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                 จัดท าโดย เทศบาลต าบลแม่สะเรียง อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 ประกาศ ณ วันที่ 1 มถิุนายน 2563 



 

ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

 

2.1.  ลักษณะท่ีต้ัง/อาณาเขต  และเขตการปกครอง 

2.1.1  สภาพทั่วไป 

          ที่ต้ังและอาณาเขต 

เทศบาลต าบลแม่สะเรียง  มีพื้นท่ี 1.384 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ เลขที่ 999 หมู่ 2 ต าบล แม่สะเรียง 
อ าเภอ   แมส่ะเรยีง จังหวัดแม่ฮ่องสอน   ซึ่งเป็นพื้นที่บางส่วนของต าบลแม่สะเรียง และต าบลบ้านกาศ อ าเภอแม่สะเรยีง  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ห่างจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาทางทิศใต้  เป็นระยะทาง 164  กิโลเมตร  และห่างจากกรุงเทพฯ  760 
กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขต  ดังนี้ 

 
-  ทิศเหนือ จรดโรงสวดคริสเตียนระยะทาง  140 เมตร  ถึงฟากตะวันออก ใช้แนวจาก

เส้นบนแผนทีร่ะบุเขต 
-  ทิศใต ้ จรดล าน้ าแมส่ะเรียง  ใช้แนวจากเส้นบนแผนที่ระบุเขต 
-  ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นขนานกับฟากตะวันตกของทางหลวงแผ่นดินสายแม่

สะเรียง – แม่ฮ่องสอน  ไปทางทิศใต้ถึงจุดซึ่งอยู่ห่างจากฟากเหนือของถนน
เวียงใหม่  ระยะทาง  130  เมตร  เป็นหลักเขตที่ 3 จากหลักเขตที่ 3 เป็น
เส้นขนานกับฟากเหนือถนนเวยีงใหม่ไปทางทิศตะวันออก  ระยะทาง 150  
เมตร  ซึ่งเป็นเขตที่ 4 จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตรงทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ผ่านถนนเวียงใหม่ตอนท่ีตดักับเหมืองแกนถึงจุดซึ่งอยู่ห่างจากหลักเขตที่ 4  
ระยะทาง  860 เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 5 

   -  ทิศตะวันตก จรดล าน้ ายวม  ใช้แนวล าน้ ายวมเป็นเส้นระบุแนวเขต 
 

สภาพภูมิประเทศและสภาพภมูิอากาศ 

สภาพภมูิประเทศเทศบาลต าบลแม่สะเรียง  มีทีต่ั้งอยู่ ณ ชุมชนหนาแน่น  บริเวณที่ตั้งของที่ว่าการอ าเภอ
แม่สะเรียงซึ่งเป็นที่ราบระหว่างภูเขา  มีดอยช้างและดอยอื่นๆขนาบสองฟากทิศตะวันออกและตะวันตก   

สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง  1,430  ฟุต  ห่างจากอิทธิพลน้ าทะเล  มีแหล่งน้ าสายส าคญัเพื่ออุปโภค
บริโภคและภาคเกษตร 2  สาย คอื แม่น้ าแม่สะเรียงและแม่น้ ายวม   มีเนื้อที่ประมาณ 1.384 ตารางกิโลเมตร 

 สภาพภมูิอากาศ  เนื่องจากท่ีตั้งสงูจากระดับน้ าทะเลปานกลาง  1,430 ฟุต  และห่างจากอิทธิพลของน้ า
ทะเล   

ภูมิอากาศร้อนจดัในฤดูร้อน  เฉลี่ย 26 องศาเซลเชียส อุณหภูมสิูงสุด 35  – 40 องศาเซลเซียส ในเดือนกุมภาพันธ์ – 
พฤษภาคม  ฤดูหนาวจะหนาวจดัมีหมอกจดั  เฉลี่ย 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุด 14 – 23  องศาเซลเซียส ในเดือน 
ตุลาคม – กุมภาพันธ์  และฤดูฝน มีปรมิาณน้ าฝน โดยเฉลี่ย 469.6  มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมติ่ าสดุ 22 องศาเซลเชียส ในฤดู
ฝน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – ตุลาคม 



 

 เขตการปกครอง 
เทศบาลต าบลแม่สะเรียง มีพื้นท่ีครอบคลมุสองต าบล ได้แก่ พื้นที่บางส่วนของต าบลบ้านกาศ และพื้นท่ี

บางส่วนของต าบลแมส่ะเรียง แบ่งการปกครอง เป็น 9 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนจองค า ชุมชนมงคลทอง ชุมชนในเวียง 
ชุมชนมุสลิม ชุมชนมะขามจมุ ชุมชนบ้านโป่งนอก ชุมชนบ้านโป่งใน ชุมชนคริสเตียน ชุมชนบ้านทุ่ง โดยมีครัวเรือน และ
ประชากรดังนี ้

 
ชื่อชมุชน ครัวเรือน ประชากร 
ชุมชนในเวียง 115 449 
ชุมชนบ้านโป่งใน 123 267 
ชุมชนบ้านทุ่ง 34 107 
ชุมชนมงคลทอง 128 274 
ชุมชนวัดจองค า 71 185 
ชุมชนมุสลิม 83 480 
ชุมชนบ้านโป่งนอก 125 443 
ชุมชนคริสเตยีน 297 440 
ชุมชนมะขามจุม 151 405 

 
ตารางที่ 1 ข้อมูลครัวเรือนและประชากรในแตล่ะชุมชน อ้างอิงข้อมูลจากแผนแม่บทชุมชน ปี 59-63 

2.2.  ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 
 2.2.1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

การคมนาคม/ขนส่ง 

เทศบาลต าบลแม่สะเรียง  มีเส้นทางหลักท่ีติดต่อกับพ้ืนท่ีใกลเ้คียง  ดังนี ้
-  การคมนาคมภายนอก 

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  108  ผ่านระหว่างเชียงใหม่ถึงอ าเภอแม่สะเรียง  
ระยะทางประมาณ  191 กิโลเมตร  ทางอยู่ในสภาพข้ึนเขาและมช่ีวงคดเคี้ยวมากเป็นบางช่วง มีรถยนต์โดยสารจากเชียงใหม ่
กับอ าเภอแม่สะเรียง  ใช้เวลาประมาณ 4 – 5 ช่ัวโมง 

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  105  เชื่อมระหว่างเขตเทศบาลกับอ าเภอ 
สบเมย  และอ าเภอท่าสองยาง  จังหวัดตาก  

เส้นทาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม ่ กรุงเทพฯ 

ทางหลวงหมายเลข 108 162 กม. 190 กม. 924 

เส้นทาง อ.แม่สอด จังหวัดตาก กรุงเทพฯ 

ทางหลวงหมายเลข 105 230 กม. 499 กม. 924 
ตาราง : แสดงเส้นทางเชื่อมต่อจังหวัดใกล้เคียง และกรุงเทพมหานคร 

 
 



 

   -  การติดต่อภายในเขตเทศบาล 
   ถนน จ านวน 10 สาย   แบ่งเป็น 
   ถนนแอสฟัสท์ติก คอนกรีต    จ านวน       6     สาย 
   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จ านวน     16       สาย 

ถนนสายหลักทีส่ าคัญ ได้แก่ 
 ถนนเวยีงใหม่ 
 ถนนแม่สะเรียง 
 ถนนแหล่งพาณิชย ์
 ถนนวัยศึกษา 
 ถนนแสนทอง 
 ถนนสฤษดิ์ผล 

การจราจร 
การจราจรในเขตเทศบาลต าบลแม่สะเรียง  เป็นไปด้วยความคล่องตัว  มีระบบ 

สัญญาณไฟจราจรบรเิวณสี่แยก จ านวน 3  แห่ง ปรมิาณรถไม่มากนัก  แต่ประชาชนควรเพิ่มวินัยด้านการจราจรให้มากทั้งใน
เขตและนอกเขตเทศบาล  ส าหรับอุบัติเหตมุีน้อยมากในเขตเทศบาล 
 
  การไฟฟ้า 

การไฟฟ้าในเขตเทศบาลต าบลแมส่ะเรียง  อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค  มี
ไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน 

การประปา 
การประปาในเขตเทศบาลต าบลแม่สะเรียง  อยู่ในความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมภิาค

ทั้งหมด  1,154  ครัวเรือน  โดยรวมปริมาณการใช้น้ าประปารวม  266,868  ลูกบาศก์เมตร / ต่อปี   ( ข้อมูลจากการประปา
ส่วนภูมภิาค) 

การสื่อสารและการโทรคมนาคม   

การสื่อสารโทรคมนาคมในเขตเทศบาลต าบลแมส่ะเรียง  มีอย่างท่ัวถึง ดังนี้ 

-  การโทรศัพท์  อยู่ในความรับผดิชอบขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย 

จ านวนผู้ใช้โทรศัพท์ภายในบ้าน  จ านวน 1,200 ราย    ตู้สาธารณะ    30  แห่ง        

-  การไปรษณยี์โทรเลข  มสี านักงานไปรษณีย์โทรเลข  จ านวน  1 แห่ง 

-  สถานีวิทยุ  มีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  อ าเภอแม่สะเรียง     

    จังหวัดแม่ฮ่องสอน  จ านวน  1  แห่ง 

- สถานีโทรทัศน์ เทศบาลต าบลแม่สะเรียง มสีถานีถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์  เพื่อเป็นการ
บริการดา้นข่าวสาร  การบันเทิง  มีสถานีถ่ายทอดโทรทัศน์  ดังนี้  ช่อง  11  กรมประชาสัมพันธ์    ช่อง  7  กองทัพบก  ช่อง  
9  ของการองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย  และช่องไอทีวี   

 



 

การใช้ที่ดิน 

การใช้ที่ดินในเขตเทศบาลส่วนใหญ่จะมีการปลูกสรา้งอาคารบ้านเรอืนเกือบเต็มทั้งพื้นที่การ
จัดสรรที่ดินในปัจจุบันยังไมม่ี  มีพื้นท่ีประกอบการเกษตรกรรมจ านวนไม่มาก พื้นที่สวนสาธารณะ         ( สวนหย่อม ) มี
จ านวน  1  แห่ง  หน้าตลาดสดอ าเภอแม่สะเรียง 

2.2.2  ด้านเศรษฐกิจ 

-  โครงสร้างทางเศรษฐกิจ 

   ประชาชนในเขตเทศบาลมีทั้งอาชีพหลักและอาชีพรอง  โดยคิดเป็นร้อยละ 54.8   มีอาชีพหลัก คือการ
ค้าขายและรับราชการ  อาชีพหลักของประชาชนนอกจาก  2  อาชีพ ดังกล่าว  คือการท างานรับจา้งประมาณสดัส่วนร้อยละ  
16.2   ส าหรบัอาชีพรอง  มีประมาณร้อยละ  25  รายได้จากอาชีพหลัก / รอง  จากการประกอบอาชีพหลักต่ าสดุ คือไม่มี
รายได ้  จนถึงรายไดสู้งกว่า  100,000  บาท / ปี แต่ละครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่อปีจากอาชีพหลัก  7,597 บาท  และอาชีพ
รองรายต่ าสุดถึงสูงสุดระหว่าง  200 – 35,000 บาท/ปี    แต่ละครัวเรือนมรีายได้เฉลี่ยต่อปีจากอาชีพรอง  4,364  บาท    ( 
ข้อมูลจากงานวิจัยของ มช.ปี 2540 ) 

-  ภาคเกษตรกรรม 
  การเพาะปลูกท่ีส าคญัและน ามาเป็นรายได้ ไดแ้ก่  ข้าว ถั่วเหลือง กระเทียม แยกเป็น ดังนี้ 
 ข้าว  มีผลผลิตประมาณ   50 – 55 ถัง/ไร ่
 ถัว่เหลือง  มีผลผลิตประมาณ  280 – 300 กก./ไร ่
 กระเทียม  มีผลผลิตประมาณ  2,500 กก./ไร ่(ข้อมูลจากส านักงานเกษตรอ าเภอ) 

-  การอุตสาหกรรม 

    เป็นอุตสาหกรรมภายในครัวเรอืน เช่น  โรงท าน้ าแข็ง ผลิตน้ าดื่ม ผลติเส้นขนมจีน และมีรายได้
ประมาณ  755,000 บาท/ปี ( ข้อมูลจากส านักงานสหกรณ์อ าเภอ ) 

-  การพาณิชยกรรม/การบริการ 
   ร้านขายสินค้าภายในเขตเทศบาล มีจ านวน  116 แห่ง  ตลาดสด  2  แห่ง   เป็นของ 

เอกชน   ธนาคาร  2  แห่ง    ปั๊มน้ ามัน  2  แห่ง   โรงแรม 5 แห่ง 

-  การท่องเท่ียว 

   ส าหรับรูปแบบของนักท่องเที่ยวท่ีเข้ามาในพ้ืนท่ีพบว่าครึ่งหนึ่งเป็นรูปแบบของการแวะพักเพ่ือทาน
อาหารและเที่ยวชม  และราวร้อยละ 30 ของทั้งหมดพักค้างคืน ที่เหลือคือผู้ที่ผา่นเลยไปท่ีอื่นมีศลิปะ – วัฒนธรรมประเพณี ที่
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ ตลอดจนถึงดอกเอื้องแซะ  ซึ่งเป็นดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์อยา่งหนึ่งของอ าเภอ  และมสีภาพ
ท่องเที่ยวธรรมชาติหลายอย่าง เช่น  พระธาตุสี่จอม วัดในเขตเทศบาล 9 วัด ทุ่งบัวตอง ดอยแม่เหาะ และ แม่น้ าสาละวิน  เป็น
ต้น  

 

 



 

2.2.3  ด้านสังคม 
 

- ประชากรแยกตามป ี
ตาราง :  จ านวนประชากร  จ าแนกตามป ี

ปี 
จ านวนประชากร (คน) จ านวน 

ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 

ปี 2559 

ปี 2560 

1,546 

 1,703 

1,601 

1,681 

3,147 

3,384 

1,537 

1,558 

ปี 2561 1,475 1,558 3,033 1,825 

ปี 2562 1,436 1,548 2,984 1,963 

ปี 2563 1342 1497 2,839 1,943 
 

-  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  
ผู้สูงอายุท่ีได้รับเบี้ยยังชีพ  492 ราย 
ผู้พิการ ที่ไดร้ับเบีย้ยังชีพ 84 ราย  
ผู้ป่วยเอดส์ ท่ีไดร้ับเบีย้ยังชีพ   7 ราย 
-  การศึกษา  
    มีสถานศึกษาในเขตเทศบาล  จ านวน  5  แห่ง  คือ 
 -  ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา    จ านวนโรงเรียน     3    โรง  คือ 

   1. โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร  จ านวนห้อง  28  ห้อง  จ านวนนักเรียน ชาย 485 คน หญิง 
457 คน รวม 915 คน,  ครู , อาจารย์  47  คน (ปี 63) 

    2. โรงเรียนอนุบาลแมส่ะเรียง (บ้านโป่ง)  จ านวนห้อง  12  ห้อง  จ านวน 
นักเรียน ชาย 95 คน หญิง 72 คน รวม 167 คน,   ครู , อาจารย์  17  คน (ปี 63) 
   3. โรงเรียนพระปรยิัติธรรม วัดศรบีุญเรือง  มัธยมศึกษา จ านวนนักเรียน 46 คน 
   4. โรงเรียนพระปรยิัติธรรม วัดศรกีิตติวงศ์  มัธยมศึกษา จ านวนนักเรียน 65 คน 

-  ระดับอนุบาล   จ านวนโรงเรียน     1 โรง    คือ 
   1.  โรงเรยีนกฤษณพรรณ  จ านวนห้อง  8  ห้อง  ชาย 114 หญิง 87 จ านวนนักเรียน  201 

คน ครู , อาจารย์    จ านวน   13  คน   
  
   -  การศาสนาและวัฒนธรรม 

   พบว่าส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธคิดเป็นร้อยละ  86.1  ศาสนาที่มีผู้นับถือหลั่นลง 
มาหรือรองลงมาคือ  ศาสนาคริสตแ์ละศาสนาอิสลาม 
  -   สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

  วัด    จ านวน  9    วัด 
  โบสถ ์  จ านวน  2    โบสถ์ 
  มัสยสิ  จ านวน  1     มัสยิส 



 

  ประเพณีท้องถิ่นส าคัญ 
  1. ประเพณตีานข้าวจะกู ๊  ประมาณเดือน  กุมภาพันธ ์
  2. ประเพณีปอยส่างลอง  ประมาณเดือน  เมษายน 
  3. ประเพณสีงกรานต ์  ประมาณเดือน  เมษายน 
  4. ประเพณีออกพรรษา(ออกหว่า) ประมาณเดือน  ตุลาคม   
  5. ประเพณีแห่เทียนเหง  ประมาณเดือน  ตุลาคม        
  6. ประเพณลีอยกระทง  ประมาณเดือน  พฤศจิกายน  

-  การสาธารณสุข 
   1. ศูนย์บริการสาธารณสุข  จ านวน  1  แห่ง  (สาธารณสุขอ าเภอ) 
   2. คลีนิกเอกชน  จ านวน  3  แห่ง 
โดยสามารถรองรับผูป้่วยได้ในเบื้องต้น  แต่โรงพยาบาลใหญ่ๆ   ไม่มีในเขตเทศบาล แต่ก็อยู่ใกล้เขตเทศบาลซึ่งไม่สามารถ
รองรับผู้ป่วยได้มาก  คือ  โรงพยาบาลแมส่ะเรียง  ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากเขตเทศบาล ไม่ถึง 2 กิโลเมตร 
             

-  กีฬา  นันทนาการ / พักผ่อน 
1. สนามกีฬาเอนกประสงค ์ จ านวน  1 แห่ง 
2. สนามฟุตบอล  จ านวน  2 แห่ง 
3. สนามตะกร้อ  จ านวน  3 แห่ง 
4. สนามบาสเกตบอล จ านวน  2 แห่ง 
5. ห้องสมุดประชาชน จ านวน  1 แห่ง 
6. สนามฟุตซอล   จ านวน   1  แห่ง 

-  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
1. แหล่งน้ า มีจ านวน  3 แห่ง ได้แก ่

1.1  แม่น้ ายวม 
1.2  เหมืองแกน 
1.3  น้ าแม่สะเรยีง 

 
2. ภูมิอากาศ (ข้อมูลจากส านักงานอุตุนิยมวิทยา แม่สะเรียง ปี 2560) 

         2.1  อุณหภูมสิูงสุด  41.5 องศาเซลเซยีส  ต่ าสุด   8.3       องศาเซลเซยีส 
                อุณหภูมเิฉลีย่  เดือน  มีนาคม – มิถุนายน     21.8        องศาเซลเซียส 
              อุณหภูมิเฉลี่ย  เดือน  กรกฎาคม – ตุลาคม    23.0       องศาเซลเซียส 
              อุณหภูมิเฉลี่ย  เดือน  พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์  15.2  องศาเซลเซยีส 
        2.2  ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยสูงสดุ   พ.ศ.2560     3.53  มม.  
               ปริมาณน้ าฝนเฉลีย่ต่ าสุด   พ.ศ.2560   0.01  มม. 
               ปริมาณน้ าฝนเฉลีย่เดอืน  มีนาคม – มิถุนายน     4.04   มม. 
               ปริมาณน้ าฝนเฉลีย่เดอืน  กรกฎาคม – ตุลาคม   6.05  มม. 
               ปริมาณน้ าฝนเฉลีย่เดอืน  พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์   0.41 มม. 
 
 



 

              3. ขยะ 
        3.1  ปริมาณขยะ   3 ตัน / วัน 
        3.2  รถยนต์ที่ใช้เก็บขยะรวม 3 คัน ขนาดความจุ  7 – 10 ลบ.หลา 
        3.3  ขยะที่เก็บขนได้    จ านวน   3 ตัน / วัน 

 
-  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   เทศบาลต าบลแม่สะเรียง มีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 1 แห่ง เพื่อ ปฏิบัติงาน และ

ให้บริการในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย  เช่น  อัคคีภัย  ภยัแล้ง  และ อุทกภัย  ฯลฯ  มสีมาชิก อปพร. และเจ้าหนา้ที่
ป้องกันภัย ในสังกัดปัจจุบัน  25 คน   มีรถดับเพลิง 1 คัน รถน้ า จ านวน 3  คัน  และรถกู้ภัยที่รับโอนจากท่ีว่าการอ าเภอแม่สะ
เรียง 1 คัน  และรถกู้ภยัเทศบาล 1 คัน 

 
2.2.4  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
สภาพสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลปจัจุบัน  จะมีปัญหาด้านมลพิษ  ด้านน้ าเสีย  และ 

ปัญหาขยะทีต่กค้างในแต่ละวัน  ซึ่งมีผลต่อสภาพแวดล้อม  โดยจะต้องได้รับการแกไ้ขโดยก่อสร้างสถานบ าบัดน้ าเสยีและ
สถานท่ีรองรับขยะทีไ่ด้มาตรฐานและเพิ่มรถเก็บขยะที่มีประสิทธิภาพ ในเขตเทศบาลมีจ านวนต้นไม้น้อยมากเนื่องจากเป็นที่
ชุมชน 

เทศบาลต าบลแม่สะเรียง  ยังประสบปัญหาสิ่งแวดล้อมในด้านการก าจัดขยะมูลฝอย   
ชุมชนต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเทศบาลและชุมชนใกล้เคียง  ซึ่งมีปริมาณขยะวันละ  1 ตัน  และมีแนวโนม้จะเพิ่มมาก
ขึ้น  อันก่อให้เกิดปัญหาระบบก าจดัและพื้นท่ีทิ้งขยะ  ซึ่งถือว่าเป็นปญัหาที่ส าคญัของเทศบาลที่จะต้องแก้ไขในโอกาสต่อไป 
 

2.2.5  ข้อมูลเกษตรและแหล่งน้ า  LSEP 
ด้านเกษตร 

ล าดับ
ที ่

ชุมชน 

ท านา ท าสวน 
  

ท าไร ่

จ านวน 
ครัวเรือน/

ไร่ 

ผลผลิต 
กก/ไร ่

ต้นทนุ 
บาท/

ไร่ 

ราคา
โดย
เฉลี่ย 
บาท/

ไร่ 

จ านวน 
ครัวเรือน/

ไร่ 

ผลผลิต 
กก/ไร ่

ต้นทนุ 
บาท/

ไร่ 

ราคา
โดย
เฉลี่ย 

บาท/ไร ่

ผลผลิต
ทาง

การเกษตร 

จ านวน 
ครัวเรือน/

ไร่ 

ผลผลิต 
กก/ไร ่

ต้นทนุ 
บาท/

ไร่ 

ราคาโดย
เฉลี่ย 

บาท/ไร ่

1 มงคลทอง 
20คร/
150ร 

750
กก./ไร ่

5,000
บ/ไร่ 

8,250
บ/ไร่ 

3คร/5ร 350 9,000 16,500 
กระเทียม 8คร/16ร 7,000 9,500 91,000 

ถั่วเหลือง 10คร/53ร 750 5,800 11,250 

2 บ้านทุ่ง 
20คร/

113.68ร 
800

กก./ไร ่
5,000
บ/ไร่ 

8,800
บ/ไร่ 

3คร/6ร 300 9,000 15,000 
กระเทียม 4/8.04 6,000 9,500 78,000 

ถั่วเหลือง 9/42.42 750 5,800 11,250 
 
 
 
 
 
 
               



 

ล าดับ
ที ่

ชุมชน 

ท านา ท าสวน 
  

ท าไร ่

จ านวน 
ครัวเรือน/

ไร่ 

ผลผลิต 
กก/ไร ่

ต้นทนุ 
บาท/

ไร่ 

ราคา
โดย
เฉลี่ย 
บาท/

ไร่ 

จ านวน 
ครัวเรือน/

ไร่ 

ผลผลิต 
กก/ไร ่

ต้นทนุ 
บาท/

ไร่ 

ราคา
โดย
เฉลี่ย 

บาท/ไร ่

ผลผลิต
ทาง

การเกษตร 

จ านวน 
ครัวเรือน/

ไร่ 

ผลผลิต 
กก/ไร ่

ต้นทนุ 
บาท/

ไร่ 

ราคาโดย
เฉลี่ย 

บาท/ไร ่

3 ในเวียง - 
  

- - - - - - - - - 
 

4 จองค า 
28คร/
220ร 

800
กก./ไร ่

5,000
บ/ไร่ 

8,800
บ/ไร่ 

8คร/
18.29ร 

300 9,000 15,000 
กระเทียม 4/8.04 6,000 9,500 78,000 

ถั่วเหลือง 9/42.42 750 5,800 11,250 

5 มุสลิม - - - - - - - - - - - - - 

6 คริสเตียน 6คร/18ร 
750

กก./ไร ่
5,000
บ/ไร่ 

8,250
บ/ไร่ - - - - - - - - - 

7 บ้านโป่งนอก 
9คร/117

ร 
750

กก./ไร ่
5,000
บ/ไร่ 

8,250
บ/ไร่ 

2คร/3.92
ร 

350 9,000 16,500 

ไร่ข้าวโพด
(อาหาร
สัตว์) 3/11.75 1,500 3,300 7,500 

ถั่วเหลือง 2/17.0 675 5,800 10,100 

8 บ้านโป่งใน 
37คร/
368ร 

800
กก./ไร ่

5,000
บ/ไร่ 

8,800
บ/ไร่ 

6คร/10ร 2,400 30,000 120,000 
กระเทียม 5/13.17 7,000 9,500 78,000 

ถั่วเหลือง 4/33.22 657 5,800 10,100 

9 มะขามจุม 
8คร/

80.93ร 
750

กก./ไร ่
5,000
บ/ไร่ 

8,250
บ/ไร่ - - - - - - - - - 

 
แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

ล าดับที ่ ชุมชน 

น้ าฝน 
  

ชื่อแหล่งน้ า
ธรรมชาต ิ

  

ความเพียงพอของน้ าเพือ่
การเกษตรตลอดทั้งปี 

  

การเข้าถึงแหล่งน้ า
การเกษตร 

  
ทั่วถึง 

ไม่ทั่วถึง 

ร้อยละครวัเรือนที่
เข้าถึง 

1 มงคลทอง เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
แม่น้ า
ยวม 

เหมือง
แกน เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

2 บ้านทุ่ง             100% 
3 ในเวียง             100% 
4 จองค า             100% 
5 มุสลิม             100% 
6 คริสเตียน             100% 
7 บ้านโป่งนอก             100% 
8 บ้านโป่งใน             100% 
9 มะขามจุม             100% 

 
 
 
 
 
 
 



 

แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค/บริโภค 

ล าดับที ่ ชุมชน 
ระบบน้ าประปา ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละครวัเรือนทีเ่ช้าถึง 
1 มงคลทอง       100% 
2 บ้านทุ่ง       100% 
3 ในเวียง       100% 
4 จองค า       100% 
5 มุสลิม       100% 
6 คริสเตียน       100% 

ล าดับที ่ ชุมชน 
ระบบน้ าประปา ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละครวัเรือนทีเ่ช้าถึง 
7 บ้านโป่งนอก       100% 
8 บ้านโป่งใน       100% 
9 มะขามจุม       100% 

 
 
 
2.2.6  ด้านการเมือง – การบริหาร  

 

  โครงสร้างเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 
 

     นายกเทศมนตรี 
 
 

                              รองนายกเทศมนตร ี          รองนายกเทศมนตร ี
 
 

     ปลัดเทศบาล 
 
 
 

        ส านักปลัดเทศบาล          กองคลัง           กองช่าง                  กองการศึกษา 
 

 
                กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

 
เทศบาลต าบลแม่สะเรียง  เป็นเทศบาลช้ันกลาง  มีจ านวนสมาชิกสภาเทศบาล   

จ านวน  12  คน แบ่งการท างานออกเป็น  2  ฝ่าย  คือ  ฝ่ายนติิบญัญัติและฝ่ายบริหาร   มีคณะผู้บริหารจ านวน  5  คน  ท า
หน้าท่ีเป็นฝ่ายบริหาร  และมสีมาชิกเทศบาล  จ านวน  12  คน (ฝ่ายนติิบัญญตัิ)  ท าหน้าทีต่รวจสอบและควบคุมการ
ด าเนินการบริหาร   
 

เลขานุการ

นายกเทศมนตร ี

ทีป่รกึษา

นายกเทศมนตร ี



 

มีอัตราพนักงานและลูกจ้างทั้งหมด  73  คน  ดังนี ้
ตาราง : จ านวนพนักงาน /ลูกจ้างเทศบาลต าบลแม่สะเรียงจ าแนกตามเพศ ปีงบประมาณ 2561 (ข้อมูลเดือนตลุาคม 2561) 

ส านกั/กอง 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง จ้างเหมาบริการ 

รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ส านักปลดัฯ 5 7 4 1 2 2 1 4 25 
กองคลัง - 4 - - 1 1 1 3 10 
กองช่าง 2 1 - - - - 6 1 10 
กองการศึกษา - - - - - - 1 1 1 
กองสาธารณสุข 3 - - - 4 1 10 7 25 
รวม 10 12 4 1 7 4 19 16 73 
 
ตาราง  : การศึกษาของพนักงานเทศบาลสามัญ จ าแนกตามเพศ  

ระดับการศึกษา 
จ านวนพนกังานเทศบาลสามัญ (คน) 

รวม ชาย หญิง 
ปริญญาเอก - - - 
ปริญญาโท 4 2 2 
ปริญญาตร ี 18 7 11 
ต่ ากว่าปริญญาตร ี 2 1 1 

รวม 24 10 14 
 
2.2.7  ด้านการคลัง 

 
ตาราง  :  แสดงสถานการณ์คลังท้องถิ่น ย้อนหลัง จากปี พ.ศ. 2559 – 2563 
รายการ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

รายรับ (บาท) 38,964,344.73 37,203,629.78 37,635,678.99 40,623,534,73 40,623,534.73 

รายจ่าย (บาท) 37,874,619.94 35,396,280.65  36,081,715.45 37,970,413,37 37,970,413.37 

 
ตาราง  :  แสดงสถานการณ์คลังท้องถิ่น ย้อนหลัง จากปี พ.ศ. 2556 – 2561     

หมวด/ประเภท 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
1.รายได้ภาษีอากร 19,771,778.06 20.152,058.88 20587712.68 21,832,938.15 18,253,656.61 
1.หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและ
ใบอนุญาต 

579,111.00 676,245.20 487,904.70 548,005.40 628,926.53 

2.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 467,131.67 491,129.70 505,595.61 563,280.18 670,445.38 
1.เงินอดุหนุนทั่วไป 10,675,744.00 15390,356.00 16,045,186.00 17,914,551.01 17,754,523 
2.เงินอดุหนุนระบุวัตถุประสงค/์
เฉพาะกิจ 

7,404,860.00. 493,740.00 - 656,220 625,396 

ง.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 47,720 1,000 9,280.00 600 330 

 



ส่วนที่ 2 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2560) 

1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ  และการเบิกจ่ายงบประมาณ  ในปีงบประมาณ   
   พ.ศ. 2557 – 2560 
 

1. 1  สรุปสถานการณ์พัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการพัฒนาของ
เทศบาลต าบลแม่สะเรียง  

 ตามที่เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนา (พ.ศ. 2555 – 
2558)  และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2559 – 2562) ขึ้นมา เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) (พ.ศ. 2558 – 2560) (พ.ศ. 2559 – 2561) (พ.ศ.2560 – 2562) อันมีลักษณะ
เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณ
แต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็น
ประจ าทุกปี  โดยเทศบาลได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  การจ่าย
ขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ขอให้หน่วยงานอื่นมาด าเนินงานให้  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้
มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  

 

ทั้งนี้ เทศบาลได้ด าเนินการตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว ตามแผนพัฒนา
ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ (โครงการทั้งหมดที่บรรจุในแผน)     

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ปี 2557 คิดเป็นร้อยละของ
โครงการ 
ในแผน 
(%) 

ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาสามป ี

บรรจุอยู่ในเทศ
บัญญัติ            

(น าไปปฏิบัติ) 
1.ด้านเศรษฐกิจ 28 20 7.94 
2.ด้านศาสนาและวัฒนธรรม 137 129 51.19 
3.ด้านบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 42 33 13.10 
4.ด้านการพัฒนาคณุภาพการศึกษา 13 41 16.27 
5.ด้านโครงการพื้นฐานอย่างทั่วถึง 16 2 0.79 
6.ด้านการรักษาความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณะภัย 1 1 0.40 
7.ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชน 5 2 0.79 
8.ด้านการบรหิารจดัการตามหลักธรรมมาภิบาล 10 8 3.17 

รวม 252 236 93.65 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์ 

ปี  2558 คิดเป็นร้อยละของ
โครงการ 
ในแผน 
(%) 

ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาสามป ี

บรรจุอยู่ในเทศ
บัญญัติ            

(น าไปปฏิบัติ) 
1.ด้านเศรษฐกิจ 30 21 8.40 
2.ด้านศาสนาและวัฒนธรรม 130 125 50.00 
3.ด้านบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 42 35 14.00 
4.ด้านการพัฒนาคณุภาพการศึกษา 14 8 3.20 
5.ด้านโครงการพื้นฐานอย่างทั่วถึง 17 1 0.40 
6.ด้านการรักษาความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณะภัย 1 1 0.40 
7.ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชน 7 4 1.60 
8.ด้านการบรหิารจดัการตามหลักธรรมมาภิบาล 9 7 2.80 

รวม 250 202 80.80 

 

ยุทธศาสตร์ 

ปี 2559 คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ 

ในแผน 
(%) 

ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาสามป ี

บรรจุอยู่ในเทศ
บัญญัติ            

(น าไปปฏิบัติ) 
1.ด้านศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 34 31 11.07 
2. ด้านการบริหารจดัการ ตามหลกัธรรมมาภิบาล 139 127 45.36 
3.ด้านการบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 27 35 12.50 
4.ด้านการพัฒนาวิชาการ การศึกษากีฬาและนันทนาการ 29 10 3.57 
5.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและการป้องกันแนว
ตลิ่งพัง 

29 1 0.36 

6.ด้านการสร้างเมืองน่าอยู่คูส่ังคมคุณภาพ 22 10 3.57 
รวม 280 214 76.43 

 

ยุทธศาสตร์ 

ปี  2560 คิดเป็นร้อยละของ
โครงการ 
ในแผน 
(%) 

ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาสามป ี

บรรจุอยู่ในเทศ
บัญญัติ            

(น าไปปฏิบัติ) 
1.ด้านศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 34 23 8.27 
2. ด้านการบริหารจดัการ ตามหลกั ธรรมมาภิบาล 148 140 50.36 

3.ด้านการบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 25 24 8.63 
4.ด้านการพัฒนาวิชาการ การศึกษากีฬาและนันทนาการ 27 21 7.55 
5.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและการป้องกัน
แนวตลิ่งพัง 

23 10 3.60 

6.ด้านการสร้างเมืองน่าอยู่คูส่ังคมคุณภาพ 21 15 5.40 
รวม 278 233 83.81 



ผลการด าเนินงาน เฉพาะโครงการพัฒนาไม่รวมรายจ่ายประจ า  

                                                  ผลการด าเนินงาน  
(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2557 กับ 2558)  

การ
ด าเนินงาน 

แผนพัฒนา 
สามป ี
2557 

แผนการ
ด าเนินงาน 

2557 

เทศ
บัญญัติ 
2557 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 

แผนพัฒนา 
สามป ี
2558 

แผนการ
ด าเนินงาน 

2558 

เทศ
บัญญัติ 
2558 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 
จ านวน
โครงการ
พัฒนา 

131 91 91 83 136 93 93 90 

ร้อยละ - 69.46 69.46 91.21 - 68.38 68.38 96.77 
 

ผลการด าเนินงาน 
(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2558 กับ 2559) 

การ
ด าเนินงาน 

แผนพัฒนา 
สามป ี
2558 

แผนการ
ด าเนินงาน 

2558 

เทศ
บัญญัติ 
2558 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 

แผนพัฒนา 
สามป ี
2559 

แผนการ
ด าเนินงาน 

2559 

เทศ
บัญญัติ 
2559 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 
จ านวน
โครงการ
พัฒนา 

136 93 93 90 162 102 102 95 

ร้อยละ - 68.38 68.38 96.77 - 62.96 62.96 93.14 
 

ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เทศบาลได้ด าเนินการตั้งงบประมาณ  ตามแผนพัฒนาดังนี้ 

ผลการด าเนินงาน 
(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กับ ๒๕๖๐) 

การ
ด าเนินงาน 

แผนพัฒนา 
สามป ี
2559 

แผนการ
ด าเนินงาน 

2559 

เทศ
บัญญัติ 
2559 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 

แผนพัฒนา 
สามป ี
2560 

แผนการ
ด าเนินงาน 

2560 

เทศ
บัญญัติ 
2560 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 
จ านวน
โครงการ
พัฒนา 

162 102 102 95 142 92 92 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ร้อยละ - 62.96 62.96 93.14 - 64.79 64.79  

 

สรุปสถานการณ์พัฒนา การตั้งงบประมาณ และการเบิกจ่าย : หน่วยเป็นโครงการ 
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จากตารางดังกล่าว  เป็นตารางเปรียบเทียบระหว่างจ านวนแผนงาน/โครงการ(เฉพาะ
โครงการพัฒนา) และงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี ทีผ่่านมากับจ านวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่
ด าเนินการจริง (เปรียบเทียบระหว่างแผนพัฒนาสามปีโดยเป็นข้อมูลของปี 2557 จนถึงปี 2560 กับโครงการที่
ได้ด าเนินการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของปี 2557 จนถึงปี 2560) 

๑.๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ตามท่ีเทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาล

ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท า
แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13  โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการ
ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

 ซึ่งแผนพัฒนาของเทศบาลสามารถน าไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ดังนี้  
(1) เชิงปริมาณ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

      แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) 
โครงการพัฒนาที่บรรจุในแผน   จ านวน   252  โครงการ 

    สามารถด าเนินการได้      จ านวน   236  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  93.65 

เทศบาลสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์เกินร้อยละ 50 ขึ้น
ไปของแผนและสามารถด าเนินการได้ในอัตราที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา     

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
    แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560) 

โครงการพัฒนาที่บรรจุในแผน   จ านวน   250  โครงการ 
    สามารถด าเนินการได้      จ านวน   202  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ 80.80 

เทศบาลสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์เกินร้อยละ 60 ขึ้น
ไปของแผนและสามารถด าเนินการได้ในอัตราที่ ใกล้เคียงเมื่อเปรียบเทียบ
กับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

 



 
 

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

    โครงการพัฒนาที่บรรจุในแผน   จ านวน   280  โครงการ 
    สามารถด าเนินการได้      จ านวน   214  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  76.43 

เทศบาลสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์เกินร้อยละ 60 ขึ้น
ไปของแผนและสามารถด าเนินการได้ในอัตราที่ ใกล้เคียงเมื่อเปรียบเทียบ
กับปีงบประมาณที่ผ่านมา 

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
    แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

    โครงการพัฒนาที่บรรจุในแผน    จ านวน    278   โครงการ 
    คาดว่าจะสามารถด าเนินการได้      จ านวน    233   โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  83.81 

เทศบาลจะด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์มากกว่าร้อยละ 60 ขึ้น
ไปของแผนและสามารถด าเนินการได้ในอัตราที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

 
   (2)  เชิงคุณภาพ  

 เทศบาลได้ด าเนินการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดต่อ
ประชาชนโดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึง
พอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาลใน
ภาพรวม  ซึ่งเทศบาลได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจสรุปได้ดังนี้ 

     ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 - 2558 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมของเทศบาลต าบลแม่สะเรียงในการพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการ
พัฒนา  ช่วงเดือน พฤศจิกายน – มิถุนายน 2558  พบว่าประชาชนส่วน
ใหญ่มคีวามพึงพอใจในด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ  คิดเป็น
ร้อยละ  87.31  เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ผลการประเมินความพึง
พอใจอยู่ในระดับพอใจที่ร้อยละ  84.45  ความพอใจของประชาชน
มากกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อยที่  2.86  ซึ่งประเมินได้ว่าควรจะมีบริหาร
จัดการด าเนินงานให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจมากกว่านี้   

 
 
 



 
  
 

     ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
ประชาชนมีความพึงพอใจด้านกระบวนการ และการใช้บริการ อยู่ใน

ระดับพอใจ   
ระดับพอใจ   

- พอใจสูงสุด   ร้อยละ  66.67  
- พอใจต่ าสุด ร้อยละ   2.22   
 

     ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  คาดว่าจะสามารถท าให้ประชาชนเกิดความพึง
พอใจมาก  ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

