปรุงถนน ราง
ระบายน้ า ส่ิงก่อสร้าง 
ส่ิงสาธารณูปโภค 

หมู่ 1 - ๑๕ 500,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(ทต.) 
งบ

โดยประมาณ 

500,000 
(ทต.) 
งบ

โดยประมาณ 

500,000 
(ทต.) 
งบ

โดยประมาณ 

คกก.ตรวจรับงาน
จ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีปัญหาและ
ข้อท้วงติง 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.
01 
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โครงการโรงเรียนเทศบาลต าบลบ้านแซว 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ต่อเติมโรงอาหารและ
จัดท าห้องครัว 
 

เพื่อด าเนินการต่อเติม
โรงอาหารและจัดท า
ห้องครัว  

โรงเรียนเทศบาล
ต าบลบ้านแซว 
กว้าง  6.00  เมตร 
ยาว   14.00  เมตร 
สูง     3.00  เมตร 
พิกัด N0623419 
       E2240211 

250,000 
ทต. 

งบโดยประมาณ 
 
 

- -  - 
 

คกก.ตรวจรับงานจ้าง
ตรวจรับงานโดยไม่มี
ปัญหาและข้อท้วงติง 

มีห้องครัวส าหรับใช้
ในการประกอบ
อาหารให้กับครูและ
นักเรียน 

ทต.บ้านแซว/
เจ้าของ
งบประมาณ 

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
สถานศึกษา (ถมพื้นท่ี) 

เพ่ือด าเนินปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายใสถานศึกษา 
(ถมพื้นท่ี) 

พ้ืนที่โรงเรียน
เทศบาลต าบลบ้าน
แซว 
กว้าง  48.00  เมตร 
ยาว   86.00  เมตร 
พิกัด N0623464 
       E2240313 

200,000 
ทต. 

งบโดยประมาณ 
 

- -  - 
 

คกก.ตรวจรับงานจ้าง
ตรวจรับงานโดยไม่มี
ปัญหาและข้อท้วงติง 

โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมเป็น
ระเบียบสวยงาม เป็น
ที่พึงพอใจของ
ผู้ปกครองและชุมชน 

ทต.บ้านแซว/
เจ้าของ
งบประมาณ 

3 ก่อสร้างรั้วโรงเรียน เพ่ือด าเนินการก่อสร้าง
รั้วโรงเรียน  

โรงเรียนเทศบาล
ต าบลบ้านแซว 
ยาว   45.00  เมตร 
สูง        1.50  เมตร 
พิกัด N0623340 
       E2240387 

100,000 
ทต. 

งบโดยประมาณ 
 

- - - คกก.ตรวจรับงานจ้าง
ตรวจรับงานโดยไม่มี
ปัญหาและข้อท้วงติง 

โรงเรียนมีรั้วที่
แข็งแรงปลอดภัย 
เกิดความปลอดภัย
ต่อนักเรียน ครู 
บุคลากร 

ทต.บ้านแซว/
เจ้าของ
งบประมาณ 
 

 
 
 

แบบ ผ.
01 
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โครงการโรงเรียนเทศบาลต าบลบ้านแซว 
 

ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 ก่อสร้างป้ายโรงเรียน เพื่อด าเนินการ
ก่อสร้างป้ายโรงเรียน 
จ านวน 2 จุด 

โรงเรียนเทศบาล
ต าบลบ้านแซว 
กว้าง   2.00  เมตร 
ยาว     6.00  เมตร 
พิกัด N0623300 
       E2240266 

100,000 
ทต. 

งบโดยประมาณ 
 

- - - เพ่ือประชาสัมพันธ์
โรงเรียนให้เด่น 
สง่า สวยงาม 

โรงเรียนมีป้ายชื่อที่
แข็งแรงและสวยงาม 
 

ทต.บ้านแซว/
เจ้าของ
งบประมาณ 

5 ปรับปรุงสนามเด็กเล่น 
พร้อมเทลานคอนกรีต 

เพื่อด าเนินการ
ปรับปรุงสนามเด็กเล่น
พร้อมเทลานคอนกรีต 

สนามเด็กเล่น
โรงเรียนเทศบาล
ต าบลบ้านแซว 
กว้าง   6.60  เมตร 
ยาว   12.00  เมตร 
หนา    0.10  เมตร 
พิกัด N0623455 
       E2240239 

100,000 
ทต. 

งบโดยประมาณ 
 

 - - - เพื่อให้เด็กนักเรียนมี
พื้นที่ส าหรับเล่นและ
จัดประสบการณ์ที่
เหมาะสมกับเด็ก
ปฐมวัย 

มีสนามเด็กเล่น
ส าหรับเด็กปฐมวัยที่
เอ้ือต่อการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้
ของเด็ก 

ทต.บ้านแซว/
เจ้าของ
งบประมาณ 

6 ก่อสร้างถนน คสล. 
ในโรงเรียนเทศบาล
ต าบลบ้านแซว 
 

เพื่อด าเนินการ
ก่อสร้างถนน คสล. 
ในโรงเรียนเทศบาล
ต าบลบ้านแซว 
 

ในโรงเรียนเทศบาล
ต าบลบ้านแซว 
กว้าง   5.00  เมตร 
ยาว   98.00  เมตร 
หนา    0.15  เมตร 
พิกัด N0623381 
       E2240226 

260,000 
ทต. 

งบโดยประมาณ 
 
 

- -  - 
 

คกก.ตรวจรับงานจ้าง
ตรวจรับงานโดยไม่มี
ปัญหาและข้อท้วงติง 

มีถนนที่แข็งแรง 
ปลอดภัย ในการ
สัญจร ของครู 
นักเรียน บุคลากร
และผู้ปกครอง 

ทต.บ้านแซว/
เจ้าของ
งบประมาณ 

 
 

แบบ ผ.
01 
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โครงการโรงเรียนเทศบาลต าบลบ้านแซว 
 

ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 
 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ในโรงเรียนเทศบาล
ต าบลบ้านแซว เช่ือม 
อาคารอนุบาล รร.ทต. 
 

