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แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 

ของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง   อำเภอเทิง  จังหวดัเชียงราย 
 

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

ส่วนที่  1   
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ  
  1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล  (แผนที่ประกอบ)  
   เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  เป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น  ตั้งอยู่ในเขตตำบล
ปล้องอำเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย    พิกัด   พี.บี.  747147     ห่างจากที่ว่าการอำเภอเทิง ไปทางทิศ
ตะวันตกตามทางหลวงสาย  1020  บริเวณกิโลเมตรที่  51 – 53     ระยะทางประมาณ   13    กิโลเมตร  
ห่างจากจังหวัดเชียงรายประมาณ  51  กิโลเมตร โดยมีหมู่บ้านในเขตเทศบาล รวม  6  หมู่บ้าน  คือ  หมู่ที่  
3,4,5,7,10 และหมู่ท่ี 11   
อาณาเขต 
  ทิศเหนือ  ติดต่อกับบ้านป่ามื่น     หมู่ที่    9   ตำบลปล้อง 
  ทิศใต้   ติดต่อกับบ้านจำไฮ        หมู่ที่    2   ตำบลปล้อง 
  ทิศตะวันออก      ติดต่อกับบ้านปล้องส้าน  หมู่ที่  12   ตำบลปล้อง 
  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับบ้านสันป่าสัก  (เขต อบต. ปล้อง) 
              ตั้งอยู่เลขที่  999  หมู่  11  ตำบลบ้านปล้อง  อำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 

-  โทรศัพท์  ๐53 – 954-162 , ๐53 – 954-278   
-  โทรสาร  ๐53 – 954-278   
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แผนที่เขตเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
อำเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 
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  1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  
   เทศบาลตำบลบ้านปล้อง มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ   2.30  ตารางกิโลเมตร  หรือ 
1,437.5  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  0.27  ของเนื้อที่ในอำเภอเทิง  ลักษณะพ้ืนที่ของเทศบาลเป็นพ้ืนที่ราบ        
มีลำน้ำปล้องไหลผ่านตอนกลางเทศบาลโดยเริ่มจากอ่างเก็บน้ำขุนปล้องซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเทศบาล   
 
  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  
  -ฤดูร้อน ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ –กลางเดือนพฤษภาคม มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 27.1 
องศาเซลเซียส 
  -ฤดูฝน ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนตุลาคม เดือนที่มีฝนตกมากท่ีสุดคือ 
เดือนสิงหาคม 
  -ฤดูหนาว อยู่ในช่วงกลางเดือนตุลาคม – กลางเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 8.0 
องศาเซลเซียส   
ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแล้ง  
แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศา
เซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจ
เกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน 
ในเดือนกรกฎาคม  มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  ๙๐๐  มิลลิเมตร   

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคม  
นานราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศ
เย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ำสุด  ประมาณ  8 องศา    

 
  1.4 ลักษณะของดิน  
   ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินเหนียว   
 
  1.5  ลักษณะของแหล่งน้ำ 
   มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ  อุปโภค-บริโภค  ดังนี้ 
     ลำเหมืองลำน้ำปล้อง  ๑ แห่ง  
   สระน้ำ    1 แห่ง  (ประปาเทศบาล)  
   บ่อน้ำตื้นสาธารณะ  4 แห่ง  ได้แก่   
    หมู่ที่  4   จำนวน  1  บ่อ 
    หมู่ที่  5   จำนวน  2  บ่อ 
    หมู่ที่  11   จำนวน  1  บ่อ 
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     บ่อบาดาลสาธารณะ 6 แห่ง  ได้แก่ 
    หมู่ที่  5  จำนวน  1  บ่อ 
    หมู่ที่  10   จำนวน  2  บ่อ 
    หมู่ที่  11   จำนวน  3  บ่อ 
   ฝาย  3 แห่ง  ได้แก่ 
    หมู่ที่  5  จำนวน  1  ฝาย 
    หมู่ที่  10   จำนวน  1  ฝาย 
    หมู่ที่  11   จำนวน  1  ฝาย 
 