 
2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 

2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
 ตามท่ีเทศบาลได้ด าเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560  เพ่ือแก้ไขปัญหา

ให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพ่ือให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น  ซึ่ง
ผลจากการด าเนินงานของเทศบาลนั้น  ผลที่ได้รับมีดังนี้   

1. ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
2. ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
3. ไม่มีเหตุอาญชญากรรมในพ้ืนที่   
4. เด็ก ๆ ได้รับการศึกษาทุกคน 
5. ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน 
6. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่ม่ันคงแข็งแรง 
7. ประชาชนได้รับการบริการและให้การช่วยเหลือด้านสาธาณะภัยอย่างทั่วถึง 
   และคลอบคลุม 
8. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้องและเป็นระบบ 
9. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข 
10.  ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยโดยการฝึกอบรมให้ความรู้  
      ด้านสาธารณะภัยทั่วถึงและคลอบคลุม 
11.  ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ ของเทศบาลเพ่ิมขึ้น 
12.  ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ของเทศบาลด้วยความสะดวก 

                 ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ผลที่คาดว่าจะได้รับเพ่ิมขึ้น มีดังนี้ 
13.  ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือน าไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับ 
      ครัวเรือน 
14.  เทศบาลมีการก าจัดขยะอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 



 
 
 

2.2 ผลกระทบ  
 ในการด าเนินงานของเทศบาลปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560  สามารถด าเนินการได้

ตามท่ีประชาชนต้องการ ซึ่งการด าเนินงานนั้นก็สามารถส่งผลผลกระทบต่อชุมชนในเขตเทศบาล  ดังนี้ 
 1. การก่อสร้างถนนเพิ่มข้ึนในเขตเทศบาล  ท าให้การระบายน้ าได้ช้าเกิดน้ าท่วมขังในบางจุด 

ท าให้เทศบาลต้องเร่งก่อสร้างรางระบายน้ าเพ่ิมข้ึนเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 2. การพัฒนาเจริญขึ้นท าให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นไปด้วย  ส่งผลให้เกิดเป็นชุมชน

แออัด ก่อให้เกิดโรคระบาด เช่น  ไข้เลือดออก  เป็นต้น 
 3. เมื่อประชาชนเพิ่มมากขึ้น ท าให้ปริมาณขยะเพ่ิมมากข้ึน   
  

3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ปัญหา 

1)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย   
2)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอยู่เป็น

จ านวนมาก ซึ่งต้องใช้งบประมาณด าเนินการสูง 
อุปสรรค 

1)  การขาดเครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอและไม่
ทันสมัย  ท าให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงานเป็นอย่างยิ่ง  

2)  เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน   
    

 แนวทางการแก้ไข   
(1) การด าเนินงานของเทศบาล 

1) จัดสรรงบประมาณ ดูแลเรื่องวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยี ใน 
การท างานเพ่ือเตรียมรับภาระงานที่เพ่ิมมากขึ้น 

2)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
3)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก

ทีสุ่ด   
(2)  การบริการประชาชน 
 1)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ

สะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 
2)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจให้ 

เกิดความเข้าใจที่ดีต่อการให้บริการทุกด้านของเทศบาล 
 3)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับเทศบาล  



 
 
 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
  ปัญหา 

1)  เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้
ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   

2)  เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  
  อุปสรรค 

1)  เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด  

2)  เทศบาลตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่
เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ท าให้ต้องโอนเพ่ิม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่   

    
    แนวทางการแก้ไข   
  (1)  การด าเนินงานของเทศบาล 

1)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น
กรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

2)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น  

3)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่
ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่   

 
(2)  การบริการประชาชน 

1)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 

2)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ด ี
ต่อการให้บริการทุกด้านของเทศบาล 

 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ปัญหา 
1)  เทศบาลต าบลแม่สะเรียงได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและ

เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา  ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ใน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ท าให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ท้ังหมด  

 
 



 
 
 
2)  การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ บางกรณีไม่สามารถกระท าได้ภายในครึ่งวัน ด้วย

ปัจจัยหลายด้าน และบริบทของพ้ืนที่ 
3)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอยู่เป็น

จ านวนมาก ซ่ึงต้องใช้งบประมาณสูงในการด าเนินการ 
  

อุปสรรค 
1) อ านาจหน้าที่มีข้อจ ากัดท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้   

 
    แนวทางการแก้ไข   
  (1)  การด าเนินงานของเทศบาล 

1)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น
กรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

2)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะ           
การคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี  

3)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

4)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่
ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

5) ให้ปรับลดระยะเวลาในการแก้ไขเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้รวดเร็วขึ้น 
 

(2)  การบริการประชาชน 
1)   ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ

สะดวก รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ปัญหา 
1)  เทศบาลต าบลแม่สะเรียงได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและ

เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา  ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ใน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ท าให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ท้ังหมด  

2)  การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ บางกรณีไม่สามารถกระท าได้ภายในครึ่งวัน ด้วย
ปัจจัยหลายด้าน และบริบทของพ้ืนที่ 

3)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอยู่เป็น
จ านวนมาก ซึ่งต้องใช้งบประมาณสูงในการด าเนินการ 

  
อุปสรรค 

1) อ านาจหน้าที่มีข้อจ ากัดท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้   
 

    แนวทางการแก้ไข   
  (1)  การด าเนินงานของเทศบาล 

1)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น
กรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

2)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

3)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่
ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

4) ให้ปรับลดระยะเวลาในการแก้ไขเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้รวดเร็วขึ้น 
 

(2)  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1)   ควรพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่อย่างน้อย 10 % ของงบประมาณรายจ่าย

ทั้งหมด 
 

**************************************** 
 



 

ส่วนที่ 3 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

1.1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”  หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติ ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์ แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การ  ด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของ
สถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติ และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติ
สุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็น มนุษย์ ความเจริญเติบโต
ของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทาง
พลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ แวดล้อมระหว่าง
ประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้าน ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมี
เกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระ ของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีด้อยกว่า 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่ พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมีการ
วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่
ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึง อนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลัง
ของทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและ  รักษาไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถ ในการ
แข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทาง การพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อ ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ด้าน  

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แบ่งเป็น 4 ระยะ  

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ก าหนดเปูาหมายในด้านต่างๆ ในช่วงเวลา 5 ปี โดยค านึงถึงการ ด าเนินการต่อยอด
ต่อไปแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 14 และ 15 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายยุทธศาสตร์  ชาติ 20 ปี และในขณะเดียวกัน
แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้จัดท าเปูาหมายและตัวช้ีวัดในรายละเอียดมากกว่าใน  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ผ่านมาเพื่อให้ก ากับและ
เช่ือมโยงกับการก าหนดเปูาหมายในแผนระดับรองและแผนปฏิบัติ  การต่าง ๆ ได้ชัดเจนขึ้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้
ตั้งเปูาหมายในมิติหลักๆ ประกอบด้วย (1) คนไทยที่มีคุณลักษณะ เป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มี ความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนร่วม มี สุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง      
มีความเป็นไทย (2) การลด ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจน การเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
กลุ่มที่มี รายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 15 (3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและ  แข่งขันได้
โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคม ผู้ประกอบการ และมี
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีเข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและ
บริการ รวมทั้งมีระบบการผลิตและให้บรกิารจากฐานรายได้เดิมที่มี มูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตรา
การขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปีเพื่อให้บรรลุ เปูาหมายการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายในปี 2579 (4) ทุนทางธรรมชาติและ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพิ่มพื้นที่ 
ปุาไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ในภาคพลังงาน
และขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณ 18 หรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่
ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้ าและ คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
(5) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย  สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความเช่ือมั่นของนานาชาติต่อ
ประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์ และความคิดในสังคมลดลง ปัญหาอาชญากรรมลดลง ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดบรรทัดฐาน ระหว่างประเทศ เป็นต้น และ (6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส  

ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชน  ด าเนินการแทนได้
ดีกว่าลดลง เพิ่มการใช้ระบบดิจิตัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปช่ันลดลง และการบริหาร จัดการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอิสระขึ้น  

หลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) การพัฒนาประเทศใน
ระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งบรรลุเปูาหมายในระยะ 5 ปีท่ีจะ สามารถต่อยอดในระยะต่อไปเพื่อให้บรรลุเปูาหมายการ
พัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีโดยมี หลักการส าคัญของแผนฯ ดังนี้  

1. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เพื่อให้ เกิดบูรณาการการ
พัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการ  บริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีซึ่งเป็น
เงื่อนไขจ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคนมีความเป็น คนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืน
และเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมี ความสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศก็เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มี คุณภาพ และมีเสถียรภาพ การกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นการ
เติบโตที่ไม่ท าลาย สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต ค่านิยม ประเพณีและวัฒนธรรม  

2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความ
เป็นคนท่ีสมบูรณ์มีวินัย ใฝุรู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม 
พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับ
สิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  

3. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ



 

พอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยที่ วิสัยทัศน์ดังกล่าวต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ 
อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่ง เขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การ
ด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและ ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความ
มั่นคงทางสังคม ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็ น 

ธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทาง  พลังงาน อาหาร
และน้ า ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ แวดล้อมระหว่างประเทศและการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคม อาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ประเทศไทยไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล ประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีด้อยกว่า  

4. ยึด “เปูาหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579” ที่เป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็นกรอบในการ
ก าหนดเปูาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเปูาหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบ  เปูาหมายที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งนี้ 
เปูาหมายประเทศไทยในปี 2579 ซึ่งเป็นยอมรับร่วมกันนั้นพิจารณาจากมิติ ต่างๆ ทั้งประเด็นและลักษณะของการพัฒนา 
ลักษณะฐานการผลิตและบริการส าคัญของประเทศ ลักษณะของ คนไทยและสังคมไทยที่พึงปรารถนา และกลุ่มเปูาหมายใน
สังคมไทย โดยก าหนดไว้ดังน้ี “เศรษฐกิจและ สังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมไทย
เป็นสังคมที่เป็นธรรมมีความ เหลื่อมล้ าน้อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่มีวินัย ตื่นรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ตลอดชีวิต มี สุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและท าประโยชน์ต่อ  

ส่วนรวม มีความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวที 4 นานาชาติ ระบบ
เศรษฐกิจตั้งอยู่บนฐานของการใช้นวัตกรรมน าดิจิตัล สามารถแข่งขันในการผลิตได้และ  ค้าขายเป็น มีความเป็นสังคม
ประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการที่มีคุณภาพและรูปแบบที่โดดเด่นเป็นที่  ต้องการในตลาดโลก เป็นฐานการผลิตและ
บริการที่ส าคัญ เช่น การให้บริการคุณภาพทั้งด้านการเงิน ระบบโลจิสติกส์ บริการด้านสุขภาพ และท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นครัว
โลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เป็นฐาน อุตสาหกรรมและบริการอัจฉริยะที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้นวัตกรรม 
ทุนมนุษย์ทักษะสูงและ เทคโนโลยีอัจฉริยะ มาต่อยอดฐานการผลิตและบริการที่มีศักยภาพในปัจจุบันและพัฒนาฐานการผลิต
และ บริการใหม่ๆ เพื่อน าประเทศไทยไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนท่ีมีความเป็นอัจฉริยะ”  

5. ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเปูาหมาย
ระยะยาว” จากการที่แผนพัฒนาฯ เป็นกลไกเช่ือมต่อในล าดับแรกที่จะก ากับและส่ง ต่อแนวทางการพัฒนาและเปูาหมายใน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละด้าน  อย่างสอดคล้องกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงให้
ความส าคัญกับการใช้กลไกประชารัฐที่เป็นการรวมพลัง ขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยมีการก าหนด
ประเด็นบูรณาการของการพัฒนาท่ีมีล าดับ ความส าคัญสูง และการก าหนดในระดับแผนงาน/โครงการส าคัญที่จะตอบสนองต่อ
เปูาหมายการพัฒนาได้ อย่างแท้จริง รวมทั้งการก าหนดเปูาหมายและตัวช้ีวัดที่มีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกว่าใน
แผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ีผ่านๆ มา ในการก าหนดเปูาหมายได้ค านึงถึงความสอดคล้องกับเปูาหมายระยะยาวของยุทธศาสตร์ ชาติ
และการเป็นกรอบก ากับเปูาหมายและตัวช้ีวัดในระดับย่อยลงมาที่จะต้องถูกส่งต่อและก ากับให้สามารถ  ด าเนินการให้เกิดขึ้น
อย่างมีผลสัมฤทธ์ิภายใต้กรอบการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและประเมินผลการใช้ จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและการ
ตดิตามประเมินผลการปฏิบัติราชการรวมทั้งการพัฒนาระบบราชการที่ สอดคล้องเป็นสาระเดียวกันหรือเสริมหนุนซึ่งกันและ
กัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงก าหนดประเด็นบูรณาการเพื่อการพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางส าคัญประกอบการจัดสรร
งบประมาณแผ่นดิน รวบรวมและก าหนด แผนงาน/โครงการส าคัญในระดับปฏิบัติและก าหนดจุดเน้นในการพัฒนาเชิงพื้นที่ใน
ระดับสาขาการผลิตและ บริการและจังหวัดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญ 

เปูาหมายทั้ง 6 กลุ่มหลักภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สะท้อนถึงเปูาหมายการขับเคลื่อน การพัฒนาตาม
วาระการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และเปูาหมายในระยะยาวภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องบรรลุ
ภายในระยะเวลา 20 ปี คือ “เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่าง มั่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมไทย
เป็นสังคมที่เป็นธรรมมีความเหลื่อมล้ าน้อย คนไทยเป็น มนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่มีวินัย ตื่นรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง



 

ตลอดชีวิต มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ สมบูรณ์ มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและท าประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม มีความเป็นพลเมือง ไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีนานาชาติ ระบบ
เศรษฐกิจตั้งอยู่ บนฐานของการใช้นวัตกรรมดิจิทัล สามารถแข่งขันในการผลิตได้และค้าขายเป็น มีความเป็นสังคม  

ประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการที่มีคุณภาพและรูปแบบที่โดดเด่นเป็นที่ต้องการในตลาดโลก เป็นฐาน  การผลิตและ
บริการที่ส าคัญ เช่น การให้บริการคุณภาพทั้งด้านการเงิน ระบบโลจิสติกส์ บริการด้านสุขภาพ และท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นครัว
โลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เป็นฐานอุตสาหกรรมและบริการ อัจฉริยะที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้นวัตกรรม 
ทุนมนุษย์ทักษะสูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะ มาต่อยอด ฐานการผลิตและบริการที่มีศักยภาพในปัจจุบันและพัฒนาฐานการผลิต
และบริการใหม่ ๆ เพื่อน าประเทศไทย ไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนท่ีมีความเป็นอัจฉริยะได้ในระยะยาว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้ อย่างยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนา ประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย  

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  

ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม  

ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

 

1.3. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

1.3.1. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน แม่ฮ่องสอน) 

มุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด และน าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้กลุ่ม
จังหวัด หรือเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันของกลุ่มจังหวัด 

พันธกิจ 

1.  พัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่สากล 

2.  เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการเกษตร การค้า และการลงทุน 

3.  เชื่อมโยงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

4.  ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

5.  พัฒนาและเช่ือมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนระหว่าง
ภูมิภาค 

เป้าประสงค์รวม 

1. การท่องเที่ยว การค้า การลงทุนมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

2. อัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการส่งเสริม เพื่อเพิ่มคุณค่า 

3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูอย่างมีส่วนร่วม เอื้อต่อ           

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ 

กลยุทธ์ 

1) เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรในระบบธุรกิจ  

2) พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความพร้อมและเช่ือมโยงในรูปแบบคลัสเตอร์ (Cluster)  

3) พัฒนาศูนย์กลางในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ นักลงทุน ธุรกิจท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ          

4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยวรองรับการพัฒนา  

5) การสร้างมาตรฐานสินค้าและบริการ            

6) สร้างการรู้จักให้แก่กลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่ม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่าย การค้า การลงทุนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
แข่งขัน 

กลยุทธ์ 

1) เสริมสร้างสมรรถนะบุคคลากรในระบบธุรกิจ 

2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการค้าการลงทุน 

3) เชื่อมโยงในรูปแบบ cluster 

4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสตติกสส์การค้าการลงทุนและการค้าชายแดน 

5) สร้างมาตรฐานในสินค้า และในด้านการบริการให้อยู่ในระดับสูง 

6) สร้างคุณค่าเพิ่มและคุณค่าใหม่โดยใช้นวัตกรรม 

7) ส่งเสริมการเจรจาการค้าและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน  

8) ส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเกษตรมูลค่าเพ่ิมสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

กลยุทธ์  

1) เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรในระบบธุรกิจ 

2) พัฒนาให้มีความพร้อม และมีความเช่ือมโยงในรูปแบบ cluster 

3) สร้างศูนย์ทดสอบและบริการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหารแบบเบ็ดเสร็จ 

4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ทางการเกษตร 

5) สร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหาร 

6) เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและ      
มีส่วนร่วม ตอบสนองต่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืนและเป็นธรรม 

กลยุทธ์ 

1. ปูองกัน รักษา และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการ 

2. ปูองกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟปุาอย่างมีส่วนร่วม 

3. จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายอย่างเป็นระบบและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

4. บริหารจัดการคุณภาพลุ่มน้ าในแม่น้ าสายหลักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

5. จัดหา พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ า  

6. จัดการภัยแล้ง อุทกภัย น้ าปุาไหลหลาก และดินโคลนถล่ม  



 

1.3.2. ยุทธศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

1.3.2.1. วิสัยทัศน์ 
“เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เปิดประตูสูต่ะวันตก ยกระดับคณุภาพชีวิต  พัฒนาเศรษฐกิจให้

ยั่งยืน บนพ้ืนฐานแห่งความพอเพียง” 

เป้าประสงค์รวม (Objective) 
1. สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการท่องเที่ยวเชิง

นิเวศ วิถีชีวิตวัฒนธรรม สุขภาพ เกษตรปลอดภัย และการค้าชายแดน 
2. เพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน โดยเน้นการแก้ไขปญัหาความยากจน การพัฒนาการศึกษา 

การพัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน 
3. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประเพณีวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การยกระดับ และการพัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพและยั่งยืน 

เป้าประสงค์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพในเชิงนิเวศ วิถีชีวิต สุขภาพ กีฬา วิธีชีวิตวัฒนธรรม  
เพื่อเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว  

ตัวช้ีวัดที่ 1 : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว (ร้อยละ 5) 
ตัวชีวัดที่ 2 : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน (ร้อยละ 3) 
แนวทางการพัฒนา 
1.1 พัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ผจญภัย สขุภาพ การกีฬา 

ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรมตาม อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธ์ และการท่องเที่ยวตามโครงการพระราชด าริ 
1.2 พัฒนาศักยภาพยกระดับบุคลากรและส่งเสรมิการพัฒนาตามมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย และ

บูรณาความร่วมมือเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว 
1.3 พัฒนาและส่งเสรมิกิจกรรมการท่องเที่ยว การตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพื่อสร้าง

รายได้จากการท่องเที่ยว 
1.4 ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ เพื่อเสริมสร้างสขุภาพ ความสุข และ

กระจายรายได้จาการท่องเที่ยว 
เป้าประสงค์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาปรับปรุง โครงข่ายคมนาคม และสิ่งอ านวยความสะดวก

เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยว 
ตัวช้ีวัดที่ 1 : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นจากรายได้จากการท่องเที่ยว (ร้อยละ 5 ) 
           2 : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน (ร้อยละ 3) 
แนวทางการพัฒนา 

1.5  สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ พัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก เส้นทาง

การท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยว  

เป้าประสงค์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาผลิตภณัฑ์ OTOP และวิสาหกิจชุมชน  
ตัวชี้วัดที ่1 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ OTOP และวิสาหกิจชุมชน (ร้อยละ 12) 
แนวทางการพัฒนา 
1.6  พัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP และหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี  วิสาหกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ทาง

วัฒนธรรม (C-POT) 



 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 

เป้าประสงค์  
1. การค้าการลงทุน มีการขยายตัวเพิม่มากข้ึน 
2. ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาใหส้ามารถแข่งขันได้ 
ตัวชี้วัด 
1.1 : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลคา่การค้าชายแดน (ร้อยละ 2) 
1.2 : จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของผู้ประกอบการ และนักลงทุน  (ร้อยละ 5) 
แนวทางการพัฒนา 
1.1. พัฒนาระบบ Logistic เพื่อรองรับการเปิดด่านสูส่าธารณรัฐสหภาพเมียนมา,กลุ่ม ASEAN และ

กลุ่ม BIMSTEC 
1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน และยกระดับให้เป็นด่านถาวร 
1.3. ส่งเสริมพัฒนาการคา้การลงทุน และการค้าชายแดน  
1.4. ยกระดับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อการค้า การท่องเที่ยว วัฒนธรรม การศึกษา 

สาธารณสุข และเปดิประตูสูต่ะวันตก 
1.5. พัฒนาสินค้าและบริการให้มีมาตรฐานพรีเมียมและส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการให้

สามารถแข่งขันได ้

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 :  ยกระดับคุณภาพชีวิต แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเลื่อมล้ าทางสงัคม 

เป้าประสงค์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนนุให้ครัวเรือนผ่านเกณฑ์ จปฐ.  
ตัวชี้วัด 
1.1 ร้อยละที่ลดลงของจ านวนครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. (ร้อยละ 50) 
แนวทางการพัฒนา 
1.2 ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ และลดรายจ่าย ให้แก่ครัวเรือนท่ีตกเกณฑ์ จปฐ ท่ีสามารถพัฒนาได้

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์ที่ 2 เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ  และมีงานท า 
ตัวชี้วัด  
2.1 ประชากรวัยแรงงาน อายุ 15-59 ปี มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึน้ (๗.๘๐ ปีการศึกษา) 
2.2 จ านวนนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนผู้ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาทักษะในการท างาน มีงานท า

หลังจากจบหลักสตูร คิดเป็นร้อยละ 50 ข้ึนไป 
แนวทางการพัฒนา 
2.1 เพิ่มโอการทางการศึกษา และพัฒนาศักยภาพผูเ้รียนในทุกระดับ 
2.2 เพิ่มโอกาสและพัฒนาทักษะในการท างานเพื่อการมีงานท าให้กับนักศึกษา และเยาวชน 
 
เป้าประสงค์ที่ 3 ประชาชนได้รับการบริการภาครัฐอย่างท่ัวถึง และภาครัฐมีการบรหิารจดัการอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัด 
3.1 อัตราการตายของทารก ต่อการเกิด ไม่เกิน 3.8 ต่อการเกดิมีชีพ 1000 คน  
3.2 อัตราส่วนตายมารดาไทย ต่อการเกิดมีชีพแสนคน ไมเ่กิน 17 ต่อการเกิดมีชีพ แสนคน 
3.3 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จไม่เกิน 6.3 ต่อ แสนประชากร 
3.4 อัตราการเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกไมเ่กิน ร้อยละ 0.01 



 

3.5 อตัราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ไม่เกิน 20.90 
แนวทางการพัฒนา 
3.1 พัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสขุ และระบบให้บริการทีม่ีคุณภาพ 
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวจิัยเพื่อการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
3.3 ส่งเสริมมาตรการลดความเสยีงจากสาธารณภัยและอุบตัิเหตุทางถนน 
 

เป้าประสงค์ที่ 4 สร้างจิตส านึก ปลูกฝังคณุธรรมจรยิธรรม ให้กับบุคคล ครอบครัว และชุมชน 
ตัวชี้วัด 

1. จ านวนการจัดงานเสรมิสร้าง ส่งเสริม พัฒนาด้านคณุธรรมจรยิธรรม 7 กิจกรรม 

แนวทางการพัฒนา 

1. จัดกิจกรรมเสริมสรา้งพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และกลุ่มชาติพันธ์ 

เป้าประสงค์ที่ 5 สืบสาน ขับเคลือ่น และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตามศาสตร์
พระราชา และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชีวัด 
1. ร้อยละของการเพิ่มขึ้นของจ านวนผู้ที่น้อมน าศาสตร์พระราชา และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไปประยุกติใช้ และมีรายไดเ้พิ่มขึน้ (ร้อยละ 10 ) 
แนวทางการพัฒนา 
1. ขยายผลการเรียนรู้โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ โครงการพระราชด าริ โครงการหลวง 

และโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงสู่พื้นที่เปูาหมาย 
เป้าประสงค์ที่ 6  พัฒนาการผลิตสินค้าด้านเกษตร และเพิม่มูลค่า ยกระดับมาตรฐานตลาดน าการผลติ 
ตัวชี้วัด 
1: จ านวนแปลง ฟาร์ม ผลิตภณัฑเ์กษตรได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 5) 
2. รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการจ าหน่ายสนิค้าเกษตรของกลุม่วิสหกิจชุชน (ร้อยละ 5) 
แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและเพิ่มมลูค่า 

เป้าประสงค์ที่ 7 การยกระดับคณุภาพชีวิตแรงงานท้ังในระบบและนอกระบบเพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัด  

ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของแรงงานท้ังในและนอกระบบท่ีไดร้ับการพัฒนาทักษะด้านอาชีพและฝมีือแรงงาน 

แนวทางการพัฒนา 

1.ส่งเสรมิการเพิ่มทักษาอาชีพและฝีมือแรงงานของแรงงานท้ังในและนอกระบบ 

2.ส่งเสรมิการมีงานท า การสร้างรายได้ของแรงงานท้ังในและนอกระบบ 

เป้าประสงค์ที่ 8 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ า ให้เหมาะสมต่อสภาพพื้นที ่

ตัวชี้วัด 

1. จ านวนโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ าที่ได้รับการพัฒนา (ถนน ประปา 20 แห่ง แหล่งน้ า 9 โครงการ) 

แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม ไฟฟูา แหล่งน้ า ให้เหมาะสมกับพื้นที ่



 

เป้าประสงค์ที่ 9 ส่งเสริมการใช้พลังงานแทน และอนุรักษ์พลังงาน 

ตัวชี้วัด 

1.ร้อยละการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 5) 

2.ร้อยละของปรมิาณการใช้ไฟฟูาลดลง (ร้อยละ 1) 

แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน และการอนรุักษ์พลังงาน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : การจัดการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสิรมให้คน

อยูร่่วมกับป่าอย่างย่ังยืน 

เป้าประสงค์ 1  : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดลุและยั่งยืน  
ตัวชี้วดั 
1. ร้อยละของพื้นที่ปุาที่คงสภาพ (ร้อยละ 85.99) 

2. ร้อยละของจ านวนวันที่มีปริมาณฝุุนละอองขนาดเล็กเฉลี่ยรายวันอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน ไมเ่กิน 32 วัน 

3. จ านวนการเกิดจุดพิกัดความร้อน (Hotspot) ลดลง (ลดลงร้อยละ 10) 

4. จ านวนขยะมลูฝอยและของเสยีอนัตรายไดร้ับการจดัการอย่างถูกตอ้งตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้น (ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 20 ) 

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์ พัฒนา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  อย่างยั่งยืน 

2. ปูองกันและรักษาปุาที่สมบูรณ์ใหค้งสภาพ 

3. การบริการจัดการไฟปุาในระบบ และการบูรณาการปูองกันไฟปุาและแก้ไขปญัหาหมอกควันโดย

การมีส่วนร่วมของทุกภาพส่วน 

4. ส่งเสริมการบริหารจัดการคัดแยกขยะมูลฝอย และขยะอันตรายต้นทาง และส่งเสริมใหเ้ป็นเมือง

ปลอดขยะ 

เป้าประสงค์ที่ 2 ประชาชนมีความมั่นคงในท่ีดินท ากิน และอาศัยอยู่ร่วมกันกับปุาได้อย่างยั่งยืน 
ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของการมีส่วนรว่มของประชาชน การอนุรักษ์ ฟื้นฟู บริการจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม (ร้อยละ 30) 

2. ร้อยละของการจัดสรรทีด่ิน ากินใหแ้ก่ชุมชน (คทข) (ร้อยละ 30) 

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมและพัฒนาให้คนอยู่ร่วมกบัปุาอย่างสมดลุและยั่งยืน 

2. การจัดสรรที่ดินท ากินให้แก่ชุมชน (คทช) 

 

 

 

 



 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : การพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 

เป้าประสงค์ที ่1 ปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์และสรา้งความปรองดองสมานฉันท์ให้
เกิดขึ้นในสังคม 
ตัวชี้วัด 
1 จ านวนกิจกรรมการจดังานเชิดชูสถาบัพระมหากษตัริย ์และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 

2 จ านวนกิจกรรมจิตอาสา และกจิกรรมการบ าเพญ็สาธารณะประโยชน์ (84 ครั้ง) 

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมการปกปูองสถาบันและการปรองดองสมานฉันท์ 

2. ส่งเสริมการด าเนินการของจิตอาสาและบ าเพ็ญสาธารณประโยชน ์

เป้าประสงค์ที ่2 หมู่บ้าน/ชุมชน/ สถานประกอบการ /โรงเรียนปลอดภัยยาเสพตดิ 
ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละเพิม่ขึ้นของจ านวนหมู่บา้น ชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด (ร้อยละ 10) 
2. ร้อยละเพิม่ขึ้นของสถานประกอบการสีขาวและโรงเรียนปลอดยาเสพตดิ (ร้อยละ 10) 
แนวทางการพัฒนา 
1. สนับสนุนปูองกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

เป้าประสงค์ที่ 3 สร้างความมั่นคง ความสงบเรยีบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ตัวชี้วัด 
1.ร้อยละทีล่ดลงของการเกิดคดปีระทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินเทียบกับค่าเฉลีย่ย้อนหลัง 3 ปี (ร้อยละ 5) 

แนวทางการพัฒนา 

1. เสรมิสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

2. ปูองกันและแก้ไขปัญหาการคา้มนษุย์ 

เป้าประสงค์ที่ 4 หมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงอันเนื่องมาจากพระราชด าริและหมู่บ้านยามชายแดน
สามารถพึ่งพาตนเองได ้
ตัวชี้วัด 
1. จ านวนหมู่บ้านที่ได้รับการส่งเสรมิและพัฒนาเพื่อความมั่นคง (4 หมู่บ้าน) 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาความมั่นคงอันเนื่องมาจากพระราชด าริและหมู่บา้นยาม

ชายแดน 

2. ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนหมูบ่้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงอันเนื่องมาจากพระราชด าริและหมู่บ้าน

ยามชายแดน 

เป้าประสงค์ที่ 5  แก้ไขปัญหาบุคคลไร้สัญชาติ 
ตัวชี้วัด 

1. จ านวนบุคคลที่ได้รับการแก้ไขปญัหาจ านวนผู้มสีิทธ์ิยื่นขอสญัชาติ และสถานะเข้าเมืองโดยชอบ

ด้วยกฎหมาย (500 ราย) 

 



 

แนวทางการพัฒนา 

1. เร่งรัดการก าหนดสถานะบคุคลตามกฎหมาย 

เป้าประสงค์ที่ 6 การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบตัิงานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภยัขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและการเผชิญเหตุสาธารณภัย 

ตัวชี้วัด 
1.จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภยั (ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 30 ) 
แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายปูองกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

 

1.4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
                  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค 
1.1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง 
        ด าเนินการเกี่ยวกับโครงสรา้งพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง  ทั้งการก่อสร้าง ซ่อมแซม   
ปรับปรุง   ถนนและสะพานรวมถึง  การจัดท าผังเมืองรวมจังหวดั  โดยบรูณาการร่วมกันระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชน 
1.2   การพัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
        การด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การพัฒนาและ
บ ารุงรักษาแหล่งน้ า  ระบบปา  ไฟฟูา  โทรศัพท์  โดยบูรณาการ่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชน 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การส่งเสริมการลงทนุ  พาณิชยกรรม  หัตถกรรมและ 
สินค้า Otop 
2.1  การพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินอาชีพ 
        การผลิต  สินค้าชุมชน (OTOP) ส่งเสริมความารู้  ทักษะด้านชีพ  การค้า  การเกษตร  การ
หัตถกรรมให้แก่กลุ่มอาชีพประชาชน  การพัฒนาศักยภาพของผู้ผลติ ให้เป็นผู้ประกอบการที่มีความรู ้ 
ความสามารถดา้นการผลติ การเงิน   การบริหารจัดการการตลาดและกระจายสินค้า  การพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ  ส่งเสรมิการลงทุน 
2.2   การส่งเสริมการค้าแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
         สร้างและพัฒนา  เพื่อขีดความสามารถในการคา้ชายแดนกบัประเทศเพื่อนบ้าน  พัฒนาด้าน
การขนส่ง  ระบบตลาด  การแสวงหาโอกาสทางการตลาดใหม่  สรา้งนักการตลาดรุ่นใหม่ 
2.3  การส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวทางพระราชด าริ 
        ส่งเสริมการท าเศรษฐกิจแบบพอเพียง  พัฒนาเศรษฐกิจ  แบบพอเพียงให้เป็นการพัฒนาที่
ยั่งยืน  การขยายผล  โครงการ 
พัฒนาตามพระราชด าริไปยังทุกชุมชน             
 
 



 

 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การพัฒนาคนและสังคม  ที่มีคุณภาพ 
3.1    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง 
          การจัดการศึกษาท้ังในระบบ, นอกระบบและการศึกษา  ตามอัธยาศัยทีม่ีคุณภาพ  การ
ส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยี  เพื่อการศึกษา  สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การศึกษา  พัฒนาสังคมให้เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้  ตลอดชีวิต 

3.2  การขจัดปัญหาความยากจน 
       3.2.1 ประชาชนมีอาชีพ  มีรายได้  และมีความเป็นอยู ่
อย่างพอเพียง  ได้รับการพัฒนาดา้นการส่งเสรมิอาชีพ 
        3.2.2 ประชาชนมีความรู้  สามารถบรหิารจดัการความเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกอย่างเท่า
เทียมกัน  สามารถพึ่งตนเองได ้

3.3 การส่งเสริมสุขภาพอนามัย  การกีฬาและนันทนาการ 
        การส่งเสรมิให้มีระบบบริการสุขภาพทางด้านสร้างเสริมสุขภาพ  ปูองกันโรค  รักษาพยาบาล
และการฟื้นฟูสมรรถภาพ  ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการด าเนินงานด้านสุขภาพมากข้ึน  สร้าง
สิ่งแวดล้อมในเอื้อต่อการสร้างสุขภาพ  ส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศและอาชีพ  สนับสนนุ
กิจกรรมให้ประชาชนหันมาออกก าลังกาย 

3.4 การส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
        การส่งเสรมิให้ประชาชนมีค่านิยมในการด าเนินชีวิตตามแนวทางพระราชด ารเิศรษฐกิจ
พอเพียง  สงเคราะห์  ช่วยเหลือคนชรา  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสในสังคม การเสริมสร้างคณุธรรมและ
จริยธรรม  ในการด ารงชีวิต ลด ละ เลิก  อบายมุข  การรณรงค์ปูองกัน  ปราบปราม  ปัญหายาเสพ
ติด  เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  รณรงค์เชิดชูคณุค่าความเป็นไทย  
เพิ่มบทบาทในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพิ่มบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้มีส่วน
ร่วมในการจดัการศึกษาระดับอดุมศึกษา 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์  ส่งเสริม  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  
    ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.1   การส่งเสริมสนับสนุน  อนรัุกษ์วัฒนธรรมจารีต ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        การจัดกิจกรรม  และการสง่เสริมวัฒนธรรมในท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนา 

4.2 การสืบทอดวัฒนธรรมและการจัดการแหล่งการเรียนรู้ 
       การส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้าน  เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรูร้วมถึงการบูรณะฟื้นฟูแหล่งโบราณสถาน
แหล่งประวตัิศาสตร์ทีส่ าคัญ การอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์สบืทอดวัฒนธรรมแก่นักเรียน  
นักศึกษาและเยาวชน 
       การสร้างให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้  อนุรักษ์และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม 
4.3   สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมจารีตประเพณีวัฒนธรรม 
             สร้างและพัฒนาเครือขา่ยด้านการอนรุักษ์วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ภมูิปัญญาท้องถิ่น 
โดยเช่ือมโยงกันระหว่างองค์กรภาคประชนชน  เอกชน  หน่วยงานภาครัฐ  เข้ามามสี่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม  จารตีประเพณ ี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 



 

 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.1  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
        ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ ทรัพยากรดิน  น้ า  ปุา  การประสานความ
ร่วมมือและสร้างความเข้าใจระหวา่งภาครัฐ  และประชาชน  ส่งเสริมและสนับสนุนทุนวิจัย  เกี่ยวกบั
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  การพัฒนาระบบติดตามผลการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม  ส่งเสริม
การเรยีนรู้  ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรม 
5.2  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
       ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  น้ าเสีย  ขยะมลพิษ  ทางอากาศ  โดยขอความร่วมมือของ
ชุมชน  ส่งเสริมการสร้างจิตส านึก  และตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อมชุมชน  สนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการออกกฎ ระเบียบหรือมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม  ในข้อปฏิบัติท้องถิ่น  
ประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน  ในการจัดการปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม  
ในลักษณะของการรวมกลุ่ม เช่น  จัดการพื้นที่จ ากัดขยะรวม  ส่งเสริมสนับสนุนในการบริการจัดการ
ขยะโดยการลดปริมาณ  คัดแยก  และสร้างมูลค่าขยะ 
5.3.  ส่งเสริมสนับสนนุการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมระดับชุมชน 
        ส่งเสริมการน าปฏิบัติภูมิปัญญาท้องถิ่น การประยุกต์ใช้และการคิดค้นวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ใน
การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การจัดตั้งชุมชนน าร่องแก้ไข้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
อนุรักษ์ธรรมชาติ  การจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อม     การส่งเสริมเครือข่ายชุมชนในระดับกลุ่มธรรม  
จารีตประเพณี     ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเช่ือมโยงกันระหว่างองค์กรภาคประชนชน  เอกชน  
หน่วยงานภาครัฐ  เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
6.1  การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว และโครงสร้างพ้ืนฐาน   ( ไฟฟ้า, ประปา , โทรศัพท์,
การคมนาคม)     
         เป็นการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท่ีเป็นธรรมชาติและ  ท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 
6.2  ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม  ที่เป็นเอกลักษณข์องท้องถิ่น 
       เป็นการบริหารเพื่อการเทีย่วเชิงศิลปวัฒนธรรม  โดยเน้นความเป็นเอกลักษณ์ที่มนุษยส์ร้างขึ้น 
6.3  การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  และแบบโฮมสเตย์ 
       เน้นส่งเสรมิการท่องเที่ยวท่ีเป็นธรรมชาติและคนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม 
6.4  การพัฒนา  การบริหารการจัดการท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบ 
       การบริหารจดัการท่องเที่ยวในทุก ๆด้าน  การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  การพัฒนาปัจจัย
และสนบัสนุนการท่องเที่ยวประกอบด้วย 

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิ 

 การสาธารณสุขในเรื่องสุขภาพ  น้ าดื่ม  อาหาร  ของนักท่องเที่ยว   

 การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  การศึกษาอบรม 

 สนับสนุนเงินทุนเพื่อการท่องเที่ยว 
 
 



 

 
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี 

 7.1.  สร้างจิตส านึก และพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         การสร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การ
ปรับวิธีคิด วิธีการท างาน สร้างจิตส านึกของบุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การ
ฝึกอบรมเฉพาะด้าน 
7.2  การตรวจสอบและสร้างกระบวนการมี่ส่วนร่วมกับภาคประชาชน 
        การบริหารจดัการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความโปร่งใส และเป็นธรรม มีระบบการ
ควบคุมภายใน และมีการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน เช่น การให้ความรู้กับเยาวชน 
7.3  การปรับปรุงวิธีการท างานและการสร้างแรงจูงใจ 
         การปรับปรุงกฎระเบียบและวิธีการท างาน รวมถึง การสรา้งแรงจูงใจให้ครอบคลุมใน 4 มิติ 
คือ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สมรรถภาพและคุณภาพ มีการสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากร เช่น การ
ลดขั้นตอนการท างาน 
7.4  การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
        การสร้างความนิยมในการมีส่วนร่วมและการแสดงความคิดเห็น ความรับผิดชอบ ต่อส่วนรวม 
การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากรและหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมประชาธิปไตย
และกระบวนการประชาสังคม การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  วัฒนธรรม ค่านิยม รวมทั้ง รณรงค์
ปลูกฝังจิตส านึกแก่บุคลากรทุกระดับในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชา
สังคม เพื่อผลักดันให้การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคมส าเร็จตามเปูาหมาย 
 