เพื่อด าเนินการ
ก่อสร้างถนน คสล. 
ในโรงเรียนเทศบาล
ต าบลบ้านแซว เช่ือม 
อาคารอนุบาล รร.ทต. 
 

ในโรงเรียนเทศบาล
ต าบลบ้านแซว 
กว้าง   4.00  เมตร 
ยาว   98.00  เมตร 
หนา    0.15  เมตร 
พิกัด N0623440 
       E2240242 

250,000 
ทต. 

งบโดยประมาณ 
 
 

- -  - 
 

คกก.ตรวจรับงานจ้าง
ตรวจรับงานโดยไม่มี
ปัญหาและข้อท้วงติง 

มีถนนที่แข็งแรง 
ปลอดภัย ในการ
สัญจร ของครู 
นักเรียน บุคลากร
และผู้ปกครอง 

ทต.บ้านแซว/
เจ้าของ
งบประมาณ 

8 ก่อสร้างลานกิจกรรม
หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

เพ่ือด าเนินการก่อสร้าง
ลานกิจกรรม หน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

บริเวณหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านแซว หมู่ท่ี 1 
กว้าง  10.00  เมตร 
ยาว   28.00  เมตร 
หนา    0.10  เมตร 
พิกัด N0623451 
       E2240266 
 

150,000 
ทต. 

งบโดยประมาณ 
 

   คกก.ตรวจรับงานจ้าง
ตรวจรับงานโดยไม่มี
ปัญหาและข้อท้วงติง 

มีลานกิจกรรมที่ได้
มาตรฐานแข็งแรง 
และปลอดภัย ในการ
การประกอบกิจกรรม 
ของครู นักเรียน 
บุคลากรและ
ผู้ปกครอง 

ทต.บ้านแซว/
เจ้าของ
งบประมาณ 

 
 
 
 

แบบ ผ.
01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

เทศบาลต าบลบ้านแซว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 ๖.1 แผนงานบริหารท่ัวไป  

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ สนับสนุนการบริหารงาน
ด้านค่าใช้สอย  
ค่าสาธารณูปโภคให้แก่
ส่วนงานต่างๆ เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริการอินเตอร์เน็ต
ต าบล ฯลฯ 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้สอย
ต่างๆเพื่อด าเนินการตาม
อ านาจหน้าท่ี 

ทุกส่วนงาน 
หมู่ท่ี 1-1๕ 

 

๑,๐๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑,๐๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑,๐๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑,๐๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ท่ีสูงข้ึน 

การบริหารงานของ 
เทศบาล มี
ประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

ส านักปลัด 
 กองคลัง 

๒ สนับสนุนการบริหารงาน
ด้านค่าวัสดุให้แก่ส่วน
งานต่างๆ โครงการ
จัดซื้อวัสดุต่างๆตาม
อ านาจหน้าท่ี เพื่อใช้ใน
ส านักงานและบริการ
สาธารณะ 

เพื่อสนับสนุนค่าวัสดุ
ต่างๆเพื่อด าเนินการตาม
อ านาจหน้าท่ี 

ทุกส่วนงาน 
หมู่ท่ี 1-1๕ 

 

500,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

500,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

500,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

500,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ท่ีสูงข้ึน 

การบริหารงานของ
เทศบาล มี
ประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

 

แบบ ผ.01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๓ สนับสนุนการบริหารงาน
ด้านค่าครุภัณฑ์ต่างๆ
ให้แก่ส่วนงานต่างๆ เพื่อ
ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ี  

เพื่อสนับสนุนค่าครุภัณฑ์
ต่างๆเพื่อด าเนินการตาม
อ านาจหน้าท่ี 

ทุกส่วนงาน 
หมู่ท่ี 1-1๕ 

 

๑,๐00,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑,๐00,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑,๐00,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑,๐00,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ท่ีสูงข้ึน 

การบริหารงานของ 
เทศบาล. มี
ประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

๔ รายจ่ายอื่นๆ  
- ค่าจ้างองค์กรหรือ
สถาบันท่ีเป็นกลางเพื่อ
เป็นผู้ด าเนินการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้มา
รับบริการปฏิบัติงานของ 
เทศบาลต าบลบ้านแซว 

เพื่อเป็นส ารวจความพึง
พอใจของผู้มารับบริการ
ปฏิบัติงานของ เทศบาล
ต าบลบ้านแซว 

พื้นท่ีต าบล 
บ้านแซว 

  ๒๐,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๒๐,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๒๐,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๒๐,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

เทศบาลต าบล
บ้านแซวผ่าน
เกณฑ์ประเมิน
ทุกด้านท่ี
ประเมิน 

ทราบความพึงพอใจ
ของผู้มารับบริการท่ี
มีต่อการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลต าบล
บ้านแซว 

ส านักปลัด 

5 เงินเดือน ค่าตอบแทน
และสวัสดิการต่างๆ 
(ส านักปลัด /กองคลัง) 

ส่งเสริมสนับสนุน
บุคลากรท้องถ่ินเพื่อการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ข้าราชการ
พนักงาน
เทศบาล 
พนักงานจ้าง  

5,000,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000,000 
 (ทต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000,000 
 (ทต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000,000 
 (ทต.) 