  1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้  
   ลักษณะของไม้และป่าไม้ในเขตเทศบาลตำบลบ้านปล้องไม่มี   เนื่องจากพ้ืนที่ โดย
ส่วนมากในเขตเทศบาลเป็นที่อยู่อาศัย  ป่าไม้จะอยู่นอกเขตเทศบาล  ในเขตเทศบาลจึงไม่มีไม้และป่าไม้ 

    
 2. ด้านการเมือง/การปกครอง  
  2.1 เขตการปกครอง  
    เขตการปกครองแบ่งออกเป็น   6   หมู่บ้าน 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หมายเหตุ 
3 บ้านปล้องใต้ นายสุบิน      เรือนมูล ผู้ใหญ่บ้าน 
4 บ้านปล้องเหนือ นายสุพัฒน์   เขตรักษา ผู้ใหญ่บ้าน 
5 บ้านปล้องตลาด นายเชาว์       อุนอ่อน ผู้ใหญ่บ้าน 
7 บ้านปล้องกลาง นายพล         ยัว่ยวน ผู้ใหญ่บ้าน 

10 บ้านสันป่าสัก นายดวงดี      ป้องคำ ผู้ใหญ่บ้าน 
11 ป้านป่าติ้วน้ำล้อม นายผ่าน       สุขสำราญ ผู้ใหญ่บ้าน 

   
  2.2 การเลือกตั้ง  
   เทศบาลได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านปล้อง  ทั้งเขตเทศบาลเป็น 
๑  เขตเลือกตั้ง  สมาชิกสภาออกเป็น  ๒  เขต ดังนี้ 

เขตเลือกตั้งท่ี  ๑  ประกอบด้วย    หมู่ที่  3,7,10       
เขตเลือกตั้งท่ี  ๒  ประกอบไปด้วย หมู่ที่  4,5,11   
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านปล้องส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและ

ประชาชนในเขตเทศบาลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองานเทศบาล เสนอแนะในกิจกรรมของ
เทศบาลในการดำเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาเทศบาลประชุมประชาคมแก้ไข
ปัญหาความยากจน ฯลฯ   
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  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  ครั้งล่าสุด (พ.ศ. ๒๕๕6)  วันที่เลือกตั้ง  02/02/2556 
   ประเภทการเลือกตั้ง  ผู้บริหารท้องถิ่น   

  -  จำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนน  3,403  คน 
  -  จำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน  2,647  คน   

   ประเภทการเลือกตั้ง  สมาชิกสภาท้องถิ่น  เขตเลือกตั้งที่  1 
  -  จำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนน  1,792  คน 
  -  จำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน  1,427  คน   

   ประเภทการเลือกตั้ง  สมาชิกสภาท้องถิ่น  เขตเลือกตั้งที่  2 
  -  จำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนน  1,609  คน 
  -  จำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน  1,217  คน   
 
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
เป็นการเลือกตั้งทั่วไป  ปี  2562  เมื่อวันที่  24  มีนาคม  2562 
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านปล้อง   
 

หน่วย/หมู่ ชาย หญิง รวมทั้งหมด 
น.1  หมู่  3 340 368 708 
น.2  หมู่  4 206 224 430 
น.3  หมู่  5 285 342 627 
น.4  หมู่  7 342 361 703 
น.5  หมู่  10 189 201 390 
น.6  หมู่  11 276 328 604 

รวม 1,638 1,824 3,462 
 
 3. ประชากร 
  3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร  
    

หมู่ 
 

ชื่อหมู่บ้าน 
ณ  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕62 

ครัวเรือน 
ประชากร 

ชาย หญิง รวม 
3 บ้านปล้องใต้ 303 409 424 833 
4 บ้านปล้องเหนือ 171 262 265 527 
5 บ้านปล้องตลาด 331 368 390 758 
7 บ้านปล้องกลาง 311 408 411 819 

10 บ้านสันป่าสัก 168 233 232 465 
11 ป้านปล้องน้ำล้อม 299 342 386 728 

รวม 1,583 2,022 2,108 4,130 
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ที ่