 

2. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

2.1 วิสัยทัศน์ (VISION) 

“ วัฒนธรรมเด่น  เน้นบริการ  บริหารงานโปร่งใส  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต ” 

2.2 พันธกิจ (MISSION) 

 พันธกิจที่ 1  ส่งเสรมิและสนับสนนุศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณแีละภมูิปัญญาท้องถิ่น 

พันธกิจที่ 2  ส่งเสรมิและสนับสนนุให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี การบริการแก่ประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และการพัฒนาบุคลากรในองค์ และในชุมชนให้มีความรู้คู่คณุธรรม 

พันธกิจที่ 3  ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายส าคัญแห่งรัฐ เพื่อสร้างระบอบการปกครองตามหลังประชาธิปไตย 
อันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านสาธารณสุข สุขภาพ และการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชน 

 พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการศึกษา กีฬา และนันทนาการ แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึงทุกระดับ 

 พันธกิจที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้พัฒนาสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานท่ีดีและมีคุณภาพ 

 พันธกิจที่ 7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาล และการปูองกันบรรเทา
สาธารณะภัยที่มีประสิทธิภาพ 

 พันธกิจที่ 8  ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนในเชิงสร้างสรรค์และห่างไกลยาเสพติด 

พันธกิจที่ 9 ส่งเสริมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 



 

พันธกิจที่ 10 ส่งเสริมส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านเศรษฐกิจชุมชนควบคู่ไปกับส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมี
คุณภาพที่เน้นความเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

พันธกิจที่ 11 พัฒนา และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ให้รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชน 

2.3 เป้าหมาย ( GOAL) 
1. เทศบาลต าบลแม่สะเรียงเป็นแหล่งรวมศาสนาทุกศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นซ่ึงเป็นต้นทุนทางสังคมของชุมชน

แม่สะเรียง ได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่คู่อ าเภอแม่สะเรียงอย่างยั่งยืน 

2. ประชาชนในท้องถิ่นเทิดทูนและรักษาไว้ซ่ึงสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ รวมท้ังจะบริหารราชการให้มี
ประสิทธิภาพ โดยยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล และการรู้รักสามัคคีตลอดจนจะกระท าทุกวิถีทางเพื่อให้บังเกิดความสุข ความเจริญ
แก่ประชาชน 

3. การบริการด้านสาธารณสุขเป็นระบบ ปูองกันโรคระบาดได้ทันเวลา ประชาชนมีสุขอนามัยท่ีดี    มีการจัดการสิ่งแวดล้อมโดย
อาศัยความร่วมมือจากประชาชน องค์กรเอกชน ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีประสิทธิภาพ 

4. ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในฐานะท่ีเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาท้ังปวง โดยเข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมท้ังการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี การศึกษาท่ี
ทันสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและ  วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ในท้องถิ่น 

5. การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพ โปร่งใส วางรากฐานการท างานอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตั้งแต่ การวางแผน การด าเนินการ การตรวจสอบ และการประเมินผล 

6. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การบรรเทาสาธารณภัยให้กับผู้ประสบภัยทุกด้าน โดยเพิ่มขีดความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการท างาน 

7. ประชาชนด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข การสังคมสงเคราะห์ดี เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแล 

8. เศรษฐกิจดี มีตลาดรองรับสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นท่ีรู้จัก การท่องเท่ียวมีคุณภาพท่ีเน้นความเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

 

2.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสี่ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การท่องเที่ยว 

เป้าประสงค ์  ส่งเสริมศาสนาทุกศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นซ่ึงเป็นต้นทุนทางสังคมของชุมชน แม่สะเรียงต้องได้รับการอนุรักษ์ให้
อยู่คู่อ าเภอแม่สะเรียงอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนาหลักทั้ง 3 ศาสนา คือ พุทธ คริสต์ และอิสลาม 

 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อท านุบ ารุงศาสนาหลักทั้ง 3 ศาสนา คือ พุทธ คริสต์ และอิสลาม 

2. เพื่อใช้มิติทางศาสนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของคนในชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี โดยการจัดการอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน 

 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

2. เพื่อให้ชุมชนจัดกิจกรรมงานประเพณีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมการท่องเท่ียว ในความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชน 

 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม 

2. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีจิตส านึกรัก หวงแหน วัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่น 
                เพือ่อนุรักษฟ์ื้นฟ ูองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมให้มีความโดดเด่น 

 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการสู่มาตรฐานการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี 

เป้าประสงคท์ี่ 1   ส่งเสริมให้ชุมชน ประชาชนในท้องถิ่นเทิดทูนและรักษาไว้ซ่ึงสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 

เป้าประสงค์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

เป้าประสงค์ที่ 3  สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ รวมทั้งจะบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
และการรู้รักสามัคคีตลอดจนจะกระท าทุกวิถีทางเพื่อให้บังเกิดความสุข ความเจริญแก่ประชาชน 

กลยุทธ์ที่ 1  การส่งเสริมสนับสนุน การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและการจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อการพัฒนาบุคลากรภายในองกร 

1. การฝึกอบรมและพัฒนา 

2. แผนอัตราก าลัง 

3. ระบบเงินเดือน ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง 

4. ระบบค่าตอบแทน ผู้บริหาร สมาชิกสภา 

5. ค่าเช่าบ้าน 

6. ค่าเล่าเรียนบุตร 

7. ค่ารักษาพยาบาล 

8. ค่าตอบแทนพิเศษ 

9. การเดินทางไปราชการ 

10. ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ในการฝึกอบรม 

11. การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 

              2.2  เพื่อการพัฒนาบุคลากรในชุมชน 

                       1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในชุมชน ในด้านการธรรมาภิบาล และการปกครองในระบบ 

         ประชาธิปไตยฯ 

                       2. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในชุมชน ในด้านการบริหารจัดการ รวมถึงการส่งเสริม   

                         การเรียนรู้ ศึกษาดูงาน นวัตกรรมใหม่ๆ 

กลยุทธ์ที่ 3  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

2. เพื่อการบริหารงานตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี และธรรมาภิบาล 

3. เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการท างานให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 4  การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายรัฐบาล 

             วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนแผนงาน โครงการ ตามนโยบายรัฐบาล นโยบายเฉพาะกิจรัฐบาล นโยบายเร่งด่วนรัฐบาล 
2. เพื่อการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนตามนโยบายเร่งด่วนแห่งรัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงคท์ี่ 1  พัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุขเป็นระบบ ปูองกันโรคระบาดได้ทันเวลา ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี  

เป้าประสงค์ที่ 2  มีการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยความร่วมมือจากประชาชน องค์กรเอกชน ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 1  การส่งเสริมสุขภาพประชาชนและคุ้มครองผู้บริโภค 



 

 วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพ 

2.เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มอายุ 

  3.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภค 

  4. เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มอายุ 

กลยุทธ์ที่ 2  การส่งเสริมและสนับสนุนการควบคุมป้องกันโรค 

 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการควบคุมปูองกันโรค 

2. เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค 

3. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการ และการปูองกันโรคแก่ประชาชน 

กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดเก็บขยะ ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 

 วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อการบริหารจัดเก็บขยะ ก าจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 

กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี เช่น วัด โบสถ์ มัสยิด โรงเรียน และที่สาธารณะ ให้มีความสะอาด มีความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย และสวยงาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาวิชาการ การศึกษา กีฬาและนันทนาการ 

เป้าประสงคท์ี่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาการวิชาการ การศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ 
และเทคโนโลยี การศึกษาที่ทันสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ในท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ที่ 2 ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ และการรวมกลุ่มกิจกรรมของเยาวชนในทางสร้างสรรค์ เพื่อเป็นรากฐานบุคลากรส าคัญของ
ท้องถิ่นในอนาคต 

กลยุทธ์ที่ 1  การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ และการศึกษาในทุกระดับ 

 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

2. เพื่อให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลที่มีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อพัฒนาบุคลากรและเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนวัยเรียนทั้งในด้านสุขภาพ พลานามัย และเสริมสร้างพัฒนาการ 

4. เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจถ่ายโอน และสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน 

6. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ ในชุมชน วิถีชีวิต และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

7. เพื่อให้เทศบาลต าบลแม่สะเรียงเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา 

8. เพื่อให้ศาสนสถานในเขตเทศบาลเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา 

9. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้ ศึกษา เตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC 

กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 

 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการควบคู่ไปกับการพัฒนาการศึกษา โดยให้เด็ก เยาวชน มีความพร้อมในร่างกาย 
จิตใจ ในการศึกษาหาความรู้ 

2. เพื่อสนับสนุนให้ประชาชน มีวินัย รู้จักแพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตามแนวทางการเล่นกีฬามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน  

กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มกิจกรรมเด็กและเยาวชนในทางสร้างสรรค์ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเยาวชน รวมกลุ่มท ากิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ 
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเยาวชน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาล 
3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้พัฒนาความคิด และทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม 

 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อย่างทั่วถึง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ เศรษฐกิจ และส่งเสรมิการทอ่งเที่ยว 

เป้าประสงค์ที่ 1  การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพ โปร่งใส วางรากฐานการท างานอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ การวางแผน การด าเนินการ การตรวจสอบ และการประเมินผล 

 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมและอยู่ในระดับมาตรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาและส ารวจความต้องการของประชาชน 

2. เพื่อให้ระบบสาธารณูปโภคครอบคลุมและมีมาตรฐาน ได้แก่ ไฟฟูาสาธารณะ การประปา 

3. เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซม สาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ 

4. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเท่ียวทั้งทางธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาและปรับปรุงถนน ท่อระบายน้ าให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและมีความสะอาด 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อก่อสร้าง ถนน ท่อราบายน้ า ให้ครอบคลุมพื้นที่ชุมชน 

2. เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน ท่อระบายน้ า ให้อยู่สภาพใช้งานได้ดีและมีความสะอาด 

 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนา ก่อสร้าง ฟื้นฟู แนวตลิ่งพัง หรือที่ได้รบัความเสียหายจากภัยพิบตัิ และโครงการเกินศักยภาพ 
 วัตถุประสงค์   

1. เพื่อปูองกันแนวตลิ่งพังล าน้ ายวม    ล าน้ าแม่สะเรียง 
2. เพื่อขุดลอกล าน้ าเพื่อปูองกันแนวตลิ่ง หรือลดผลกระทบจากน้ าที่เกิดกับแนวตลิง่ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความมั่นคง และเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนและสังคม 

เป้าประสงค์ที่ 1  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การบรรเทาสาธารณภัยให้กับผู้ประสบภัยทุกด้าน โดยเพิ่มขีดความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการท างาน 

เป้าประสงค์ที่ 2  ประชาชนด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข การสังคมสงเคราะห์ดี เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแล 

เป้าประสงค์ที่ 3  ประชาชนมีเศรษฐกิจดี มีตลาดรองรับสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นที่รู้จัก การท่องเที่ยวมีคุณภาพที่เน้นความเป็นเอกลักษณ์และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย และการบรรเทาสาธารณภัย 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ความช่วยเหลือ สนธิก าลัง สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง 

2. เพื่อให้ความช่วยเหลือ สนธิก าลัง สนับสนุนเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

3. เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

4.  เพื่อการปูองกันบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.  เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุน การแก้ไขปญัหายาเสพติด 
 วัตถุประสงค ์

1. เพื่อสนับสนุนนโยบายด้านการปอูงกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ 
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรกัษา 
 

กลยุทธ์ที่ 3 การสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต ของ คนชรา ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส 

วัตถุประสงค์ 



 

1. เพื่อสนับสนุน เบี้ยยังชีพ คนชรา ผู้พิการ และผู้ปุวยเอดส์ 

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา ผู้พิการ และผู้ปุวยเอดส์ 

3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเด็กและเยาวชน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

4. เพื่อพัฒนาหญิง  สตรี และเด็ก 

5. เพื่อส่งเสริมเยาวชนสร้างสรรค์ 

กลยุทธ์ที่ 4  การสนบัสนุนให้มีสถานธนานุบาลเพื่อสงเคราะห์ประชาชนผู้ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อจัดตั้งสถานธนานุบาลของเทศบาลต าบลแม่สะเรียงมีสถานธนานุบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมการตลาดให้สามารถรองรับและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่น ในราคาที่
เป็นธรรม 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ได้รวมกลุ่มกันผลิตสินค้าเพื่อหารายได้ 

2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวพระราชด าริ 

3. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสะอาด สวยงาม 

4. เพื่อประสานงานกับองค์กร ภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบ 

5. เพื่อส่งเสริมการตลาดให้สามารถรองรับและจ าหน่ายสินค้าได้ในราคาที่เป็นธรรมส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
พร้อมทั้งให้ประชาชนมีการด าเนินชีวิตในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 

 

 

2.5  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 

จากการวิเคราะห ์ข้อมูลพื้นฐาน และศักยภาพในท้องถิ่น สามารถวิเคราะห์จุดยืนทางยุทธศาสาตร์ ของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง
ได้ 4 ประเด็น การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองนา่อยู ่  การอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมทอ้งถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์  การ
พัฒนารายได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนา
สิ่งแวดล้อมให้
เป็นเมืองน่าอยู ่

 
การพัฒนา

รายได้ 

 
การพัฒนา
ชุมชนให้
เข้มแข็ง 

การอนุรักษ ์สืบ
สานวัฒนธรรม

ท้องถิ่นที่ 
เป็นอัตลักษณ์ 

จุดยนืทาง
ยทุธศาสตร์ 



 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ กรอบคิด ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้
เป็นเมืองน่าอยู ่
 

ความเป็นชุมชนเมือง เป็นแหล่งที่อยู่
อาศัย การค้าและการลงทุน ซึ่งจะ
สร้างปัญหาด้านการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมและขยะเป็นอย่างมาก 
เปูาหมายส าคญัที่จะท าให้เทศบาล
ต าบลแมส่ะเรียงบรรลุวิสัยทัศน์ใน
การพัฒนาท้องถิ่น จึงให้ความส าคญั
ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมใหเ้ป็นเมอืง
น่าอยู่ ในมิติของ สิ่งแวดล้อมทาง
ระบบนิเวศน์ การพัฒนาปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ให้สวยงามน่าอยู่น่าอาศยั มิติ
ของการแก้ไขปัญหาขยะมลูฝอยใน
พื้นที่โดนเน้นกระบวนการมสี่วนรว่ม
ของประชาชน มิติของการพัฒนา
ระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีสะดวก
ปลอดภัยแก่ประชาชน และ
นักท่องเที่ยว 
และมติิของการปูองกันภัยพิบัติตาม
ธรรมชาติที่ท าใหส้ิ่งแวดล้อมเสียหาย 
 

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ
บริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในประเด็นกลยุทธ์ในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมโดยอาศยัความร่วมมือจากประชาชน 
องค์กรเอกชน ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีประสิทธิภาพ  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ในประเด็นการพัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
ให้ครอบคลุมพื้นที่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปูองกันและบรรเทา
สาธารณะภัยที่เกี่ยวข้องกับภัยธรรมชาติ การปูองกันตลิ่งพัง 
พื้นทีเกษตร และบา้นเรือนเสียหาย 

การพัฒนาชุมชนให้
เข้มแข็ง 

 

ชุมชนเป็นพื้นฐานส าคัญในการ
พัฒนาท้องถิ่น ในระบบการปกครอง
ท้องถิ่นที่มีการกระจายอ านาจการ
บริหารให้กับประชาชนจึงเป็นกรอบ
คิดส าคญัในการพัฒนาเทศบาล
ต าบลแมส่ะเรียง โดยการพัฒนา
ความเข้มแข็งในระบบความรู้ความ
เข้าใจในการปกครองตามระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษตัริย์
เป็นประมุข รวมถึงการส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้แนวคิด 
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ 
และร่วมรับผิดชอบ  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส าคัญ ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
บริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยส่งเสริมให้ชุมชน 
ประชาชนในท้องถิ่นเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการ
ประชาชน สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการ รวมทั้งจะบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ โดยยึด
มั่นในหลักธรรมาภิบาล และการรู้รักสามัคคีตลอดจนจะ
กระท าทุกวิถีทางเพื่อให้บังเกิดความสุข ความเจริญแก่
ประชาชน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาวิชาการ การศึกษา 
กีฬาและนันทนาการ เป็นการเตรียมความพร้อมคน ซึ่งเป็น
พื้นฐานในการพัฒนา ทั้งในด้านความรู้ ทักษะการใช้ชีวิต 
และกระบวนการคิดที่สร้างสรรค์ของเยาวชน ซึ่งจะเป็น
บุคลากรที่มีคุณภาพในอนาคต 

 
 
 



 

การอนุรักษ์ สืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่นที ่
เป็นอัตลักษณ ์

 

วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เป็นรากฐานชีวติ
ของผู้คน ส าหรับเทศบาลต าบลแม่
สะเรียงแล้ว ได้รับการสั่งสมมานาน
กว่า 700 ปี ซึ่งเป็นวัฒนธรรม
หลากหลายชนเผา่ หลากหลาย
ศาสนา แตส่ามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติสุข การเช่ือมโยงองค์
ความรู้ด้านวัฒนธรรมถ่ายทอดสู่
เยาวชนรุ่นหลัง และสั่งสมเป็นองค์
ความรู้ที่สืบทอดมายาวนาน จึง
เป็นอัตลักษณ์ที่ควรสืบสานอย่าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีส าคัญ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถิ่น เน้น
การสนับสนุนกิจกรรมหลักท้ัง สามศาสนาในพ้ืนท่ี คือ 
ศาสนาพุทธ  ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม โดย
กระบวนการใช้วัฒนธรรมน าความสามัคคีของคนในชุมชน 
ท าให้เกิดสังคมสันตสิุข โดยส่งเสรมิกระบวนการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรชุมชน 
สถานศึกษา วัด โบสถ์ มัสยดิ ท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกัน น าไปสู่การถอดบทเรียนเป็น หลักสูตรการศึกษา 
ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นสูลู่กหลานให้คงอยู่สืบไป 

การพัฒนารายได ้

 
รายได้ท้องถิ่น เป็นสิ่งส าคญัในการ
พัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นกรอบคิด
ส าคัญในการพัฒนารายได้ของ
ท้องถิ่นโดยอาศัยระบบการจดัเก็บที่
มีประสิทธิภาพ การน าเทคโนโลยี
เข้ามาใช้ ในการจัดเก็บรายได้ 
ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจ
ประชาชนในการมีส่วนร่วมในการ
เสียภาษีอย่างถูกต้อง พัฒนาระบบ
เทศพาณิชย์ให้ท้องถิ่นมีรายได้ใน
รูปแบบใหม่มากยิ่งข้ึน สามารถพึง
ตนเองได ้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีส าคัญ ไดแ้ก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
บริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการพัฒนาการ
จัดเก็บรายได้ การส่งเสรมิการมีสว่นร่วมของคนในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเมืองน่าอยู่คู่สังคมคณุภาพ ด้วย
แนวนโยบายในการโรงรับจ าน าเพือ่ช่วยเหลือประชาชนท่ี
ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในอัตราดอกเบี้ยต่ า และเป็นการสรา้ง
รายได้ให้กับท้องถิ่นอีกทางหนึ่ง ประกอบกับการส่งเสริม
อาชีพประชาชนในชุมชนเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มี
ความเข็มแข็งก 

 
2.6  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลแมส่ะเรียง ในภาพรวมนั้น ได้มองถึงศักยภาพในท้องถิ่น และรูปแบบ
การบริหารจัดการภายในองค์กร ประกอบกับการก าหนดแนวทางการจัดท ายุทธศาสตร์ให้สอดคล้องทั้งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  กรอบยุทธศาสตร์กลุม่จังหวัดภาคเหนือตอนบน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
แม่ฮ่องสอน และยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ประกอบกับความต้องการของพี่น้อง
ประชาชนในพ้ืนท่ีผ่านกระบวนการประชาคม แสดงความคิดเห็นในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลแมส่ะเรียง 
ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559 โดยผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลแมส่ะเรียงเพือ่น าไปท าเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลแม่สะ
เรียง ในห้วงสี่ปี คือ พ.ศ. 2561 ถึง 2564 

 
 
 
 



 

3. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในขององค์กร  (Internal  Environment) ของเทศบาลต าบลแมส่ะเรียง อ าเภอ
แม่สะเรียง จังหวัดแมฮ่่องสอน 

3.1.1  จุดแข็ง ( STRENGTH ) 
Mckinsey  7s  Framework จุดแข็ง  (Strength) 

Structure (โครงสร้างองค์กร) 1. มีการแบ่งโครงสร้างส่วนราชการออกเป็น  1  ส านัก  4  กอง  ได้แก่ 
-  ส านกัปลัดเทศบาล  มีหน้าทีร่ับผิดชอบ  งานบริหารงานท่ัวไปงานการ

เจ้าหน้าท่ี  งานนิติการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  งานตรวจสอบภายใน  งาน
พัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห ์ งานทะเบียนราษฎร์และบัตร  งานรักษาความ
สงบเรียบร้อยและความมั่นคง  งานกิจการสภา  งานประชาสมัพันธ์ฯ  งานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภยั  และงานธุรการส านักปลดัฯ 

-   กองคลงั  มีหน้าที่รับผิดชอบ  งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุและ
ทรัพย์สิน  งานพัฒนารายได้  งานผลประโยชน์และกิจการ  งานแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน  และงานธุรการกองคลัง 

-   กองช่าง  มีหน้าที่รับผิดชอบ  งานวิศวกรรม  งานผังเมือง  งาน
สาธารณูปโภค  งานจัดสถานท่ีและการไฟฟูาสาธารณะ  งานควบคมุและตรวจสอบ
บ าบัดน้ าเสีย  และงานธรุการกองช่าง 

-   กองการศึกษา  มีหน้าทีร่ับผดิชอบ  งานการศึกษา  งานกีฬาและ
นันทนาการ  งานการเจ้าหน้าท่ีกองการศึกษา  งานส่งเสรมิประเพณศีิลปวัฒนธรรม  
และงานธุรการกองการศึกษา 

-   กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่รับผดิชอบ  งานรักษาความ
สะอาด  งานสุขาภิบาล  อนามยัและสิ่งแวดล้อม  งานวางแผนสาธารณสุข  งาน
เผยแพร่และฝึกอบรม  งานส่งเสรมิสุขภาพ  งานปูองกันและควบคมุโรคติดต่อ  และ
งานธุรการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
2. มีสายการบังคับบัญชาตามขั้นตอน  ดังนี้ 

การสั่งงาน  เริม่จาก  นายกเทศมนตร ี  รองนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  
ผู้อ านวยการส านัก/กอง  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ  ตามล าดับ 

การเสนอ/รายงานการปฏิบัติงาน  เริ่มจาก  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ  ผูอ้ านวยการ
ส านัก/กอง ปลดัเทศบาล รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี  

การประสานงาน  มีการประชุมระดมสมองร่วมกันทั่วในระดบัภายในส านัก/
กอง  และระหว่างกอง  มีการบูรณาการร่วมกันในทุกกิจกรรมหรือโครงการ 

  
Strategy (กลยุทธ์) 

 
 
 
 
 

3.  มีแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัด 
แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ   

4. มีแผนปฏิบตัิงานประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์   



 

Systems (ระบบภายในองค์กร) 5. มีการแบ่งหน้าท่ีตามความรับผดิชอบและตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และ
กรอบภารณกิจของงานแต่ละกองอย่างเป็นระบบ เช่น 

-ระบบการเงิน  บัญชี  มีการก าหนดขั้นตอนการเบิกจ่าย  มรีะบบการจัดท าบัญชี
และการตรวจบญัชี  การจัดท ารายงานการเงินมีความชดัเจน 

-ระบบงบประมาณ  มีแผนการ  ขั้นตอน  แนวทาง  และกระบวนการจดัท า
ข้อบัญญัติงบประมาณถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

-ระบบการบริหารบุคคล  มีระบบการคัดเลือกคนเข้าท างาน  การพฒันาบุคลากร  มี
มาตรฐานการปฏิบตัิราชการ  การให้ประโยชน์ค่าตอบแทน  (โบนสั)  การเลื่อนขั้น/
ต าแหน่งให้สูงขึ้น  และวินัยข้าราชการ 

-ระบบการสื่อสาร  และการประสานงาน  ผ่านช่องทางมากกว่าหน่ึง  ได้แก่  พบปะ
พูดคุยโดยตรง  หรือคยุผ่านโทรศพัท์   หรือ  Internet 

-ระบบพัสดุ  มรีะบบระเบยีบเกี่ยวกับการจัดซื้อจดัจ้าง  ระเบยีบพัสดุที่ชัดเจน 

-ระบบงานทะเบียนราษฎร์  มกีารก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่
ประชาชนท่ีชัดเจน 

 6. มีแผนผังแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชนไว้ชดัเจน เช่น 
งานรับช าระภาษ ี งานการให้บรกิารทะเบียนราษฏร์ การให้บริการการขออนุญาต
ปลูกสร้าง ของกองช่าง เป็นต้น 

Style (รูปแบบ พฤติกรรมใน การ
ท างานของผู้บริหาร) 

7.  ให้ความส าคญัต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วม รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา  ยึดหลักการกระจายอ านาจ  มีการมอบอ านาจใหก้ับรอง
นายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  หรือผู้อ านวยการส านัก/กอง  ในการตัดสินใจบาง
เรื่อง และไม่เผด็จการ 

Staff (สมาชิกในองค์กร) 8. บุคลากรมีความสามัคคี  ช่วยเหลอืเกื้อกูลกันในการปฏิบตัิงาน  มีความสัมพันธ์
กันแบบพ่ีแบบน้อง 

9. มีจ านวนบุคลากรที่เหมาะสมกับปริมาณงานตามกรอบโครงสร้างและอัตราก าลัง 
ตามแผนอตัราก าลังของเทศบาล 

Skill  (ทักษะ) 10. บุคลากรมีความรู้  ความสามารถตรงตามสายงานที่ปฏิบัต ิ
Shared  values (ค่านิยมร่วม) 11. วัฒนธรรมเด่น เน้นบริการ บริหารงานโปร่งใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนา

เศรษฐกิจ 
 

3.1.2 จุดอ่อน (WEAKNESSES) 
Mckinsey  7s  Framework จุดอ่อน  (Weaaknesses) 

Structure (โครงสร้างองค์กร) 1. งานในหน้าท่ีรับผิดชอบของบางกองมีมากเกินไป  น่าจะมีการแยกกองเพิ่มอีก  
เช่น  ในส านักปลัดเทศบาล  ที่มีงานในหน้าท่ีรับผิดชอบเกีย่วกับงานวิเคราะห์
นโยบายและแผน  งานงบประมาณด้วย  น่าจะมีการแยกเป็น  กองแผนและ
งบประมาณ  ออกมาจากส านักปลัด  เป็นต้น 

2. มีสายการบังคับบัญชาที่ลา่ช้า  บางครั้งท าให้เกิดการหยุดชะงักหรือไมส่ามารถ
ด าเนินการได้ทัน 

 

 



 

Strategy (กลยุทธ์) 3. มีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์  แผนปฏิบัติงานประจ าปี  แต่ขาดการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนท่ีวางไว้ 

4. แผนงานและงบประมาณไม่สอดคล้องกัน 
Systems  (ระบบภายในองค์กร) 5. ระบบการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน  ให้รางวัล  จะใช้ระบบอุปถัมภ์มากกว่า

ระบบคณุธรรม 
Style (รูปแบบ  พฤติกรรมใน 
การท างานของผู้บริหาร) 

6. การตัดสินใจที่รวดเร็วในการด าเนนิงานและแก้ไขปญัหา บางครั้งเสีย่งต่อการผดิ
ระเบียบ 

Staff (สมาชิกในองค์กร) 7. เนื่องจากความสมัพันธ์ของบุคลากรภายในองค์กรค่อนข้างสนิทกันแบบพ่ีแบบ
น้อง  ท าให้ไม่ค่อยมีความเกรงใจกัน  บางครั้งท าให้เกิดปัญหาขึ้น  เช่น  การไม่
ปฏิบัติตามค าสั่งการเข้าเวรรักษาความปลอดภัย  เนื่องจากไม่มมีาตรการลงโทษ  
เป็นต้น 

Skill  (ทักษะ) 8. ขาดการส่งเสรมิการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ  เช่น  การเข้ารับการฝึกอบรมในเรื่อง
เกี่ยวกับระบบไอที  หรือความรู้ด้านกฎหมาย 

Shared  values (ค่านิยมร่วม) 9. ค่านิยมร่วมดี  แต่ยังไมส่ามารถปฏิบัติได้ดีเท่าที่ควร  เนื่องจากผู้บรหิารมไิด้เป็น
แบบอย่างท่ีดี 

การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กร  (External  Environment) ของเทศบาลต าบลแมส่ะเรยีง   
อ าเภอแม่สะเรียง   จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
3.1.3  โอกาสOPPORTUNITIES  
 

ด้าน โอกาส  (Opportunities) 
ด้านเศรษฐกิจ 
( Economic) 

1. อ าเภอแม่สะเรียงมีแหล่งท่องเที่ยวท่ีหลากหลาย  ทั้งศิลปวัฒนธรรม 
สถาปัตยกรรม โบราณสถาน และแหล่งธรรมชาติ ได้แก่ สถาปัตยกรรมวัดแบบ
ไทยใหญ่ และสิ่งศักดิส์ิทธิคู่บ้านคูเ่มืองของอ าเภอแม่สะเรียง คือ ประธาตุสีจ่อม 
ที่ตั้งอยู่ ณ สี่มุมเมืองแมส่ะเรียง เป็นต านานแห่งอารยธรรมลุ่มน้ ายวม หรือ
เมืองยวมใต้ ในอดีต ประกอบกับมีวัด ถึง 9 วัด นอกจากนี้ยังมีแหลง่ท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ ท่ีส าคญั คือ แม่น้ าสาละวิน ดังนั้นโอกาสที่จะท าให้เศรษฐกิจดี
ของแม่สะเรยีงดีขึ้น จึงต้องอาศัยโอกาส ของแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาต่อไป  

2. อ าเภอแม่สะเรียง นอกจากมีแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีเอกลักษณ์แล้ว ศิลปะ 
หัตถกรรมพื้นบ้าน ก็เป็นเอกลักษณ์เช่นกัน เช่น ผลิตภัณฑจ์ากผ้าทอกระเหรีย่ง  
ผลิตภณัฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากเอื้องแซะ ซึ่งเอ้ืองแซะ เป็นดอกกล้วยไม้
เฉพาะถิ่น มีที่เดียวในจังหวัดแมฮ่อ่งสอน เนื่องจากสภาพอากาศ ดอกเอื้องแซะ 
เป็นดอกท่ีหอม  ซึ่งรัฐบาลก็มีนโยบาย ในเรื่อง ของ กองทุนหมู่บ้าน หรือ SML ก็
สนับสนุนในด้านของเงินทุนในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะ เรื่องสินค้า หนึ่ง
ต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ ์

ด้านเทคโนโลย ี
 (Technological) 

3. นโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดโอกาสให้มีการน า ไอที (IT) มา
ใช้ในการบริการจัดการ เช่น ระบบการจัดการเงินบัญชี  ระบบแผนที่ภาษี ระบบ
อินเตอร์เนต็ ระบบติดตามและประเมินผล เป็นต้น  รวมไปถึง การเผยแพร่
เอกสารทางเว็บไชต์ ท าให้การติดต่อสื่อสารเร็วขึ้น การบริการราชการสะดวกขึ้น 



 

เหมาะกับพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่การเดินทางยากล าบาก หนงัสือราชการ
ปกติกว่าจะมาถึง ก็เลยเวลาไปแล้ว เนื่องจากสภาพภูเขา แต่สามารถใช้ระบบ
อินเตอร์เนต็ ได้ ทั้งสายโทรศัพท์ และระบบดาวเทียม 

 
 

 
ด้าน โอกาส  (Opportunities) 

ด้านกฎหมาย 
 (Legal) 

4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นมี
อิสระในการบริหารจัดการตนเอง ส่งผลให้ อปท. สามารถดูแลและแก้ปัญหา 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน อย่าใกล้ชิด และเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการบริการจัดการ 

5. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจหน้าท่ีในการ
จัดระบบบริการสาธารณะ เพือ่ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่
หน่วยงานราชการส่วนกลางและสว่นภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอน
ภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. พระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 เปิดโอกาสให้เทศบาลสามารถออกเทศ
บัญญัตเิกี่ยวกับการท ากิจการเทศพาณิชย์เพื่อใช้ควบคุมภายในเขตพื้นที่
รับผิดชอบได ้

การเมือง (Political) 7. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมทางการเมือง  ซึ่งสามารถดไูด้จากสถิติ
ของผู้มาใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาจังหวัด  นายกเทศมนตรแีละสมาชิก
สภาเทศบาล        

ด้านสังคม 

(Socio) 
 

8. เป็นสังคมเมืองเล็กๆ  ที่มีความหนาแน่นและเป็นศูนย์รวมของการค้าขายหลัก  
ประชาชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกนั  มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ  , กลุ่ม อสม. 

ด้านวัฒนธรรม (Cultural) 9. จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มวีัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ และมีชนเผ่าตา่ง ๆ 
อาศัยอยู่ ดังนั้น จังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงได้มีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม และวิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นจุดขายที่ส าคัญของ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ด้านตา่งประเทศหรือโลกาภิวัฒน ์ 
 (Global or Globalization) 

10. การติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย ประเทศไทยเข้าสูป่ระชาคมอาเซี่ยน (AEC) ระบบ
อินเตอร์เนต็ต าบล อินเตอรเ์น็ตผา่นดาวเทียม ที่ใช้เป็นแหล่งข้อมลูข่าวสารของ
ประชาชนในด้านต่าง ๆ ท าให้ประชาชนไดร้ับรู้ข้อมลูข่าวสารที่ทันสมัย ทันต่อ
เหตุการณ์ และการติดต่อสื่อสารทีร่วดเร็วข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.1.4 อุปสรรค (THREATS) 
ด้าน อุปสรรค  (Threats) 

 ด้านเศรษฐกิจ ( Economic) 1. ผลิตภณัฑ์ของต าบล เป็นผลิตภณัฑ์ท้องถิ่น  มีต้นทุนการผลติที่สูงขึน้และยากที่
จะพัฒนาเสริมสร้างเป็นแหล่งรายได้ที่ยั่งยืน ประกอบกับทักษะทางด้าน
การตลาด และการเสียเปรียบต่อพ่อค้า หรือนายทุน 

2. การคมนาคมขนส่งค่อนข้างล าบากและห่างไกลท าให้ไม่สามารถน าสินค้าไปขาย
ยังตลาดใหญ่ๆ  ได้เนื่องจากต้นทนุค่าขนส่งค่อนข้างสูงมาก 

ด้านเทคโนโลย(ีTechnological) 3. เทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ
และการสื่อสาร ท าให้ต้องใช้งบประมาณจ านวนมากในการพัฒนาเทคโนโลยีของ
องค์กรให้ทันกับการเปลีย่นแปลง และการใช้เทคโนโลยไีมเ่ต็มประสิทธิภาพ 
หรือใช้ผิดวัตถุประสงค ์

 
ด้านกฎหมาย (Legal) 4. กฎหมายมีความล้าหลัง   ขาดการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไป   และมีความซ้ าซอ้นในมิติของอ านาจ หน้าท่ีและการบังคับใช้   
เช่น พระราชบัญญัติแรงงานต่างดา้ว  พระราชบัญญตัิปุาไม้  เป็นต้น 

การเมือง(Political) 5. ปัญหาที่เกิดจากการเมืองระดบัประเทศส่งผลกระทบกับท้องถิ่น  เช่น  ท าให้
การจัดสรรงบประมาณล่าช้า 

ด้านสังคม (Socio) 

 

6. อ าเภอแม่สะเรียงมีอาณาเขตติดตอ่กับประเทศเพื่อนบ้าน และเป็นทางผ่าน
ส าหรับการล าเลยีงยาเสพติดและแรงงานเถื่อนเข้าสู่เมือง  ท าให้มีปัญหายาเสพ
ติด  และปญัหาแรงงานต่างด้าวคอ่ยข้างมาก 

ด้านวัฒนธรรม (Cultural) 7. ประชาชนลืมรากฐานทางวัฒนธรรมและหันไปนยิมวัฒนธรรมและประเพณีของ
ต่างประเทศซึ่งเข้ามาอย่างรวดเร็ว 

ด้านต่างประเทศหรือ 

โลกาภิวัฒน์  
 (Global or Globalization) 

8. กระแสทุนนิยม โลกาภิวัฒน์ ท าให้เกิดการบริโภคนิยม ประชาชนฟูุงเฟูอ ใช้
จ่ายเงินเกินตัวและนิยมวัตถุมากขึน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

จากการวิเคราะห์ SWOT Analysis สามารถน ามาเขียนเป็นตารางแมทริก (MATRIX) 
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THREATS 
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จากการวิเคราะห์ตารางสามารถวิเคราะห์ Key Words จากตาราง ดังนี้ 
 
จุดแข็ง  (STRENGTHS KEY WORDS) 

1. มีแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน 
2. มีแผนปฏิบตัิการ 
3. บุคลากรมีความรู้ตรงตามสายงาน 
4. บุคลากรมีความสามัคค ี
5. มีโครงการสรา้งชัดเจน 
6. จ านวนบุคลากรเหมาะสมกับปรมิาณงาน 
7. สายบังคับบัญชาตามล าดับขั้น 
8. มีค่านิยมในการท างานร่วมกัน 
9. รับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา 
10. มีการแบ่งหน้าท่ี ความรับผดิชอบ 
11. มีการประสานงาน 
12. มีแผนผัง ขั้นตอนการให้บริการชัดเจน 

 
จุดอ่อน  (WEAKNESSES  KEY WORDS) 

1. แผนงานงบประมาณไมส่อดคล้องกัน 
2. ตัดสินใจช้า 
3. ขาดภาวะผู้น า 
4. ระบบการใหร้างวัล ไม่เป็นไปตามระบบคณุธรรม 
5. ขาดการตดิตามและประเมินผล 
6. สายบังคับบัญชา มีความลา่ช้า 
7. ขาดการส่งเสรมิการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ 
8. บางงานไม่มีหน่วยงานหลักรับผิดชอบ 
9. ขาดความเคารพ นับถือกัน 
10. มีปัญหาในการประสานงานบางครั้ง 

 
โอกาส (OPPORTUNITY  KEY WORDS) 

1. ส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
2. มีอิสระในการบริหารจดัการ 
3. มีแหล่งท่องเที่ยวท้ังทางธรรมชาต ิและวัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ ์
4. มีผลติภณัฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ 
5. มีเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ 
6. ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมอืง 
7. ประชาชนมีการร่วมกลุม่เพื่อแก้ไขปัญหาของตัวเอง 
8. ท้องถิ่นสามารถให้บริการสาธารณะในพ้ืนท่ีได้ทั่วถึง 
9. ออกกฎหมายเองได ้
10. มีศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อให้ข้อมูลสื่อสาร 



 

 
อันตราย (THREATS  KEY WORDS) 

1. ปัญหายาเสพตดิ 
2. ต้นทุนการผลิตสูง 
3. การคมนาคมยากล าบาก 
4. ปัญหาการเมืองระดับประเทศ 
5. ประชาชนขาดความรู้ด้านเทคโนโยล ี
6. กฎหมายล้าสมัย 
7. สืบประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิม 
8. มีอินเตอร์เนต็ 

จากการวิเคราะห์คีย์เวิร์ด สามารถสรุป ประเด็นหลักเพ่ือการพัฒนาดังนี้ 
 

ประเด็นหลักจาก Key Words ค าส าคัญ 
มีแผนพัฒนาท่ีชัดเจน สอดคล้อง 
มีการแบ่งงาน 
สายบังคับบัญชา 
การประสานงาน 
งบประมาณ 
ระบบการใหร้างวัล 
การติดตามผล 

 
 
 

การบริหาร 

ทันสมัย 
เทคโนโลย ี

เทคโนโลย ี

ผู้บริหารตดัสินใจช้า 
ผู้บริหารขาดภาวะผู้น า 
 

 
ผู้บริหาร 

 
 

บุคลากรมีความสามัคค ี
บุคลากรมีความรู ้
จ านวนบุคลากร 

บุคลากร 

ผลิตภณัฑ ์
ต้นทุนการผลิตสูง 
การคมนาคม 
ปัญหายาเสพตดิ 

คุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนมีส่วนร่วม 
มีการรวมกลุ่ม 
 