งบโดยประมาณ 

เบิกจ่ายเงิน
เป็นไปตาม
ระเบียบ
กฎหมายที่
เก่ียวข้องได้
อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน  

ข้าราชการฯ
พนักงานจ้างมี 
เงินเดือนประโยชน์
ตอบแทนอื่นและ
สวัสดิการท่ีดี 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

 
 

แบบ ผ.01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการประชุม
ประชาคมการบูรณาการ
จัดท าแผนพัฒนา
หมู่บ้าน และแผนพัฒนา
ของเทศบาล รวมถึง
โครงการ เทศบาล.
เคลื่อนท่ีเพื่อบริการ
ประชาชน 

ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็นในการแก้ไข
ปัญหาเพื่อให้บริการ
ประชาชนในพื้นท่ี 

จ านวน ๑๕ 
หมู่บ้าน 

๓0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๓0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๓0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๓0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

ประชาชนร้อย
ละ 80 ของ
ทุกครัวเรือน
เข้าร่วม
ประชุม 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการก าหนด
แผนและโครงการ
พัฒนา 

ส านักปลัด 

7 โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน /
ฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถแก่ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงาน ตลอดจน
สร้างคุณธรรมจริยธรรม 

ผู้บริหาร 
พนักงาน 

สมาชิกสภา 
ผู้น าชุมชน 
กลุ่มต่างๆ 

๕00,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๕00,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๕00,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๕00,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 100 
ของผู้บริหาร 
พนักงาน 
สมาชิกสภา 
ผู้น าชุมชน 
กลุ่มต่างๆ 
ได้รับการ
พัฒนา 

น าความรู้มาพัฒนา
ท้องถ่ิน 

ส านักปลัด 

8 โครงการปรับปรุงระบบ
แผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพื่อพัฒนาการจัดเก็บ
ภาษีที่มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

ในพื้นท่ี 
ต าบลบ้านแซว 

50,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

จัดเก็บภาษีได้
เพิ่มมากข้ึน 

การจัดเก็บภาษีได้
ตามเป้าหมาย 

กองคลัง 

 
 
 

แบบ ผ.01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๙          โครงการส่งเสริม
กิจกรรมสภาเทศบาล
ต าบลบ้านแซว 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ท ากิจกรรมของสภาใน
การแก้ไขปัญหาและ
ให้บริการประชาชนใน
พื้นท่ี 

จ านวน ๑๕ 
หมู่บ้าน 

๒0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๒0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๒0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๒0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

ประชาชนร้อย
ละ 80 ของผู้
ท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

ท าให้พบปะ
ประชาชนและ
รับทราบบัญหา 
ความต้องการท่ี
แท้จริงของ
ประชาชน 

ส านักปลัด 

๑๐ โครงการประชาสัมพันธ์
ผลงานเทศบาลต าบล
บ้านแซวทาง
วิทยุกระจายเสียง 

เพื่อประชาสัมพันธ์ผล
การด าเนินงาน กิจกรรม 
ของเทศบาลบาลต าบล
บ้านแซว 

จ านวน ๑๕ 
หมู่บ้าน และ
พื้นท่ีใกล้เคียง 

๖0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๖0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๖0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๖0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

ประชาชนร้อย
ละ 80 ได้รับ
ฟังผลดาร
ด าเนินงาน
ของเทศบาล 

ท าให้ประชาชน
ได้รับข้อมูลข่าวสาร 
ผลการด าเนินงาน
ของเทศบาลต าบล
บ้านแซว 

ส านักปลัด 

๑๑ ค่าใช้จ่ายส าหรับการ
เลือกต้ัง หรือการท า
ประชาพิจารณ์ 
ประชามติต่างๆ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ
การเลือกต้ังท่ัวไปหรือ
เลือกต้ังซ่อมฯ ในระดับ
ท้องถ่ินและระดับชาติ 
การท าประชาพิจารณ์ 
ประชามติต่างๆ 

การเลือกต้ัง 
การท าประชา

พิจารณ์ 
ประชามติต่างๆ 

ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

500,000 
(เทศบาล) 
งบโดยประมาณ 

500,000 
(เทศบาล) 
งบโดยประมาณ 

500,000 
(เทศบาล) 
งบโดยประมาณ 

500,000 
(เทศบาล) 
งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 60 
ของผู้มีสิทธิ
เลือกต้ังไป
เลือกต้ัง 

ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
ได้รับการพัฒนา 

ส านักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑๒ ส่งเสริมสนับสนุนรัฐพิธี 
ราชพิธ ี
วันส าคัญของชาติ และ
งานศาสนา ประเพณี
และวัฒนธรรม เช่น 
- โครงการวันพ่อ
แห่งชาติ 
- โครงการวันแม่
แห่งชาติ 

ฯลฯ 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนรัฐ
พิธี ราชพิธี วันส าคัญ
ของชาติ  
 

รัฐพิธี ราชพิธี 
วันส าคัญของ

ชาติ 

50,000 
(เทศบาล) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล) 
งบโดยประมาณ 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

จรรโลงไว้ซึง่
ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

ส านักปลัด 

๑๓ โครงการฝึกอบรมการให้
ความรู้แก่พนักงานและ
ประชาชนเกี่ยวกับ พรบ.
ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ  

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถแก่ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมเกี่ยวกับ 
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 

พนักงาน 
ประชาชน

ต าบลบ้านแซว 

๒0,000 
(เทศบาล) 
งบโดยประมาณ 

๒0,000 
(เทศบาล) 
งบโดยประมาณ 

๒0,000 
(เทศบาล) 
งบโดยประมาณ 

๒0,000 
(เทศบาล) 
งบโดยประมาณ 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ
ข้อมูลข่าวสาร 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑4 โครงการอบรมกฎหมาย
เบ้ืองต้นเพื่อประชาชน 

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย
เบ้ืองต้นให้ประชาชน
ทราบ  
 

ประชาชน 
หมู่ 1 –15 

50,000 
(เทศบาล) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล) 
งบโดยประมาณ 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายเบื้องต้น 

ส านักปลัด 

๑๕ โครงการอบรมศักยภาพ
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา ผู้น าชุมชน 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถแก่ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงาน  

ผู้บริหาร  
สมาชิกสภา 
ผู้น าชุมชน 
กลุ่มต่างๆ 

๕00,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๕00,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๕00,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๕00,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 100 
ของผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
ผู้น าชุมชน 
กลุ่มต่างๆ 
ได้รับการ
พัฒนา 

น าความรู้มาพัฒนา
ท้องถ่ิน 

ส านักปลัด 

๑๖ โครงการอบรมศักยภาพ
พนักงานเทศบาล ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
ครู ผดด. พนักงานจ้าง 
เทศบาลต าบลบ้านแซว 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถแก่ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงาน  

พนักงาน
เทศบาล ครู 
บุคลากร

ทางการศึกษา 
ครู ผดด. 