หมู่บ้าน 

จำนวนประชากรของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
(เปรียบเทียบย้อนหลัง 4 ปี) 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 25๖๐ พ.ศ. 25๖๑ พ.ศ. 25๖๒ 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย  หญิง  

1 บ้านปล้องใต้      หมู่ที่ 3 421 428 421 430 420 432 418 440 412 432 409 424 
2 บ้านปล้องเหนือ  หมู่ที ่4 261 260 262 269 271 267 271 263 264 267 262 265 
3 บ้านปล้องตลาด  หมู่ที ่ 5 362 399 357 402 363 398 360 389 373 393 368 390 
4 บ้านปล้องกลาง  หมู่ที ่ 7 428 418 413 412 418 417 416 412 405 411 408 411 
5 บ้านสันป่าสัก     หมู่ที ่ 10 238 225 240 223 246 229 244 228 233 231 233 232 
6 บ้านปล้องน้ำล้อม  หมู่ที ่11 355 392 353 393 347 391 348 390 342 388 342 386 

รวม 
2,065 2,123 2,048 2,129 2,065 2,134 2,057 2,122 2,029 2,122 2,022 2,108 

4,187 4,177 4,199 4,178 4,151 4,130 



7 
 

3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
 

 
 

จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง  แยกตามช่วงอายุ   
ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร  ณ  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2562 

 
 
 

หมู่บ้าน 
อายุ 0 – 5 ปี อายุ 6-12 อายุ 13-17 อายุ 18-25 

อายุ  
26-59 

อายุ  
60-100 

อายุ  
มากกว่า  
100 

รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง  
บ้านปล้องใต้      
หมู่ที่ 3 

27 21 28 22 14 19 26 42 228 215 86 105 - - 833 

บ้านปล้องเหนือ  
หมู่ที่ 4 

15 10 25 17 17 15 20 22 134 148 51 53 - - 527 

บ้านปล้องตลาด  
หมู่ที่  5 

11 14 33 18 28 17 39 39 195 203 62 99 - - 758 

บ้านปล้องกลาง  
หมู่ที่  7 

20 20 24 14 16 17 43 43 225 219 80 98 - - 819 

บ้านสันป่าสัก     
หมู่ที่  10 

17 10 17 8 11 11 15 23 128 132 45 48 - - 465 

ป้านปล้องน้ำ
ล้อม  หมู่ที่ 11 

21 14 29 20 16 23 32 36 170 202 74 91 - - 728 
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 4. สภาพทางสังคม   
  4.1 การศึกษา  
  การศึกษา  ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

ที ่
ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

และโรงเรียน 
ก่อนหน้า ณ  20 พฤษภาคม ๒๕62 

นักเรียน ครู นักเรียน ครู 
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 32 2 26 2 
2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 37 2 69 5 

รวม 69 4 88 5 
  
ข้อมูลการศึกษาของประชากรในเขตเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  (จปฐ. ปี ๒๕62) 

ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ไม่เคยศึกษา 39 58 97 
อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก 100 557 157 
ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษา 51 45 96 
จบชั้นประถมศึกษา 1,009 1,032 2,041 
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 256 225 481 
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 227 245 472 
จบชั้นอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 66 46 112 
จบชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 189 270 459 
จบสูงกว่าชั้นปริญญาตรี 11 12 23 

รวม 1,948 1,990 3,958 
 
  4.2 สาธารณสุข 
  ศูนย์บริการสาธารณสุข  จำนวน  1  แห่ง  ได้แก่  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปล้อง  
ผู้อำนวยการ  คือ  นางนิลปัทม์   ทิพวิชัย 
 
  4.3 อาชญากรรม 
   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ลำดับที่ ชื่อหน่วยงาน จำนวนบุคลากร พ้ืนที่รับผิดชอบ 

ปีก่อน ปีนี้ 
1 ชุดตู้ยามสายตรวจจราจร 2 2 เขตเทศบาล 
2 สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  13 13 เขตเทศบาล 