การมีส่วนร่วม 

วัฒนธรรม และประเพณี ท่ีมเีอกลกัษณ ์ วัฒนธรรม 
มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิ ท่องเท่ียว สิ่งแวดล้อมดี 
มีผังขั้นตอนการให้บริการ การบริการที่ดี 



 

 
ด้ังนั้นสามารถสรุป สาระส าคัญและแนวทางน าไปเขียนเปน็วิสัยทศัน์ดังนี ้

1. การบริการที่มีประสิทธิภาพ 
2. การบริการที่ทันสมัย 
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
4. ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
5. อนุรักษ์วัฒนธรรม 
6. ประชาชนมีส่วนร่วม 
7. ผู้บริหารมีวสิัยทัศน ์
8. บุคลากรมีคุณภาพ 

 
สรุปเป็นวิสัยทัศน ์

วัฒนธรรมเด่น  เน้นบริการ  บริหารงานโปร่งใส  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2559 และ(ฉบับ
ที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ท าให้เกิดแนวทางการเปลี่ยนแปลงในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากเดิมแผนพัฒนา
ท้องถิ่นแบ่งออกเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี ซึ่งหากท้องถิ่นใดที่มีกระบวนการจัดท าแผนไม่มี
ประสิทธิภาพจะท าให้เกิดการน าแผนไปสู่การปฏิบัติไปคนละทิศทาง ยิ่งแล้วมีผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง แผน
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปีไม่ต่อเนื่อง ท าให้ท้องถิ่นเสียโอกาสในการพัฒนา  ดั้งนั้นการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะส่งผลดี
ต่อท้องถิ่น ท่ีจะสามารถประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น กับหน่วยงานภาครัฐให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะโครงการที่เกิน
ศักยภาพของท้องถิ่น สามารถเสนอต่อไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกัน เช่นเดียวกันกับ แผน 
อบจ. แผนจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อย่างต่อเนื่อง 

สาระส าคัญในการวางแผนที่สอดคล้อง ส่งผลถึงการจัดสรรงบประมาณได้มีประสิทธิภาพ โครงการต่างๆ 
สามารถด าเนินการได้ทันงบประมาณที่จัดสรรในระดับจังหวัด ระดับประเทศ มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ท าให้งบประมาณไม่เกิดการ
ซ้ าซ้อน เป็นโอกาสที่ดีของท้องถิ่นที่จะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก 
ประชาชนเข้าถึงแหล่งงบประมาณได้อย่างแท้จริง จึงเป็นสถานการณ์ในเชิงบวกที่ส่งผลดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 

 
 



 

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 
        โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยทุธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลต าบลแมส่ะเรียง  พ.ศ. 2561- 2565 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

    
ยุทธศาสตร์จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

1. ยกระดับและการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพแลยั่งยืน 

2. ส่งเสริมและ
พัฒนาการค้า การลงทุน 
และการค้าชายแดน  

3. ยกระดับคุณภาพชีวิต แก้ไข
ปัญหาความยากจน ลดความเลื่อม
ล้ าทางสังคม 

4. การจัดการอนุรักษ์  
ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 5.การพัฒนาเพื่อเสริมสร้าง            
ความมั่นคงภายในและตาม  
แนวชายแดน 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 
อปท.    ในเขตจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ๒๕๖1-
๒๕๖๔ 

1.การพัฒนา
ระบบโครงการ
สร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

5. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

4. การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์ ส่งเสริม ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

3. การพัฒนา
คุณภาพคนสังคม 
ชุมชนให้มีคุณภาพ 

2. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจการค้า การ
ลงทุนยั่งยืน 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 
เทศบาลต าบล           
แม่สะเรียง 

1.การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ 
ส่งเสริมวัฒนธรรม จารีต ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การท่องเที่ยว 
 

2.การพัฒนาการบริหาร
จัดการสู่มาตรฐานการ
บริหารจัดการท้องถิ่นที่ด ี
 

3.ด้านการบรกิาร
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

4.การพฒันาวิชาการ 
การศึกษา กีฬาและ
นันทนาการนันทนาการ 
 

  5.เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

เศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 

เป้าหมาย ส่งเสรมิให้
ความส าคัญด้านศาสนาทุก
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 

เป้าหมาย ส่งเสรมิ
สนับสนุนใหป้ระชาชนมี
ส่วนร่วมในการบรหิาร
ราชการ โดยยึดมั่นใน
หลักธรรมาภิบาล 

 

เป้าหมาย ส่งเสรมิการ
บริการด้านสาธารณสุข
เป็นระบบ ป้องกันโรค
ระบาดได้ทันเวลา 
ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี 
มีการจัดการสิ่งแวดลอ้ม 

 

เป้าหมาย ส่งเสริมและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
และการจัดการศึกษาทั้ง
ในระบบและนอกระบบ  

 

เป้าหมาย ส่งเสริมการบริหาร
จัดการโครงสร้างพื้นฐานใหม้ี
คุณภาพ โปร่งใส วางรากฐานการ
ท างานอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหา
ให้กับประชาชนที่ได้รบัผลกระทบ
โดยเน้นการมีส่วนร่วม 

 

กลยุทธ ์
1. ส่งเสรมิและสนับสนุน
ศาสนาหลกัทั้ง 3 ศาสนา คือ 
พุทธ คริสต์ และอสิลาม 
2.ส่งเสริมและสนบัสนุน 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
โดยการจัดการอย่างมสี่วน
ร่วมของชุมชน  
3.ส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ทั้งในเชิงวัฒนธรรมและวิถึ
ชุมชน 

กลยุทธ ์
1. ส่งเสรมิสนบัสนุนการ
ปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็น
ประมุข 
2.ส่งเสริมพฒันาบุคลากร
และการจัดสวัสดิการให้กบั
บุคลากร อปท. 
3. การบรหิารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
4. ส่งเสรมิสนบัสนุน
นโยบายของรัฐบาล 

 

กลยุทธ ์
1.ส่งเสริม สุขภาพ
ประชาชนและคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
2.ส่งเสริมการควบคุม
ปูองกันโรค 
3.ส่งเสริมสนับสุนนการ
บรหิารจัดการขยะและสิง่
ปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 
๔. ส่งเสรมิและสนบัสนุน
ชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู ่
 

กลยุทธ ์
1 ส่งเสริมและสนับสนุน
งานวิชาการและ
การศึกษาในทุกระดับ 
2.ส่งเสริมสนับสนุนการ
กีฬาและนันทนาการ 
3. ส่งเสรมิและสนับสุนน
การรวมกลุ่มกิจกรรมเดก็
และเยาวชนในทาง
สร้างสรรค์ 
 

กลยุทธ ์
1.พัฒนาและปรบัปรุงระบบ
สาธารณูปโภคให้คลอบคลมุ
และอยู่ในระดบัมาตรฐานและ
คลอบคลมุ 
2.พัฒนาและปรับปรุงถนนท่อ
ระบายน้ าให้อยู่ในสภาพใช้งาน
ได้ดีและมีความสะอาด 
3. พัฒนา ก่อสร้าง ฟื้นฟู แนว
ตลิ่งพงั หรือที่ได้รับความ
เสียหายจากภัยพบิัติและ
โครงการเกินศักยภาพ 
 

กลยุทธ์ในการพฒันา 

เป้าหมาย ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข และมี
เศรษฐกจิที่ดี  

 

6. การพัฒนาด้าน
การท่องเท่ียวยั่งยืน 

7. การพัฒนาการบริหาร
จัดการท้องถ่ิน  ท่ีดี 

6.การสรา้งความมั่นคง 
และเสริมสร้างความเข็ม
แข็งของชุมชนและสังคม 
 

กลยุทธ ์
1.ส่งเสริมและสนบัสนุนการ
รักษาความสงบเรียบร้อยและ
การบรรเทาสาธารณภัย 
2.ส่งเสริมและสนับสนุนการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
3. สนับสนุนการสังคม
สงเคราะห์และพฒันาคุณภาพ
ชีวิตของคน ชรา ผู้พิการ 
ผู้ปุวยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส 
4. สนับสนุนให้มสีถาน        
ธนานุบาลเพื่อสงเคราะห์
ประชาชนผูป้ระสบปัญหา
ทางด้านเศรษฐกิจ 

แบบ ยท .02 
 แบบ ยท .02 

 แบบ ยท .02 
 แบบ ยท .02 

 แบบ ยท .02 
 

แบบ ยท .02 
 

แบบ ยท .02 
 แบบ ยท .02 

 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตรก์ลุ่ม 
จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 

1. สร้างคุณค่าและความ
โดดเดน่ด้านอตุสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการ 

2. ยกระดับ เช่ือมโยง สร้าง
เครือข่าย การค้า การลงทุน
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขัน 

3. พัฒนาเกษตรมูลค่าเพิ่มสู่
ตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

4. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่าง
บูรณาการและ มีส่วนร่วม ตอบสนองตอ่การพัฒนาและใช้
ประโยชน์อย่างยัง่ยืนและเปน็ธรรม 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 

1.การ
เสริมสร้างและ
พัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย์  

2. การสร้าง
ความเป็น
ธรรมลดความ
เหลื่อมล้ าใน
สังคม 

3. การสร้าง
ความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ
และแข่งขัน
ได้ 

4. การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนา 

 5.การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนา ประเทศสู่ความ
มั่งค่ังและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
20 ป ี

1. ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

 6.การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การปูองกันการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

 7.การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
ระบบโลจสิติกส ์

8.การพฒันา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และ 
นวัตกรรม 

 9.การพัฒนาภาค 
เมือง และพื้นที่
เศรษฐกจิ 

10. ค ว า ม
ร่ ว ม มื อ
ร ะ ห ว่ า ง
ประเทศเพื่อ
การพัฒนา 

 



 

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 
        โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยทุธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลต าบลแมส่ะเรียง  พ.ศ. 2561- 2565    ( ต่อ ) 
 
 
 

 ผลผลติ/โครงการ  
รายละเอียดตามบัญชีสรุป

โครงการ 

 

แบบ ยท .02 
 แบบ ยท .02 

 แบบ ยท .02 
 แบบ ยท .02 

 แบบ ยท .02 
 

แบบ ยท .02 
 

แบบ ยท .02 
 แบบ ยท .02 

 

แบบ ยท.๐๑ 

กลยุทธ์ในการพฒันา กลยุทธ ์
1. ส่งเสรมิและสนับสนุน
ศาสนาหลกัทั้ง 3 ศาสนา คือ 
พุทธ คริสต์ และอสิลาม 
2.ส่งเสริมและสนบัสนุน 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
โดยการจัดการอย่างมสี่วน
ร่วมของชุมชน  
3.ส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ทั้งในเชิงวัฒนธรรมและวิถึ
ชุมชน 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสรมิสนบัสนุนการ
ปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็น
ประมุข 
2.ส่งเสริมพฒันาบุคลากร
และการจัดสวัสดิการให้กบั
บุคลากร อปท. 
3. การบรหิารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
4. ส่งเสรมิสนบัสนุน

กลยุทธ ์
1.ส่งเสริม สุขภาพ
ประชาชนและคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
2.ส่งเสริมการควบคุม
ปูองกันโรค 
3.ส่งเสริมสนับสุนนการ
บรหิารจัดการขยะและสิง่
ปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 
๔. ส่งเสรมิและสนบัสนุน
ชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู ่
 

กลยุทธ ์
1 ส่งเสริมและสนับสนุน
งานวิชาการและ
การศึกษาในทุกระดับ 
2.ส่งเสริมสนับสนุนการ
กีฬาและนันทนาการ 
3. ส่งเสรมิและสนับสุนน
การรวมกลุ่มกิจกรรมเดก็
และเยาวชนในทาง
สร้างสรรค์ 
 

กลยุทธ ์
1.พัฒนาและปรบัปรุงระบบ
สาธารณูปโภคให้คลอบคลมุ
และอยู่ในระดบัมาตรฐานและ
คลอบคลมุ 
2.พัฒนาและปรับปรุงถนนท่อ
ระบายน้ าให้อยู่ในสภาพใช้งาน
ได้ดีและมีความสะอาด 
3. พัฒนา ก่อสร้าง ฟื้นฟู แนว
ตลิ่งพงั หรือที่ได้รับความ
เสียหายจากภัยพบิัติและ
โครงการเกินศักยภาพ 
 

กลยุทธ ์
1.ส่งเสริมและสนบัสนุนการ
รักษาความสงบเรียบร้อยและ
การบรรเทาสาธารณภัย 
2.ส่งเสริมและสนับสนุนการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
3. สนับสนุนการสังคม
สงเคราะห์และพฒันาคุณภาพ
ชีวิตของคน ชรา ผู้พิการ 
ผู้ปุวยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส 
4. สนับสนุนให้มสีถาน        
ธนานุบาลเพื่อสงเคราะห์
ประชาชนผูป้ระสบปัญหา

แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรม กีฬาและ
นันทนาการ 
แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานคลัง 
แผนงานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 
แผนงานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุขฯ 
 

 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
เกี่ยวกับสาธารณสุขฯ  
แผนงานบริหารงานท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

 

แผนงานสง่เสรมิและ
สนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
แผนงานสวัสดิการสังคม 

แผนงาน 

 
รายละเอียดตามบัญชีสรุป

โครงการ 

 

 
รายละเอียดตามบัญชีสรุป

โครงการ 

 

 
รายละเอียดตามบัญชีสรุป

โครงการ 

 

 
รายละเอียดตามบัญชีสรุป

โครงการ 
 

 

 
รายละเอียดตามบัญชีสรุป

โครงการ 

 



 

3.4  แผนที่ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

 

                  

 

แบบ ยท .02 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

วิสัยทัศน์  “วฒันธรรมเด่น  เน้นบริการ  บริหารงานโปร่งใส  ใส่ใจส่ิงแวดล้อม  พร้อมพฒันาเศรษฐกจิ” 

  พันธกิจ 

ส่งเสริมสนับสนุน
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

ส่งเสริมสนับสนุนการ
บริหารจัดการท่ีดี การ
บริการแก่ประชาชน 
การพัฒนาบุคลากรใน
องค์กรและในชุมชน   
ให้มีความรู้คู่คุณธรรม   

  ส่งเสริมสนับสนุน
นโยบายส าคัญแห่ง
รัฐอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา  
ระบบการจัดการด้าน
สาธารณสุข สุขภาพ 
และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาการศึกษา 
กีฬาและนันทนาการ
แก่ประชาชนอย่าง
ท่ัวถึงทุกระดับ 

ส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาสาธารณูปโภค
และโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีดีและมี
คุณภาพ 

ส่งเสริมสนับสนุนให้
มีการรักษาความ
ส ง บ เ รี ย บ ร้ อ ย
ภายในเขตเทศบาล
แล ะ ก า ร ปู อ ง กั น
บรรเทาสาธารณภัย 

ส่ง เสริมสนับสนุน
พัฒนาความเข้มแข็ง
ขอ ง ชุ มชนใน เ ชิ ง
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ แ ล ะ
ห่างไกลยาเสพติด 

ส่ง เสริมสนับสนุน
การสังคมสงเคราะห์ 
แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า
คุณภาพชีวิต  เ ด็ก 
สตรี  คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส 

ส่งเสริมสนับสนุนด้าน
เศรษฐกิจชุมชนควบคู่
กับการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวท่ีเน้นความ
เป็นเอกลักษณ์ 
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

เป้าประสงค ์

เทศบาลต าบลแม่สะ
เรียงเป็นแหล่งรวม
ศาสนาทุกศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ได้รับการอนุรักษ์ไว้ 

ประชาชนในท้องถ่ิน
เทิดทูนและรักษาไว้ซึ่ง
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์และ
การปกครองระบบ
ประชาธิปไตย 

การบริการด้าน
สาธารณสุขเป็นระบบ 
ปูองกันโรคระบาดได้
ทันเวลา ประชาชนมี
สุขอนามัยท่ีดี มีการ
จัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดี 

ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาท้ังใน
ระบบและ นอกระบบ 
และการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

การบริหารจัดการ
โครงสร้างพื้นฐานให้
มีคุณภาพ โปร่งใส 
โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน การ
บรรเทาสาธารณภัย
ให้กับผู้ประสบภัย
ทุกด้าน 

ประชาชนด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข การ
สังคมสงเคราะห์ดี 
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การดูแล 

เศรษฐกิจดี มีตลาด
รองรับสินค้าผลิตภัณฑ์
ชุมชนเป็นท่ีรู้จัก การ
ท่องเท่ียวมีคุณภาพ  
เน้นความเป็น 
เอกลักษณ์วัฒนธรรม 

1.การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ 
ส่งเสริมวัฒนธรรม จารีต ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การท่องเที่ยว 

 

 ยุทธศาสตร ์
2.การพัฒนาการบริหารจัดการ
สู่มาตรฐานการบริหารจัดการ
ท้องถิ่นทีด่ ี

 

3.ด้านการบริการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

4.การพัฒนาวิชาการ 
การศึกษา กีฬาและ
นันทนาการนันทนาการ 
 

  5.การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน อย่างทั่วถึง 

 

6.การสรา้งความมั่นคง 
และเสริมสร้างความเข็ม
แข็งของชุมชนและสังคม 

 

กลยุทธ์ในการ
พัฒนา 

กลยุทธ ์
1. ส่งเสรมิและสนับสนุน
ศาสนาหลกัทั้ง 3 ศาสนา คือ 
พุทธ คริสต์ และอสิลาม 
2.สง่เสริมและสนบัสนุน 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
โดยการจัดการอย่างมสี่วน
ร่วมของชุมชน  
3.ส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ทั้งในเชิงวัฒนธรรมและวิถึ
ชุมชน 

กลยุทธ ์
1. ส่งเสรมิสนบัสนุนการ
ปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็น
ประมุข 
2.ส่งเสริมพฒันาบุคลากร
และการจัดสวัสดิการให้กบั
บุคลากร อปท. 
3. การบรหิารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
4. ส่งเสรมิสนบัสนุนนโยบาย

กลยุทธ์ 
1.ส่งเสริม สุขภาพประชาชน
และคุ้มครองผูบ้รโิภค 
2.ส่งเสริมการควบคุม
ปูองกันโรค 
3.ส่งเสริมสนับสุนนการ
บรหิารจัดการขยะและสิง่
ปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 
๔. ส่งเสรมิและสนบัสนุน
ชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู ่
 

กลยุทธ ์
1 ส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการและการศึกษาในทกุ
ระดับ 
2.ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา
และนันทนาการ 
3. ส่งเสรมิและสนับสุนนการ
รวมกลุม่กจิกรรมเด็กและ
เยาวชนในทางสร้างสรรค์ 
 

กลยุทธ ์
1.พัฒนาและปรบัปรุงระบบ
สาธารณูปโภคให้คลอบคลมุ
และอยู่ในระดบัมาตรฐานและ
คลอบคลมุ 
2.พัฒนาและปรับปรุงถนนท่อ
ระบายน้ าให้อยู่ในสภาพใช้งาน
ได้ดีและมีความสะอาด 
3. พัฒนา ก่อสร้าง ฟื้นฟู แนว
ตลิ่งพงั หรือที่ได้รับความ
เสียหายจากภัยพบิัติและ
โครงการเกินศักยภาพ 

กลยุทธ ์
1.ส่งเสริมและสนบัสนุนการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและการ
บรรเทาสาธารณภัย 
2.ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
3. สนับสนุนการสังคมสงเคราะห์
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน 
ชรา ผู้พิการ ผูปุ้วยเอดส์ และ
ผู้ด้อยโอกาส 
4. สนับสนุนให้มสีถาน ธนานุบาล
เพื่อสงเคราะหป์ระชาชนผู้ประสบ
ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ 



 

3.4  แผนที่ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลแม่สะเรียง  (ต่อ) 

 

 

แบบ ยท .02 
 

กลยุทธ์ในการ
พัฒนา 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสรมิและสนับสนุน
ศาสนาหลกัทั้ง 3 ศาสนา คือ 
พุทธ คริสต์ และอสิลาม 
2.ส่งเสริมและสนบัสนุน 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
โดยการจัดการอย่างมสี่วน
ร่วมของชุมชน  
3.ส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ทั้งในเชิงวัฒนธรรมและวิถึ
ชุมชน 

กลยุทธ ์
1. ส่งเสรมิสนบัสนุนการ
ปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็น
ประมุข 
2.ส่งเสริมพฒันาบุคลากร
และการจัดสวัสดิการให้กบั
บุคลากร อปท. 
3. การบรหิารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
4. ส่งเสรมิสนบัสนุนนโยบาย

กลยุทธ์ 
1.ส่งเสริม สุขภาพประชาชน
และคุ้มครองผูบ้รโิภค 
2.ส่งเสริมการควบคุม
ปูองกันโรค 
3.ส่งเสริมสนับสุนนการ
บรหิารจัดการขยะและสิง่
ปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 
๔. ส่งเสรมิและสนบัสนุน
ชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู ่
 

กลยุทธ ์
1 ส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการและการศึกษาในทกุ
ระดับ 
2.ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา
และนันทนาการ 
3. ส่งเสรมิและสนับสุนนการ
รวมกลุม่กจิกรรมเด็กและ
เยาวชนในทางสร้างสรรค์ 
 

กลยุทธ ์
1.พัฒนาและปรบัปรุงระบบ
สาธารณูปโภคให้คลอบคลมุ
และอยู่ในระดบัมาตรฐานและ
คลอบคลมุ 
2.พัฒนาและปรับปรุงถนนท่อ
ระบายน้ าให้อยู่ในสภาพใช้งาน
ได้ดีและมีความสะอาด 
3. พัฒนา ก่อสร้าง ฟื้นฟู แนว
ตลิ่งพงั หรือที่ได้รับความ
เสียหายจากภัยพบิัติและ
โครงการเกินศักยภาพ 

กลยุทธ์ 
1.ส่งเสริมและสนบัสนุนการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและการ
บรรเทาสาธารณภัย 
2.ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
3. สนับสนุนการสังคมสงเคราะห์
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน 
ชรา ผู้พิการ ผูปุ้วยเอดส์ และ
ผู้ด้อยโอกาส 
4. สนับสนุนให้มสีถาน ธนานุบาล
เพื่อสงเคราะหป์ระชาชนผู้ประสบ
ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ 

แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรม กีฬาและ
นันทนาการ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานคลัง 
แผนงานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 
แผนงานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุขฯ 
 

 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
เกี่ยวกับสาธารณสุขฯ  
แผนงานบริหารงานท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

 

แผนงานสง่เสรมิและ
สนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
แผนงานสวัสดิการสังคม 

แผนงาน 



รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมสะเรียงสี่ป (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลตําบลแมสะเรียง

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์

งบประมาณปี 61จาํนวน

ปี 2561

งบประมาณปี 62จาํนวน

ปี 2562

งบประมาณปี 63จาํนวน

ปี 2563

งบประมาณปี 64จาํนวน

ปี 2564

งบประมาณปี 65จํานวน

ปี 2565

การพฒันาดา้นการอนุรกัษ ์สง่เสรมิวฒันธรรม จารตี
 ประเพณี ภมูปิญัญาทอ้งถนิ สูก่ารทอ่งเทยีว

1 36 36 33 321,838,000 1,838,000 1,845,000 1,865,000 36 1,930,000

30,000 030,000 01แผนงานเคหะและชมุชน 1 30,0001

1,865,0001,845,0001,808,000 321,808,000 3335แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 35 1,900,00035

การพฒันาการบรหิารจดัการสูม่าตรฐานการบรหิาร
จดัการทอ้งถนิทดี ี

2 24 26 22 24740,000 635,000 1,125,000 1,155,000 29 1,250,000

30,000 001แผนงานสาธารณสขุ 0 30,0001

120,000120,00030,000 230,000 21แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน 1 120,0002

895,000880,000430,000 19435,000 1720แผนงานบรหิารทวัไป 20 950,00022

140,000125,000145,000 325,000 34แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 150,0004

0250,000 00แผนงานการพาณชิย์ 1 0

การพฒันาดา้นสาธารณะสขุ สขุภาพและ3 27 25 24 24880,500 865,500 760,500 760,500 24 760,500

617,500617,500722,500 20722,500 2021แผนงานสาธารณสขุ 21 617,50020

70,00070,00070,000 170,000 11แผนงานงบกลาง 1 70,0001

50,00050,00050,000 165,000 11แผนงานเคหะและชมุชน 3 50,0001

20,00020,00020,000 120,000 11แผนงานการพาณชิย์ 1 20,0001

3,0003,0003,000 13,000 11แผนงานการเกษตร 1 3,0001

ดา้นการพฒันาวชิาการ การศกึษา กฬีาและ
นนัทนาการ

4 26 23 22 205,430,000 5,040,000 4,782,000 4,999,000 24 5,299,000

4,399,0004,127,0003,860,000 83,880,000 88แผนงานการศกึษา 9 4,519,0009

600,000655,0001,180,000 121,550,000 1415แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 17 780,00015



รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมสะเรียงสี่ป (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลตําบลแมสะเรียง

แบบ ผ.01

งบประมาณจาํนวน

รวมสามปียทุธศาสตร์

137 9,316,000การพฒันาดา้นการอนุรกัษ ์สง่เสรมิวฒันธรรม จารตี
 ประเพณี ภูมปิญัญาทอ้งถนิ สูก่ารทอ่งเทยีว

1

3แผนงานเคหะและชมุชน

9,226,000170แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

96 4,905,000การพฒันาการบรหิารจดัการสูม่าตรฐานการบรหิาร
จดัการทอ้งถนิทดี ี

2

2แผนงานสาธารณสขุ

420,0008แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน

3,590,00098แผนงานบรหิารทัวไป

585,00016แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1แผนงานการพาณชิย์

100 4,027,500การพฒันาดา้นสาธารณะสุข สุขภาพและ3

3,297,500102แผนงานสาธารณสขุ

350,0005แผนงานงบกลาง

265,0007แผนงานเคหะและชมุชน

100,0005แผนงานการพาณชิย์

15,0005แผนงานการเกษตร

91 25,550,000ดา้นการพฒันาวชิาการ การศกึษา กฬีาและ
นนัทนาการ

4

20,785,00042แผนงานการศกึษา

4,765,00073แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ



ยุทธศาสตร์

งบประมาณปี 61จาํนวน

ปี 2561

งบประมาณปี 62จาํนวน

ปี 2562

งบประมาณปี 63จาํนวน

ปี 2563

งบประมาณปี 64จาํนวน

ปี 2564

งบประมาณปี 65จํานวน

ปี 2565

การพฒันาดา้นโครงสรา้งพนืฐานอยา่งทวัถงึ เพอื
ยกระดบัคณุภาพชวีติ เศรษฐกจิ และสง่เสรมิการ
ทอ่งเทยีว

5 45 44 46 50138,812,000 153,992,000 344,062,000 38,950,000 66 485,596,000

38,700,000343,812,000153,792,000 48138,612,000 4443แผนงานเคหะและชมุชน 44 485,346,00064

250,000250,000200,000 2200,000 21แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1 250,0002

การสรา้งความมนัคง และเสรมิสรา้งความเข็มแข็ง
ของชมุชนและสงัคม

6 10 18 21 197,175,000 315,000 385,000 12,340,000 25 558,000

5,0005,0005,000 15,000 11แผนงานสาธารณสขุ 1 5,0001

12,165,000145,000145,000 107,055,000 99แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5 185,00011

80,00080,00050,000 664แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน 0 130,0007

10,00010,000 010,000 11แผนงานบรหิารทวัไป 1 10,0001

80,00080,00080,000 180,000 11แผนงานงบกลาง 1 80,0001

10,00065,00025,000 125,000 32แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 148,0004

168 172 168154,875,500 169162,685,500 352,959,500 60,069,500รวม 204 495,393,500



งบประมาณจาํนวน

รวมสามปียทุธศาสตร์

185 1,161,412,000การพฒันาดา้นโครงสรา้งพนืฐานอยา่งทวัถงึ เพอื
ยกระดบัคณุภาพชวีติ เศรษฐกจิ และสง่เสรมิการ
ทอ่งเทยีว

5

1,160,262,000243แผนงานเคหะและชมุชน

1,150,0008แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

68 20,773,000การสรา้งความมนัคง และเสรมิสรา้งความเข็มแข็ง
ของชุมชนและสงัคม

6

25,0005แผนงานสาธารณสขุ

19,695,00044แผนงานสังคมสงเคราะห์

23แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน

4แผนงานบรหิารทัวไป

400,0005แผนงานงบกลาง

273,00012แผนงานการรักษาความสงบภายใน

677 1,225,983,500



รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถนิ (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลตาํบลแมส่ะเรยีง

แบบ ผ.02

1 การพฒันาดา้นการอนุรกัษ ์สง่เสรมิวฒันธรรม จารตี ประเพณี ภมูปิญัญาทอ้งถนิ สูก่ารทอ่งเทยีวยุทธศาสตร์

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที 1. การยกระดบัและพฒันาการทอ่งเทยีวใหม้คีณุภาพและยงัยนื
ข.ยทุธศาสตรก์ารพฒันา อปท ในเขตจงัหวดั 4. การพฒันาดา้นการอนุรกัษ ์สง่เสรมิ ศาสนา ศลิปวฒันธรรมจารตีประเพณีภูมปิญัญาทอ้งถนิ.

แผนงานเคหะและชุมชนแผนงาน :

ที ชอืโครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมายและ
ผลผลติ

2562 2563 2564

งบประมาณ

2561

kpi ผลทคีาดวา่จะ
ไดร้บั

ผูร้บัผดิ
ชอบ

2565

โครงการอนุรักษ์
บา้นโบราณ (บา้น
เกา่เลา่เรอืง)

เพอือนุรักษ์
บา้นโบราณ 
สง่เสรมิการ
ทอ่งเทยีว

การอนุรักษ์บา้น
โบราณเพอืการ
ทอ่งเทยีว

30,000 30,000

เทศบาลฯ

1 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การจัด
กจิกรรม

บา้นโบราณ
ไดร้ับการ
อนุรักษ์
สง่เสรมิการ
ทอ่งเทยีว

สํานัก
ปลัดฯ

1

30,000

แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการแผนงาน :

ที ชอืโครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมายและ
ผลผลติ

2562 2563 2564

งบประมาณ

2561

kpi ผลทคีาดวา่จะ
ไดร้บั

ผูร้บัผดิ
ชอบ

2565

โครงการ สรา้ง
สะพานไมเ้พอื
สง่เสรมิการ
ทอ่งเทยีว

เพอืสรา้ง
สะพานไม ้
ขา้มนํายวม 
ชวัคราว 
ในชว่ง
เทศกาลลอย
กระทง

สรา้งสะพานไม ้
ไผช่วัคราว โดย
ของบเทศบาล
ดา้นวสัด ุและ
ชมุชนเป็น
แรงงาน

50,000

ชุมชนมสุลมิ

50,0002 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
และ
นักทอ่งเทยี
ว

สรา้งกจิกรรม
การท่องเทยีว
และสง่เสรมิ
การท่องเทยีว
ชว่งเทศกาลฯ

กอง
การศกึษา

50,000

โครงการ ถวายขา้ว
มธปุายาส

เพอือนุรักษ์
วฒันธรรม
ประเพณีอันดี
งามใหค้งอยู่

สง่เสรมิเยาวชน
และชมุชนชาว
พทุธในเขต
เทศบาล

5,000

ชุมชนมะขามจุม

3 รอ้ยละ
ของความ
พงึพอใจ
ของ
ประชาชน
ทเีขา้ร่วม
โครงการ

รักษา
วฒันธรรม
ประเพณี
ดงัเดมิใหส้บื
ทอดตอ่ไป

กอง
การศกึษา

22

5,000

โครงการ สลากภัตร เพอืสง่เสรมิ
วฒันธรรม
และประเพณี
ทอ้งถนิใหค้ง
อยูส่บืไป

จัดกจิกรรมตาน
สลากภัตร 
ชมุชนจองคํา 
คณะศรัทธาวดั
จองคํา

ชุมชนจองคาํ

4 รอ้ยละ
ของความ
พงึพอใจ
ของ
ประชาชน
ทเีขา้ร่วม
โครงการ

อนุรักษ์
วฒันธรรมอัน
ดงีามของ
ทอ้งถนิใหค้ง
อยู่สบืไป

กอง
การศกึษา

2

20,000

โครงการ สบืชะตา
ปอยมหาปัสสถาน
วดัมัณตะเล

เพอืสง่เสรมิ
วฒันธรรมอัน
ดงีามของ
ทอ้งถนิใหค้ง
อยูส่บืไป

จัดกจิกรรมสบื
ชะตา ปอย
มหาปัสถาน
วดัมัณตะเล

ชุมชนในเวยีง

15,0005 อนุรักษ์
วฒันธรรม
ประเพณีและ
ภมูปัิญญา
ทอ้งถนิสู่
ลกูหลาน

กอง
การศกึษา

15,000



แบบ ผ.02

โครงการ ทําบญุ
ศาลเจา้พอ่หมอก
มมุเมอืง

เพอืสบืสาน
วฒันธรรมอัน
ดงีามของ
ทอ้งถนิ

ทําบญุศาลเจา้
พอ่หมอกมมุ
เมอืง

1,000 1,000

ชุมชนมงคลทอง

6 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
อนุรักษ์
สบืสาน
วัฒนธรรม

สบืสาน
วฒันธรรมอัน
ดงีามของ
ทอ้งถนิ

กอง
การศกึษา

10

โครงการ ทําบญุ
ศาลเจา้พอ่พญานอ้ย

เพอือนุรักษ์
ศลิปวฒันธรรม
ทอ้งถนิ

ทําบญุศาลเจา้
พอ่พญานอ้ย

2,000 2,000

ชุมชนมะขามจุม

7 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
อนุรักษ์
สบืสาน
วัฒนธรรม

ทํานุบํารงุ
ศลิปวัฒนธรรม
ทอ้งถนิใหค้ง
อยู่

กอง
การศกึษา

โครงการ ทําบญุ
ศาลเจา้พอ่เมอืง
หลวง

เพอือนุรักษ์
ศลิปวฒันธรรม
ทอ้งถนิ

ทําบญุศาลเจา้
พอ่เมอืงหลวง

5,000 5,000

ชุมชนมงคลทอง

8 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
อนุรักษ์
สบืสาน
วัฒนธรรม

ทํานุบํารงุ
ศลิปวัฒนธรรม
ทอ้งถนิใหค้ง
อยู่

กอง
การศกึษา

9

โครงการ ทําบญุ
สสุานกลาง อําเภอ
แมส่ะเรยีง

เพอืสบืสาน
วฒันธรรม
ประเพณีอันดี
งามของ
ทอ้งถนิ

จัดกจิกรรม
ทําบญุสสุาน
กลาง

5,000 5,000 5,000

เทศบาลฯ

5,0009 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
อนุรักษ์
สบืสาน
วัฒนธรรม

ทํานุบํารงุ
สสุานกลาง
ใหส้ะอาด
เรยีบรอ้ย

กอง
การศกึษา

4

5,000

โครงการ จัดงานวนั
ขนึปีใหม่

เพอือนุรักษ์
วฒันธรรม
ประเพณีอันดี
งามของ
ทอ้งถนิ

จัดกจิกรรมวนั
ขนึปีใหม ่
ทําบญุตักบาตร

10,000 10,000 10,000

เทศบาลฯ

10,00010 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ผูเ้ขา้รว่ม
กจิกรรม
ตอ่การจัด
กจิกรรม

เป็นการ
อนุรักษ์
วฒันธรรมอัน
ดงีาม

กอง
การศกึษา

2

10,000

โครงการ สวดมนต์
ขา้มปี

เพอืบํารุง
ศาสนาและ
วฒันธรรม
ประเพณีอันดี
งาม

จัดกจิกรรมทาง
พทุธศาสนา
รว่มกนัระหวา่ง
ชมุชน

10,000 10,000 10,000

ชุมชนบา้นโป่งใน

11 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ทเีขา้ร่วม
โครงการ

ประชาชนมี
จติใจผอ่งใส
อยู่ในสงัคม
อย่างสงบสขุ

กอง
การศกึษา

27

10,000



แบบ ผ.02

โครงการ วนั
ผูส้งูอายชุมรม
ผูส้งูอายอํุาเภอแม่
สะเรยีง

เพอืสง่เสรมิ
กจิกรรม
ผูส้งูอายใุน
อําเภอแมส่ะ
เรยีง

ชมรมผูส้งูอายุ
อําเภอแมส่ะ
เรยีงจัดกจิกรรม
รดนําดําหัว

10,000 10,000 10,000

ชุมชนมงคลทอง

10,00012 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ผูส้งูอายุ
ตอ่การจัด
กจิกรรมฯ

สบืสาน
วฒันธรรมภมู ิ
ปัญญาทอ้งถนิ

กอง
การศกึษา

30

10,000

โครงการ ทําบญุ
ศาลเจา้พอ่หลกัเมอืง

เพอืสบืสาน
วฒันธรรม
ประเพณีอันดี
งามของ
ทอ้งถนิ

จัดกจิกรรม
ทําบญุศาลเจา้
พอ่หลกัเมอืง

10,000 10,000 10,000

เทศบาลฯ

10,00013 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
อนุรักษ์
สบืสาน
วัฒนธรรม

สบืสาน
วฒันธรรมอัน
ดงีามของ
ทอ้งถนิ

กอง
การศกึษา

3

10,000

โครงการ จัดงาน
ประเพณีเขา้พรรษา

เพอืสบืสาน
วฒันธรรม
ประเพณีอันดี
งามของ
ทอ้งถนิ

จัดกจิกรรมแห่
เทยีนเขา้พรรษา

15,000 15,000 15,000

เทศบาลฯ

15,00014 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ผูเ้ขา้รว่ม
กจิกรรม
ตอ่การจัด
กจิกรรม

สบืสาน
วฒันธรรมอัน
ดงีามของ
ทอ้งถนิสบืไป

กอง
การศกึษา

1

15,000

โครงการ พทุธมา
มะกะ เยาวชน 
ชมุชนโป่งใน

อบรมเยาวชน
เป็นพทุธมา
มะกะ

ประชาชนและ
เยาวชนใน
ชมุชนบา้นโป่งใน

15,000 15,000 15,000

ชุมชนบา้นโป่งใน

15,00015 ระดับ
ความรู ้
ความ
เขา้ใจใน
การอบรม

เยาวชนไดร้ับ
ความรู ้มี
คณุธรรม
จรยิธรรม

กอง
การศกึษา

14

15,000

โครงการ เขา้คา่ย
พทุธบตุร ชมุชนใน
เวยีง

เพอือบรม
เยาวชน
(สามเณร)
ปลกูฝัง
พัฒนา
คณุธรรม
จรยิธรรม

จัดกจิกรรม เขา้
คา่ยพทุธบตุร
ชมุชนในเวยีง
วดักติตวิงศ์

15,000 15,000 15,000

ชุมชนในเวยีง

15,00016 ระดับ
ความรู ้
ความ
เขา้ใจใน
การอบรม

เยาวชนมี
คณุธรรม
จรยิธรรมและ
เป็นการ
สง่เสรมิพทุธ
ศาสนา

กอง
การศกึษา

2

15,000

โครงการ ฝึกอบรม
เยาวชนเรยีนรู ้
วฒันธรรมทอ้งถนิ 
ประเพณีแหเ่ทยีน
เหง

เพอืใหค้วามรู ้
เด็กเยาวชน
ในการ
จัดเตรยีม
อปุกรณ์ 
ประเพณีแห่
เทยีนเหง

จัดกจิกรรม
สง่เสรมิ ฟืนฟ ู
อนุรักษ์ 
วฒันธรรม 
ประเพณีแก่
เยาวชน

15,000 15,000 15,000

ชุมชนบา้นโป่งนอก

15,00017 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
อนุรักษ์
สบืสาน
วัฒนธรรม

เยาวชนได ้
เรยีนรู ้การ
จัดทําเครอืง
ไทยทานและ
องคป์ระกอบ
ประเพณีแห่
เทยีนเหง

กอง
การศกึษา

28

15,000



แบบ ผ.02

โครงการ เขา้คา่ย
พทุธบตุร  วดัศรบีญุ
เรอืง

เพอือบรม
เยาวชน
(สามเณร)
ปลกูฝัง
พัฒนา
คณุธรรม
จรยิธรรม

จัดกจิกรรม เขา้
คา่ยพทุธบตุร
วดัศรบีญุเรอืง

15,000 15,000 15,000

ชุมชนในเวยีง

15,00018 ระดับ
ความรู ้
ความ
เขา้ใจใน
การอบรม

เยาวชนมี
คณุธรรม
จรยิธรรมและ
เป็นการ
สง่เสรมิพทุธ
ศาสนา

กอง
การศกึษา

3

15,000

โครงการ กจิกรรม
การเรยีนรู ้
วฒันธรรมทอ้งถนิ 
ประเพณีตานขา้ว
หยา่กู๊

เพอืสบืสาน
วฒันธรรม 
ประเพณี
ทอ้งถนิ การ
ตานขา้วอยา่กู๊

จัดกจิกรรม 
ตานขา้วหยา่กู๊

20,000 20,000 20,000

ชุมชนบา้นโป่งนอก

20,00019 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
อนุรักษ์
สบืสาน
วัฒนธรรม