พนักงานจ้าง 
เทศบาลต าบล

บ้านแซว 

๕00,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๕00,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๕00,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๕00,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 100 
ของผู้พนักงาน
เทศบาล ครู 
บุคลากร
ทางการศึกษา 
ครู ผดด. 
พนักงานจ้าง 
ได้รับการ
พัฒนา 

น าความรู้มาพัฒนา
ท้องถ่ิน 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑7 โครงการปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาติ 

เพื่อให้ความส่งเสริมใน
การปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาติ  

ประชาชน 
หมู่ 1 -18 

50,000 
(เทศบาล) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล) 
งบโดยประมาณ 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้ให้ความส าคัญ
กี่ยวกับสถาบัน
ส าคัญของชาติ
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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๖.2 แผนงานการศึกษา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 เงินเดือน ค่าตอบแทน
และสวัสดิการต่างๆ 
(กองการศึกษา) 

ส่งเสริมสนับสนุน
บุคลากรท้องถ่ินเพื่อการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ข้าราชการ
พนักงานส่วน
ต าบล 
พนักงานจ้าง  

8,700,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

8,700,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

8,700,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

8,700,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

เบิกจ่ายเงิน
เป็นไปตาม
ระเบียบ
กฎหมายที่
เก่ียวข้องได้
อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน  

ข้าราชการฯ
พนักงานจ้างมี 
เงินเดือนประโยชน์
ตอบแทนอื่นและ
สวัสดิการท่ีดี 

กอง
การศึกษา 

2 สนับสนุนการบริหารงาน
ด้านค่าใช้สอย  
ค่าสาธารณูปโภคให้แก่
ส่วนงานต่างๆ เช่น 
โครงการจ้างเหมารถ
รับส่งนักเรียน ฯลฯ 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้สอย
ต่างๆเพื่อด าเนินการตาม
อ านาจหน้าท่ี 

ทุกส่วนงาน 
หมู่ท่ี 1-15 

 

1,000,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ท่ีสูงข้ึน 

การบริหารงานของ 
ทต. มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

3 สนับสนุนการบริหารงาน
ด้านค่าวัสดุให้แก่ส่วน
งานต่างๆ โครงการ
จัดซื้อวัสดุต่างๆตาม
อ านาจหน้าท่ี เพื่อใช้ใน
ส านักงานและบริการ
สาธารณะ 

เพื่อสนับสนุนค่าวัสดุ
ต่างๆเพื่อด าเนินการตาม
อ านาจหน้าท่ี 

ทุกส่วนงาน 
หมู่ท่ี 1-15 

 

100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ท่ีสูงข้ึน 

การบริหารงานของ 
ทต. มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ.01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 สนับสนุนการบริหารงาน
ด้านค่าครุภัณฑ์ต่างๆ
ให้แก่ส่วนงานต่างๆ เพื่อ
ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ี  

เพื่อสนับสนุนค่าครุภัณฑ์
ต่างๆเพื่อด าเนินการตาม
อ านาจหน้าท่ี 

ทุกส่วนงาน 
หมู่ท่ี 1-15 

 

250,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ท่ีสูงข้ึน 

การบริหารงานของ 
ทต. มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

5 โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน /
ฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถแก่ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงาน ตลอดจน
สร้างคุณธรรมจริยธรรม 

ครู / ครูผู้ดูแล
เด็ก และ
บุคลากร

ทางการศึกษา 

100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 100 
ครู ครูผู้ดูแล
เด็ก และ
บุคลากร
ทางการศึกษา 
ได้รับการ
พัฒนา 

น าความรู้มาพัฒนา
ท้องถ่ิน 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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๖.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 เงินเดือน ค่าตอบแทน
และสวัสดิการต่างๆ 
(กองช่าง) 

ส่งเสริมสนับสนุน
บุคลากรท้องถ่ินเพื่อการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ข้าราชการ
พนักงาน
เทศบาล 
พนักงานจ้าง  

1,500,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

1,500,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

1,500,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

1,500,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

เบิกจ่ายเงิน
เป็นไปตาม
ระเบียบ
กฎหมายที่
เก่ียวข้องได้
อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน  

ข้าราชการฯ
พนักงานจ้างมี 
เงินเดือนประโยชน์
ตอบแทนอื่นและ
สวัสดิการท่ีดี 

กองช่าง 

2 สนับสนุนการบริหารงาน
ด้านค่าใช้สอย  
ค่าสาธารณูปโภคให้แก่
ส่วนงานต่างๆ เช่น ฯลฯ 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้สอย
ต่างๆเพื่อด าเนินการตาม
อ านาจหน้าท่ี 

ทุกส่วนงาน 
หมู่ท่ี 1-15 

 

150,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ท่ีสูงข้ึน 

การบริหารงานของ 
ทต. มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

กองช่าง 

3 สนับสนุนการบริหารงาน
ด้านค่าวัสดุให้แก่ส่วน
งานต่างๆ โครงการ
จัดซื้อวัสดุต่างๆตาม
อ านาจหน้าท่ี เพื่อใช้ใน
ส านักงานและบริการ
สาธารณะ 