รวม 15 15  
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 4.4 ยาเสพติด  

 ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรเทิง  ได้แจ้ง
ให้กับเทศบาลทราบนั้น  พบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่
พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ  ประชาชน  หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วย
สอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  
การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่      
ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

 
  4.5 การสังคมสงเคราะห์  
  เทศบาลตำบลบ้านปล้องได้ดำเนินการด้านสังคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(๑) ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
(๒) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(3) ต้ังโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
(4) สงเคราะห์เครื่องกันหนาวปีละ  1  ครั้ง  ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว 
(5) สงเคราะห์เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมกรณีฉุกเฉินเป็นรายบุคคล  รายกลุ่ม 
(6) ส่งเสริมอาชีพให้แก่คนพิการ 
(7) ประสานส่งต่องานทะเบียนความพิการ       

.  (8) ส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว 
  (9) ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนพิการ 
  (10) ออกเยี่ยมเยือนดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน  (อผส.) 
  (11) การสงเคราะห์กายอุปกรณ์  เช่น  รถเข็น  ไม้เท้า ฯลฯ 
 
 5. ระบบบริการพื้นฐาน  
  5.1 การคมนาคมขนส่ง  
  - ถนนสายหลักท่ีติดต่อกับอำเภอลาดยางแล้วทั้งหมด 
   - ถนนเข้าหมู่บ้าน เป็นถนนลาดยาง  จำนวน      สาย 
   - ถนนเข้าหมู่บ้าน เป็นคอนกรีต  จำนวน       สาย 
   - ถนนเข้าหมู่บ้าน เป็นถนนอิฐบล็อก จำนวน   สาย 
   - ถนนเข้าหมู่บ้าน เป็นถนนลูกรัง  จำนวน   สาย 
   - ถนนในหมู่บ้าน  เป็นถนนคอนกรีตแล้ว   จำนวน  98 % 
 
  5.2 การไฟฟ้า  
   ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าเข้าถึง  98  % 
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  5.3 การประปา 
  มีครัวเรือนที่ใช้บริการน้ำประปา  เป็นกิจการของเทศบาล   จำนวน  1,270 ราย  ปริมาณ
  การใช้น้ำประปาจำนวนประมาณ  18,000   ลบ.ม.  /เดือน 
    
  5.4 โทรศัพท์  
   ประชาชนส่วนใหญ่ใช้บริการโทรศัพท์แบบเคลื่อนที่ 
 
  5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

 มีที่ทำการไปรษณีย์สาขาปล้อง   จำนวน  1   แห่ง   (รหัส 57230) 
  มีพนักงาน/บุรุษไปรษณีย์ รับ-ส่ง หรือการขนส่ง วัสดุ ครุภัณฑ์ บริการในพ้ืนที่ตำบลปล้อง 
  จำนวน  1  ราย 
 
 6. ระบบเศรษฐกิจ  
  6.1  การเกษตร  

  การเกษตรกรรม  ประชาชนร้อยละ  85  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เช่น  ปลูกข้าว  
ยางพารา   ทำไร่ข้าวโพด  ถั่ว  เห็ดฟาง  สวนผลไม้   เป็นต้น  ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  เป็นพ้ืนที่
ปลูกข้าว   ข้าวโพด  กระเทียม หอมแดง  และยางพารา  จะอยู่บริเวณรอบนอกของชุมชน  มีพ้ืนที่ประมาณ  
820.5  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  57.08 
 
  6.2 การประมง  
    ไม่มีการประมงในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
 
  6.3 การปศุสัตว์  
   -การเลี้ยงสุกร    จำนวน  -  ฟาร์ม 
   -การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่/เนื้อ  จำนวน  -  ฟาร์ม 
 
  6.4 การบริการ  
      -สถานบริการตัดผมชาย  จำนวน  2 แห่ง 
      -สถานบริการร้านเสริมสวย  จำนวน  11 แห่ง 
      -สถานบริการร้านอาหาร  จำนวน  7 แห่ง 
       