สบืสาน
ประเพณี 
วฒันธรรม
ทอ้งถนิใหค้ง
อยู่สบืไป

กอง
การศกึษา

5

20,000

โครงการ สง่เสรมิ
การทอ่งเทยีวเชงิ
วฒันธรรม มาฆะบชูา

สง่เสรมิให ้
ประชาชนรูส้กึ
รักหวงแหนใน
วฒันธรรมอัน
ดงีาม

จัดกจิกรรมสบื
สานประเพณใีน
วดัจองสงู

20,000 20,000 20,000

ชุมชนมะขามจุม

20,00020 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
อนุรักษ์
สบืสาน
วัฒนธรรม

อนุรักษ์สบื
ทอด
วฒันธรรมอัน
ดงีามสบืไป

กอง
การศกึษา

36

20,000

โครงการ กาดมวั
ครัวฮอม สง่เสรมิ
ประเพณีลอยกระทง

เพอือนุรักษ์
ฟืนฟปูระเพณี
อันดงีามของ
คนในชมุชน

จัดกจิกรรม 
กาดมัวควัฮอม
และลาน
วฒันธรรมชว่ง
ประเพณีลอย
กระทง

20,000 20,000 20,000

ชุมชนจองคาํ

21 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
อนุรักษ์
สบืสาน
วัฒนธรรม

อนุรักษ์ฟืนฟู
ประเพณีอันดี
งามใหค้งอยู่
สบืไป

กอง
การศกึษา

1

โครงการ อบรม
คา่ยคณุธรรม 
จรยิธรรม วัดนักบญุ
เปาโลแมส่ะเรยีง

เพอืฝึกอบรม
คา่ยคณุธรรม 
จรยิธรรม 
ของชมุชน

ฝึกอบรมคา่ย 
คณุธรรม
จรยิธรรมเยาวชน

20,000 20,000 20,000

ชุมชนในเวยีง

20,00022 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
จัดทํา
โครงการ

เยาวชน และ
ประชาชนใน
ชมุชน มี
คณุธรรม 
จรยิธรรมใน
การใชช้วีติ

กอง
การศกึษา

16

20,000

โครงการ ประเพณี
ปอย  สา่งลอง วดั
สพุรรณรังสี

เพอืสรา้งศา
สนทายาทให ้
สบืทอด
พระพทุธศาสน
า

จัดกจิกรรม
บรรพชา
สามเณร ณ วดั
จองคํา ภาคฤดู
รอ้น

20,000 20,000 20,000

ชุมชนจองคาํ

30,00023 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ผูเ้ขา้รว่ม
กจิกรรม
ตอ่การจัด
กจิกรรม

สบืทอด
พระพทุธศาสน
าสูเ่ยาวชนรุน่
หลงั และ
เยาวชนมี
คณุธรรม
จรยิธรรม

กอง
การศกึษา

13

30,000



แบบ ผ.02

โครงการ ปฏบิตั ิ
ธรรมะเทศกาล
เขา้พรรษา ชมุชน
โป่งนอก

เพอืให ้
ประชาชนได ้
ปฏบิตัธิรรมะ
อยา่งตอ่เนอืง

ประชาชนใน
ชมุชนบา้นโป่ง
นอกทสีนใจ

20,000 20,000 20,000

ชุมชนบา้นโป่งนอก

20,00024 ระดับ
ความรู ้
ความ
เขา้ใจใน
การอบรมฯ

ประชาชนมี
จติใจผอ่งใส
จากการ
ปฏบิตัธิรรมะ

กอง
การศกึษา

12

20,000

โครงการ สง่เสรมิ
ประเพณีวฒันธรรม
ทอ้งถนิ (ชมุชน
มะขามจมุ)

เพอืสบืทอด
ประเพณีตา่ง ๆ
 ทเีคยปฎบิตั ิ
มาใหค้งอยู่

จัดกจิกรรม
สง่เสรมิ
วฒันธรรม
ประเพณีออก
หวา่ และ
สงกรานต์

30,000 30,000 30,000

ชุมชนมะขามจุม

30,00025 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
อนุรักษ์
สบืสาน
วัฒนธรรม

ประชาชนมี
กจิกรรม
ประเพณีสบื
ทอดตลอดไป

กอง
การศกึษา

32

30,000

โครงการ เขา้
รว่มงาน เมาลดิ
ดนินบี

เพอืเขา้รว่ม
การจัด
กจิกรรมเมา
ลดิดนินบี

สมาชกิชมุชน
มสุลมิลําลกึถงึ
ศาสดา

30,000 30,000 30,000

ชุมชนมสุลมิ

30,00026 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การจัด
กจิกรรม

สมาชกิใน
ชมุชนไดเ้ขา้
ร่วมกจิกรรม

กอง
การศกึษา

4

30,000

โครงการ อบรม
คณุธรรมจรยิธรรม 
(ชมุชนครสิเตยีน)

เพอืปลกู
จติสํานกึแก่
เยาวชน 
ประชาชน ตอ่
ศาสนาและ
วฒันธรรม

เยาวชน 
ประชาชน มี
ความรูคู้่
คณุธรรมเต็ม
ตามศักยภาพ

30,000 30,000 30,000

ชุมชนครสิเตยีน

30,00027 ระดับ
ความรู ้
ความ
เขา้ใจใน
การอบรมฯ

เยาวชนและ
ประชาชนมี
ความรูคู้่
คณุธรรม

กอง
การศกึษา

18

30,000

โครงการ สง่เสรมิ
อนุรักษ์วฒันธรรม
ประเพณีในชมุชน 
(ในเวยีง)

เพอืสง่เสรมิ 
อนุรักษ์
วฒันธรรม
ประเพณีใน
ชมุชน

จัดกจิกรรม
สง่เสรมิ 
วฒันธรรม
ประเพณี อาท ิ
ออกพรรษา 
สงกรานต ์ฯลฯ

30,000 30,000 50,000

ชุมชนในเวยีง

50,00028 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
อนุรักษ์
สบืสาน
วัฒนธรรม

สง่เสรมิ
วฒันธรรม
ประเพณีให ้
คงอยูส่บืไปสู่
ลกูหลาน

กอง
การศกึษา

23

50,000

โครงการ สง่เสรมิ
วฒันธรรมประเพณี
วฒันธรรมพนืบา้น
(ชมุชนบา้นโป่งใน)

เพอือนุรักษ์ 
สบืสาน รักษา
ประเพณี
วฒันธรรม 
ทอ้งถนิ

จัดกจิกรรม
สง่เสรมิ ฟืนฟ ู
อนุรักษ์ 
วฒันธรรม 
ประเพณีใน
ชมุชน

30,000 30,000 30,000

ชุมชนบา้นโป่งใน

30,00029 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
อนุรักษ์
สบืสาน
วัฒนธรรม

เป็นการ
อนุรักษ์ รักษา
 ประเพณีวถิี
ชวีติ 
วฒันธรรม
ของทอ้งถนิ

กอง
การศกึษา

24

30,000



แบบ ผ.02

โครงการ สง่เสรมิ
ประเพณีวฒันธรรม
พนืบา้น (มงคลทอง)

เพอืใหช้มุชน
รว่มกัน
อนุรักษ์
วฒันธรรมอัน
ดงีามของ

จัดกจิกรรม
สง่เสรมิ ฟืนฟ ู
อนุรักษ์ 
วฒันธรรม 
ประเพณีใน
ชมุชน เชน่ 
ประเพณีออกวา่

30,000 30,000 30,000

ชุมชนมงคลทอง

30,00030 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
อนุรักษ์
สบืสาน
วัฒนธรรม

สมาชกิใน
ชมุชนร่วมกนั
อนุรักษ์
วฒันธรรมอัน
ดงีามของ
ทอ้งถนิ

กอง
การศกึษา

26

30,000

โครงการ ศนูย์
ขอ้มลูการ
ทอ่งเทยีวและ
สง่เสรมิการ
ทอ่งเทยีวเชงิ
วฒันธรรม

เพอืแนะนํา
แหลง่
ทอ่งเทยีวและ
รวบรวมขอ้มลู
การทอ่งเทยีว

มกีารบรกิาร
ขอ้มลูการ
ทอ่งเทยีวเชงิ
วฒันธรรมแก่
นักทอ่งเทยีว

30,000 30,000

ชุมชนในเวยีง

30,00031 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน

นักท่องเทยีว
จะไดร้ับ
ขอ้มลูการทอ่ง
เทยีวชิง
วฒันธรรม

กอง
การศกึษา

34

30,000

โครงการ สง่เสรมิ
ประเพณีและ
ศลิปวฒันธรรม
ทอ้งถนิ (ชมุชน
บา้นทุง่)

เพอืสบืสาน 
วฒันธรรม
ประเพณี
ทอ้งถนิและ
ปลกูจติสํานกึ
ใหก้บับตุร
หลาน

จัดกจิกรรม
สง่เสรมิ ฟืนฟ ู
อนุรักษ์ 
วฒันธรรม 
ประเพณีใน
ชมุชน

30,000 30,000 30,000

ชุมชนบา้นทุง่

30,00032 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
อนุรักษ์
สบืสาน
วัฒนธรรม

สมาชกิใน
ชมุชนบา้นทุง่
ไดร้่วมจัด
กจิกรรม
สง่เสรมิ
วฒันธรรม
ประเพณี
ทอ้งถนิดว้ยดี

กอง
การศกึษา

33

30,000

โครงการ ประเพณี
ปอย สา่งลอง วดั
ศรบีญุเรอืง

เพอืสบืสาน
วฒันธรรม
ประเพณีอันดี
งามของ
ทอ้งถนิ

จัดกจิกรรม
บรรพชา
สามเณร ณ วดั
ศรบีญุเรอืง 
ภาคฤดรูอ้น

30,000 30,000 30,000

ชุมชนในเวยีง

30,00033 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ผูเ้ขา้รว่ม
กจิกรรม
ตอ่การจัด
กจิกรรม

เยาวชนที
ไดร้ับการ
อบรม
พระพทุธศาสน
าผา่น
กระบวนการ
บวช

กอง
การศกึษา

1

30,000

โครงการ สง่เสรมิ 
วฒันธรรมประเพณี
พนืบา้น (ชมุชน
บา้นโป่งนอก)

เพอืสบืทอด
วฒันธรรมอัน
ดงีามใหค้ง
อยูส่บืไป

จัดกจิกรรม
สง่เสรมิ ฟืนฟ ู
อนุรักษ์ 
วฒันธรรม 
ประเพณีใน
ชมุชน

30,000 30,000 30,000

ชุมชนบา้นโป่งนอก

30,00034 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
อนุรักษ์
สบืสาน
วัฒนธรรม

ประเพณี
วฒันธรรมได ้
สบืทอดสูรุ่น่
ลกูรุน่หลาน

กอง
การศกึษา

29

30,000

โครงการ สง่เสรมิ
วฒันธรรมประเพณี
และภมูปัิญญา
ทอ้งถนิ (ชมุชน
จองคํา)

เพอือนุรักษ์
และรักษา
วฒันธรรมอัน
ดงีามของ
ทอ้งถนิ

จัดกจิกรรม 
เทยีนเหง สบื
ชะตาหลวง 
ประเพณี
สงกรานต ์
ประเพณีออก
พรรษา

30,000 30,000 30,000

ชุมชนจองคาํ

30,00035 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
อนุรักษ์
สบืสาน
วัฒนธรรม

ชมุชนได ้
อนุรักษ์
วฒันธรรม
ประเพณี
ทอ้งถนิสู่
ลกูหลาน

กอง
การศกึษา

25

30,000



แบบ ผ.02

โครงการ ประเพณี
สงกรานต์

เพอืสบืสาน
วฒันธรรมอัน
ดงีามของ
ทอ้งถนิ

จัดงานประเพณี
สงกรานตแ์ห่
พระเพชร

35,000 35,000 35,000

เทศบาลฯ

35,00036 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การจัด
งาน
ประเพณี

ร่วมสบืสาน
วฒันธรรม
ประเพณีอันดี
งามของ
ทอ้งถนิสบืไป

กอง
การศกึษา

7

35,000

โครงการ อบรมผู ้
สงุอาย ุ"อยูอ่ยา่ง
สงูวยั พลานามัยด ี
ชวีมีสีขุ"

เพอืสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ
ผูส้งูอายุ

ผูส้งูอายใุนเขต
เทศบาลตําบล
แมส่ะเรยีง

45,000 45,000 45,000

เทศบาลฯ

45,00037 รอ้ยละ
ของความ
พงึพอใจ
ของ
ผูส้งูอายทุี
เขา้ร่วม
โครงการ

ผูส้งูอายใุน
ชมุชนมี
คณุภาพชวีติดี
 ชวีมีสีขุ

กอง
การศกึษา

6

45,000

โครงการ อบรม
คณุธรรมจรยิธรรม
อสิลาม (ชมุชน
มสุลมิ)

เพอืปลกู
จติสํานกึแก่
เยาวชนตอ่
สถาบนั ชาต ิ
ศาสนา และ
พระมหากษัตริ
ย์

เยาวชนมสุลมิ 
และสัปบรุษุ
ชมุชนมสุลมิ

50,000 50,000 50,000

ชุมชนมสุลมิ

50,00038 ระดับ
ความรู ้
ความ
เขา้ใจใน
การอบรมฯ

เยาวชน
ชมุชนมสุลมิ 
และปัปบรุษุ
ชมุชนมสุลมิ 
มคีณุธรรม
และจรยิธรรม

กอง
การศกึษา

17

50,000

โครงการ ประเพณี
วนัลอยกระทง

เพอืสบืสาน
วฒันธรรมอัน
ดงีามของ
ทอ้งถนิ และ
สง่เสรมิการ
ทอ่งเทยีว

จัดกจิกรรม
ประเพณีวนัลอย
กระทง

200,000 200,000 200,000

เทศบาลฯ

200,00039 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การจัด
งาน
ประเพณี

สบืสาน
วฒันธรรมอัน
ดงีามของ
ทอ้งถนิและ
สง่เสรมิการ
ทอ่งเทยีว

กอง
การศกึษา

9

200,000

โครงการ ประเพณี
ออกพรรษา(ออก
หวา่)

เพอืสบืสาน
วฒันธรรมอัน
ดงีามของ
ทอ้งถนิและ
สง่เสรมิการ
ทอ่งเทยีวทาง
วฒันธรรม

จัดกจิกรรม
ประเพณีออก
พรรษา (ออก
หวา่)

900,000 900,000 900,000

เทศบาลฯ

900,00040 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การจัด
งาน
ประเพณี

สบืสาน
วฒันธรรม
ประเพณีอันดี
งามของ
ทอ้งถนิและ
สง่เสรมิการ
ทอ่งเทยีว

กอง
การศกึษา

8

900,000

1,838,000 1,838,000 1,845,000 1,865,000
รวมงบประมาณ:

2562 2563 25642561

1,930,000

2565



รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถนิ (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลตาํบลแมส่ะเรยีง

แบบ ผ.02

2 การพฒันาการบรหิารจดัการสูม่าตรฐานการบรหิารจดัการทอ้งถนิทดี ียุทธศาสตร์

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที 3. ยกระดบัคณุภาพชวีติ แกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลมืลาํทางสงัคม
ข.ยทุธศาสตรก์ารพฒันา อปท ในเขตจงัหวดั ๗. การพฒันาการบรหิารจดัการทอ้งถนิทดี ี

แผนงานบรหิารทวัไปแผนงาน :

ที ชอืโครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมายและ
ผลผลติ

2562 2563 2564

งบประมาณ

2561

kpi ผลทคีาดวา่จะ
ไดร้บั

ผูร้บัผดิ
ชอบ

2565

โครงการ พัฒนา
เว็บไชต ์เทศบาล
ตําบลแมส่ะเรยีง

เพอืปรับปรงุ
เว็บไชตใ์หม้ี
ประสทิธภิาพ

เว็บไชตข์อง
เทศบาลมกีาร
ปรับปรุงให ้
ทันสมัย มี
ประสทิธภิาพ

เทศบาลฯ

30,0001 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ทใีชบ้รกิาร

ประชาชน
ไดร้ับขอ้มลู
ขา่วสาร และ
สามารถ
รอ้งเรยีนรอ้ง
ทกุขไ์ด ้

สํานัก
ปลัดฯ

30,000

โครงการ ฝึกอบรม
การเขยีนโครงการ
และการรายงานผล
การดําเนนิงาน
โครงการ

เพอืใหค้วามรู ้
ในการเขยีน
โครงการและ
การรายงาน
ผลการดาํเนนิ
โครงการ

ชมุชนทกุชมุชน
 ชมุชนละ 5-10
 คน

เทศบาลฯ

10,0002 ระดับ
ความรู ้
ของผูเ้ขา้
รับการ
ฝึกอบรม

ประชาชน
สามารถเขยีน
โครงการเป็น
และจัดทํา
รายงานผล
การ
ดําเนนิงานได ้
อย่างถกูตอ้ง

สํานัก
ปลัดฯ

โครงการ เลอืกตัง
นายกเทศมนตรี
และสมาชกิสภา
เทศบาล

เพอืจัดการ
เลอืกตัง 
นายกเทศมนต
ร ีและสมาชิ
สภาเทศบาล
อยา่งมี
ประสทิธภิาพ

จัดการเลอืกตงั
นายกเทศมนตรี
และสามาชกิ
สภาเทศบาล

เทศบาลฯ

300,0003 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
ใหบ้รกิาร
ของ
เทศบาล

การจัดการ
เลอืกตัง
เป็นไปอยา่งมี
ประสทิธภิาพ

สํานัก
ปลัดฯ

25

300,000

โครงการ ประกวด
รางวลัพระปกเกลา้

เพอืสง่ผลงาน
เทศบาลเขา้
รว่มประกวด
โครงการ
พระปกเกลา้

จัดทําผลงานสง่
เขา้ประกวด
รางวลั
พระปกเกลา้

15,000 10,000

เทศบาลฯ

4 โครงการ
ทสีง่เขา้
ประกวด
ไดรั้บรางวัล

เทศบาล
ตําบลแมส่ะ
เรยีงไดร้ับ
รางวัล
พระปกเกลา้

สํานัก
ปลัดฯ

35

10,000

อดุหนุน โครงการ
สง่เสรมิกจิกรรมกงิ
กาชาด อําเภอแม่
สะเรยีง

เพอืสง่เสรมิ
สนับสนุน
กจิกรรม
กาชาดอําเภอ
แมส่ะเรยีง

เพอืชว่ยเหลอื
ผูป้ระสบภัย 
ผูด้อ้ยโอกาส 
ในพนืที

10,000 10,000 10,000

อําเภอแมส่ะเรยีง

10,0005 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
ดําเนนิการ
โครงการ

ประชาชนใน
พนืทไีดร้ับ
การชว่ยเหลอื
เมอืยามจําเป็น

สํานัก
ปลัดฯ

2

10,000



แบบ ผ.02

โครงการ จัดทํา
มาตรฐานทาง
คณุธรรมจรยิธรรม
และสง่เสรมิ
ประชาธปิไตย

เพอืจัดทํา
โครงการ
สง่เสรมิ
คณุธรรม
จรยิธรรมและ
สง่เสรมิ
ประชาธปิไตย

พนักงาน 
เจา้หนา้ท ีและ
ประชาชนในเขต
เทศบาล

10,000 10,000 10,000

เทศบาลฯ

10,0006 ระดับ
ความรู ้
ความ
เขา้ใจ
ของ
พนักงาน 
ลกูจา้ง 
ตาม

มกีาร
เสรมิสรา้ง
คณุธรรม
จรยิธรรมใน
หน่วยงาน
และชมุชน

สํานัก
ปลัดฯ

31

10,000

โครงการ อบรมให ้
ความรูแ้ละเพมิ
ประสทิธภิาพ
การเงนิการคลงั 
ภาครัฐ

เพอืใหค้วามรู ้
เกยีวกับ
ระเบยีบ
กระทรวงการค
ลังวา่ดว้ยการ
จัดซอืจัดจา้ง
และการ
บรหิารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 
2560

ประชาชนทแีละ
เจา้หนา้ทขีอง
เทศบาลตําบล
แมส่ะเรยีง

10,000 10,000 10,000

เทศบาลฯ

10,0007 ระดับ
ความรู ้
ของผูเ้ขา้
รับการ
อบรม

เพอืใหก้าร
จัดซอืจัดจา้ง
และการ
บรหิารพสัดมุี
ประสทิธภิาพ
มากยงิขนึ

กองคลัง

55

10,000

โครงการ ปรับปรุง
แผนทภีาษี

เพอืสนับสนุน
การจัดทํา
แผนทภีาษีให ้
มปีระสทิธภิาพ

จัดเก็บขอ้มลู
แผนทภีาษี

10,000 10,000 500,000

เทศบาลฯ

200,0008 รอ้ยละการ
จัดเก็บ
รายได ้
เพมิขนึ

เพมิ
ประสทิธภิาพ
ในการพัฒนา
รายไดข้อง
เทศบาล

กองคลัง

54

200,000

โครงการ ตดิตาม
และประเมนิผลการ
ปฏบิตัริาชการตาม
หลักเกณฑแ์ละ
วธิกีารบรหิาร
บา้นเมอืงทดีี

เพอืประเมนิ
มาตรฐานการ
บรหิารจัดการ
จากบคุล
ภายนอก

คณะกรรมการ
ประเมนิผลการ
ปฏบิตัติาม
หลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารบรหิาร
บา้นเมอืงทดีี

10,000 10,000 10,000

เทศบาลฯ

10,0009 รอ้ยละ
ของความ
พงึพอใจ
ของ
ประชาชน
ตอ่การ
บรหิารงาน
ของ

เทศบาล
ตําบลแมส่ะ
เรยีงมกีาร
บรหิารงาน
ตาม
หลกัเกณฑ์
และวธิกีาร
บรหิาร

สํานัก
ปลัดฯ

26

10,000

โครงการ ตดิตาม
และประเมนิผล
แผนพัฒนาทอ้งถนิ

เพอืเป็น
คา่ใชจ้า่ยใน
การตดิตาม
และ
ประเมนิผล
การ
ดําเนนิงาน
ของเทศบาล

จัดทําโครงการ
ตดิตามและ
ประเมนิผลแผน

10,000 10,000 10,000

เทศบาลฯ

10,00010 รอ้ยละ
ของ
โครงการ
ทผีา่นการ
ประเมนิ

โครงการที
ดําเนนิการ
ผา่นการ
ประเมนิจาก
คณะกรรมการฯ

สํานัก
ปลัดฯ

33

10,000

โครงการ ประกวด
รางวลัการบรหิาร
จัดการบา้นเมอืงทดีี

เพอืจัดทํา
เอกสาร
หลักฐานธรร
มาภบิาลสง่
เขา้ประกวด

จัดทําเอกสาร
ประเมนิผล
การดําเนนิงาน
ของเทศบาล
ตําบลแมส่ะเรยีง
เสนอกรรมการ

15,000 10,000

เทศบาลฯ

11 รางวลัการ
บรหิาร
จัดการ
บา้นเมอืง
ทดีี

เทศบาล
ตําบลแมส่ะ
เรยีงมกีาร
บรหิารจัดการ
ตามหลักธรร
มาภบิาลดเีดน่

สํานัก
ปลัดฯ

34

10,000



แบบ ผ.02

โครงการ เยาวชน 
"ตน้กลา้"

เพอืสง่เสรมิ
ประชาธปิไตย

อบรมใหค้วามรู ้
แกเ่ยาวชนเป็น
ตน้กลา้แหง่
ประชาธปิไตย

15,000 15,000 15,000

เทศบาลฯ

12 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การจัด
กจิกรรม

เยาวชนจะ
เป็นผูใ้หญท่ี
รัก
ประชาธปิไตย
ในวนัหนา้

สํานัก
ปลัดฯ

1

15,000

โครงการ จัดทํา
และทบทวน
แผนพัฒนาทอ้งถนิ

เพอืจา่ยเป็น
คา่ใชจ้า่ยใน
การทํา
โครงการ
จัดทําและ
ทบทวน
แผนพัฒนาม
สปีี

จัดกจิกรรมการ
ประชมุฯ และ
การจัดทํา
รปูเลม่แผน

15,000 15,000 15,000

เทศบาลฯ

15,00013 รอ้ยละ
ของ
โครงการ
ทมีาจาก
แผนชมุชน
เขา้สู่
แผนพัฒนา
เทศบาล

การจัดทํา
แผนพัฒนา
เทศบาล
เป็นไปดว้ย
ความเรยีบรอ้ย

สํานัก
ปลัดฯ

40

15,000

โครงการ ฝึกอบรม
พัฒนาคณุภาพของ
ขา้ราชการและ
ลกูจา้งและการ
จัดทํามาตรฐาน
คณุธรรมจรยิธรรม 
ประชาธปิไตย

เพอืพัฒนา
คณุภาพ
ขา้ราชการ
และลกูจา้ง

อบรม
ขา้ราชการและ
ลกูจา้งของ
เทศบาลตําบล
แมส่ะเรยีง

20,000 20,000 20,000

เทศบาลฯ

20,00014 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
ใหบ้รกิาร
ของ
เทศบาล

ขา้ราชการ
และลกูจา้งมี
ทักษะเพมิขนึ
และพรอ้ม
ปฏบิตังิาน
อย่างมี
ประสทิธภิาพ

สํานัก
ปลัดฯ

21

20,000

อดุหนุน ปกป้อง
เทดิทนูสถาบนั
พระมหากษัตรยิ์
และสถาบนัสําคญั
ของชาติ

เพอืจัด
กจิกรรมรัฐพธิี
 ระดับอําเภอ

จัดกรรมในวนั
สําคัญของชาต ิ
สถาบนัพระมา
กษัตรยิแ์ละพระ
บรมวงศส์านุวงศ์

15,000 20,000 20,000

อําเภอแมส่ะเรยีง

20,00015 โครงการ
เงนิ
อดุหนุน 
ผลการ
ประเมนิฯ 
อยูใ่นระดับ
 3 ขนึไป

การจัด
กจิกรรม
เป็นไปดว้ย
ความเรยีบรอ้ย

สํานัก
ปลัดฯ

1

20,000

อดุหนุนโครงการ 
ศป.ปส.อําเภอแมส่ะ
เรยีง

เพอืป้องกนั
และแกไ้ข
ปัญหายาเสพ
ตดิ

บรูณาการการ
แกไ้ขปัญหายา
เสพตดิระดับ
อําเภอ

20,000 20,000 20,000

อําเภอแมส่ะเรยีง

20,00016 โครงการ
เงนิ
อดุหนุน 
ผลการ
ประเมนิฯ 
อยูใ่นระดับ
 3 ขนึไป

การดําเนนิ
การบรูณาการ
ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหา
ยาเสพตดิมี
ประสทิธภิาพ

สํานัก
ปลัดฯ

3

20,000

อดุหนุนโครงการ 
งานฤดหูนาวและ
กาชาด เพอื
สง่เสรมิอาชพี 
ศลิปวฒันธรรม 
และสง่เสรมิการ
ทอ่งเทยีวจังหวดั
แมฮ่อ่งสอน

เพอืจัด
กจิกรรม
สง่เสรมิการ
ทอ่งเทยีว
จังหวดั
แมฮ่อ่งสอน

เพอืจัดกจิกรรม
งานฤดหูนาว
และงานรนืเรงิ
ของจังหวดั
แมฮ่อ่งสอน

20,000 20,000

จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน

20,00017 โครงการ
เงนิ
อดุหนุน 
ผลการ
ประเมนิฯ 
อยูใ่นระดับ
 3 ขนึไป

สง่เสรมิการ
ทอ่งเทยีว
สรา้ง
เศรษฐกจิใน
จังหวดั
แมฮ่อ่งสอน

สํานัก
ปลัดฯ

2

20,000



แบบ ผ.02

โครงการ วนั
ทอ้งถนิไทย

เพอืจา่ยเป็น
คา่ใชจ้า่ยใน
การดําเนนิ
โครงการวนั
เทศบาล 24 
เม.ย. ของทกุปี

จัดกจิกรรมใน
วนัท ี18 มนีาคม
 ของทกุปี

20,000 20,000 20,000

เทศบาลฯ

20,00018 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
จัดทํา
โครงการ

การจัด
กจิกรรมใน
วนัท ี18 
มนีาคม 
เป็นไปอยา่งมี
ประสทิธภิาพ

สํานัก
ปลัดฯ

37

20,000

โครงการ จัดทํา
แผนแมบ่ทชมุชน

เพอืสง่เสรมิ
การจัดทํา
แผนชมุชน

อดุหนุน ชมุชน
ละ 3,000 บาท
 จํานวน 9 ชมุชน

27,000 27,000 27,000

เทศบาลฯ

27,00019 มแีผน
ชมุชน
ครบทกุ
ชมุชน

การจัดทํา
แผนชมุชน
เป็นไปอยา่งมี
ประสทิธภิาพ

สํานัก
ปลัดฯ

4

27,000

โครงการ นวตักรรม
การจัดเก็บภาษี
สัญจร

เป็นคา่ใชจ้า่ย
ในการอบรม
การเพมิ
ประสทิธภิาพ
ในการจัดเก็บ
ภาษี

อบรมใหค้วามรู ้
 ประชาชน
ทวัไปทเีสยีภาษี

30,000 30,000 30,000

เทศบาลฯ

30,00020 รอ้ยละ
ของรายได
ในการ
จัดเก็บ
เพมืขนึ

เพมิ
ประสทิธภิาพ 
ในการจัดเก็บ
ภาษีและ
คา่ธรรมเนียม
ตา่ง ๆมากขนึ

กองคลัง

57

30,000

โครงการ สํารวจ
ขอ้มลูพนืฐาน

เพอืจัดเก็บ
ขอ้มลูพนืฐาน
ในเขตเทศบาล

สํารวจขอ้มลู
พนืฐานในเขต
เทศบาลฯ

30,000 30,000 30,000

เทศบาลฯ

21 รอ้ยละ
ของการ
จัดเก็บ 
จปฐ. เกนิ
เป้าหมาย
ของ พมจ.

ใชข้อ้มลูใน
การจัดทํา
แผนพัฒนา
ทอ้งถนิ

สํานัก
ปลัดฯ

38

30,000

โครงการ ศนูย์
ปฏบิตักิารร่วมใน
การชว่ยเหลอื
ประชาชนของ 
อปท.อ.แมส่ะเรยีง

เพอืความ
รว่มมอืของ 
อปท.อ.แมส่ะ
เรยีง 
ปฏบิตักิาร
ชว่ยเหลอื
ประชาชนใน
ดา้นตา่งๆ 
อยา่งมี
ประสทิธภิาพ

อปท.ทกุแหง่ใน
เขตอําเภอแมส่ะ
เรยีง ประสาน
การทํางาน
รว่มกนัเพอื
ชว่ยเหลอื
ประชาชน

33,000 33,000 33,000

อบต.แมเ่หาะ

33,00022 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ผูใ้ชบ้รกิาร

การทํางาน
ดา้นการให ้
ความ
ชว่ยเหลอื
ประชาชนมี
ประสทิธภิาพ

กองคลัง

5

33,000

อดุหนุน โครงการ 
เตรยีมรับเสด็จ
สมเด็จ
พระขณษิฐาธริาช
เจา้ กรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสดุา เจา้
ฟ้ามหาจักกรสีรินิธร
 มหาวชริาลกรณ์
ราชภักด ีสริกิจิกา
รณีิรยพัฒนา รัฐ
สมีาคณุากรปิยชาติ
 สยามบรมิราชกมุารี

เพอืสนับสนุน
หน่วยงานที
ขอความ
รว่มมอืกับ
เทศบาล
ตําบลแมส่ะ
เรยีง

เพอืสนับสนุน
กจิการงาน ราช
พธิแีละการรับ
เสด็จ และ
นโยบาย
เรง่ดว่นของรัฐ 
ในพระมหาษัต
รยิแ์ละพระบรม
วงศ ์ศานุวงศ์

100,000 100,000 100,000

ตชด.337

100,00023 ระดับ
ความสําเร็จ
ของ
โครงการ

การ
ดําเนนิการ
โครงการความ
ร่วมมอืระดบั
อําเภอ จังหวัด
 เป็นไปอยา่ง
มปีระสทิธภิาพ

สํานัก
ปลัดฯ

100,000



แบบ ผ.02

แผนงานการรกัษาความสงบภายในแผนงาน :

ที ชอืโครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมายและ
ผลผลติ

2562 2563 2564

งบประมาณ

2561

kpi ผลทคีาดวา่จะ
ไดร้บั

ผูร้บัผดิ
ชอบ

2565

โครงการ ฝึก
ทบทวนจติอาสา
ภัยพบิตั ิ

เพอืฝึกอบรม
ทบทวน
สมาชกิจติ
อาสาภัยพบิตัิ

สมาชกิจติอาสา
ภัยพบิตั ิ

เทศบาลฯ

25,00024 รอ้ยละ
ของผูเ้ขา้
รับการ
ฝึกอบรมมี
ความรู ้
และทักษะ

สมาชกิจติ
อาสาภัยพบิตัิ
มคีวามรู ้
ทักษะในการ
ปฏบิตัหินา้ที

สํานัก
ปลัดฯ

25,000

โครงการ 
เสรมิสรา้งสงัคม
สันตสิขุ

เพอืจัด
กจิกรรม
สง่เสรมิการ
อยูร่ว่มกนั
ของคนในชาติ

สมาชกิชมุชนใน
เขตเทศบาล
ตําบลแมส่ะ
เรยีงทัง ๙ ชมุชน

10,000 10,000 10,000

เทศบาลฯ

25 ระดับ
ความรู ้
ของผูรั้บ
การ
ฝึกอบรม
เพมิขนึ

เพอืใหเ้กดิ
ความสมัค
สมานสามัคคี
ของคนไทย

สํานัก
ปลัดฯ

3

10,000

โครงการ ปกป้อง
สถาบนัสําคัญของ
ชาตแิละเสรมิสรา้ง
สังคมสนัตสิขุ

เพอืจา่ยเป็น
คา่ใชจ้า่ยใน
การจัดทํา
โครงการ

สง่เสรมิให ้
ประชาชนลํารึ
กถงึ
ความสําคัญ
ของสถาบนัชาติ
 ศาสนา และ
พระมหากษัตรยิ ์

15,000 15,000 15,000

เทศบาลฯ

15,00026 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การจัด
กจิกรรม

ประชาชนมี
จติสํานกึรัก
และเทดิทลู
สถาบันสําคัญ
ของชาติ

สํานัก
ปลัดฯ

3

15,000

อดุหนุนโครงการ 
ลกูเสอืชาวบา้น

เพอืฝึกอบรม
ลกูเสอืชาวบา้น

ลกูเสอืชาวบา้น
เขตเทศบาล
ตําบลแมส่ะเรยีง
 และเขตอําเภอ
แมส่ะเรยีง

20,000

ชมรมวทิยากรลูกเสอืชาวบา้น

27 รอ้ยละ
ของความ
พงึพอใจ
ของผูเ้ขา้
รับการ
ฝึกอบรม

ลกูเสอื
ชาวบา้นเป็น
ตวัแทนใน
การสรา้ง
ความมันคง
และความ
ปรองดอง 
และเทดิทนุ

สํานัก
ปลัดฯ

โครงการ ศนูย์
ชว่ยเหลอื
ประชาชนตาม
อํานาจหนา้ทขีอง
องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถนิ

เพอื
ชว่ยเหลอื
ประชาชน
ตามอํานาจ

ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบล
แมส่ะเรยีง

100,000 100,000

เทศบาลฯ

100,00028 รอ้ยละ
ของความ
พงึพดใจ
ของ
ประชาชน
ตอ่การ
บรหิารงาน
ศนูย์

การบรหิาร
ศนูย์
ชว่ยเหลอื
ประชาชนมี
ประสทิธภิาพ

สํานัก
ปลัดฯ

100,000

แผนงานสาธารณสขุแผนงาน :

ที ชอืโครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมายและ
ผลผลติ

2562 2563 2564

งบประมาณ

2561

kpi ผลทคีาดวา่จะ
ไดร้บั

ผูร้บัผดิ
ชอบ

2565



แบบ ผ.02

โครงการตรวจ
สขุภาพประจําปี
บคุลากร

เพอืตรวจ
สขุภาพ
ประจําปีใหก้ับ
บคุลากร

เพอืสง่เสรมิให ้
บคุลากรมี
สขุภาพดี

30,000

เทศบาลฯ

29 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
ใหบ้รกิาร
ของ
เทศบาล

บคุลากรไดร้ับ
การตรวจ
สขุภาพ
ประจําปี

กอง
สาธารณสุ
ขฯ7

30,000

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชนแผนงาน :

ที ชอืโครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมายและ
ผลผลติ

2562 2563 2564

งบประมาณ

2561

kpi ผลทคีาดวา่จะ
ไดร้บั

ผูร้บัผดิ
ชอบ

2565

โครงการ ชมุชน
เขม้แข็ง

เพอืพัฒนา
ศักยภาพของ
ชมุชนในการ
บรหิารจัดการ
ชมุชน

ชมุชนทกุชมุชน
 ทัง 9 ชมุชน

90,000

ชุมชนบา้นโป่งนอก

90,00030 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
จัดทํา
โครงการ

การบรหิาร
จัดการชมุชน
เป็นไปอยา่งมี
ประสทิธภิาพ

สํานัก
ปลัดฯ

1

90,000

โครงการ เทศบาล
พบประชาชน

เพอืจา่ยเป็น
คา่ใชจ้า่ยใน
การจัดทํา
โครงการ
เทศบาลสัญจร

จัดทําโครงการ
เทศบาลสัญจร

30,000 30,000 30,000

เทศบาลฯ

30,00031 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
บรหิารงาน
ของ
เทศบาล

เทศบาลได ้
พบปะชมุชน
และรับฟัง
ปัญหาของ
ประชาชน

สํานัก
ปลัดฯ

2

30,000

แผนงานการพาณิชย์แผนงาน :

ที ชอืโครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมายและ
ผลผลติ

2562 2563 2564

งบประมาณ

2561

kpi ผลทคีาดวา่จะ
ไดร้บั

ผูร้บัผดิ
ชอบ

2565

โครงการ ปรับปรุง
โรงฆา่สตัว์
เทศบาลตําบลแมส่ะ
เรยีง

เพอืจัดตงั
และพัฒนา
โรงฆา่สัตวใ์ห ้
ไดม้าตรฐาน
และใหบ้รกิาร
ประชาชนได ้
ปกติ

ปรับปรุง 
กอ่สรา้ง โรงฆา่
สตัวใ์หส้ามารถ
ใชง้านไดอ้ยา่ง
มปีระสทิธภิาพ

250,000

เทศบาลฯ

32 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
บรหิารงาน
ของ
เทศบาล

เพอืประชาชน
ไดบ้รโิภค
เนอืสัตวท์ี
ปลอดภัย จาก
โรงฆา่สตัว์
มาตรฐาน

กอง
สาธารณสุ
ขฯ1

740,000 635,000 1,125,000 1,155,000
รวมงบประมาณ:

2562 2563 25642561

1,250,000

2565



รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถนิ (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลตาํบลแมส่ะเรยีง

แบบ ผ.02

3 การพฒันาดา้นสาธารณะสขุ สขุภาพและสงิแวดลอ้มยุทธศาสตร์

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที 4. การจดัการอนุรกัษ ์ ฟืนฟู ทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้มอยา่งยงัยนืและสง่เสรมิใหค้นอยูร่ว่มกบัป่าอยา่งยงัยนื
ข.ยทุธศาสตรก์ารพฒันา อปท ในเขตจงัหวดั 5. การพฒันาดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้มยงัยนื

แผนงานสาธารณสขุแผนงาน :