เพื่อสนับสนุนค่าวัสดุ
ต่างๆเพื่อด าเนินการตาม
อ านาจหน้าท่ี 

ทุกส่วนงาน 
หมู่ท่ี 1-15 

 

200,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ท่ีสูงข้ึน 

การบริหารงานของ 
ทต. มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 สนับสนุนการบริหารงาน
ด้านค่าครุภัณฑ์ต่างๆ
ให้แก่ส่วนงานต่างๆ เพื่อ
ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ี  

เพื่อสนับสนุนค่าครุภัณฑ์
ต่างๆเพื่อด าเนินการตาม
อ านาจหน้าท่ี 

ทุกส่วนงาน 
หมู่ท่ี 1-15 

 

250,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ท่ีสูงข้ึน 

การบริหารงานของ 
ทต. มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

กองช่าง 

 
 
 
๖.4 แผนงานสาธารณสุข 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 เงินเดือน ค่าตอบแทน
และสวัสดิการต่างๆ 
(กองสาธารณสุข) 

ส่งเสริมสนับสนุน
บุคลากรท้องถ่ินเพื่อการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ข้าราชการ
พนักงาน
เทศบาล 
พนักงานจ้าง  

1,500,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

1,500,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

1,500,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

1,500,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

เบิกจ่ายเงิน
เป็นไปตาม
ระเบียบ
กฎหมายที่
เก่ียวข้องได้
อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน  

ข้าราชการฯ
พนักงานจ้างมี 
เงินเดือนประโยชน์
ตอบแทนอื่นและ
สวัสดิการท่ีดี 

กอง
สาธารณสุข 

 
 

แบบ ผ.01 
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๖.4 แผนงานสาธารณสุข 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 สนับสนุนการบริหารงาน
ด้านค่าครุภัณฑ์ต่างๆ
ให้แก่ส่วนงานต่างๆ เพื่อ
ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ี  

เพื่อสนับสนุนค่าครุภัณฑ์
ต่างๆเพื่อด าเนินการตาม
อ านาจหน้าท่ี 

ทุกส่วนงาน 
หมู่ท่ี 1-15 

 

250,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ท่ีสูงข้ึน 

การบริหารงานของ 
ทต. มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

กองช่าง 

3 สนับสนุนการบริหารงาน
ด้านค่าใช้สอย  
ค่าสาธารณูปโภคให้แก่
ส่วนงานต่างๆ เช่น ฯลฯ 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้สอย
ต่างๆเพื่อด าเนินการตาม
อ านาจหน้าท่ี 

ทุกส่วนงาน 
หมู่ท่ี 1-15 

 

150,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ท่ีสูงข้ึน 

การบริหารงานของ 
ทต. มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

กอง
สาธารณสุข 

4 สนับสนุนการบริหารงาน
ด้านค่าวสัดุให้แก่ส่วน
งานต่างๆ โครงการ
จัดซื้อวัสดุต่างๆตาม
อ านาจหน้าท่ี เพื่อใช้ใน
ส านักงานและบริการ
สาธารณะ 

เพื่อสนับสนุนค่าวัสดุ
ต่างๆเพื่อด าเนินการตาม
อ านาจหน้าท่ี 

ทุกส่วนงาน 
หมู่ท่ี 1-15 

 

200,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ท่ีสูงข้ึน 

การบริหารงานของ 
ทต. มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 

แบบ ผ.01 
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๖.5 แผนงานงบกลาง 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม กบข. 
กบท. 

ส่งเสริมสนับสนุน
บุคลากรท้องถ่ินเพื่อการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ข้าราชการ
พนักงาน
เทศบาล 
พนักงานจ้าง  

400,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

400,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

400,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

400,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

เบิกจ่ายเงิน
เป็นไปตาม
ระเบียบ
กฎหมายที่
เก่ียวข้องได้
อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน  

ข้าราชการฯ
พนักงานจ้างมี 
เงินเดือนประโยชน์
ตอบแทนอื่นและ
สวัสดิการท่ีดี 

ส านักปลัด 
คลัง ช่าง 
ศึกษา 

2 เงินส ารองจ่าย เพื่อจ่ายในโครงการ
ช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าท่ีหรือใน
กรณีจ าเป็นฉุกเฉินไม่
สามารถคาดการณ์
ล่วงหน้าได้  

ทต.บ้านแซว 
 

900,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

900,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

900,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

900,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

เบิกจ่ายเงิน
ช่วยเหลือ
ประชาชน
เป็นไปตาม
ระเบียบ
กฎหมายที่
เก่ียวข้องได้
อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน 

ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือและ
บรรเทาทุกข์จาก 
ทต.ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ทันท่วงที 

ส านักปลัด 
คลัง ช่าง 
ศึกษา 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลบ้านแซว 

 
ยุทธศาสตร์จงัหวัดเชียงราย ที่ 2 การใช้บริบทด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ ท้องถิ่นตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างภูมิคุ้มกันของ
ครอบครัวชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
1.1.แผนงานการศึกษา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาข้ันสูงพื้นฐาน 
(สพฐ.) ในพื้นท่ีต าบล
บ้านแซว ในการ
สนับสนุนอาหารกลางวัน
แก่นักเรียนเด็กเล็ก – 
ประถมศึกษา ปีท่ี 6  
จ านวน 6 โรงเรียน 
 

สนับสนุนอาหารกลางวัน
แก่นักเรียนเด็กเล็ก – 
ประถมศึกษา ปีท่ี 6  
 

นักเรียนเด็กเล็ก 
– ประถมศึกษา 

ปีท่ี 6 

3,600,00
0 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

3,600,00
0 

3,600,00
0 

3,600,00
0 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์
ทุกประการ 

นักเรียนในพื้นท่ี
ได้รับการ
สนับสนุนอาหาร
กลางวันทุกคน 

รร. 
บ้านสวนดอก 
รร.ศรีกองงาม 

รร.ป่าตึงฯ 
รร.บ้านห้วย

กว้าน 
รร.ป่าไร่หลวงฯ 
รร.แม่แอบวิทยา 

 