  6.5 การท่องเที่ยว   
    มีสถานที่ท่องเที่ยว  ได้แก่  วัด  จำนวน  3  วัด  ได้แก่ 
    วัดอภัย   สถานที่ตั้ง  หมู่ที่ 3  บ้านปล้องใต้ 
       วัดปงสนุก   สถานที่ตั้ง  หมู่ที่ 5  บ้านปล้องตลาด 
       วัดพระธาตุ   สถานที่ตั้ง  หมู่ที ่10 บ้านสันป่าสัก 
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  6.6 อุตสาหกรรม  
     -โรงงานอุตสาหกรรม   จำนวน  - แห่ง 
      -โรงเชื่อม    จำนวน  1  แห่ง 
      -โรงสี     จำนวน  3  แห่ง 
      -โรงผลิตน้ำดื่ม   จำนวน  1  แห่ง 
      -อู่ซ่อมรถ    จำนวน  3  แห่ง 
 
  6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
     -ตลาดสด/ตลาดชุมชน   จำนวน  3  แห่ง 
      -สถานบริการร้านค้าต่างๆ  จำนวน  38  แห่ง 
      -ปั้มน้ำมัน , ปั๊มหยอดเหรียญ  จำนวน   3 แห่ง 
      -กลุ่มอาชีพต่างๆ   จำนวน   3 แห่ง 
  6.8 แรงงาน  
       -ไม่มี- 
 
 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม   
  7.1 การนับถือศาสนา  
   -  วัด  จำนวน  3  แห่ง 
   -  นับถือศาสนาพุทธ  คิดเป็นร้อยละ  99 %  
   -  นับถือศาสนาคริสต์  คิดเป็นร้อยละ 1 % 
 
  7.2  ประเพณีและงานประจำปี  
   -  ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ      ช่วงเวลาจัดงาน  13 เมษายน  ของทุกปี 
   -  ประเพณีลอยกระทง            ช่วงเวลาจัดงาน  ขึ้น  15 ค่ำ เดือน 12  
         ของทุกปี 
   -  ประเพณีวันเข้าพรรษา       ช่วงเวลาจัดงาน  ขึ้น 15   ค่ำ เดือน  8  
    -  ประเพณีวันออกพรรษา     ช่วงเวลาจัดงาน   ขึ้น 15  ค่ำ เดือน 11 
    -  ประเพณีวันวิสาฃบูชา     ช่วงเวลาจัดงาน   ขึ้น 15  ค่ำ  เดือน 6 
 
  7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  
   - ภูมิปัญญาการจักสาน  หมอเมือง  หมอสู่ขวัญ   
   - ใช้ภาษาถ่ิน  ภาษาเหนือ (อู้กำเมือง) ในการติดต่อสื่อสาร   
 
  7.4  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
     สินค้าพ้ืนเมืองได้แก่  ชุดพ้ืนเมือง 
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 8. ทรัพยากรธรรมชาติ  
  8.1  น้ำ 

   ทรัพยากรน้ำ   ในพ้ืนใกล้เคียงเทศบาลตำบลบ้านปล้อง   มีอ่างเก็บน้ำขุนปล้องซึ่ง
เทศบาลใช้เป็นแหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา  เป็นสถานที่ที่ประชาชนทั้งในและนอกเขตเทศบาลใช้
ประโยชน์ทางการเกษตร   และเทศบาลมีสระกักเก็บน้ำ  เนื้อที่ประมาณ  10 ไร่  โดยใช้เป็นแหล่งน้ำดิบใน
การผลิตน้ำประปา อีกแห่งหนึ่ง 
 
  8.2  ป่าไม้  
    มีพ้ืนที่ป่าชุมชนบางส่วน 
 
  8.3  ภูเขา  
    มีแนวสันเขาเล็กๆก้ันแนวเขตทางทิศเหนือและทิศใต้ 
 
  8.4  ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ดี 
 
 9. อื่น ๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 
     - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