ที ชอืโครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมายและ
ผลผลติ

2562 2563 2564

งบประมาณ

2561

kpi ผลทคีาดวา่จะ
ไดร้บั

ผูร้บัผดิ
ชอบ

2565

โครงการ พลังคน
ไทยรว่มใจป้องกนั
ไวรัสโคโรน่า 
(Covid-19) และ
โรคตดิตอ่อบุัตใิหม่

เพอืป้องกนั
โรคอบุตัใิหม่
ไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ

การป้องกนัโรค
อบุตัใิหม ่เชน่ 
โรคโควดิ 19 
และ อนืๆ

30,000

เทศบาลฯ

30,0001 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ในพนืที

สามารถ
ป้องกนัโรค
อบุตัใิหม่
ไมใ่ห ้
แพรก่ระจาย
ในวงกวา้ง

กอง
สาธารณสุ
ขฯ

30,000

โครงการ ออก
กําลงักายเพอื
ปรับเปลยีน
พฤตกิรรม

เพอืปรับปลยี
นพฤตกิรรม
ดา้นสขุภาพ
ของประชาชน

ผูส้งูอายแุละ
ประชาชนทวัไป
 บรูณาการทกุ
ชมุชน

10,000

ชุมชนมงคลทอง

10,0002 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
บรหิารงาน
ของ
เทศบาล

ประชาชนมี
พฤตกิรรม
ดา้นสขุภาพที
ดขีนึ

กอง
สาธารณสุ
ขฯ

10,000

โครงการ การ
พัฒนาสาธารณสขุ
มลูฐาน(อสม. โป่ง
ใน)

เพอืสง่เสรมิ
สขุภาพทดีี
ของผูส้งูอายุ

ผูส้งูอายใุน
ชมุชนบา้นโป่งใน

7,500 7,500 7,500

ชุมชนบา้นโป่งใน

7,5003 ระดับ
ความพงึ
พอใจตอ่
การไดรั้บ
บรกิาร
ดา้น
สขุภาพ
ของ

ผูส้งูอายใุน
ชมุชนไดร้ับ
การดแูล

กอง
สาธารณสุ
ขฯ3

7,500

โครงการ การ
พัฒนาสาธารณสขุ
มลูฐาน(อสม. 
มงคลทอง)

เพอืสรา้ง
สขุภาพทดีี
ใหก้บั
ประชาชน

ประชาชนใน
ชมุชนมงคลทอง

7,500 7,500 7,500

ชุมชนมงคลทอง

7,5004 ระดับ
ความพงึ
พอใจตอ่
การไดรั้บ
บรกิาร
ดา้น
สขุภาพ
ของ

ผูส้งูอาย ุคน
พกิาร เด็ก 
ผูด้อ้ยโอกาส 
และประชาชน
 ไดร้บัการ
ตรวจสขุภาพ
สมําเสมอ

กอง
สาธารณสุ
ขฯ4

7,500

โครงการ การ
พัฒนาสาธารณสขุ
มลูฐาน(อสม.ครสิ
เตยีน)

เพอืสง่เสรมิ
สขุภาพของ
คนในชมุชน
โดย อสม. 
ชมุชน

อสม. จัด
กจิกรรม
สง่เสรมิสขุภาพ

7,500 7,500 7,500

ชุมชนครสิเตยีน

7,5005 ระดับ
ความพงึ
พอใจตอ่
การไดรั้บ
บรกิาร
ดา้น
สขุภาพ
ของ

การสง่เสรมิ
สขุภาพของ
คนในชมุชนดี
ขนึ

กอง
สาธารณสุ
ขฯ5

7,500



แบบ ผ.02

โครงการ การ
พัฒนาสาธารณสขุ
มลูฐาน (อสม.
มสุลมิ)

เพอืสง่เสรมิ
สขุภาพคนใน
ชมุชนโดย
ชมุชน

อสม.ในชมุชน 
ดแูลสขุภาพ
ของคนในชมุชน

7,500 7,500 7,500

ชุมชนมสุลมิ

7,5006 ระดับ
ความพงึ
พอใจตอ่
การไดรั้บ
บรกิาร
ดา้น
สขุภาพ
ของ

ประชาชนใน
ชมุชนมี
สขุภาพทดีี

กอง
สาธารณสุ
ขฯ2

7,500

โครงการ การ
พัฒนาสาธารณสขุ
มลูฐาน(อสม.จอง
คํา)

เพอืให ้
ประชาชน
ไดร้ับบรกิาร
เบอืงตน้
กอ่นทจีะไป
รักษาตอ่ที
โรงพยาบาล

สามารถ
ใหบ้รกิารแก่
ประชาชนได ้
อยา่งสมําเสมอ

7,500 7,500 7,500

ชุมชนจองคาํ

7,5007 ระดับ
ความพงึ
พอใจตอ่
การไดรั้บ
บรกิาร
ดา้น
สขุภาพ
ของ

ประชาชนใน
ชมุชนไดร้ับ
บรกิาร
สาธารณะสขุ
เบอืงตน้

กอง
สาธารณสุ
ขฯ6

7,500

โครงการ การ
พัฒนาสาธารณสขุ
มลูฐาน(อสม.ใน
เวยีง)

ใหค้นใน
ชมุชนมกีาร
ดแูลสขุภาพอ
ยางสมําเสมอ
 มปีระสทิธภิาพ

เด็ก , ผูส้งูอาย ุ,
 ผูพ้กิาร , 
ผูด้อ้ยโอกาส 
สมาชกิในชมุชน

7,500 7,500 7,500

ชุมชนในเวยีง

7,5008 ระดับ
ความพงึ
พอใจตอ่
การไดรั้บ
บรกิาร
ดา้น
สขุภาพ
ของ

คนในชมุชน
จะมกีารดแูล
ป้องกนั
สขุภาพทดีขีนึ

กอง
สาธารณสุ
ขฯ7

7,500

โครงการ การ
พัฒนาสขุภาพ
อนามัย (อสม.
มะขามจมุ)

เพอืสง่เสรมิ
สขุภาพคนใน
ชมุชนโดย
ชมุชน

อสม.ในชมุชน 
ดแูลสขุภาพ
ของคนในชมุชน

7,500 7,500 7,500

ชุมชนมะขามจุม

7,5009 ระดับ
ความพงึ
พอใจตอ่
การไดรั้บ
บรกิาร
ดา้น
สขุภาพ
ของ

ประชาชนใน
ชมุชนมี
สขุภาพทดีี

กอง
สาธารณสุ
ขฯ9

7,500

โครงการ การ
พัฒนาสขุภาพ
อนามัย(อสม.บา้น
ทุง่)

เพอืชว่ยดแูล
ป้องกนั 
โรคภัยไขเ้จ็บ
ใหก้บัสมาชกิ
ในชมุชน

ผูส้งูอาย ุคน
พกิาร เด็ก 
ผูด้อ้ยโอกาส
และประชาชน

7,500 7,500 7,500

ชุมชนบา้นทุง่

7,50010 ระดับ
ความพงึ
พอใจตอ่
การไดรั้บ
บรกิาร
ดา้น
สขุภาพ
ของ

คนในชมุชน 
มสีขุภาพ
ร่างกายทดีี

กอง
สาธารณสุ
ขฯ1

7,500

โครงการ การ
พัฒนาสาธารณสขุ
มลูฐาน (อสม.โป่ง
นอก)

เพอืสง่เสรมิ
สขุภาพคนใน
ชมุชนโดย
ชมุชน

อสม.ในชมุชน 
ดแูลสขุภาพ
ของคนในชมุชน

7,500 7,500 7,500

ชุมชนบา้นโป่งนอก

7,50011 ระดับ
ความพงึ
พอใจตอ่
การไดรั้บ
บรกิาร
ดา้น
สขุภาพ
ของ

ประชาชนใน
ชมุชนมี
สขุภาพทดีี

กอง
สาธารณสุ
ขฯ14

7,500



แบบ ผ.02

โครงการ สง่เสรมิ
สขุภาพกายและ
สขุภาพจติของ
ผูส้งูอายุ

เพอืการ
เสรมิสรา้ง
สขุภาพรา้ง
กาย จติใจ 
ของผูส้งูอายุ

ผูส้งูอายใุน
ชมุชนมรีา่งกาย
ทแีข็งแรงและมี
สขุภาพทจติดี

10,000 10,000 10,000

ชุมชนมงคลทอง

10,00012 ระดับ
ความพงึ
พอใจตอ่
การไดรั้บ
บรกิาร
ดา้น
สขุภาพ
ของ

ผูส้งูอายใุน
ชมุชนมงคล
ทองมี
ร่างกายที
แข็งแรงและมี
สขุภาพทจติดี

กอง
สาธารณสุ
ขฯ10

10,000

โครงการ คัดแยก
ขยะชมุชนจองคํา

เพอืสง่เสรมิ
การคัดแยก
ขยะชมุชน
อยา่งมี
ประสทิธภิาพ

สมาชกิใน
ชมุชนจองคํา
รว่มคัดแยกขยะ

15,000 15,000

ชุมชนจองคาํ

13 รอ้ยละ
ของความ
พงึพอใจ
ของ
ประชาชน
ตอ่การ
ดําเนนิงาน
โครงการ

ปรมิาณขยะ
ในชมุชนลดลง

กอง
สาธารณสุ
ขฯ16

โครงการ ป้องกนั
โรคไขเ้ลอืดออก 
และโรคตดิตอ่

จา่ยเป็น
คา่ใชจ้า่ยใน
การทํา
โครงการ
ควบคมุและ
ป้องกนัโรค
ไขเ้ลอืดออก

จา่ยเป็น
คา่ใชจ้า่ยใน
การทําโครงการ
ควบคมุและ
ป้องกนัโรค
ไขเ้ลอืดออก

20,000 20,000 20,000

เทศบาลฯ

20,00014 รอ้ยละ
ของผูต้ดิ
เชอื
ไขเ้ลอืดออ
กลดลง

มโีครงการ
ควบคมุและ
ป้องกนัโรค 
ไขเ้ลอืดออก

กอง
สาธารณสุ
ขฯ3

20,000

โครงการ แอรโ์รบกิ
เพอืสขุภาพ

เพอืให ้
ประชาชนได ้
ออกกําลังกาย

ประชาชนได ้
ออกกําลงักาย

20,000 20,000 20,000

ชมรมแอรโ์รบกิเพอืสุขภาพ

20,00015 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ทเีขา้ร่วม
กจิกรรม/
โครงการ

ประชาชนได ้
ออกกําลงักาย
เพอืสขุภาพ

กอง
สาธารณสุ
ขฯ5

20,000

โครงการ สัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรค
พษิสนัุขบา้

เพอืจา่ยเป็น
คา่ใชจ้า่ยใน
การจัดทํา
โครงการ

ฉีดวคัซนี
ป้องกนัโรคพษิ
สนัุขบา้

30,000 30,000 30,000

เทศบาลฯ

30,00016 รอ้ยละ
ของสนัุขที
ไดรั้บการ
ฉีดวรรคซนี

สามารถ
ป้องกนัโรค
พษิสนัุขบา้ใน
เขตเทศบาลฯ
ได ้

กอง
สาธารณสุ
ขฯ4

30,000

โครงการ รักนํา รัก
ป่า รักแผน่ดนิ

เพอืสง่เสรมิ
ใหป้ระชาชน
รักความสะอาด

จัดกจิกรรม
ปรับปรุงภมูทิัศน์
 ปลกูตน้ไม ้
และจัด
สภาพแวดลอ้ม
ทดีใีนเขต
เทศบาลฯ

50,000 50,000 50,000

เทศบาลฯ

50,00017 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
จัดทํา
โครงการ

สรา้งเมอืงน่า
อยู่เป็นที
ประทับใจ
นักท่องเทยีว

กอง
สาธารณสุ
ขฯ5

50,000



แบบ ผ.02

โครงการ ฟิตเนส 
ออกกําลงักายของ
ชมุชน

เพอืสง่เสรมิ
ใหส้มาชกิใน
ชมุชนได ้
ออกกําลัง
กายทกุวนั

เครอืงออก
กําลงักายฟิต
เนสประจําชมุชน
 (สวนสขุภาพ)

50,000 50,000

ชุมชนบา้นโป่งนอก

50,00018 รอ้ยละ
ของความ
พงึพอใจ
ของ
ประชาชน
ตอ่การ
ดําเนนิงาน
โครงการ

สมาชกิใน
ชมุชนมี
สขุภาพ
ร่างกายที
แข็งแรง

กอง
สาธารณสุ
ขฯ6

50,000

โครงการ สง่เสรมิ
สขุภาพและป้องกนั
โรค(อสม เทศบาล)

เพอืจา่ยเป็น
คา่ใชจ้า่ยใน
การดําเนนิ
โครงการ

สง่เสรมิสขุภาพ
และป้องกนัโรค
โดย อสม.
เทศบาลรว่มกบั
เทศบาล

50,000 50,000 50,000

อสม.เทศบาลฯ

50,00019 ระดับ
ความพงึ
พอใจตอ่
การไดรั้บ
บรกิาร
ดา้น
สขุภาพ
ของ

การบรูณาการ
ป้องกนัโรค
เป็นไปอยา่งมี
ประสทิธภิาพ

กอง
สาธารณสุ
ขฯ11

50,000

อดุหนุน โครงการ
บรหิารจัดการขยะ
แบบมสีว่นรว่ม
(บา้นป่ากลว้ย)

เพอืใหก้าร
บรกิารจัดการ
ขยะของ
เทศบาล
เป็นไปอยา่งมี
ประสทิธภิาพ

อดุหนุน
โครงการ
หมูบ่า้นป่ากลว้ย
ในการบรหิาร
จัดการขยะ
เทศบาล

50,000 50,000 50,000

บา้นป่ากลว้ย

20 รอ้ยละ
ของการ
บรหิาร
จัดการ
ปรมิาณ
ขยะใน
ชมุชนลดลง

เทศบาล
สามารถ
บรหิารจัดการ
ขยะไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ

กอง
สาธารณสุ
ขฯ15

โครงการ พัฒนา
คณุภาพชวีติ
ผูส้งูอายุ

เพอืสง่เสรมิ
สขุภาพกาย
สขุภาพจติ
ผูส้งูอายุ

ผูส้งูอายใุน
ชมุชน เขา้สู่
โรงเรยีนแมส่ะ
เรยีงปัจฉมิ
วยัวฒุวิทิยาลยั

80,000 80,000 100,000

เทศบาลฯ

100,00021 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ผูส้งูอายทุี
เขา้ร่วม
โครงการ

ผูส้งูอายมุี
สขุภาพกาย
และ
สขุภาพจติทดีี

กอง
สาธารณสุ
ขฯ1

100,000

อดุหนุน โครงการ
พัฒนาสถานทพีัก 
ขนหรอืบรหิาร
จัดการขยะมลูฝอย

เพอืการ
บรหิารจัดการ
ขยะอยา่งมี
ประสทิธภิาพ
โดยความ
รว่มมอื อปท.
ทังในและ
นอกพนืที

อปท. ทงัใน
และนอกพนืท ี
เพอืเพมิ
ประสทิธภิาพใน
การกําจัดขยะ
มลูฝอยของ
เทศบาลตําบล
แมส่ะเรยีง

100,000 100,000

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ

22 รอ้ยละ
ของการ
บรหิาร
จัดการ
ปรมิาณ
ขยะใน
ชมุชนลดลง

การบรหิาร
จัดการขยะ
มลูฝอยของ
เทศบาลเป็น
ระบบและมี
ประสทิธภิาพ

กอง
สาธารณสุ
ขฯ17

อดุหนุน โครงการ
ดําเนนิงานตามแนว
โครงการ
พระราชดํารดิา้น
สาธารณสขุฯ

เพอืสนับสนุน
งบประมาณ
ในการ
ดําเนนิการ
โครงการ
พระราชดําริ
ดา้น
สาธารณสขุฯ

ชมุชนทกุชมุชน
 จํานวน 9 
ชมุชน ชมุชนละ
 20,000 บาท

180,000 180,000 180,000

เทศบาลฯ

180,00023 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
บรหิารงาน
ของ
เทศบาล

เพอืสง่เสรมิ
กจิกรรม อส
ม.และการ
ดแูลสขุภาพ
ของคนใน
ชมุชน

กอง
สาธารณสุ
ขฯ

180,000

แผนงานเคหะและชุมชนแผนงาน :

ที ชอืโครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมายและ
ผลผลติ

2562 2563 2564

งบประมาณ

2561

kpi ผลทคีาดวา่จะ
ไดร้บั

ผูร้บัผดิ
ชอบ

2565



แบบ ผ.02

โครงการ ลด
ปรมิาณขยะใน
โรงเรยีน ทองสวสัดิ
วทิยาคาร (ธนาคาร
ขยะ)

เพอืลด
ปรมิาณขยะ 
และสง่เสรมิ
การคัดแยกขยะ

จัดกจิกรรม 
โครงการลด
ปรมิาณขยะใน
โรงเรยีนสูช่มุชน

5,000

ทองสวสัดิ

24 รอ้ยละ
ของความ
พงึพอใจ
ของ
ประชาชน
ตอ่การ
ดําเนนิงาน
โครงการ

ปรมิาณขยะ
ลดลง

กอง
สาธารณสุ
ขฯ2

โครงการ ทํานํา
หมักชวีภาพ จาก
เศษอาหารใน
ครัวเรอืน

เพอืผลตินํา
หมักชวีภาพ
จากเศษอาหาร

สมาชกิในชมุชน
รูจั้กการทํานํา
หมักชวีภิาพใช ้

10,000

ชุมชนบา้นโป่งใน

25 รอ้ยละ
ของการ
บรหิาร
จัดการ
ปรมิาณ
ขยะใน
ครัวเรอืน
ลดลง

บา้นเมอืง
สะอาด
เรยีบรอ้ย 
และ
สงิแวดลอ้มทดีี

กอง
สาธารณสุ
ขฯ1

โครงการ ปรับปรุง
ขดุลอกรางระบายนํา

เพอืใหนํ้า
ไหลผา่นได ้
สะดวก

รางระบายนําใน
เขตเทศบาล
ตําบลแมส่ะเรยีง

50,000 50,000 50,000

เทศบาลฯ

50,00026 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
ใหบ้รกิาร

นําไหลผา่น
ไดส้ะดวกลด
กลนิเน่าเหม็น

กอง
สาธารณสุ
ขฯ4

50,000

แผนงานการเกษตรแผนงาน :

ที ชอืโครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมายและ
ผลผลติ

2562 2563 2564

งบประมาณ

2561

kpi ผลทคีาดวา่จะ
ไดร้บั

ผูร้บัผดิ
ชอบ

2565

โครงการ ปลกู
ตน้ไมเ้ฉลมิพระ
เกยีรติ

เพอืปลกูป่า
เฉลมิพระ
เกยีรติ

ปลกูป่าเฉลมิ
พระเกยีรติ

3,000 3,000 3,000

เทศบาลฯ

3,00027 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
จัดทํา
โครงการ

เป็นการ
เทดิพระเกยีรติ
และสรา้ง
สงิแวดลอ้มทดีี

กอง
สาธารณสุ
ขฯ1

3,000

แผนงานการพาณิชย์แผนงาน :

ที ชอืโครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมายและ
ผลผลติ

2562 2563 2564

งบประมาณ

2561

kpi ผลทคีาดวา่จะ
ไดร้บั

ผูร้บัผดิ
ชอบ

2565

โครงการ อาหาร
สะอาดรสชาตอิรอ่ย

เพอืสง่เสรมิ
สขุภาพดา้น
อาหาร
ปลอดภัย

รา้นคา้ในเขต
เทศบาลตําบล
แมส่ะเรยีง

20,000 20,000 20,000

เทศบาลฯ

20,00028 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ผูบ้รโิภค
ตอ่รา้นคา้
ในแมส่ะ
เรยีง

ประชาชนได ้
บรโิภคอาหาร
ปลอดภัย

กอง
สาธารณสุ
ขฯ2

20,000

แผนงานงบกลางแผนงาน :

ที ชอืโครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมายและ
ผลผลติ

2562 2563 2564

งบประมาณ

2561

kpi ผลทคีาดวา่จะ
ไดร้บั

ผูร้บัผดิ
ชอบ

2565



แบบ ผ.02

โครงการ 
หลักประกนัสขุภาพ
ถว้นหนา้(สปสช.)

เพอืจา่ย
สมทบ
กองทนุ
หลักประกนั
สขุภาพ

จัดกจิกรรม
สง่เสรมิสขุภาพ
จาก
งบประมาณที
ไดร้ับจาก
กองทนุ สปสช.

70,000 70,000 70,000

เทศบาลฯ

70,00029 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ทเีขา้ร่วม
กจิกรรม/
โครงการ

ประสบ
ความสําเร็จ
ในดา้นการ
บรกิารกองทนุ

งบกลาง

1

70,000

880,500 865,500 760,500 760,500
รวมงบประมาณ:

2562 2563 25642561

760,500

2565



รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถนิ (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลตาํบลแมส่ะเรยีง

แบบ ผ.02

4 ดา้นการพฒันาวชิาการ การศกึษา กฬีาและนนัทนาการยุทธศาสตร์

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที 3.  ยกระดบัคณุภาพชวีติ แกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลมืลาํทางสงัคม
ข.ยทุธศาสตรก์ารพฒันา อปท ในเขตจงัหวดั 3. การพฒันาคณุภาพคนสงัคม ชุมชนใหม้คีณุภาพ

แผนงานการศกึษาแผนงาน :

ที ชอืโครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมายและ
ผลผลติ

2562 2563 2564

งบประมาณ

2561

kpi ผลทคีาดวา่จะ
ไดร้บั

ผูร้บัผดิ
ชอบ

2565

โครงการ อบรม
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาเพอืนบา้น

เพอือบรมการ
พดู
ภาษาอังกฤษ
และภาษา
เพอืนบา้น
ใหแ้กค่นใน
ชมุชน

ภาษาอังกฤษ  
ภาษาพมา่ ฯลฯ

ชุมชนมะขามจุม

1 ระดับ
ความรู ้
ของผูเ้ขา้
รับการ
ฝึกอบรม
เพมิขนึ

ประชาชน
สามารถ
ตดิตอ่สอืสาร
ชาวตา่งชาตไิด ้

กอง
การศกึษา

8

10,000

โครงการ กจิกรรม
สรา้งสรรคใ์นการ
ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาการตังครรภ์
ในวยัรุน่

เพอืการ
ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหา
การตังครรภ์
ในวัยรุน่

ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหา
การตงัครรภใ์น
วยัรุน่

20,000 20,000

เทศบาลฯ

20,0002 รอ้ยละ
ของ
ความรู ้
ความ
เขา้ใจของ
เยาวชนที
เขา้ร่วม
โครงการ

ลดการ
ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหา
การตังครรภ์
ในวยัรุน่

กอง
การศกึษา

1

20,000

โครงการ รักการ
อา่นของชมุชนวดั
จองคํา

เพอืใหส้มาชกิ
ในชมุชนเกดิ
การรักการอา่น

จัดซอืวารสาร 
หนังสอืพมิพ ์
รายวัน

5,000 5,000

ชุมชนจองคาํ

3 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ในชมุชน
จองคํา

เพอืสง่เสรมิ
การนสิยัรัก
การอา่น

กอง
การศกึษา

9

โครงการ สง่เสรมิ
รณรงคต์า้นยาเสพ
ตดิในสถานศกึษา
โรงเรยีนอนุบาลแม่
สะเรยีงบา้นโป่ง

เพอืสง่เสรมิให ้
เด็กนักเรยีน
เรยีนรูภ้ัยของ
ยาเสพตดิ

นักเรยีน
โรงเรยีน
อนุบาลแมส่ะ
เรยีงบา้นโป่ง

10,000 10,000 10,000

ร.ร.บา้นโป่ง

10,0004 ระดับ
ความรู ้
ของผูเ้ขา้
รับการ
ฝึกอบรม
เพมิขนึ

นักเรยีน
โรงเรยีน
อนุบาลแมส่ะ
เรยีงบา้นโป่ง
ไมยุ่ง่เกยีวกบั
ยาเสพตดิ

กอง
การศกึษา

1

10,000

โครงการ สง่เสรมิ
รณรงคต์า้นยาเสพ
ตดิในสถานศกึษา
โรงเรยีนทองสวสัดิ
วทิยาคาร

เพอืสง่เสรมิให ้
เด็กนักเรยีน
เรยีนรูภ้ัยของ
ยาเสพตดิ

นักเรยีน
โรงเรยีนทอง
สวสัดวิทิยาคาร
ปลอดยาเสพตดิ

10,000 10,000 10,000

ร.ร.ทองสวสัด ิ

10,0005 ระดับ
ความรู ้
ของผูเ้ขา้
รับการ
ฝึกอบรม
เพมิขนึ

นักเรยีน
โรงเรยีนทอง
สวสัดวิทิยา
คารไมยุ่ง่
เกยีวกบัยา
เสพตดิ

กอง
การศกึษา

2

10,000



แบบ ผ.02

โครงการ ศนูยก์าร
เรยีนรู ้(หอ้งสมดุ
ชมุชน)

เพอืใหเ้ด็ก 
และผูใ้หญม่ทีี
อา่นหนังสอื
แหลง่คน้ควา้
ความรู ้

คนในชมุน
สามารถอา่น
ออกเขยีนได ้
และสามารถ
สอืสารกบัผูอ้นื
ได ้

20,000 20,000 20,000

ชุมชนครสิเตยีน

20,0006 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ผูม้าใช ้
บรกิาร

เด็กและ
ผูใ้หญม่นีสิยั
รักการอา่น
มากขนึ

กอง
การศกึษา

4

20,000

โครงการ ศนูย์
แลกเปลยีนเรยีนรู ้
ชมุชนมสุลมิ

เพอืประกอบ
ตาม
ขอ้กําหนด
ศนูยก์าร
เรยีนรูด้า้น
วฒันธรรม

นักศกึษา 
นักเรยีน ตา่งๆที
เขา้รับความรู ้
เรอืงวฒันธรรม
อสิลาม

35,000 35,000 35,000

ชุมชนมสุลมิ

35,0007 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ผูม้าใช ้
บรกิาร

มผีูใ้ชบ้รกิาร
ศนูย์
วฒันธรรม
อสิลามและ
ไดร้ับความรู ้
เกยีวกบัมสุ ิ
มมากขนึ

กอง
การศกึษา

35,000

โครงการ จัดงานวนั
เด็ก

เพอืใหเ้ด็ก
เยาวชนได ้
เขา้ใจ
บทบาท
หนา้ทขีอง
ตนเอง

จัดกจิกรรมวนั
เด็กแหง่ชาติ

100,000 100,000 100,000

เทศบาลฯ

100,0008 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ผูเ้ขา้รว่ม
โครงการ

เด็กในวันนคีอื
ผูใ้หญท่ดีใีน
วนัขา้งหนา้

กอง
การศกึษา

3

100,000

โครงการ อาหาร
กลางวนั โรงเรยีน
อนุบาลแมส่ะเรยีง

เพอืสง่เสรมิ
โภชนาการแก่
เด็กนักเรยีน

จา่ยเป็น
คา่อาหาร
กลางวนั
นักเรยีน
โรงเรยีน
อนุบาลแมส่ะ
เรยีงบา้นโป่ง

640,000 640,000 892,000

ร.ร.บา้นโป่ง

676,0009 ระดับ
โภชนาการ
ทเีด็กไดรั้บ
เป็นไป
ตาม
มาตรฐาน

เด็กนักเรยีน
ไดร้ับอาหาร
เสรมิมี
โภชนาการทดีี

กอง
การศกึษา

6

686,000

โครงการ อาหาร
กลางวนั โรงเรยีน
ทองสวสัดวิทิยาคาร

เพอืสง่เสรมิ
โภชนาการแก่
เด็กนักเรยีน

จา่ยเป็น
คา่อาหาร
กลางวนั
นักเรยีน
โรงเรยีนทอง
สวสัดวิทิยาคาร

3,040,000 3,040,000 3,040,000

ร.ร.ทองสวสัด ิ

3,528,00010 ระดับ
โภชนาการ
ทเีด็กไดรั้บ
เป็นไป
ตาม
มาตรฐาน

เด็กนักเรยีน
ไดร้ับอาหาร
เสรมิมี
โภชนาการทดีี

กอง
การศกึษา

6

3,628,000

แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการแผนงาน :

ที ชอืโครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมายและ
ผลผลติ

2562 2563 2564

งบประมาณ

2561

kpi ผลทคีาดวา่จะ
ไดร้บั

ผูร้บัผดิ
ชอบ

2565

โครงการ กฬีา
เทศบาลสัมพันธ ์
จังหวดัแมฮ่อ่งสอน

เพอืสง่เสรมิ
การออกกําลัง
กาย

เป็นเจา้ภาพ
จัดการแขง่ขัน
กฬีาเทศบาล
สมัพันธร์ะดบั
จังหวดั

350,000

เทศบาลฯ

11 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
พนักงาน
เทศบาล
ในการเขา้
ร่วม
โครงการ

การออกกําลัง
กายทําให ้
สขุภาพดี
พรอ้ม
ใหบ้รกิารแก่
ประชาชน

กอง
การศกึษา

1



แบบ ผ.02

โครงการ เทเบลิ
เทนนสิ เทศบาลคพั
 ครงัท ี1

เพอืสง่เสรมิ
การออกกําลัง
กายจากการ
เลน่กฬีา

ประชาชนและ
เยาวชนทสีนใจ
เขา้รว่มแขง่ขนั

20,000

เทศบาลฯ

12 รอ้ยละ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ทเีขา้ร่วม
โครงการ

ประชาชนและ
เยาวชนมี
สขุภาพ
ร่างกายที
แข็งแรง 
หา่งไกลยา
เสพตดิ

กอง
การศกึษา

10

โครงการ ฝึกอบรม
กฬีาฟตุบอล

เพอือบรม
ทักษะการ
เลน่กฬีา
ฟตุบอลแก่

เยาวชนมคีวามรู ้
 และทักษะใน
การเลน่กฬีา
ฟตุบอล

25,000

เทศบาลฯ

20,00013 ระดับ
ความรู ้
ความ
เขา้ใจของ
ผูเ้ขา้รับ
การ
ฝึกอบรม

เยาวชน มี
ทักษะในการ
เลน่กฬีา
ฟตุบอล และ
หา่งไกลจาก
ยาเสพตดิ

กอง
การศกึษา

โครงการ สง่เสรมิ
การออกกําลังกาย
ในชมุชนครสิเตยีน

เพอืสง่เสรมิ
ใหป้ระชนชน
ในชมุชนเลน่
กฬีาเพอื
สขุภาพและ
ความสามัคคี

จัดกจิกรรม
แขง่ขนักฬีาใน
ชมุชนครสิเตยีน

15,000

ชุมชนครสิเตยีน

15,00014 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ในการ
ดําเนนิการ
โครงการ

ประชาชนมี
สขุภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง

กอง
การศกึษา

15,000

โครงการ จัดการ
แขง่ขนัฟตุซอล
เทศบาลตําบลแมส่ะ
เรยีงคัพ

เพอืสง่เสรมิ
การออกกําลัง
กายสูร่ะดับ
สากล

ประชาชนทวัไป
ในเขต
เทศบาลตําบล
แมส่ะเรยีง

30,000

เทศบาลฯ

30,00015 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ในการ
จัดทํา
โครงการ

ประชาชนใน
เขตเทศบาลมี
สขุภาพ
ร่างกายที
แข็งแรง

กอง
การศกึษา

11

30,000

โครงการ อปุกรณ์
กฬีาเพอืสขุภาพ

เพอืออก
กําลังกายดว้ย
กฬีาเปตอง

ลกูเปตอง 4 ชดุ
 จํานวน 24 ลกู 
(ชมุชนจอง
คํา+มะขามจมุ)

15,000 15,000 15,000

ชุมชนมะขามจุม+ชุมชนจองคาํ

16 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ในการ
จัดทํา
โครงการ

ประชาชนใน
ชมุชนมี
สขุภาพ
ร่างกาย
แข็งแรงจาก
การเลน่กฬีา

กอง
การศกึษา

5

15,000

โครงการ จัดการ
แขง่ขนักฬีาตระกรอ้
 จองคําเทศบาลคัพ
 ตา้นยาเสพตดิ

เพอืจัดการ
แขง่ขนัตระกรอ้

ประชาชนและ
เยาวชนทวัไป

15,000 15,000 15,000

ชุมชนจองคาํ

15,00017 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ในการ
จัดทํา
โครงการ

ประชาชนและ
เยาวชนทวัไป
 มสีขุภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง

กอง
การศกึษา

14

15,000



แบบ ผ.02

โครงการ สง่เสรมิ
สขุภาพดว้ยกฬีา
ตา้นยาเสพตดิ แม่
สะเรยีงพรเีมยีรล์กี

เพอืสง่เสรมิ
การออกกําลัง
กายหา่งไกล
ยาเสพตดิ

จัดกจิกรรม
แขง่ขนักฬีา 
ตา้นยาเสพตดิ 
ฟตุบอล 7 คน 
แมส่ะเรยีง
พรเีมยีรล์กี

15,000 15,000

เทศบาลฯ

18 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ในการ
จัดทํา
โครงการ

การออกกําลัง
กายทําให ้
สขุภาพดี
พรอ้ม
ใหบ้รกิาร
ประชาชน

กอง
การศกึษา

7

โครงการ แขง่ขนั
กฬีา อบจ. 
แมฮ่อ่งสอนคัพ

เพอืฝึกอบรม
ทักษะการ
เลน่ฟตุบอล
แกเ่ยาวชน

เยาชนใน
อําเภอแมส่ะ
เรยีง จํานวน 30
 คน

20,000 20,000 20,000

ศนูยก์ฬีาอาํเภอแมส่ะเรยีง

19 รอ้ยละของ
เยาวชนที
เขา้ร่วม
กจิกรรมมี
ทักษะ
ฟตุบอล
เพมิขนึ

เพมิทักษะการ
เลน่ฟตุบอล
แกเ่ยาวชนสู่
นักฟตุบอล
อาชพีใน
อนาคต

กอง
การศกึษา

10

20,000

โครงการ  อบรม
เสรมิสรา้งพัฒนา
ศักยภาพกฬีาแบท
มนิตัน

เพอือบรม
ทักษะการ
เลน่แบทมนิ
ตันแกเ่ยาวชน

ฝึกอบรมกฬีา
เยาวชนใหม้ี
ทักษะการเลน่
กฬีาแบทมนิตัน

20,000 20,000

เทศบาลฯ

20 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ในการ
จัดทํา
โครงการ

เยาวชนหันมา
เลน่กฬีาแทน
ยาเสพตดิ

กอง
การศกึษา

15

โครงการ ฝึกอบรม
ทักษะกฬีาฟตุบอล

เพอืสง่เสรมิ
ใหป้ระชาชน 
เยาวชนมี
สขุภาพ
แข็งแรง ตา้น
ยาเสพตดิ

เยาวชนเลน่
กฬีาตา้นยาเสพ
ตดิ

25,000 25,000 25,000

เทศบาลฯ

25,00021 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ในการ
จัดทํา
โครงการ

ประชาชนเลน่
กฬีาแทนยา
เสพตดิ

กอง
การศกึษา

11

25,000

โครงการ กฬีาเป
ตองเฉลมิพระ
เกยีรต ิ12 สงิหา 
วนัแมแ่หง่ชาติ

เป็นการ
แขง่ขนักฬีา
เฉลมิพระ
เกยีรต ิ12 
สงิหา วนัแม่
แหง่ชาติ

ผูส้นใจกฬีาเป
ตอง ทัง 9 
ชมุชน และ
ใกลเ้คยีง

25,000 25,000 30,000

ชุมชนบา้นโป่งใน

30,00022 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ในการ
จัดทํา
โครงการ

ประชาชน ได ้
ออกกําลงั
กายทัง เด็ก 
ผูใ้หญ ่และ
ผูส้งูอายุ

กอง
การศกึษา

1

30,000

โครงการ บาสเก็ต
บอล เทศบาลฯ คัพ
 ตา้นยาเสพตดิ

เพอืสง่เสรมิให ้
เยาวชนได ้
เลน่กฬีาตา้น
ยาเสพตดิ

เยาวชน และ
ประชาชนทวัไป
ในเขตเทศบาล

25,000 25,000 25,000

เทศบาลฯ

25,00023 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ในการ
จัดทํา
โครงการ

เยาวชนและ
ประชาชน
หา่งไกลจาก
ยาเสพตดิ

กอง
การศกึษา

9

25,000



แบบ ผ.02

โครงการ แขง่ขนั
ฟตุบอล 7 คน 
เทศบาลครสิเตยีน
คัพ

เพอืให ้
เยาวชน มี
สขุภาพ
แข็งแรง 
หา่งไกลจาก
สงิเสพตดิ 

ทําใหม้สีขุภาพ
สมบรูณ์
แข็งแรง
ปราศจากโรคภัย

25,000 25,000 25,000

ชุมชนครสิเตยีน

25,00024 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ในการ
จัดทํา
โครงการ

ปลกูฝัง
ทัศนคตทิดีี
ดา้นการกฬีา 
รักการเลน่
กฬีา ตา้นยา
เสพตดิ

กอง
การศกึษา

3

25,000

โครงการ จัดการ
แขง่ขนักฬีา เปตอง
วนัปิยมหาราช

เพอื
แสดงออกถงึ
ความสํานกึ
ในพระมหา
กรณุาธคิณุ
ของพระองค์
โดยใชก้ฬีา
เป็นสอื

จัดการแขง่ขัน
กฬีาเปตอง
เฉลมิพระเกยีรติ
วนัปิยมหาราช

25,000 25,000 30,000

ชุมชนบา้นโป่งนอก

30,00025 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ในการ
จัดทํา
โครงการ

เป็นการแสดง
ถงึความสํานกึ
ในพระมหา
กรุณาธคิณุ
และสง่เสรมิ
สขุภาพ
ประชาชน

กอง
การศกึษา

13

30,000

โครงการ กฬีา
มสุลมิสมัพันธ์

สรา้ง
ความสัมพันธ์
และความ
สามัคคใีนหมู่
ประชากร
มสุลมิ 
ตลอดจน
เยาวชนมสุลมิ

จัดการแขง่ขัน
กฬีาสมัพันธ์
ระหวา่งสมาชกิ
อสิลามทงัใน
และตา่งจังหวดั

50,000 50,000 50,000

ชุมชนมสุลมิ

35,00026 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ในการ
จัดทํา
โครงการ

เยาวชนและมี
สขุภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง
สมบรูณ์ เกดิ
ความรักสามัคคี

กอง
การศกึษา

12

50,000

โครงการ กฬีา
ทอ้งถนิสัมพันธ ์ 
อําเภอแมส่ะเรยีง

เพอืสง่เสรมิ
การออกกําลัง
กายให ้
รา่งกาย
แข็งแรง

จัดกจิกรรมการ
แขง่ขนักฬีา
ระหวา่ง

100,000 100,000 100,000

เทศบาลฯ

100,00027 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
พนักงาน
เทศบาล
ในการเขา้
ร่วม
โครงการ

การออกกําลัง
กายทําให ้
สขุภาพ
ร่างกายดี
พรอ้ม
ใหบ้รกิาร
ประชาชน

กอง
การศกึษา

3

100,000

โครงการ กฬีา
เทศบาลชมุชน
สัมพันธ์

เพอืสง่เสรมิ
การออกกําลัง
กายใหม้ี
สขุภาพ
แข็งแรง
หา่งไกลยา
เสพตดิ

จัดกจิกรรม
แขง่ขนักฬีา
ชมุชนในเขต
เทศบาลตําบล
แมส่ะเรยีง

220,000 220,000 250,000

เทศบาลฯ

250,00028 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ในการเขา้
ร่วม
โครงการ

ประชาชนมี
สขุภาพ
ร่างกาย
แข็งแรงจาก
การแขง่ขนั
กฬีา

กอง
การศกึษา

2

250,000

4,830,000 4,440,000 4,782,000 4,999,000
รวมงบประมาณ:

2562 2563 25642561

5,149,000

2565



รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถนิ (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลตาํบลแมส่ะเรยีง

แบบ ผ.02

5 การพฒันาดา้นโครงสรา้งพนืฐานอยา่งทวัถงึ เพอืยกระดบัคณุภาพชวีติ เศรษฐกจิ และสง่เสรมิการทอ่งเทยีวยุทธศาสตร์

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที 1. การยกระดบัและพฒันาการทอ่งเทยีวใหม้คีณุภาพและยงัยนื
ข.ยทุธศาสตรก์ารพฒันา อปท ในเขตจงัหวดั 1.การพฒันาระบบโครงการสรา้งพนืฐานและสาธารณูปโภค

แผนงานเคหะและชุมชนแผนงาน :

ที ชอืโครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมายและ
ผลผลติ

2562 2563 2564

งบประมาณ

2561

kpi ผลทคีาดวา่จะ
ไดร้บั

ผูร้บัผดิ
ชอบ

2565

ปรับปรุงผวิถนน 
แอสฟาสตกิ พรอ้ม
 กอ่สรา้งราง
ระบายนํา ถนนแม่
สะเรยีง ซอย 9

เพอืให ้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ไดอ้ยา่ง
สะดวกและ
ปลอดภัย