แบบ ผ.
02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 2 การใช้บริบทด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ ท้องถิ่นตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างภูมิคุ้มกันของ
ครอบครัวชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคุณภาพชีวิต 
2.1.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 

ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
เชียงรายโครงการสืบ
สานประเพณีนมัสการ
และสรงน้ าพระธาตุ 
ดอยตุง 

ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมด้านศาสนา
ของพุทธศาสนิกชนชาว
เชียงราย ฯลฯ 

ประชาชนผู้มีจิต
ศรัทธาทั้งจังหวัด

เชียงราย 

5,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ทุก อปท.ใน
จังหวัด
เชียงรายมีส่วน
ร่วมสืบสาน
สานประเพณ ี

อนุรักษ์ สืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรมอันดี 
สืบไป 

สนง.
วัฒนธรรม
จังหวัด 

 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชีวั้ด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 อุดหนุนจังหวัดเชียงราย/
สนง.การกีฬาจังหวัด
เชียงราย เพ่ือด าเนิน
โครงการสง่เสริม 
สนับสนุนและพัฒนากีฬา
จังหวัดเชียงราย หรือ
อุดหนุนองค์กรที่พัฒนา
ด้านกีฬา 

เพ่ือต้านภัยยาเสพติดและ
เพ่ือให้เยาวชนและ
ประชาชนโดยทั่วไปมี
สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์
แข็งแรง 

1 โครงการ 5,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000 
(อบต.) 

งบโดยประมาณ 

สามารถด าเนิน
โครงการได้
บรรลุ
วัตถุประสงค์ทุก
ประการ 

ต้านภัยยาเสพติด 
เสริมสร้างสุข
ภาวะอันดีแก่ผู้เล่น
กีฬา 

การกีฬา
จังหวัด

เชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.
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ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

2.2 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการส่งเสริม
การบริการสาธารณสุข
ของหมู่บ้าน 
 

ส่งเสริมการบริการ
สาธารณสุขของหมู่บ้าน 

พื้นท่ีต าบลแซว 127,500 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

127,500 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

127,500 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

127,500 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

อสม.ทุก
หมู่บ้าน ท่ี
ได้รับเงิน
อุดหนุนด าเนิน
โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้
ร้อยละ 100 

อสม.ได้จัด
โครงการกิจกรรม
ท่ีเป็นประโยชน์
ต่อต าบล 

ส านักปลัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.
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ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 

 6.1.แผนงานบริหารท่ัวไป 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในอ าเภอ  
เชียงแสน เพื่อด าเนิน
โครงการศูนย์รวบรวม
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
ระดับอ าเภอ 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินใน
อ าเภอเชียงแสน 

ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง 50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง
เป็นไปตาม
ระเบียบ
กฎหมายที่
เก่ียวข้องได้
อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน 
โปร่งใส 

เกิดความโปร่งใส 
ลดการทุจริตใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

ส านักปลัด 
 

อปท.ใน 
อ.เชียงแสน 

 
สนง. 

ท้องถ่ิน
อ าเภอ 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.
02 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 อุดหนุนท่ีว่าการอ าเภอ
เชียงแสนเพื่อด าเนิน
โครงการจัดกิจกรรม
ต่างๆ เช่น 
-โครงการสนับสนุนการ
จัดงานพ่อขุนเม็งราย
มหาราช 
-โครงการจัดงานลอย
กระทงป๋าเวณียี่เป็งเมือง
เชียงแสน 
-โครงการจัดงาน
มหาสงกรานต์เมืองเชียง
แสน 
โครงการ กิจกรรมอื่น ๆ
ฯลฯ  

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม 
และส่งเสริมโครงการ
กิจกรรมอื่น ๆ ฯลฯ 

ประชาชนใน
อ าเภอเชียงแสน 

250,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

อนุรักษ์ สืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรมอันดี 
สืบไป 

ส านักปลัด 
ท่ีว่าการ

อ าเภอเชียง
แสน 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน
เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ท่ีจ าเป็นในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาเชียงแสน 
ตามโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าและติดต้ังระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะ พื้นท่ี
ส านักงานเทศบาลต าบล
บ้านแซวหลังใหม่ 
โครงการ กิจกรรมอื่น ๆ
ฯลฯ  

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าและ
ติดต้ังระบบไฟฟ้า
สาธารณะสาธารณะ 
พื้นท่ีส านักงานเทศบาล
ต าบลบ้านแซวหลังใหม่ 
และในต าบลบ้านแซว 

พื้นท่ีส านักงาน
เทศบาลต าบล

บ้านแซวหลังใหม่
บ้านสบกกหมู่ 7 
บ้านแม่แอบ หมู่ 
11 (ซอย 
3,7,8,10,13) 

500,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร้อย
ละ 80 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 
การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค
สาขาเชียง

แสน 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

เทศบาลต าบลบ้านแซว 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 งานบริหาร 
งานท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อให้มีตู้เก็บ
เอกสารเพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน 

-ตู้เหล็ก  ๑๕ ล้ินชัก
สองบาน จ านวน 1 
ตู้ 

10,000 - - - ส านักปลัด 

๒ งานบริหาร 
งานท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เพื่อให้มี
เครื่องพิมพ์
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

-เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานส านักงาน 
จ านวน  1 เครื่อง 
ตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 

16,000 - - - ส านักปลัด 

๓ งานบริหาร 
งานท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

-เก้าอี้ส านักงาน 
ระดับ 1-2 จ านวน 
1 ตัว 

750 - - - กองคลัง 

๔ งานบริหาร 
งานท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เพื่อให้มี
เครื่องพิมพ์
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

-เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับประมวลผล 
แบบท่ี 2  จ านวน  1 
เครื่อง ตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ 

 

30,000 - - - กองคลัง 

 
 

แบบ ผ.
08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

เทศบาลต าบลบ้านแซว 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๕ งานบริหาร 
งานท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน -เพื่อให้มี
เครื่องพิมพ์
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

-เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดต้ังถัง
พิมพ์(Ink Tank 
Printer) จ านวน 2 
เครื่อง 

 

8,600 - - - กองคลัง 

๖ งานบริหาร 
งานการศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน -เพื่อความ
ปลอดภัยของเด็ก
นักเรียน 

-กล้องวงจรปิด 
จ านวน 12 ตัว 

 

30,000 - - - กองการศึกษา 

๗ งานบริหาร 
งานการศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

-เก้าอี้ส านักงาน 
ระดับ 1-2 จ านวน 
1 ตัว 

1,500 - - - กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.
08 
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                                                                                         บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

เทศบาลต าบลบ้านแซว 
 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๘ งานบริหาร 
งานการศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

-เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วนชนิดติด
ผนัง ขนาด 18,000 
btu  จ านวน 2 
เครื่อง 

57,200 - - - กองการศึกษา 

๙ งานบริหาร 
งานการศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

-กล้องถ่ายภาพนิ่ง 
ระบบดิจิตอล 
จ านวน ๑ เครื่อง 

9,000 - - - กองการศึกษา 

10 งานบริหาร 
งานการศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
โรงเรียนฯและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-โทรทัศน์ LED 
จ านวน 6 เครื่อง 

90,000 - - - กองการศึกษา 

11 งานบริหาร 
งานการศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
โรงเรียนเทศบาล
ต าบลบ้านแซว 

-เครื่องตัดหญ้าแบบ
ข้ออ่อน จ านวน ๑ 
เครื่อง 

11,000 - - - กองการศึกษา 

แบบ ผ.
08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

เทศบาลต าบลบ้านแซว 
 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 งานบริหาร 
งานการศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
โรงเรียนเทศบาล
ต าบลบ้านแซว 

-เครื่องตัดหญ้าแบบ
ข้ออ่อน จ านวน ๑ 
เครื่อง 

11,000 - - - กองการศึกษา 

12 งานบริหาร 
งานการศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
โรงเรียนเทศบาล
ต าบลบ้านแซว 

-เครื่องตัดหญ้าแบบ
เข็ญ จ านวน ๑ 
เครื่อง 

13,000 - - - กองการศึกษา 

๑๓ งานบริหาร 
งานการศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เพื่อใหม้ีเครื่อง
คอมพิวเตอร์
เพียงพอต่อการ
การเรียนการสอน
ของโรงเรียน
เทศบาลต าบลบ้าน
แซวและกอง
การศึกษา 

-เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานส านักงาน 
จ านวน  16 เครื่อง 
ตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 

 

256,000 - - - กองการศึกษา 

 

แบบ ผ.
08 
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                                                                                         บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

เทศบาลต าบลบ้านแซว 
 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 งานบริหาร 
งานการศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
โรงเรียนเทศบาล
ต าบลบ้านแซว 

-เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน  1 
เครื่อง ตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ 

16,000 - - - กองการศึกษา 

15 งานบริหาร 
งานการศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เพื่อให้มี
เครื่องพิมพ์
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

-เครื่องพิมพ์ชนิดเล
เชอร์ หรือชนิด LED 
ขาวด า จ านวน 3 
เครื่อง 

 

9,900 - - - กองการศึกษา 

16 งานบริหาร 
งานการศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เพื่อให้มี
เครื่องพิมพ์
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

-เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดต้ังถัง
พิมพ์(Ink Tank 
Printer) จ านวน 3
เครื่อง 

 

12,900 - - - กองการศึกษา 

 

แบบ ผ.
08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

เทศบาลต าบลบ้านแซว 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ การเกษตร เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องพ่นยา แบบใช้
แรงลม  จ านวน 1 
เครื่อง 
(ตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 

25,000 - - - กองสาธารณสุขฯ 

 

18 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ การเกษตร เพื่อใช้ในการก าจัด
แมลงซึ่งเป็นพาหะ
น าโรค 
 

เครื่องพ่นหมอกควัน  
จ านวน 1 เครื่อง 
(ตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 

59,000 - - - กองสาธารณสุขฯ 

 

19 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

-เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน  1 
เครื่อง ตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ 

16,000 - - - กองสาธารณสุขฯ 
 

 
 
 

แบบ ผ.
08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

เทศบาลต าบลบ้านแซว 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

20 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ การเกษตร เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องซับเมิสซิเบล  
จ านวน 1 เครื่อง 
 

30,000 - - - กองช่าง 

21 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ การเกษตร เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องสูบน้ าแบบ
หอยโข่ง  จ านวน 1 
เครื่อง 
(ตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 

20,000 - - - กองช่าง 

22 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องคอริ่งเจาะ
คอนกรีตจ านวน 1 
เครื่อง 
(ตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 

50,000 - - - กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.
08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

เทศบาลต าบลบ้านแซว 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

23 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องเจียร์ไฟฟ้า  
จ านวน 1 เครื่อง 
 

4,000 - - - กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.
08 
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ส่วนท่ี 5  
การติดตามและประเมินผล 

 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559) เป็นแบบท่ี
ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนน ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันท่ี
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้  

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่
ปี ประกอบด้วย  

1.1 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน  
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน  
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  
(9) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือนการ พัฒนา

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี 

ประกอบด้วย  
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
2.2 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน  
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 คะแนน  
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 
คะแนน  
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  
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(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 5 คะแนน  
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน  
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 5 
คะแนน  
(12) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือนการ 