ปพูนืถนนดว้ย
แอสฟาสตกิ 
พรอ้มกอ่สรา้ง
รางระบายนํา

ชุมชนมะขามจุม

500,0001 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ในการใช ้
บรกิาร

ประชาชน
สญัจรไปมา
ไดอ้ย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย

สํานัก
ปลัดฯ

500,000

โครงการ กอ่สรา้ง
อาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลแมส่ะ
เรยีง

เพอืรองรับ
การขยายตัว
ของ
เทศบาล
ตําบลแมส่ะ

กอ่สรา้ง
อาคาร
สํานักงานทไีด ้

เทศบาลฯ

2 รอ้ยละ
ของความ
พงึพอใจ
ของ
ประชาชน
ตอ่การ
ใหบ้รกิาร
ของ

การบรหิารงาน
เทศบาลมี
ประสทิธภิาพ

กองชา่ง

20

10,000,000

โครงการ บอ่
บําบดันําเสยีใน
ชมุชน(หางเวยีง)

เพอืกอ่สรา้ง
บอ่บําบัดนํา

บอ่บําบดันําเสยี
ของเทศบาล
บรเิวณหางเวยีง

ชุมชนมงคลทอง

3 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
ดําเนนิการ
โครงการ

สามาถ
บําบัดนําเสยี
จากครัวเรอืน
สูแ่หลง่นํา
ธรรมชาติ

กองชา่ง

4

3,000,000

โครงการ กอ่สรา้ง
รางระบายนําพรอ้ม
ฝาปิด ถนนแมส่ะ
เรยีง ซอย 11

เพอืป้องกนันํา
ไหลหลากใน
ฤดฝูน

กอ่สรา้งราง
ระบายนํา คสล.
 พรอ้มฝาปิด 
ถนนอารยีน์เิวศน์
 ซอย 11ฃ

400,000

ชุมชนมะขามจุม

4 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
ดําเนนิการ
โครงการ

ประชาชนใน
ชมุชนไดม้รีาง
ระบายนําและ
ลดปัญหานํา
ทว่มใน
บรเิวณดงักลา่ว

กองชา่ง

1

โครงการ กอ่สรา้ง
ถนน คสล. ถนน
แหลง่พาณชิย์

เพอืกอ่สรา้ง
ถนนเสรมิ
ไหลท่าง 
ถนนแหลง่
พาณชิย์
ชมุชนบา้น
โป่งนอก

ถนน คสล. 
ขนาดกวา้ง 2.5 
เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 120 
เมตร

200,000

ชุมชนบา้นโป่งนอก

5 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
ดําเนนิการ
โครงการ

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได ้
สะดวก 
ปลอดภัยมาก
ขนึ

กองชา่ง

1



แบบ ผ.02

โครงการ กอ่สรา้ง
ทอ่ระบายนํา 
เชอืมตอ่ อบต.บา้น
กาศ

ป้องกนันํา
ทว่มและ
ระบายนําไดด้ี
ขนึ

กอ่สรา้งทอ่
ระบายนํา เชอืม
ตอ่เชต อบต.
บา้นกาศ

300,000

ชุมชนบา้นโป่งนอก

6 รอ้ยละ
ของความ
พงึพอใจ
ของ
ประชาชน
ตอ่การ
ใหบ้รกิาร
ของ

แกไ้ขปัญหา
นําทว่มไดด้ขีนึ

กองชา่ง

2

โครงการ ปรับปรุง 
ภมูทิัศน ์ภายใน
อาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลแมส่ะ
เรยีง

เพอืซอ่มแซม
 ปรับปรงุ ภมู ิ
ทัศน ์อาคาร
สํานักงาน

ปรับปรุงภมูทิัศน์
 อาคารสํานักงาน

500,000 500,000

เทศบาลฯ

7 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
บรหิารงาน
ของ
เทศบาล

เพอืความเป็น
ระเบยีบ
เรยีบรอ้ย 
สวยงาม

กองชา่ง

17

500,000

โครงการ ขยายเขต
ไฟฟ้า (บรเิวณหนา้
บา้นนายนอ้ง ถงึ
บา้นนายประธาน 
ทะนันชยั )

เพอืเพมิความ
สวา่งและ
ความ
ปลอดภัยใน
การเดนิทางใน
เวลากลางคนื

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ 
ระยะทาง 150 
เมตร

100,000

ชุมชนบา้นโป่งใน

100,0008 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
บรหิารงาน
ของ
เทศบาล

ประชาชน
เดนิทางได ้
สะดวก 
ปลอดภัย

กองชา่ง100,000

โครงการ กอ่สรา้ง
ถนน คสล. ถนน
เวยีงใหม ่ซอย 4 
พรอ้มรางระบายนํา

เพอืให ้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ไดส้ะดวก

ถนน กวา้ง 4 
เมตร ยาว 250 
เมตร (ถนนเสน้
ในสดุ)

600,000

ชุมชนบา้นทุง่

600,0009 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
ดําเนนิการ
โครงการ

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได ้
สะดวกสบาย
ปลอดภัย

กองชา่ง

4

600,000

โครงการ กอ่สรา้ง
บา้นพักพนักงาน

เพอืสรา้ง
บา้นพัก
สําหรับ
พนักงานใน
การปฏบิัต ิ
หนา้ที

กอ่สรา้งบา้นพัก
สวสัดกิาร
พนักงาน

3,000,000

เทศบาลฯ

10 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
ดําเนนิการ
โครงการ

การทํางานมี
ประสทิธภิาพ

กองชา่ง

31

3,000,000

กอ่สรา้ง/ปรับปรุง
หอ้งนําสําหรับหอ้ง
ประชมุ

เพอืใหบ้รกิาร
ประชาชนทมีา
ใชบ้รกิารหอ้ง
ประชมุ
เทศบาลและ
ผูม้าตดิตอ่งาน

หอ้งนําขา้งหอ้ง
ประชมุ
สํานักงาน
เทศบาลตําบล
แมส่ะเรยีง

เทศบาลฯ

450,00011 รอ้ยละ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน

เพอืใชใ้นการ
รองรับ
ประชาชนทมีา
ใชบ้รกิาร
เทศบาล
ตําบลแมส่ะ
เรยีง

กองชา่ง



แบบ ผ.02

โครงการ กอ่สรา้ง
รางระบายนํา  ถนน
เวยีงใหม ่ซอย 4

เพอืระบายนํา
และมนํีาใชใ้น
การเกษตร

รางระบายนํา 
กวา้ง 1.20 ม. 
ลกึ 1 ม. ยาว  
100 ม.

ชุมชนบา้นทุง่

400,00012 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
ดําเนนิการ
โครงการ

เพอืใหก้าร
ระบายนําไดด้ี
ขนึ ป้องกนั
นําทว่ม

กองชา่ง

3

400,000

โครงการ กอ่สรา้ง
รางระบายนํา คสล.
 ถ.แหลง่พาณชิย ์
ซอย 3 (ขา้งโรง
นําแข็งศรสีวสัด)ิ

เพอืป้องกนั
นําทว่ม

รางระบายนํา 
กวา้ง 0.6 ม.  
ลกึ 0.6 ม.
พรอ้มฝาปิด ยาว
 100 ม.

ชุมชนมะขามจุม

400,00013 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
ดําเนนิการ
โครงการ

แกไ้ขปัญหา
นําทว่ม

กองชา่ง

3

400,000

โครงการ กอ่สรา้ง
รางระบายนํา ถนน
วยัศกึษา ซอย 3  
หลังโรงเรยีนทอง
สวสัดวิทิยาคาร

เพอืแกไ้ข
ปัญหานําทว่ม

กอ่สรา้งราง
ระบายนํา 
ระยะทาง 50 
เมตร

150,000

ชุมชนบา้นทุง่

150,00014 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
บรหิารงาน
เทศบาลฯ

กองชา่ง

1

150,000

โครงการ กอ่สรา้ง
รางระบายนํา 
พรอ้มฝาปิดถนน
แหลง่พาณชิ 
(เชอืมตอ่ ถ.แมส่ะ
เรยีง ขา้งบา้นดาบ
อมร)

เพอืให ้
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได ้
สะดวก
ปลอดภัย นํา
ไมท่ว่มขงั

กอ่สรา้งราง
ระบายนําพรอ้ม
ฝาปิดถนน
แหลง่พาณชิ 
เชอืมตอ่ ถ.แม่
สะเรยีง ขา้ง
บา้นดาบอมร

300,000

ชุมชนมะขามจุม

300,00015 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
ดําเนนิการ
โครงการ

ประชาชน
สญัจรไปมา
ไดส้ะดวก
และปลอดภัย

กองชา่ง

4

300,000

โครงการ กอ่สรา้ง
ทอ่ลอดเหลยีม 
คสล.หนา้บา้นนาย
บญุชว่ย คําทาง

เพอืการ
ระบายนําไดด้ี
ป้องกนันําทว่ม

ทอ่ลอดเหลยีม 
ขนาด กวา้ง 
2.50 ลกึ 1.80 
ยาว 10 เมตร

ชุมชนบา้นโป่งใน

400,00016 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
ดําเนนิการ
โครงการ

สามารถ
ระบายนําไดด้ี
ขนึแกไ้ข
ปัญหานําทว่ม

กองชา่ง400,000

โครงการ ปรับปรุง 
ระบบไฟ อาคาร
สํานักงาน

เพอืใหก้าร
ทํางานของ
ระบบไฟมี
ประสทิธภิาพ
และประหยัด
พลังงาน

ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าใน
สํานักงาน หอ้ง
ประชมุและ
หอ้งทํางานกอง
ชา่ง

เทศบาลฯ

17 รอ้ยละ
ของความ
พงึพอใจ
ของ
ประชาชน
ตอ่การ
ใหบ้รกิาร
ของ

สํานักงาน
เทศบาล
สามารถ
ประหยัด
ไฟฟ้าได ้
อย่างมี
ประสทิธภิาพ

กองชา่ง

38

250,000



แบบ ผ.02

โครงการ ปรับปรุง
ซอ่มแซมศาลา
ประจําชมุชนบา้น
โป่งใน

เพอืปรับปรงุ
ซอ่มแซมให ้
สามารถใช ้
งานไดด้ี

ปรับปรุง
ซอ่มแซมศาลา
ประจําหมูบ่า้น
เพอืใชส้าธารณะ

50,000

ชุมชนบา้นโป่งใน

50,00018 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
ดําเนนิการ
โครงการ

ประชาชนใช ้
เป็นสถานที
พักผอ่นหย่อน
ใจ และ
แลกเปลยีน
กนัในชมุชน

กองชา่ง50,000

โครงการกอ่สรา้ง
ถนน พรอ้มราง
ระบายนํา ถนนซอย
สมบตัทิัวร์

เพอืให ้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ไดส้ะดวกและ
ปลอดภัย

กอ่สรา้งถนน 
พรอ้มราง
ระบายนํา ใน
ซอยสมบตัทิัวร์

ชุมชนมะขามจุม

500,00019 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
ดําเนนิการ
โครงการ

ประชาชน
สญัจรไปมา
ไดส้ะดวก
และปลอดภัย

กองชา่ง500,000

โครงการ กอ่สรา้ง
กําแพงกนันํา บา้น
ลุม่

เพอืป้องกนั
และแกไ้ข
ปัญหานําทว่ม

กอ่สรา้งกําแพง
กนันํา ระยะที
เหลอื ประมาณ 
50 เมตร

300,000

ชุมชนมงคลทอง

300,00020 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
ดําเนนิการ
โครงการ

ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหา
นําทว่มได ้

กองชา่ง

5

300,000

กอ่สรา้งอาคารพัก
ขยะ

เพอืกอ่สรา้ง
อาคารพัก
ขยะทไีด ้
มาตรฐาน

กอ่สรา้งอาคาร
พักขยะ จํานวน 
1 หลัง

1,600,000

เทศบาลฯ

21 รอ้ยละ
ของความ
พงึพอใจ
ของ
ประชาชน
ตอ่การ
บรหิาร
จัดการ

เพอืใหก้าร
บรหิารจัดการ
ขยะมี
ประสทิธภิาพ

โครงการ ปรับปรุง
พัฒนาตลาดรอ้ยปี 
รมินํายวม

เพอืพัฒนา
คณุภาพชวีติ
ประชาชนและ
สง่เสรมิการ
ทอ่งเทยีว

สรา้ง 
Landmark 
เพอืสง่เสรมิ
การทอ่งเทยีว

เทศบาลฯ

3,000,00022 รอ้ยละ
ของความ
พงึพอใจ
ของ
ประชาชน
ตอ่การ
ดําเนนิการ
โครงการ

สง่เสรมิการ
ทอ่งเทยีวและ
รายไดใ้หก้บั
ชมุชน

กองชา่ง3,000,000

โครงการ ปรับปรุง 
ผวิถนน แอสฟาส
ตกิ  ชมุชนบา้นโป่ง
ใน

เพอืใหก้าร
สัญจรไปมา
ไดส้ะดวกและ
ปลอดภัย

ถนนในชมุชน
บา้นโป่งในที
ชํารดุเสยีหาย

200,000

ชุมชนบา้นโป่งใน

200,00023 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ในการ
ดําเนนิการ
โครงการ

ประชาชน
ไดร้ับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองชา่ง500,000



แบบ ผ.02

โครงการ เพมิ
ประสทิธภิาพถนน
คนเดนิ ตลาดพธุ

เพอืสง่เสรมิ
เศรษฐกจิของ
ชมุชน

ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า และ
เสยีงตามสาย

เทศบาลฯ

24 รอ้ยละ
ของความ
พงึพอใจ
ของ
ประชาชน
ตอ่การ
ใหบ้รกิาร
ของ

สํานักงาน
เทศบาล
สามารถ
บรหิารงาน
ตลาดชมุน 
ไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ

กองชา่ง

38

284,000

โครงการ ปรับปรุง
สนามฟตุซอล

เพอืปรับปรงุ
สนามฟตุซอล
ใหไ้ดม้าตรฐาน

ปรับปรุงสนาม
ฟตุซอล
เทศบาลตําบล
แมส่ะเรยีง

300,000

เทศบาลฯ

25 รอ้ยละ
ของความ
พงึพอใจ
ของ
ประชาชน
ตอ่การ
ใหบ้รกิาร
ของ

เยาวชนไดม้ี
สถานทอีอก
กําลงักาย 
หา่งไกลยา
เสพตดิ

กองชา่ง

27

300,000

โครงการ ทําฝาปิด
รางระบายนําถนน
หนา้บา้นลงุชม

เพอืป้องกนั
อบุตัเิหตุ

ทําตระแกรง
เหล็กปิดฝาราง
ระบายนํา

100,000

ชุมชนครสิเตยีน

26 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
ดําเนนิการ
โครงการ

เพอืความ
ปลอดภัยของ
ชมุชนป้องการ
เกดิอบุตัเิหตุ

กองชา่ง

6

โครงการ ปรับปรุง
ภมูทิัศนส์สุานครสิ
เตยีน

เพอืความเป็น
ระเบยีบ
เรยีบรอ้ยของ
สสุานครสิเตยีน

สสุานครสิเตยีน
ไดร้ับการ
พัฒนาปรับปรุง

10,000 10,000 10,000

ชุมชนครสิเตยีน

10,00027 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
ดําเนนิการ
โครงการ

สสุานครสิ
เตยีนมคีวาม
เป็นระเบยีบ
เรยีบรอ้ย

กองชา่ง

1

10,000

โครงการ ปรับปรุง
ภมูทิัศนส์สุาน
กลางอําเภอแมส่ะ
เรยีง

เพอืความ
สะอาดเป็น
ระเบยีบ
เรยีบรอ้ย

สสุานกลาง
อําเภอแมส่ะ
เรยีง ไดร้ับการ
ปรับปรุง

20,000 20,000 20,000

เทศบาลฯ

20,00028 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
ดําเนนิการ
โครงการ

สสุานกลางมี
ความสะอาด
เป็นระเบยีบ
เรยีบรอ้ย

กองชา่ง

43

20,000

โครงการ ปรับปรุง
ภมูทิัศนส์สุานมสุลมิ

เพอืความเป็น
ระเบยีบ
เรยีบรอ้ย 
ของสสุาน
มสุลมิ

สสุานมสุลมิ
ไดร้ับการ
พัฒนาปรับปรุง

20,000 20,000 20,000

ชุมชนมสุลมิ

20,00029 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
ดําเนนิการ
โครงการ

สสุานมสุลมิ 
มคีวามเป็น
ระเบยีบ
เรยีบรอ้ย

กองชา่ง

4

20,000



แบบ ผ.02

โครงการ พัฒนา
สถานทอีอกกําลัง
กาย

เพอืใหค้นใน
ชมุชนมี
สถานทอีอก
กําลังกาย 
เพอืสขุภาพ
แข็งแรง

เพอืพฒันา
สถานทอีอก
กําลงักาย โรง
ฆา่สตัวเ์กา่

50,000 50,000 50,000

ชุมชนในเวยีง

50,00030 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ในการ
จัดทํา
โครงการ

ประชาชนมี
สขุภาพ
ร่างกาย
แข็งแรงจาก
การออกกําลัง
กาย

กอง
การศกึษา

1

50,000

โครงการ ขดุลอก
ลํานําในเขตเทศบาล

เพอืใหนํ้า
ไหลผา่นไดด้ี
 พนืททีาง
การเกษตร 
และแกไ้ข
ปัญหานําทว่ม

ขดุลอกลํา
เหมอืง ลํานํา
ยวม ลํานําแมส่ะ
เรยีง

50,000 50,000 50,000

เทศบาลฯ

50,00031 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
ดําเนนิการ
โครงการ

เพอืแกไ้ข
ปัญหาของพี
นอ้ง
ประชาชนที
ไดร้ับ
ผลกระทบ

กอง
สาธารณสุ
ขฯ72

50,000

โครงการ ตดิตัง
สัญญาณไฟเตอืน 
ในเขตเทศบาลฯ

เพอืความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร

บรเิวณจดุเสยีง 
อาทเิชน่ สาม
แยกครสิจักรรม่
เกลา้สามแยก
เกษตรอําเภอ
แมส่ะเรยีง ฯลฯ

50,000 50,000

ชุมชนครสิเตยีน

32 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
ดําเนนิการ
โครงการ

ประชาชน
ไดร้ับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การสัญจร

กองชา่ง

2

โครงการ ปรับปรุง
สวนสาธารณะ 
ตลาดเชา้ เป็น
สถานททํีากจิกรรม
และออกกําลังกาย

เพอืใหเ้ป็น
สถานที
พักผอ่นหยอ่น
ใจของคนใน
ชมุชน

ปรับปรุง
สวนสาธารณะ
เดมิใหม้คีวาม
สวมงามและ
เป็นสถานที
พักผอ่นหยอ่นใจ

100,000 100,000

ชุมชนมสุลมิ

33 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
ดําเนนิการ
โครงการ

สามารถ
ใหบ้รกิาร
ประชาชนใน
พนืทแีละผูม้า
เยอืน

กองชา่ง

35

โครงการ ขดุลอก
ลํานํายวม ชมุชน
จองคํา

เพอืป้องกนั
พนืที
การเกษตร
จากนํากดั
เซาะตลงิลํา
นํายวม

ขดุลอกลํา 100,000 100,000 100,000

ชุมชนจองคาํ

100,00034 รอ้ยละ
ของความ
พงึพอใจ
ของ
ประชาชน
ตอ่การ
ดําเนนิงาน
โครงการ

ป้องกนันํากัด
เซาะแนวตลงิ
พนืทเีกษตร
ไมเ่สยีหาย

กองชา่ง

3

100,000

โครงการ กอ่สรา้ง
ลําเหมอืงตอ่จาก
ของเดมิหลงับา้น 
ด.ต.เกษตร เสมอกจิ

เพอืระบายนํา
และมใีชใ้น
การเกษตร

ลําเหมอืง 100  
เมตร ตอ่จากจดุ
เดมิลงนํายวม 
(หลังบา้น ดต.
เกษตร  เสมอ
กจิ)

100,000 100,000

ชุมชนจองคาํ

35 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
ดําเนนิการ
โครงการ

มลํีาเหมอืง
ระบายนําไดด้ี
 และใชใ้น
การเกษตร

กองชา่ง

2



แบบ ผ.02

คา่บํารงุรักษา
ซอ่มแซมซุม้เฉลมิ
พระเกยีรติ

เพอืซอ่มแซม
ซุม้เฉลมิพระ
เกยีรติ

จา่ยเป็นคา่
บํารงุรักษาและ
ซอ่มแซมซุม้
เฉลมิพระเกยีรติ
 จํานวน 2 ซุม้

150,000

เทศบาลฯ

36 ระดับ
ความพงี
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
ดําเนนิการ
โครงการ

เพอืถวาย
ความ
จงรักภักดตีอ่
สถาบัน
พระมหากษัตริ
ยอ์ยา่งสมพระ
เกยีรติ

กองชา่ง

โครงการ ปรับปรุง
ซอ่มแซมสสุานกลาง

เพอืปรับปรงุ
ซอ่มแซม
สสุานกลาง
เพอืการ
สาธารณประโย
ชน์

จา่ยเป็นคา่จา้ง
เหมาซอ่มแซม
สสุานกลาง
อําเภอแมส่ะเรยีง

150,000 150,000 150,000

เทศบาลฯ

50,00037 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
บรหิารงาน
ของ
เทศบาล

สสุานกลาง
ไดร้ับการ
ปรับปรุงดแูล 
เพอืการ
สาธารณประโย
ชนไ์ดด้ี

กองชา่ง

42

150,000

โครงการ ขยายเขต
ไฟฟ้าชมุชนครสิ
เตยีน

เพอืใหบ้รกิาร
สาธารณ
ครอบคลมุ
ประชากรใน
ชมุชน

ขยายเขตไฟฟ้า
 ชมุชนครสิเตยีน

150,000 150,000

ชุมชนครสิเตยีน

38 รอ้ยละ
ของความ
พงึพอใจ
ของ
ประชาชน
ตอ่การ
ใหบ้รกิาร
ของ

ประชาชนมี
คณุภาพชวีติ
ทดีขีนึ

กองชา่ง

4

โครงการ กอ่สรา้ง
หอ้งนําโรงฆา่สัตว์

เพอืใหม้ี
หอ้งนําไว ้
รองรับผูม้าใช ้
บรกิารโรงฆา่
สัตวท์ถีกู
สขุลักษณะ

กอ่สรา้งหอ้งนํา
โรงฆา่สตัว์

180,000

เทศบาลฯ

39 รอ้ยละ
ความพงึ
พอใจของ
ผูใ้ชบ้รกิาร

เพอื
สขุลกัษณะที
ดขีองโรงฆา่
สตัวท์ไีด ้
มาตรฐานและ
สะอาด

กองชา่ง

3

โครงการ กอ่สรา้ง
รางระบายนําขา้ง
บา้น ด.ต.สวัสด ิ วิ
เศรษฐข์นั

เพอืป้องกนั
นําทว่มและ
ทอ่ระบายนํา
อดุตัน

รางระบายนํา 
กวา้ง.1.20 ม. 
ลกึ 1 ม. 
ระยะทาง 
ประมาณ 50 ม.

200,000 200,000

ชุมชนบา้นโป่งนอก

40 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
ดําเนนิการ
โครงการ

แกไ้ขปัญหา
นําทว่มและ
ทอ่อดุตนั

กองชา่ง

4

โครงการ กอ่สรา้ง
รางระบายนํา 
บรเิวณ ซอย 5 บา้น
โปงใน

เพอืป้องกนั
นําทะลักเขา้
บา้นเรอืน
ประชาชน

กอ่สรา้งราง
ระบายนํา
บรเิวณซอย ๕ 
ชมุชนบา้นโป่งใน

200,000 200,000

ชุมชนบา้นโป่งใน

200,00041 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
บรหิารงาน
ของ
เทศบาล

นําไหลผา่น
ไดส้ะดวก ไม่
ทว่มบา้นเรอืน
ประชาชน

กองชา่ง

2

200,000



แบบ ผ.02

โครงการ ปรับปรุง
ฝาทอ่รางระบายนํา
หลังหมูบ่า้นซอ่ย
สมบตัทิัวร ์ซอย 9

เพอืความสะ
ดอกปลอดภัย
ในการสัญจร
ไปมาของ
ประชาชน

ปรับปรุงฝาราง
และขดุลอกทอ่
ระบายนํา

200,000 200,000 200,000

ชุมชนมะขามจุม

200,00042 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
ดําเนนิการ
โครงการ

ประชาชน
เดนิทาง
สญัจรไปมา
ไดส้ะดวก
และปลอดภัย

กองชา่ง

2

200,000

โครงการ ซอ่มแซม
ศาลาหางเวยีงและ
ปรับปรุงภมูทิัศน์

เพอืซอ่มแซม
และปรับปรงุ
ภมูทิัศนใ์ห ้
สวยงาม

ซอ่มแซมศาลา 
และปรับปรงุภมู ิ
ทัศนโ์ดยรอบ

200,000 200,000 200,000

ชุมชนมงคลทอง

200,00043 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
ดําเนนิการ
โครงการ

เป็นสถานที
พักผอ่นหย่อน
ใจของคนใน
ชมุชน

กองชา่ง

6

200,000

โครงการ กอ่สรา้ง
รางระบายนํา ซอย 
2 (หลังวดัจองคํา)

เพอืแกไ้ข
ปัญหานําทว่ม
ขัง

รางระบายนํา 
ขนาดกวา้ง 0.4
 ม. ลกึ 0.4 ม. 
พรอ้มฝาปิด ยาว
 100 ม.

250,000 250,000

ชุมชนจองคาํ

44 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
ดําเนนิการ
โครงการ

แกไ้ขปัญหา
นําทว่มขัง

กองชา่ง

1

โครงการ กอ่สรา้ง 
ถนน คสล. ขา้ง
บา้นนายมลู ราชนา
รนิทร์

เพอืใหก้าร
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย

กอ่สรา้งถนน 
คสล. ระยะทาง
ประมาณ 50 
เมตร

300,000 300,000 300,000

ชุมชนบา้นโป่งใน

300,00045 รอ้ยละ
ของความ
พงึพอใจ
ของ
ประชาชน
ตอ่การ
ดําเนนิงาน
โครงการ

ประชาชน
ไดร้ับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองชา่ง

1

300,000

โครงการ กอ่สรา้ง
รางระบายนําพรอ้ม
ฝาปิด ถนนแมส่ะ
เรยีง ซอย 12

เพอืป้องกนันํา
ไหลหลากใน
ฤดฝูน

กอ่สรา้งราง
ระบายนํา คสล.
 พรอ้มฝาปิด 
ซอย 12

300,000 300,000

ชุมชนมะขามจุม

450,00046 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
ดําเนนิการ
โครงการ

การระบายนํา
ไดด้ขีนึ 
ป้องกนันําทว่ม

กองชา่ง

6

300,000

โครงการ กอ่สรา้ง
รางระบายนํา 
ตงัแตห่นา้บา้น
ประธานชมุชนถงึ
บรเิวณรา้นเหล็ก

เพอืกอ่สรา้ง
รางระบายนํา
เพอืป้องกนั
นําทว่ม

รางระบายนํา
ตงัแตห่นา้บา้น
ประธานชมุชน
ถงึบรเิวณรา้น
เหล็ก

300,000 300,000 300,000

ชุมชนบา้นโป่งนอก

300,00047 รอ้ยละ
ของความ
พงึพอใจ
ของ
ประชาชน
ตอ่การ
ดําเนนิงาน
โครงการ

สามารถ
ระบายนําไดด้ี
 ป้องกนันําทว่ม

กองชา่ง

3

300,000



แบบ ผ.02

โครงการ ตดิตังไฟ
กงิถนนสาย หัว
สนามบนิฝังเทศบาล

เพอืความ
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มาของ
ประชาชน

ตดิตงัไฟกงิ
ถนนสายหัว
สนามบนิฝัง
เทศบาล

300,000 300,000

ชุมชนบา้นโป่งนอก

300,00048 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
ดําเนนิการ
โครงการ

ประชาชน
สญัจรไปมา
ไดอ้ย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองชา่ง

6

300,000

โครงการ กอ่สรา้ง
ลําเหมอืง คสล. ตอ่
จากรา้น เค.ซ.ีซ ีถงึ
 ลําเหมอืงกลาง
(หลังศาล)

เพอืให ้
ประชาชน
ไดร้ับ
ประโยชน์
จากนําและ
สงิแวดลอ้มที
ดใีนชมุชน

ลําเหมอืง 
คสล.ซอย 4 
ขนาดกวา้ง 1 
เมตร หนา 0.12

350,000 350,000

ชุมชนบา้นทุง่

49 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
ดําเนนิการ
โครงการ

นําไหลผา่น
ไดด้ ี
ประชาชน
ไดร้ับ
ประโยชน ์
และ
สงิแวดลอ้มดี

กองชา่ง

1

โครงการ กอ่สรา้ง
ลําเหมอืงคอนกรตี
เสรมิเหล็กหางเวยีง
 ตอ่จากของเดมิสู่
นํายวม

เพอืการ
ระบายนําไดด้ี
ขนึ และ
ป้องกนันําทว่ม

ลําเหมอืง กวา้ง
 1.20 ม. ลกึ 1 
ม.  ระยะทาง 
300 ม. ปีละ 
100 เมตร

350,000 350,000 350,000

ชุมชนมงคลทอง

350,00050 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
ดําเนนิการ
โครงการ

ระบายนําไดด้ี
ขนึและ
ป้องกนันํา
ทว่มได ้

กองชา่ง

1

350,000

โครงการ กอ่สรา้ง
รางระบายนํา คสล.
 พรอ้มฝาปิด ถ.
แหลง่พาณชิย ์ซอย
 3

เพอืการ
ระบายนําไดด้ี
ขนึ ป้องกัน
นําทว่มขัง

รางระบายนํา 
กวา้ง 0.6 ม.  
ลกึ 0.6 ม.
พรอ้มฝาปิด ยาว
 100 ม.

400,000 400,000 400,000

ชุมชนมะขามจุม

400,00051 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
ดําเนนิการ
โครงการ

การระบายนํา
ไดด้ขีนึ และ
ป้องกนันา้ทว่ม

กองชา่ง

1

400,000

โครงการ ตอ่เตมิ
อาคารศนูยป้์องกนั
และบรรเทาสา
ธารณภัยเทศบาล
ตําบลแมส่ะเรยีง

เพอืตอ่เตมิ
อาคารศนูย์
ป้องกนัและ
บรรเทาสา
ธารณภัย
เทศบาล
ตําบลแมส่ะ
เรยีง

ตอ่เตมิอาคาร
ศนูยป้์องกนั
และบรรเทาสา
ธารณภัยขนาด
กวา้ง 12 เมตร 
ยาว 14 เมตร

400,000

เทศบาลฯ

52 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
บรหิารงาน
ของ
เทศบาล

อาคารศนูย์
ป้องกนัและ
บรรเทาสา
ธารณภัยมี
ประสทิธภิาพ
มากขนึ

กองชา่ง

โครงการ กอ่สรา้ง
และปรับปรงุราง
ระบายนํา ขา้งปัม 
ปตท. ถงึลํานํายวม

เพอืแกไ้ข
ปัญหานําทว่ม
ขังและนําเนา่
เหม็น

กอ่สรา้งและ
ปรับปรุงราง
ระบายนํา
ระยะทาง
ประมาณ 100 
เมตร

500,000 500,000 500,000

เทศบาลฯ

500,00053 รอ้ยละ
ของความ
พงึพอใจ
ของ
ประชาชน
ตอ่การ
ใหบ้รกิาร
ของ

สามารถแกไ้ข
ปัญหานําทว่ม
ขงั และกลนิ
เหม็น

กองชา่ง

64

500,000



แบบ ผ.02

โครงการ กอ่สรา้ง
ทอ่ลอดเหลยีม 
หนา้โรงเรยีนบา้น
โป่ง

เพอืกอ่สรา้ง
ทอ่ลอด
เหลยีม
ป้องกนันําทว่ม

ทอ่ลอดเหลยีม 
 กวา้ง 3 เมตร 
ลกึ 1.8 เมตร 
ยาว 10 ม.

500,000 500,000 500,000

ชุมชนบา้นโป่งใน

500,00054 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
ดําเนนิการ
โครงการ

สามารถ
ระบายนําไดด้ี
ขนึ ป้องกนั
นําทว่ม

กองชา่ง500,000

โครงการ กอ่สรา้ง
รางระบายนําขา้ง
บา้น นายมงคล  
วงศอ์า้ย

เพอืแกไ้ข
ปัญหานําทว่ม
และทอ่
ระบายนําอดุตัน

รางระบายนํา
ขนาดมาตรฐาน 
ระยะทาง 150 
เมตร

600,000 600,000 600,000

ชุมชนบา้นโป่งนอก

600,00055 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
ดําเนนิการ
โครงการ

แกไ้ขปัญหา
นําทว่มและ
ทอ่อดุตนั

กองชา่ง

5

600,000

โครงการ กอ่สรา้ง
หอ้งนํา สวนสขุภาพ
เฉลมิพระเกยีรติ

เพอืให ้
ประชาชน
ทมีาออก
กําลังกายสวน
สขุภาพมี
หอ้งนําใช ้

กอ่สรา้งหอ้งนํา
สวนสขุภาพ 
จํานวน 1 หลงั

1,000,000 1,000,000 1,000,000

เทศบาลฯ

56 รอ้ยละ
ของความ
พงึพอใจ
ของ
ประชาชน
ตอ่การ
ใหบ้รกิาร
ของ

ประชาชนได ้
ออกลงักายมี
สขุภาพกาย
และ
สขุภาพจติทดีี

กองชา่ง

19

1,000,000

โครงการ กอ่สรา้ง
รางระบายนํา 
พรอ้มฝาปิดหว้ยโป่ง

เพอืแกไ้ข
ปัญหานําหว้ย
โป่งทลีน้
ออกมาชว่ง
ฤดฝูน

รางระบายนํา 
ขนาดกวา้ง 0.6
 ม. ลกึ 0.6 ม. 
พรอ้มฝาปิด 
และเทถนน
ดา้นขา้ง ยาว 40
 ม.

1,000,000 1,000,000 1,000,000

ชุมชนครสิเตยีน

1,000,00057 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
ดําเนนิการ
โครงการ

คนในชมุชน
ไมไ่ดรั้บความ
เดอืดรอ้น
จากนําทลีน้
จากลําหว้ย

กองชา่ง

1

1,000,000

โครงการ ไฟฟ้า
สาธารณะ ในเขต
เทศบาลฯ

เพอืความ
สวา่ง และ
ความ
ปลอดภัยใน
ชวีติและ

ตดิตงั ระบบ
ไฟฟ้าสอ่งสวา่ง
ถนนในเขต
เทศบาล ถนน
แสนทอง วยั
ศกึษา ฯลฯ

1,000,000 1,000,000 1,000,000

เทศบาลฯ

1,000,00058 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
ดําเนนิการ
โครงการ

ประชาชน
ไดร้ับความ
สะดวก และ
ปลอดภัยใน
ชวีติทรัพยส์นิ

กองชา่ง

29

1,000,000

แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการแผนงาน :

ที ชอืโครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมายและ
ผลผลติ

2562 2563 2564

งบประมาณ

2561

kpi ผลทคีาดวา่จะ
ไดร้บั

ผูร้บัผดิ
ชอบ

2565

โครงการ ปรับปรุง
ภมูทิัศนศ์าลเจา้พอ่
พญานอ้ย

เพอืปรับปรงุ
ภมูทิัศนศ์าล
เจา้พอ่พญา
นอ้ยใหส้วยงาม

ปรับปรุงภมู ิ
ทัศนศ์าลเจา้
พอ่พญานอ้ย

50,000

ชุมชนมะขามจุม

50,00059 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
ดําเนนิการ
โครงการ

ภมูทิัศนศ์าล
เจา้พอ่พญา
นอ้ยมคีวาม
สวยงาม 
บา้นเมอืง
สะอาด
เรยีบรอ้ย

กองชา่ง

5

50,000



แบบ ผ.02

โครงการ 
บรูณปฏสิงัขรณ์
วตัถโุบราณ พระ
ธาตสุามองค ์วดั
อทุธยารมย ์เพอื
สง่เสรมิการ
ทอ่งเทยีว

เพอืสง่เสรมิ
การทอ่งเทยีว
วดัอทุยารมย์

บรูณปฏสิงัขรณ์
วตัถโุบราณวัด
อทุยารมย ์
(ทาสพีระธาต)ุ

200,000 200,000 200,000

ชุมชนมะขามจุม

200,00060 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
ดําเนนิการ
โครงการ

สง่เสรมิการ
ทอ่งเทยีววัด
อทุธยารมย์

กองชา่ง

7

200,000

13,500,000 9,680,000 11,050,000 14,200,000
รวมงบประมาณ:

2562 2563 25642561

32,334,000

2565



รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถนิ (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลตาํบลแมส่ะเรยีง

แบบ ผ.02

6 การสรา้งความมนัคง และเสรมิสรา้งความเข็มแข็งของชุมชนและสงัคมยุทธศาสตร์

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที 3.  ยกระดบัคณุภาพชวีติ แกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลมืลาํทางสงัคม 4. การพฒันาเสรมิสรา้งความมนัคงภายใน
และแนวชายแดน

ข.ยทุธศาสตรก์ารพฒันา อปท ในเขตจงัหวดั 3. การพฒันาคณุภาพคนสงัคม ชุมชนใหม้คีณุภาพ และ ๖. การพฒันาดา้นการทอ่งเทยีวยงัยนื

แผนงานบรหิารทวัไปแผนงาน :

ที ชอืโครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมายและ
ผลผลติ

2562 2563 2564

งบประมาณ

2561

kpi ผลทคีาดวา่จะ
ไดร้บั

ผูร้บัผดิ
ชอบ

2565

โครงการ ธนาคาร
ความดี

เพอืสง่เสรมิ
ใหค้นทํา
ความดี

ประชาชนทกุคน
ในชมุชน

10,000 10,000 10,000

ชุมชนมงคลทอง

1 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
ดําเนนิการ
โครงการ

สง่เสรมิใหค้น
อยู่รว่มกนั
อย่างมคีวามสขุ

สํานัก
ปลัดฯ

30

10,000

แผนงานการรกัษาความสงบภายในแผนงาน :

ที ชอืโครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมายและ
ผลผลติ

2562 2563 2564

งบประมาณ

2561

kpi ผลทคีาดวา่จะ
ไดร้บั

ผูร้บัผดิ
ชอบ

2565

โครงการ อบรมสา
ธารณภัยการ
จัดการภัยพบิตัโิดย
อาศยัชมุชนเป็นฐาน
 CBDRM

เพอืใหค้วามรู ้
ดา้นการ
ป้องกนัภัย
พบิตัแิกช่มุชน

ประชาชน และ
เยาวชน 
พระภกิษุสงฆ ์ 
200 คน

2 ระดับ
ความรู ้
ความ
เขา้ใจของ
ผูเ้ขา้รับ
การ
ฝึกอบรม

ประชาชนมี
ความรูใ้นการ
ป้องกนัภัย
พบิัต ิและ
ถา่ยทอดให ้
คนใกลช้ดิ

สํานัก
ปลัดฯ

45,000

โครงการ ศนูย์
ประสานงานการ
ป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพ
ตดิ เทศบาลตําบล
แมส่ะเรยีง

สนับสนุนงาน
ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหา
ยาเสพตดิ
และปัญหา
สังคม To be 
number one

จัดกจิกรรมใน
การป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายา
เสพตดิ และ
ปัญหาสงัคม

10,000 10,000 10,000

เทศบาลฯ

10,0003 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ทเีขา้ร่วม
โครงการ

ประชาชนใน
ทอ้งถนิมคีวาม
เป็นอยู่ทดี ี
สงัคมด ี
ปลอดยาเสพ
ตดิ

สํานัก
ปลัดฯ

31

10,000

โครงการ ลาน
สรา้งสรรคเ์พอื
สง่เสรมิศักยภาพ
เด็กและเยาวชน 
หา่งไกลยาเสพตดิ

เพอืสง่เสรมิให ้
เยาวชนไดใ้ช ้
ดนตรเีป็นสอื
สรา้งสรรคค์
หา่งไกลยา
เสพตดิ

เยาวชนในเขต
เทศบาลตําบล
แมส่ะเรยีง

15,000 15,000 15,000

เทศบาลฯ

4 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ทเีขา้ร่วม
โครงการ

เยาวชนไดใ้ช ้
เวลาวา่งให ้
เกดิประโยชน์

สํานัก
ปลัดฯ

35

15,000

แผนงานสาธารณสขุแผนงาน :

ที ชอืโครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมายและ
ผลผลติ

2562 2563 2564

งบประมาณ

2561

kpi ผลทคีาดวา่จะ
ไดร้บั

ผูร้บัผดิ
ชอบ

2565



แบบ ผ.02

โครงการ เยยีม
ผูส้งูอายแุละคน
พกิาร

เพอืให ้
ผูส้งูอายแุละ
ผูพ้กิารมี
สขุภาพจติทดีี
 (งบ สปสช.)

ผูส้งูอายแุละ
คนพกิารใน
ชมุชนบา้นโป่ง
นอก

5,000 5,000 5,000

ชุมชนบา้นโป่งนอก

5,0005 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
ดําเนนิการ
โครงการ

ผูส้งูอายแุละ
คนพกิาระ
กําลงัใจทดีขีนึ

กอง
สาธารณสุ
ขฯ21

5,000

แผนงานสงัคมสงเคราะห์แผนงาน :

ที ชอืโครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมายและ
ผลผลติ

2562 2563 2564

งบประมาณ

2561

kpi ผลทคีาดวา่จะ
ไดร้บั

ผูร้บัผดิ
ชอบ

2565

โครงการ 
ชว่ยเหลอืผูส้งูอาย ุ
ผูพ้กิาร 
ผูด้อ้ยโอกาส  ที
ไดผ้ลกระทบจาก
โรคระบาดตา่งๆ

เพอื
ชว่ยเหลอื
ผูส้งูอาย ุผู ้
พกิาร 
ผูด้อ้ยโอกาส
 ทไีดร้ับ

ผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร
 ผูด้อ้ยโอกาส
ในชมุชน

เทศบาลฯ

30,0006 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ในพนืที

ผูส้งูอาย ุผู ้
พกิาร 
ผูด้อ้ยโอกาส
ไดร้ับการดแูล
คณุภาพชวีติ

สํานัก
ปลัดฯ

30,000

โครงการ อบรมให ้
ความรูด้า้นอาชพี
แกผู่อ้ายุ

เพอืสง่เสรมิ
ใหผู้ส้งูวัยมี
อาชพีเสรมิ

อบรมใหค้วามรู ้
ดา้นอาชพีแกผู่ ้
สงูวยั

10,000

ชุมชนมะขามจุม

10,0007 รอ้ยละ
ของผูส้งู
วัยทเีขา้
รับการ
ฝึกอบรมมี
อาชพี

ผูส้งูวยัมี
คณุภาพชวีติ
ทดีขีนึ

สํานัก
ปลัดฯ

24

10,000

โครงการ ขับเคลอืน
เครอืขา่ยสรา้งเสรมิ
คณุภาพชวีติ
ผูส้งูอายสุูส่ขุภาวะ
ชมุชน

เพอืขบัเคลอืน
เครอืขา่ยสรา้ง
เสรมิคณุภาพ
ชวีติผูส้งูอายุ

ผูส้งูอายใุน
ชมุชนที
เขา้เกณฑข์นึ
บญัชผีูส้งูอายุ

7,000,000

เทศบาลฯ

8 รอ้ยละ
ความพงึ
พอใจของ
ผูส้งูอายทุี
เขา้ร่วม
โครงการ

ผูส้งูอายมุี
สขุภาพกาย
และ
สขุภาพจติทดีี
 ไดร้บัการ
ชว่ยเหลอืทุก
ดา้น

สํานัก
ปลัดฯ

7

โครงการ ฝึกอบรม
เพมิศกัยภาพใหแ้ก่
ผูส้งูอายุ

เพอืสง่เสรมิ
ศักยภาพ
ผูส้งูอายใุน
ชมุชน

สง่เสรมิ
ศกัยภาพ
ผูส้งูอายใุน
ชมุชนบา้นโป่งใน

ชุมชนบา้นโป่งใน

10,0009 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
ดําเนนิการ
โครงการ

ผูส้งูอายมุี
คณุภาพด ีมี
จติใจแจม่ใส 
สขุภาพ
แข็งแรง

สํานัก
ปลัดฯ

13

โครงการ จัดตงั
สถานธนานุบาล
เทศบาลตําบลแมส่ะ
เรยีง

เพอื
ชว่ยเหลอื
ประชาชนใน

กอ่สรา้งอาคาร 
1 หลัง และ
ครภุัณฑ ์5 ลา้น 
 งบบรหิาร
จัดการ 5 ลา้น 
และทนุสํารอง 2
 ลา้น

เทศบาลฯ

12,000,00010 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
ดําเนนิการ
โครงการ

มสีถานธนานุ
บาล
ชว่ยเหลอื
ประชาชนยาม
เดอืดรอ้น

สํานัก
ปลัดฯ

47



แบบ ผ.02

โครงการ เทศบาล
แครค์ณุ  (We care)

เพอืเยยืมบา้น
คนพกิาร ผู ้
ยากไร ้
ผูด้อ้ยโอกาส

คนพกิาร ผู ้
ยากไร ้
ผูด้อ้ยโอกาส 
ในเขตเทศบาล
 จํานวน 50 คน

10,000 10,000

เทศบาลฯ

11 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
ดําเนนิการ
โครงการ

คนพกิาร ผู ้
ยากไร ้
ผูด้อ้ยโอกาส 
ไดร้ับการเอา
ใจใสม่ี
กําลงัใจตอ่สู ้
ชวีติ

สํานัก
ปลัดฯ

33

10,000

โครงการ ชมรม
ผูส้งูอายเุทศบาล
ตําบลแมส่ะเรยีง

สง่เสรมิ
กจิกรรมกลุม่
ผูส้งูอายุ
เทศบาล
ตําบลแมส่ะ
เรยีง

ผูส้งูอายใุนเขต
เทศบาลตําบล
แมส่ะเรยีง

10,000 10,000

เทศบาลฯ

10,00012 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ผูส้งูอายุ
ตอ่การ
ดําเนนิ
กจิกรรม
ของชมรม

ผูส้งูอายใุน
เขตเทศบาล
ตําบลแมส่ะ
เรยีงไดม้ี
กจิกรรมร่วม
กลุม่

สํานัก
ปลัดฯ

28

10,000

โครงการ จติอาสา
พัฒนาระบบดแูล
ผูส้งูอาย ุภายใต ้
แนวคดิ อาสาอยู่
เคยีง แมส่ะเรยีงอยู่
สขุ

เพอืสรา้ง
จติสํานกึให ้
คนในสงัคมมี
จติสาธารณะ
ในการดแูล
ผูส้งูอายุ

ผูส้งูอายใุน
ชมุชนทกุคนที
ตอ้งการความ
ชว่ยเหลอื

10,000 10,000

เทศบาลฯ

10,00013 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ผูส้งูอายทุี
เขา้ร่วม
โครงการ

เกดิจติอาสา
พัฒนา
ผูส้งูอายทุมีี
ประสทิธภิาพ

สํานัก
ปลัดฯ

29

10,000

โครงการ จัด
การศกึษาสําหรับ
เด็กดอ้ยโอกาส
แบบมสีว่นรว่ม ของ
องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถนิ

เพอืใหเ้ด็ก
พกิารไดรั้บ
โอกาส
ทาง
การศกึษา
อยา่งทัวถงึ

เด็กพกิารและ
เด็กดอ้ยโอกาส
ในเขตอําเภอ
แมส่ะเรยีงและ
สบเมย

10,000 10,000

ชุมชนครสิเตยีน

10,00014 รอ้ยละของ
เด็กพกิาร
และเด็ก
ดอ้ย
โอกาส
ไดรั้บ
การศกึษา
อยา่งทวัถงึ

เด็กพกิารและ
ดอ้ยโอกาส
ไดร้ับ
การศกึษา
พัฒนา
คณุภาพชวีติ
ทดีขีนึ

สํานัก
ปลัดฯ

25

10,000

โครงการ วนัสตรี
สากล

เพอืสง่เสรมิ
ศักยภาพสตรี
ไทย

องคก์รสตรใีน
เขตเทศบาล

10,000 10,000 10,000

เทศบาลฯ

15 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
ดําเนนิการ
โครงการ

สตรมีบีทบาท
มากขนึ

สํานัก
ปลัดฯ

32

10,000

โครงการ สง่เสรมิ
ศักยภาพแมแ่ละเด็ก

เพอืสง่เสรมิ
กจิกรรมแม่
และเด็ก

แมแ่ละเด็กใน
เขตเทศบาล
ตําบลแมส่ะเรยีง

10,000 10,000

เทศบาลฯ

16 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
ดําเนนิการ
โครงการ

เสรมิสรา้ง
ความรักและ
สายใจ
ครอบครัว

สํานัก
ปลัดฯ

27

10,000



แบบ ผ.02

โครงการ พัฒนา
คณุภาพ ชวีติสตร ี
เทศบาลตําบลแมส่ะ
เรยีง

เพอืพัฒนา
คณุภาพชวีติ
สตรี

กลุม่สตรใีนเขต
เทศบาลตําบล
แมส่ะเรยีง

15,000 15,000 15,000

เทศบาลฯ

15,00017 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
ดําเนนิการ
โครงการ

สตรไีดท้ราบ
สทิธติา่งๆ
ของสตรทีพีงึ
ไดร้ับการดแูล
จากรัฐ

สํานัก
ปลัดฯ

34

15,000

โครงการ พัฒนา
คณุภาพชวีติ
สําหรับผูส้งูอายุ
และผูพ้กิาร

เพอืใหก้าร
สงเคราะห์
ผูส้งูอายแุละ
ผูพ้กิารที
จําเป็นตอ้งใช ้
อปุกรณ์

ผูส้งูอายแุละผู ้
พกิารในชมุชน
ทกุชมุชน

20,000 20,000 20,000

ชุมชนมงคลทอง

20,00018 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
ดําเนนิการ
โครงการ

ผูส้งูอายแุละ
ผูพ้กิาร
สามารถใช ้
ชวีติประจําวัน
ไดป้กตสิขุ

สํานัก
ปลัดฯ

40

20,000

โครงการพัฒนา
คณุภาพชวีติคน
พกิาร

เพอืสง่เสรมิ
และพัฒนา
คณุภาพชวีติ
คนพกิาร

คนพกิารในเขต
เทศบาลและ
ศนูยพ์ัฒาคน
พกิารชมุชนครสิ
เตยีนไดร้ับการ
พัฒนา

50,000 50,000

ชุมชนครสิเตยีน

50,00019 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
ดําเนนิการ
โครงการ

ผูพ้กิารและ
ผูด้แูลเกดิการ
ไดม้ชีวีติความ
เป็นอยู่ทดีี
ตามอัตภาพ
และมคีวามสขุ

สํานัก
ปลัดฯ

43

50,000

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชนแผนงาน :

ที ชอืโครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมายและ
ผลผลติ

2562 2563 2564

งบประมาณ

2561

kpi ผลทคีาดวา่จะ
ไดร้บั

ผูร้บัผดิ
ชอบ

2565

โครงการ ตัดเย็บ
เสอืไตประยกุต์

เพอืสง่เสรมิ
อาชพีสรา้ง
รายไดใ้หก้บั
สมาชกิ

ตดัเย็บเสอืไต
ประยตุ ์จําหน่าย
 สรา้งรายได ้

20,000

ชุมชนบา้นโป่งนอก

20 รอ้ยละ
ของระดับ
รายไดท้ี
เพมิขนึ
ของสมาชกิ

สรา้งรายได ้
ใหก้บัสมาชกิ
กลุม่ตัดเย็บ
เสอืไตปุ่ ง

สํานัก
ปลัดฯ

16

โครงการ ฝึกอบรม
การทําผลไมแ้ปรรปู

เพอืใหค้วามรู ้
ดา้นการแปร
รปูผลไม ้

ฝึกอบรมให ้
ความรูด้า้นการ
แปรรปูผลไมแ้ก่
สมาชกิใน
ชมุชนและ
ผูส้นใจ

10,000

ชุมชนบา้นโป่งใน

21 ระดับ
ความ
ความรู ้
ของผูเ้ขา้
รับการ
ฝึกอบรม

สามารถนํา
ความรูไ้ป
สรา้งอาชพี
เสรมิ และ
รวมกลุม่
อาชพีได ้

สํานัก
ปลัดฯ

12

โครงการ การเรยีนรู ้
เศรษฐกจิพอเพยีง

เพอืสง่เสรมิ
การเรยีนรู ้
เศรษฐกจิ
พอเพยีงสูก่าร
สรา้งงานสรา้ง
รายได ้

ทําแปลงสาธติ
เศรษฐกจิ
พอเพยีงเพอื
ศกึษาและหา
รายได ้

10,000

ชุมชนมสุลมิ

22 ระดับ
ความรู ้
ของผูเ้ขา้
รวม
โครงการ

ผูเ้ขา้รว่ม
โครงการ
ไดร้ับความรู ้
และนําไปเป็น
แนวทางใน
การประกอบ
อาชพี

สํานัก
ปลัดฯ

10



แบบ ผ.02

โครงการ งาน
ประดษิฐจ์ากศลิปะ
ตอ้งดอกสงักะสี

เพอืใหค้วามรู ้
แกส่มาชกิใน
ชมุชน 
สามารถนําไป
ประกอบ
อาชพีได ้

อบรมใหค้วามรู ้
ดา้นการดษิฐ์
ของทรีะรกึ 
จากศลิปะการ
ตอ้งดอกสงักะสี

ชุมชนบา้นโป่งนอก

23 รอ้ยละ
ของผูเ้ขา้
รับการ
ฝึกอบรมมี
ความรู ้
และ
ทักษะ
นําไป

ผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรม
สามารถนําไป
ประกอบ
อาชพีได ้

สํานัก
ปลัดฯ

37

20,000

โครงการ ทําผลไม ้
แปรรปู

เพอืรวมกลุม่
สรา้งรายได ้
เสรมิใหก้บั
สมาชกิ

เพอืรวมกลุม่
ผลติสนิคา้
ผลไมแ้ปรรูป
จําหน่าย

20,000

ชุมชนบา้นทุง่

24 มรีายได ้
จากการ
ขายหรอื
การผลติ
สนิคา้

สามารถสรา้ง
งาน สรา้ง
รายไดอ้ย่าง
ยังยนื

สํานัก
ปลัดฯ

15

โครงการ ฝึกอบรม
การจัดดอกไมแ้หง้

เพอืใหค้วามรู ้
 และสง่เสรมิ
อาชพีใหก้ับ
คนในชมุชน

ฝึกอบรมใหก้บั
สมาชกิใน
ชมุชนครสิเตยีน
และผูท้สีนใจ

ชุมชนครสิเตยีน

25 ระดับ
ความรู ้
ของผูเ้ขา้
รับการ
ฝึกอบรม

สามารถตอ่
ยอดไปทํา
เป็นอาชพี 
หรอื รวมกลุม่
อาชพีได ้

สํานัก
ปลัดฯ

22

10,000

โครงการเลยีงแกะ
ขน

เพอืรวมกลุม่
สรา้งรายได ้
จากการเลยีง
แกะเพอืตดัขน

เลยีงแกะเพอื
ตดัขนไป
จําหน่ายสรา้ง
รายไดใ้หแ้ก่
สมาชกิ

ชุมชนมสุลมิ

26 รอ้ยละ
ของ
รายไดท้ี
เพมิขนึ
ของกลุม่

สมาชกิทเีขา้
ร่วมโครงการมี
รายไดเ้พมิขนึ

สํานัก
ปลัดฯ

41

30,000

โครงการ เพาะเห็ด
ฟาง

เพอืสง่เสรมิ
อาชพีการ
เพาะเห็ดฟาง
สรา้งรายได ้

สมาชกิเขา้รว่ม
โครงการ
สามารถเพาะ
เห็ดฟางได ้

ชุมชนบา้นโป่งนอก

27 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
ดําเนนิการ
โครงการ

สมาชกิทเีขา้
ร่วมมรีายได ้
เพมิขนึ

สํานัก
ปลัดฯ

20

20,000

โครงการ ลกูเนยีง
เชอืม เพอืเศรษฐกจิ

เพอืสง่เสรมิ
อาชพีในชมุชน

จัดทํา
ผลติภัณฑล์กู
เนยีงเชอืม
จําหน่าย

ชุมชนมสุลมิ

10,00028 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ทเีขา้ร่วม
โครงการ

สมาชกิกลุม่มี
ความรูใ้น
การทําลกู
เนยีงเชอืม
และสรา้ง
รายได ้

สํานัก
ปลัดฯ



แบบ ผ.02

โครงการ 
เศรษฐกจิพอเพยีง 
เกษตรพอเพยีง

สง่เสรมิอาชพี
เศรษฐกจิ
พอเพยีง

จัดทําแปลง
สาธติเกษตร
และเลยีงสัตว์

10,000

ชุมชนครสิเตยีน

10,00029 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ในการ
ดําเนนิการ
โครงการ

เป็นแหลง่
เรยีนรู ้สรา้ง
อาหารและ
รายได ้

สํานัก
ปลัดฯ

18

โครงการ อบรม
การทําของชํารว่ย

เพอืใหค้วามรู ้
ดา้นการทํา
ของชํารว่ย

ฝึกอบรมให ้
ความรูแ้ก่
สมาชกิในชมุชน
 และผูท้สีนใจ

ชุมชนครสิเตยีน

30 ระดับ
ความรู ้
ของผูเ้ขา้
รับการ
ฝึกอบรม

สามารถตอ่
ยอดไปทํา
เป็นอาชพี 
หรอื รวมกลุม่
อาชพีได ้

สํานัก
ปลัดฯ

23

10,000

โครงการ อบรม
อนุรักษ์ขนมโบราณ

เพอืสรา้ง
ความรุแ้ละ
อนุรักษ์ขนม
โบราณ

ใหค้วามรู ้
สมาชกิใน
ชมุชนทสีนใจ

ชุมชนบา้นทุง่

20,00031 มรีายได ้
จากการ
ขายหรอื
การผลติ
สนิคา้

ผูผ้า่นการ
ฝึกอบรม
สามารถนํา
ความรูไ้ปใช ้
ในการ
ประกอบ
อาชพีตอ่ไป

สํานัก
ปลัดฯ

39

20,000

โครงการ อบรม
อนุรักษ์ขนมพนืบา้น

เพอืสรา้ง
ความรุแ้ละ
อนุรักษ์ขนม
พนืบา้น

ใหค้วามรู ้
สมาชกิใน
ชมุชนทสีนใจ

ชุมชนบา้นทุง่

32 มรีายได ้
จากการ
ขายหรอื
การผลติ
สนิคา้

ผูผ้า่นการ
ฝึกอบรม
สามารถนํา
ความรูไ้ปใช ้
ในการ
ประกอบ
อาชพีตอ่ไป

สํานัก
ปลัดฯ

36

20,000

โครงการ ทอผา้
กะเหรยีง

สรา้งรายได ้
เสรมิใหก้บั
ครอบครัวตาม
แนว
เศรษฐกจิ
พอเพยีง

สมาชกิกลุม่ทอ
ผา้กะเหรยีง
กลุม่ใหม ่ปักลกู
เดอืย

10,000

ชุมชนครสิเตยีน

33 มรีายได ้
จากการ
ขายหรอื
การผลติ
สนิคา้

ประชาชนใน
กลุม่ความรู ้
ดา้น
การเกษตร
พอเพยีงเพอื
การยังชพี

สํานัก
ปลัดฯ

11

โครงการ อบรมทํา
ไมก้วาดดอกหญา้
และทางมะพรา้ว

เพอืสรา้ง
อาชพีและ
รายไดใ้หก้บั
สมาชกิ

รวมกลุม่จัดทํา
ไมก้วาดดอก
หญา้และไม ้
กวาด
ทางมะพรา้ว
จําหน่าย

10,000

ชุมชนบา้นโป่งใน

10,00034 มรีายได ้
จากการ
ขายหรอื
การผลติ
สนิคา้

ประชาชนมี
รายไดเ้พมิขนึ

สํานัก
ปลัดฯ

19



แบบ ผ.02

โครงการ ผักสวน
ครัวรัวกนิได ้

เพอืสง่เสรมิ
อาชพีและลด
รายจ่ายใหก้บั
ประชาชน

ทําแปลงสาธติ
ปลกูผักสวนครัว
รวักนิได ้

10,000 10,000

ชุมชนมงคลทอง

10,00035 รอ้ยละ
ของการ
ลด
รายจ่าย
ของ
ประชาชน
ทเีขา้ร่วม
โครงการ

สมาชกิกลุม่
สามารถสรา้ง
รายไดแ้ละลด
รายจ่ายใน
ครัวเรอืนได ้

สํานัก
ปลัดฯ

14

โครงการ อบรมตดั
เสอืไต ประยกุต์
ผา้ลกูไม ้

เพอืสง่เสรมิ
อาชพีและ
สรา้งรายได ้
ใหก้บัชมุชน

เป็นพัฒน
ศกัยภาพกลุม่
อาชพีตัดเสอื
ไตบา้นโป่งนอก

20,000

ชุมชนบา้นโป่งนอก

20,00036 มรีายได ้
จากการ
ขายหรอื
การผลติ
สนิคา้

กลุม่มี
ผลติภัณฑ์
มาตรฐานและ
สรา้งรายได ้
ใหก้บัสมาชกิ

สํานัก
ปลัดฯ

38

แผนงานงบกลางแผนงาน :

ที ชอืโครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมายและ
ผลผลติ

2562 2563 2564

งบประมาณ

2561

kpi ผลทคีาดวา่จะ
ไดร้บั

ผูร้บัผดิ
ชอบ

2565

โครงการ กองทนุ
สวสัดกิารชมุชน

สนับสนุน
กองทนุ
สวัสดกิาร
ชมุชน

กองทนุสวสัดิ
การชมุชนใน
เขตเทศบาล

80,000 80,000 80,000

ชุมชนมงคลทอง

80,00037 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
ดําเนนิการ
โครงการ

มกีองทนุ
สวสัดกิาร
ชมุชนทมีี
ประสทิธภิาพ

งบกลาง

44

80,000

7,175,000 315,000 345,000 12,340,000
รวมงบประมาณ:

2562 2563 25642561

480,000

2565



รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถนิ (พ.ศ. 2561-2565)

สําหรบั โครงการทเีกนิศกัยภาพ เทศบาลตาํบลแมส่ะเรยีง

แบบ ผ.02/1

5 การพฒันาดา้นโครงสรา้งพนืฐานอยา่งทวัถงึ เพอืยกระดบัคณุภาพชวีติ เศรษฐกจิ และสง่เสรมิการทอ่งเทยีวยุทธศาสตร์

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที 1. การยกระดบัและพฒันาการทอ่งเทยีวใหม้คีณุภาพและยงัยนื
ข.ยทุธศาสตรก์ารพฒันา อปท ในเขตจงัหวดั 1.การพฒันาระบบโครงการสรา้งพนืฐานและสาธารณูปโภค

แผนงานเคหะและชุมชนแผนงาน :

ที ชอืโครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมายและ
ผลผลติ

2562 2563 2564

งบประมาณ

2561

kpi ผลทคีาดวา่จะ
ไดร้บั

ผูร้บัผดิ
ชอบ

2565

โครงการ พัฒนา
ระบบไฟฟ้ารางทอ่
ใตด้นิพรอ้มตดิตัง
เสาโคมไฟสาย
วฒันธรรมทอ้งถนิ

เพอืปรับปรงุ
ภมูทิัศนใ์ห ้
สวยงามและ
สง่เสรมิการ
ทอ่งเทยีว

ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าวางทอ่ใต ้
ดนิพรอ้มโคม
ไฟแบบลา้นนา
ตะวนัตก

50,000,000

เทศบาลฯ

1 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
ดําเนนิการ
โครงการ

ภมูทิัศน์
สวยงาม
สง่เสรมิการ
ทอ่งเทยีวํา
เภอแมส่ะเรยีง

กองชา่ง50,000,000

โครงการ ตดิตัง
กลอ้ง CCTV

เพอืความ
ปลอดภัยของ
พนีอ้ง
ประชาชน

บา้นลุม่ 2 จดุ 
สะพานวดัจอง
คํา 4 จดุ  วดั
ชยัลาภ 2  สดุ
เขต 2 จดุ แยก
หอ้งสมดุ 4  
หนา้เรอืนจํา 2

ชุมชนจองคาํ

1,000,0002 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
ดําเนนิการ
โครงการ

ประชาชน
ไดร้ับความ
ปลอดภัยใน
ชวีติทรัพยส์นิ

กองชา่ง

7

1,000,000

โครงการ ปรับปรุง
ระบบสัญญาณไฟ
จราจรในเขต
เทศบาลฯ

เพอืปรับปรงุ
ระบบ
การจราจรให ้
ดขีนึ

ปรับปรุงระบบ
การจราจร ใน
เขตเทศบาลฯ 
บรเิวณสแียก
หอ้งสมดุ
ประชาชน

1,000,000 1,000,000 1,000,000

เทศบาลฯ

1,000,0003 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
ดําเนนิการ
โครงการ

ป้องกนัและ
ลดอบุัตเิหตุ
ทางการจราจร
 การจราจร
สะดวกรวดเร็ว

กองชา่ง

2

1,000,000

โครงการ ตดิตัง
ไฟฟ้าสาธารณะ
ถนนวยัศกึษาจาก
เทศบาลตําบลแมส่ะ
เรยีงถงึสะพาน
เชอืมตอ่ตําบลแมค่ง

เพอืความ
สวา่งและ
ความ
ปลอดภัยของ
พนีอ้ง
ประชาชนใน
การสัญจร

ตดิตงัดวงโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ
 จํานวน 40 จดุ

1,000,000 1,000,000 1,000,000

ชุมชนจองคาํ

1,000,0004 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ทใีชบ้รกิาร

ประชาชน
ทังตําบลแมส่ะ
เรยีง และ
ตําบลแมค่ง
ไดร้ับ
ประโยชนใ์น
การสัญจรไป
มาอยา่ง

กองชา่ง

5

1,000,000

โครงการ กอ่สรา้ง
อาคารเอนกประสงค์
เพอืการเรยีนรู ้
เยาวชน

เพอืสรา้งเป็น
สถานที
เรยีนรูส้ําหรับ
เยาวชน

กอ่สรา้งอาคาร
เอนกประสงค์
จํานวน 1 หลงั

1,000,000 1,000,000 1,000,000

ชุมชนจองคาํ

1,000,0005 รอ้ยละ
ของความ
พงึพอใจ
ของ
ประชาชน
ตอ่การ
ใหบ้รกิาร
ของ

อาคาร
เอนกประสงค์
สามารถใชจ้ัด
กจิกรรมของ
เยาวชนและ
ชมุชน

กองชา่ง

1

1,000,000



แบบ ผ.02/1

โครงการ กอ่สรา้ง
ถนน จากศาลาหาง
เวยีง ถงึ สะพานนํา
แมส่ะเรยีง

เพอืการสัญจร
ไปมาได ้
สะดวกยงิขนึ

ถนนระยะทาง
ประมาณ 500 ม.

3,000,000 3,000,000 3,000,000

ชุมชนมงคลทอง

3,000,0006 ระดับ
ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน
ตอ่การ
ดําเนนิการ
โครงการ

การสัญจรไป
มาสะดวกสบาย

กองชา่ง

3

3,000,000

6,000,000 6,000,000 56,000,000 7,000,000
รวมงบประมาณ:

2562 2563 25642561

57,000,000

2565



บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลตําบลแมสะเรียง

2565

งบประมาณ

2561 256425632562

เปาหมายและผลผลิตวัตถุประสงคหมวด ประเภทแผนงาน
ผูรับผิดชอบ

ผ. ๐๓

แผนงานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ คอมพิวเตอร 8,800 11,000 12,800 5,300 สํานักปลัดฯรวม:

4,300เคร่ืองปร้ินเตอร แบบหมึกฉีด พรอมติดต้ังแทงค 

จํานวน 1 เคร่ือง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

4,500อุปกรณเก็บขอมูล External Harddisk  จํานวน 3 

เคร่ือง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

5,700อุปกรณกระจายสัญญาณ ไรสาย Access Point  

แบบที่ 1

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

2,500 11,400 2,500เคร่ืองสํารองไฟ 800 vaเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

2,800 2,800ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประเภท จอภาพ LED  19"เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

1,400เคร่ืองอาน smart Cardเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

ครุภัณฑ ยานพาหนะและขนสง 50,000 50,000 50,000 1,338,000 50,000รวม:

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000ครุภัณฑยายพาหนะและขนสงอื่นๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

หนา 1 จาก 8



2565

งบประมาณ

2561 256425632562

เปาหมายและผลผลิตวัตถุประสงคหมวด ประเภทแผนงาน
ผูรับผิดชอบ

ผ. ๐๓

1,288,000รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

ครุภัณฑ สํานักงาน 85,900 50,000 16,400 สํานักปลัดฯรวม:

5,000โตะทํางาน ระดับปฏิบัติการ-ชํานาญการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

56,000 28,000เคร่ืองปรับอากาศ  24,000 btu จํานวน 3  ตัว  ป 

62 จํานวน 2 ตัว  ป 63 จํานวน 1  ตัว

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

11,000 11,000 5,500ตูเก็บเอกสาร แบบสองบาน จํานวน 4 ตัว ป 62  

จํานวน 2 ตัว ป 63 จํานวน 2 ตัว ป 64 จํานวน 1 

ตัว

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

7,900 7,900ตูเก็บเอกสาร ส่ีล้ินชัก  จํานวน 3 ตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

4,000 3,000เกาอี้ระดับอํานวยการ จํานวน 2 ตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

7,000 3,000 3,000เกาอี้ระดับปฏิบัติการ-ชํานาญการ  ป 62 จํานวน 3

 ตัว  ป 63 จํานวน 1 ตัว  ป 64 จํานวน 1 ตัว

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร สํานักปลัดฯ 9,000 5,000 35,000รวม:

5,000กระดานไวทบอรดแบบฟลิบซารตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

5,000เคร่ืองบันทึกเสียงดิจิตอล จํานวน 1 เคร่ืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

9,000เคร่ืองเสียงสนาม  เคล่ือนที่ได 1  ตัว พรอม

ไมโครโฟน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

หนา 2 จาก 8



2565

งบประมาณ

2561 256425632562

เปาหมายและผลผลิตวัตถุประสงคหมวด ประเภทแผนงาน
ผูรับผิดชอบ

ผ. ๐๓

35,000เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ขนาด 3500 ansi  

จํานวน 1 เคร่ือง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

งานบริหารงานคลัง

ครุภัณฑคอมพิวเตอรกองคลัง 5,300 5,300 34,000 5,300 กองคลังรวม:

2,800 2,800 2,800 2,800ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประเภท จอภาพ LED  19"เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

2,500 2,500 2,500 2,500เคร่ืองสํารองไฟ 800 va  จํานวน 3 เคร่ืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

ครุภัณฑเตนท 160,000 60,000 กองคลังรวม:

160,000เตนทผาใบทรงโคง ขนาดกวาง 4 เมตร  ยาว 8 

เมตร เสาสูง 2.40 เมตร จํานวน 7 หลัง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

ครุภัณฑสํานักงานกองคลัง 118,000 158,000 51,200 30,000 28,000 กองคลังรวม:

6,000ตูสองชั้น 20 ชองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

5,200เกาอี้ โซฟา ชุดรับแขกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

60,000 40,000โตะพับเหล็กเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

30,000 30,000 30,000เกาอี้หองประชุมสัมมนา 200 ตัว ปละ 50 ตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

40,000เกาอี้พลาสติก จํานวน 200 ตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

56,000 28,000เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดติดผนัง  

24000 BTU  จํานวน 3 ตัว

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

หนา 3 จาก 8



2565

งบประมาณ

2561 256425632562

เปาหมายและผลผลิตวัตถุประสงคหมวด ประเภทแผนงาน
ผูรับผิดชอบ

ผ. ๐๓

50,000เคร่ืองถายเอกสาร ระบบดิจิตอลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

3,000พัดลมเพดาน  2 ตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

9,000พัดลมติดพนัง 6 ตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

10,000เกาอี้มาหินออน จํานวน 50 ตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

ครุภัณฑ ดับเพลิง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สํานักปลัดฯรวม:

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000สายฉีดน้ํา รถดับเพลิงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ สํานักปลัดฯ 66,200 66,200 66,200 66,200 สํานักปลัดฯรวม:

60,000 60,000 60,000เคร่ืองรับวิทยุ (วิทยุส่ือสาร) ชนิดมือถือ 15 เคร่ือง 

ปละ 5 เคร่ือง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

6,200 6,200 6,200เคร่ืองบันทึกเสียง  จํานวน 1 เคร่ืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

แผนงานการศึกษา

งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา

ครุภัณฑคอมพิวเตอรกองการศึกษา 21,000 5,300 5,300 5,300 5,300 กองการศึกษารวม:

21,000เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับประมวลผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

2,800 2,800 2,800ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประเภท จอภาพ LED  19"เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

หนา 4 จาก 8



2565

งบประมาณ

2561 256425632562

เปาหมายและผลผลิตวัตถุประสงคหมวด ประเภทแผนงาน
ผูรับผิดชอบ

ผ. ๐๓

2,500 2,500 2,500เคร่ืองสํารองไฟ 800 va จํานวน 3 เคร่ืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

ครุภัณฑสํานักงานกองการศึกษา 112,000 9,500 กองการศึกษารวม:

112,000เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดติดผนัง  

24000 BTU

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

5,500 5,500 5,500โตะผูอํานวยการกอง 1 ตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

4,000 4,000 4,000เกาอี้ระดับอํานวยการ 1 ตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ครุภัณฑคอมพิวเตอรกองสาธารณสุขฯ 20,300 5,300 5,300 5,300 2,500 กองสาธารณสุขฯรวม:

16,000คอมพิวเตอรโนตบุคสํานักงาน จํานวน 1 เคร่ืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

4,300เคร่ืองปร้ินเตอร ชนิดหมึกฉีด พรอมติดตั้งแทงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

2,800 2,800 2,800ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประเภท จอภาพ LED  19"เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

2,500 2,500 2,500 2,500เคร่ืองสํารองไฟ 800 va จํานวน 3 เคร่ืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ครุภัณฑกอสราง 21,000 กองชางรวม:

21,000เคร่ืองตบดิน จํานวน 1 เคร่ือง (ช้ือในปใดปหนึ่ง ที่

งบประมาณเพียงพอ)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

หนา 5 จาก 8



2565

งบประมาณ

2561 256425632562

เปาหมายและผลผลิตวัตถุประสงคหมวด ประเภทแผนงาน
ผูรับผิดชอบ

ผ. ๐๓

ครุภัณฑคอมพิวเตอรกองชาง 5,800 17,100 5,300 2,500 กองชางรวม:

5,800 11,800เคร่ืองสํารองไฟ 1kva  จํานวน 3 เคร่ืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

2,500 2,500 2,500เคร่ืองสํารองไฟ 800 vaเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

2,800 2,800 2,800ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประเภท จอภาพ LED  19"เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร กองชาง 9,500รวม:

9,500ครุภัณฑ จอโปรเจคเตอรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

ครุภัณฑจราจร 20,000 25,000 25,000 25,000 กองชางรวม:

20,000ปายหยุดตรวจสามเหล่ียม 2 ปายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

25,000 25,000 25,000แผงกั้นจราจร จําวน  20 แผงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

ครุภัณฑไฟฟา และวิทยุกองชาง 35,500 40,000 51,250 10,000รวม:

1,950คีมย้ําหางปลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

9,000วิทยุส่ือสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

35,500เคร่ืองเสียงพรอมอุปกรณ สําหรับงานสุสานกลางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

30,000เคร่ืองเสียงพรอมอุปกรณ สําหรับหอกระจายขาว  

หมู 2 และ หมู 12  ต.บานกาศ จํานวน 2 จุด

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

หนา 6 จาก 8



2565

งบประมาณ

2561 256425632562

เปาหมายและผลผลิตวัตถุประสงคหมวด ประเภทแผนงาน
ผูรับผิดชอบ

ผ. ๐๓

30,300เคร่ืองโปรเจกเตอรหองประชุมเทศบาลขนาด 3500

 ansi  จํานวน 1 เคร่ือง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

10,000 10,000 10,000 10,000ชุดไมโครโฟนไรสายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง กองชาง 35,000 35,000 35,000 กองชางรวม:

35,000 35,000รถจักรยานยนต 110 CC  จํานวน 1 คันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

ครุภัณฑสํานักงานกองชาง 7,900 45,100 63,000 20,900 กองชางรวม:

7,900 7,900ตูเก็บเอกสาร ส่ีล้ินชัก  จํานวน 2 ตูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

42,300ครุภัณฑเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 32,000 BTU 

จํานวน 1 เคร่ือง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

2,800ผัดลมโคจรติดผนัง (มอก) 2 ตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

3,500 3,500เกาอี้ระดับปฏิบัติการ  จํานวน  2 ตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

4,000 4,000เกาอี้ระดับชํานาญการ จํานวน 2 ตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

50,000เคร่ืองถายเอกสารระบบดิจิตอล 1 เคร่ืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

5,500 5,500ตูเก็บเอกสาร แบบสองบาน จํานวน 2 ตูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

เครื่องออกกําลังกายกลางแจง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000รวม:

100,000จัดซ้ือครุภัณฑเคร่ืองออกกําลังกายกลางแจง 

สําหรับสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรต์ิฯ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

หนา 7 จาก 8



2565

งบประมาณ

2561 256425632562

เปาหมายและผลผลิตวัตถุประสงคหมวด ประเภทแผนงาน
ผูรับผิดชอบ

ผ. ๐๓

งานสวนสาธารณะ

ครุภัณฑการเกษตร 59,000 59,000 9,500 59,000 กองสาธารณสุขฯรวม:

59,000 59,000 59,000เคร่ืองพนหมอกควัน  2 เคร่ืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

9,500เคร่ืองตัดหญาสะพายไหลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

ครุภัณฑงานบานงานครัว 9,500 9,500 9,500 กองสาธารณสุขฯรวม:

9,500 9,500 9,500เคร่ืองตัดหญาสะพายไหลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

13,000เคร่ืองตัดหญาแบบเข็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 1,000,000 กองสาธารณสุขฯรวม:

1,000,000รถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) 1 คันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

หนา 8 จาก 8



ส่วนที่ 5 
การติดตามและประเมนิผล 

 
1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  และ
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
2.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการติดตามผลการด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน / โครงการ เทศบาลต าบลแม่สะเรียงมีการ 
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลเพื่อตรวจสอบผลการด าเนินงานที่ผ่านมา โดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด  6  การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ 
  ข้อ 38 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประกอบด้วย   
  (1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 3 คน 
  (2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน 
  (3)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน 
  (4)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน 
  (5)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคน ท าหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการ และกรรมการ
อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการ  ของคณะกรรมการ 
  ข้อ  39  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น  

ผู้บริหารท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล



แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  อย่างน้อย ปี ละ  1 ครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้    ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า  30  วัน   

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือ คณะท างาน   เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 
 การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 

การก าหนดขั้นตอนในการติดตามผลการด าเนินกิจกรรมของแผนงาน / โครงการ  
มี  3  ขั้นตอน  ดังนี้ 

1) การจัดท าแผนการด าเนินงานโครงการ  ประกอบด้วย 
1.1) การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแผน / โครงการ   

- ก าหนดกิจกรรมหลัก ๆ ที่ต้องจัดท าเพ่ือให้โครงการแล้วเสร็จ 

- เรียงล าดับกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการ  ตามล าดับก่อน – หลัง 

- ประมาณเวลาที่จะต้องด าเนินการในแต่ละกิจกรรม 

- พิจารณางบประมาณในโครงการ  โดยพิจารณาเป็นรายกิจกรรม 
1.2) การจัดท าตารางการติดตามและควบคุมแผนงาน / โครงการของแต่ละ 

กิจกรรมหรือกิจกรรมทั้งหมด  โดยด าเนินการให้อยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณ 
2) การติดตามและควบคุมโครงการ 

ตรวจสอบผลการด าเนินการจริงของโครงการ  ในด้านระยะเวลาและงบประมาณ  
ตามตารางการติดตามและควบคุมโครงการที่ได้จัดท าไว้ โดยเปรียบเทียบกับระยะเวลาและงบประมาณ ที่ได้ก าหนดไว้
ในกิจกรรม  ทั้งนี้ได้ก าหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ  โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของแต่
ละโครงการ 

3) การรายงานผล 
น าเสนอข้อมูลที่ได้จากการติดตามและควบคุมโครงการ  ให้ผู้บริหารทราบถึง 

ความก้าวหน้าและปัญหา  อุปสรรคที่พบในการด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน / โครงการ 
 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท า
แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง 



วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี   
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  1  การประเมินผลการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  2  การประเมินผลตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  3  แบบติดตามผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

 (2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 

โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  1  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล 
แบบที่  2  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
 

 

http://www.dla.go.th/
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