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไมค่วรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา ท้องถ่ิน

สี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประเด็นการพิจารณา  
1. ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)  
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) รวมคะแนน 100  
 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 เทศบาลต าบลบ้านแซวได้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ตามท่ีจะกล่าวต่อไปในหัวข้อท่ี 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการท่ีส าคัญ คือ การติดตามและ
ประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร 
 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช้แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(1) แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
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(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System (PPMS)) 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาท่ีเกิดขึ้น หรือ Problem-Solving 

Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเส่ียง (Risk Assessment Model) 
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอื่นๆ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) –(10) หรือเป็น

แบบผสมก็ได้ 
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลท่ีได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) เป็นไป

ตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรอืราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
ผลกระทบ (Impact) 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ช้ีว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชน
จะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก 4 ประการ 
(PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 

1) ส่ิงแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment)  
2) ส่ิงแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) ส่ิงแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 
4) ส่ิงแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)  
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จากแผนภาพ เทศบาลต าบล มีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องมี

ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมต่างๆ 4 ประการดังท่ีกล่าวมาแล้ว เพื่อให้
องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องวิเคราะห์ตาม
ส่ิงแวดล้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงไปท้ัง 4 ประการ ดังนี้ 

1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง(Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท เช่น 
การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระท่ังการเมืองในระดับหมู่บ้านท่ีจะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดย
ราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้องต่างช้ีว่าการเมืองในระดับชาติ ยังมี
อิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกต้ังในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์ของ
พรรคการเมืองระดับชาติเพื่อช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 

ในอนาคต อ านาจหน้าท่ีและบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็นอย่างไร
นั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับส่ิงแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถ่ายทอดออกมา
เป็นนโยบายของรัฐท่ีมีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปล่ียนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวมอ านาจการปกครอง 
(Centralization) หรือ การกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ทีจะปฏิบัติงานใน อบต. จึง
จ าเป็นท่ีจะต้องทราบความเคล่ือนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพื่อบริหารจัดการ อปท.ให้เข้ากับสภาวการณ์
ดังกล่าวที่เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจบทบาท
หน้าท่ีของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าท่ีของฝ่ายการเมืองท้องถิ่น ทุกฝ่าย
ควรต้องรู้ความเคล่ือนไหวและการเปล่ียนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับท้ังระดับ อบจ. เทศบาล อบต.และ
ระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อ อปท.ไม่ทางตรงก็
ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้ง
ระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าท่ีของข้าราชการ

 

องค์การ 
(Organization) 

พัฒนา เติบโต อยู่รอด 

การเมือง 
(Political) 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

สังคม 
(Social) 

วิทยาการ 
(Technology

) 



144 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  เทศบาลต าบลบ้านแซว อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
 

ท้องถิ่น ท่ีจะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะได้ช่ือว่า
เป็นนักบริหารการเปล่ียนแปลง(Change Agent) อย่างแท้จริง 

2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพิ่มขึ้นเป็นสาเหตุของปัญหา

อื่นๆท่ีกระทบต่อ อปท.ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชนเรียกร้องในส่ิงท่ี
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าส่ิงท่ีแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี เส้ือกันหนาว
ฟรี และของฟรีอื่นๆจาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน ท่ีพยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกของให้แก่
ราษฎร  

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไปท างาน
หาเงินเพื่อปากท้องของตนเองก่อน หรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง รวมตลอด
ถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจส่งผล
กระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพึ่งพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของ
ประชาชน เป็นต้น 

ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก        “ตนเป็นท่ี
พึ่งแห่งตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นส่ิงส าคัญท่ีนักบริหารงาน อปท. ควรให้ความสนใจท่ีจะ
ส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละพื้นท่ี

ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน เช่น บางพื้นท่ีอาจเป็นสังคมของคนพุทธ บางพื้นท่ีอาจ
เป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพื้นท่ีเป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพื้นท่ีเป็นสังคมทุติยภูมิ (ชุมชนใน
เมือง) บางพื้นท่ีประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี บางพื้นท่ีประชาชนขาดความร่วมมือ บาง
พื้นท่ีอาจเป็นสังคมท่ีประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆมากมาย เป็นต้น  

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มท่ีจะตัดสินก าหนดนโยบาย
ไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพี่น้องของตน กลุ่มอื่นท่ีแพ้การเลือกต้ังเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งท่ีรุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจ าเป็นท่ีจะต้องเข้าใจผลกระทบ
ท่ีมาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นท่ีส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมี
ความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยท่ีจะมีคนท่ีชอบส่ิงท่ี
เหมือนๆกันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคม
ประชาธิปไตยเสมอ ส าคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งท่ีรุนแรงนั้นได้อย่างไร  

4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบนักรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมอยู่

เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์องค์กร เป็นต้น 
ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท. ท่ี
ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือส่ังการต่างๆผ่านช่องทางการสารบรรณอิเลกทรอนิคส์ เป็นต้น 
หากพนักงานท้องถิ่นให้ความส าคัญในการอ่านหนังสือส่ังการของกรมส่งเสริมฯทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า ก็จะ
น ามาซึ่งการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือส่ังการท่ีเปล่ียนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา  
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 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพื่อน าไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
 เทศบาลต าบลบ้านแซว มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์การพัฒนาต่างๆอยู่
ภายใต้ส่ิงแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ เทศบาล 
- รัฐธรรมนญูฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 
 
2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาล 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย 

พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพื่อท่ีจะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์ อ านาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น 
และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดท่ีแต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า 
(เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ณ วัน
นั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปล่ียนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพเ์ขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC เป็นไป
คือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 