ส่วนที่  2   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้ เป็นไปตามที่
กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิธีการการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้ง
กำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดทำ ยุทธศาสตร์ช าติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือ
รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด 
ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายกำหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทนำ 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑ 
เป็นต้นมาได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็น
ประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อ
ได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่สำคัญ อาทิ 
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อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ำกว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ 
๖ .๐  ต่อปี ในช่วงเวลาเกือบ  ๖  ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุน
ภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถ
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ำ 
ขาดการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและ
สมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทาย
สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้าง
พ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่อง
คุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักท่ีทำให้ประเทศไทยยังคง
มีปัญหาความเหลื่อมล้ำในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับ 
การพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวาง 
กลยุทธ์ระยะยาวในการฟื้นฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา    
ยังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลือง
และเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหา
ของประชาชน ขณะที่ความม่ันคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง ลดความ
ขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ำ ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่น
สถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงาน
และวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่จะทำให้การพัฒนา
ประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัด
สวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการ
ขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงใน

ภูมิภาคและเป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ทำให้ปัญหาด้านเขตแดน
กับประเทศเพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้
ความสำคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่
อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับ
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ประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้  การขยายอิทธิพลและการเพ่ิม
บทบาทของประเทศมหาอำนาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอำนาจ หรือเกิดการย้ายขั้ว
อำนาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่
ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการกำหนดกฎ ระเบียบ 
ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่นำไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ  อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้าน
อาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน  ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ 
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยี
พันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด
เหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยทำให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมา
ขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มสำคัญที่จำเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและ
การลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้าง
ความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี  
๒๕๗๔ จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น
ประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ  เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อ
ทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการนำ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายสำคัญในระยะต่อไป 
   ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจทำให้เกิดความต้องการ
แรงงานต่างชาติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจำนวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะทำให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมี
ความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น  
โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือทำงานในทั่วทุกมุมโลก
สูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น  จึงอาจจะเป็นไปได้ที่
ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะ
แรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจทำให้การแย่งชิง
แรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น  ซึ่งจะยิ่งทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
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   นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรง
มากขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จำเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความม่ันคง
ด้านอาหารและน้ำ ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการ
สูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี  ระดับความ
รุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง  ๆ 
ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ทำให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความสำคัญและความสนใจจากนานา
ประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความ
มั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความสำคัญเพ่ิมมากข้ึนกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม
จะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ  ที่สำคัญ เช่น 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
   แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งใน
ส่วนของการจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคาม
และความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามท่ีใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ 
การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและ
บริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรค
ระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความสำคัญมากขึ้น  อาจ
นำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและ
รองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี  
โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ  โดยการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและ
ลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาด
งานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ำ  
ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่
ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง  วิถีชีวิตที่
เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น  ซึ่ง
ปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
   จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติ
ต่างๆข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก 
ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่
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เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการ
ดำเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน  โดยประเทศไทย
จำเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบ
การเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการ
สาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศ
ไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐาน
นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม  ภาคเกษตร
และภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และนำไปสู่การเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
   นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้าน
พลังงานและอาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการดำเนินชีวิตและธุรกิจ และการ
พัฒนาและขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  พร้อมกับการมีข้อกำหนดของ
รูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน  ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้
ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความสำคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานา
ประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต 
ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจำเป็นต้องสร้างความพร้อม
ในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ  ขณะเดียวกัน
ประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมี
เสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรัก
ความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จำเป็นต้องคำนึงถึงความ
สอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากข้ึน 
   ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการวาง
แผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาใน
การดำเนินงานเพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจำเป็นต้องกำหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้อง
บรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบน
พ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ  และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ 
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อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนใน
ระดับอื่น ๆ เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถดำเนินการได้อย่าง
มั่นคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือ
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของ
สถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มี
ความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของ
ชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงใน
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมี
ความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  มี
ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคม
มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมี
ความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออม
สำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมี
ความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความ
เข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้ งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมี
บทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำ
ธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไป
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ได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน  ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได ้และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและ
การฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากข้ึนและ
สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 
รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุก
ภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล  มี
เสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ

ความมั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ  

รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
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๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
(๔) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 

      ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

         ทรัพยากรมนุษย ์
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา

        ประเทศ 
๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๑) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง

และการจัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น

ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 
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๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ   
       ภาครัฐ 

(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ
ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำ 

นึกมีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดย

เสมอภาค 
  
 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทำขึ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมาก
ขึ้น โดยได้น้อมนำหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่อง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง 
เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและ
ยั่งยืน 
  ในการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทำบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่ง
เป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ 
นอกจากนั้น ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับ
ภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทำรายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการเชื่อมต่อ
กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้กำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  
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ขณะเดียวกัน ยังได้กำหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน  เพ่ือกำกับให้การ
พัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่สำคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

   ๓.๒. เป้าหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๒ มีทั้ งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ 
ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่ง

คั่ง และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

วิสัยทัศน์ 
  แผนพัฒนาฉบับที่ 12 ยังคงต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11 แผนฉบับที่ 12 ให้
ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนำไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยาว “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 
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   เป้าหมาย 
  การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
  1. เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5.0 
  2. ผลิตภัณฑ์มวลรวม ในประเทศต่อหัว ( GDP Per Capital) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมข้ึนเป็น 317,051 บาท (9,325 
ดอลลาร์ สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.)ต่อคนต่อปี 
  3. ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
  4. การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการส่า
งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 

 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 
  1. ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  2. การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
  3. สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
  การลดความเลื่อมล้ำในสังคม 
  1. การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน 
  2. บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
  การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  1. รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
  2. ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  3. เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  4. เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  5. มีการบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ำ 
 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
  1. การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
  2. ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
  3. มีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม 
แนวทางการพัฒนา 
  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
  1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
   พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย  และนวัตกรรม 
ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ 
รวมทั้ง สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดั น
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งานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณภัยโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา 
  2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
   สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากำลังคนและแรงงาน
ให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคม
อาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้
ขั้นพ้ืนฐานเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการ
เคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการ
ผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทำกรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและ 

ดำเนินธุรกิจท่ามกลางการดำเนินนโยบายและมาตรการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็น
เจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเอง
มากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและ
อุตสาหกรรมดิจิตอล 

4 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 
เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการ
เดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้ เป็นท่ าเรือ
อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วน
อากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการ
ผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

5 การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรโดยการปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าเกษตรขั้น 

ปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้าน
วัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันลงสู่
ระดับที่จำเป็นสำหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้ง
ส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ห้างหุ่น
ส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่ง
น้ำ ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่ง
ขยายผลแนวคิดการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและระบบเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน 
   ปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความ
เชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการ
เติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัย
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ทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกำหนดและจัดทำกฏหมาย
เพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ใน
ระดั บ น าน าช าติ  ร ว ม ทั้ ง ส่ ง เส ริ ม ก า ร พั ฒ น า เชิ ง พ้ื น ที่ ใน ลั ก ษ ณ ะก ลุ่ ม ค ลั ส เต อ ร์ ท่ อ ง เที่ ย ว                             
โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธร รม
ท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาค
อาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบ 
   พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยง
การผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศและเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็น
ศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียน 
   พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่ น                       
โลจิสติกส์และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหาร
จัดการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอำนวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้น
การพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลัง
และการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ
บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความสำคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมของ
องค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 
 

6 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่าง                     
มีคุณค่า 

1.การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ                  
โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วันรุ่น ให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงาน ให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะ
ฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุ ให้มีการทำงานที่เหมาะสมตามศักยภาพและ
ประสบการณ์ มีรายได้ในการดำรงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพล
ภาพและโรคเรื้อรังต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

2.การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย  
1. ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษา

ใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
2. ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด

การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 

3. พัฒนาคุณภาพครู ทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้
ได้คนดี คนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จาก
ตัวผู้เรียน  
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4. ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะกำลังคนทั้ง
ระบบการศึกษาตั้งแต่ระบบปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือ
การเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและ
ความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
 

3. การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการ 
แพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุยกระดับการ
บริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูล
ข่าวสารสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิด
ความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบ
เครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพ นานาชาติทั้ง
ในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness 
Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub)  และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย 
(Academic Hub) เพ่ือนำรายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณะสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริม
การให้ความสำคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อน
นโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพประชาชน 
  4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจำเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ื อ
ขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันสำหรับผู้สูงอายุ 

การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
1.การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพ 

แรงงานโดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน                      
ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพ
ทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้อง
กับพ้ืนที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต 

2.การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก โดย   

1. พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่าง
หลากหลายโดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม 

2. สนับสนุนการจัดหาที่ อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบ
สาธารณูปโภค กำหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดย
ดำเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน  
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3. การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่ จำเป็นและเหมาะสมตามกลุ่ ม เป้ า 
(Customized Wwlfare) ที่คำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน 
โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

 
3.การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร  

สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินทำกินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทำกินในที่ดินปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดั น พรบ.
ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่ เป็นธรรม เช่น ภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษี
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
  4. การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่
ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ เช่น กฎหมายป่าชุมชน 
กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 
  

การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
1.การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของเมืองเตรียมความพร้อม
รองรับความเป็น 

เมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อ
ความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

2.การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโบจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถใน 

การแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน และการบริการ โดยคำนึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุป่าน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้ง
ปรับลดกระบวนงานด้านอำนวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 
  3. การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้
ความสำคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนใน
ไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้
ความสำคัญกับการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอำนวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดน
ระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 
  

2.การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดย 

คำนึงถึงขีดจำกัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิกำลังของทุกภาคส่วนนำ
ระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่า
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ไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ
และการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดทำฐานข้อมูลที่ดิน
เพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า กำหนดเพดานการถือครองที่ดินที่
เหมาะสม และกำหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ำเพ่ือให้เกิดความ
ยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพย์กรน้ำ จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ำ
ในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ำ และองค์กรผู้ใช้น้ำ คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง ลดความ
ขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชน 
บริหารจัดการโดยกำหนดปริมาณที่เหมาะสมในการนำแร่มาใช้ประโยชน์ คำนึงถึงความจำเป็นและมูลค่าใน
อนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 
  2 การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้ แล้ว ที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่  Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 
  3 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่ เศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับ
ระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโช่คุ้มค้าที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value 
Chain) ส่งเสริมการทำการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกะทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 
เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
  4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้ำเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดีให้กับ
ประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาจัดการขยะเป็นลำดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนำมา
กลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่
การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 
  5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดทำแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
  6 การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติให้ความสำคัญกับการป้องกันน้ำท่วม วางแผน
ป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climait Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัย
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พิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามแนวธรรมชาติ และการจัดทำแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการ
จัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 
 
 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
  1 การสร้างความโปร่งใส ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้าง
โครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้า
ตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชั่นและคดีที่ประชาชน
ให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 
  2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกระทัดรัดแต่มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 
  3 การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ใน
ระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ 
รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนมาก และเป็น
โครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 

 
 
 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

   ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดเหนือตอนบน 2  
วิสัยทัศน์ 

“ประตูการค้าสู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สินค้าเกษตรปลอดภัย ประชาชนร่วมใจอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ” 
-กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 : จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน) 
-พื้นที่ : 36,323 ตารางกิโลเมตร 
-หน่วยงานการปกครอง  : 50 อำเภอ 369 ตำบล 4,148 หมู่บ้าน 
-ด่านชานแดนถาวร 7 แห่ง จุดผ่อนปรน 1 แห่ง ท่าเรือ 1 แห่ง 

ทิศทางการพัฒนา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อ
อนุภาคลุ่มน้ำโขงและเตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ  



30 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
วัฒนธรรมและสุขภาพ เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
และพลังงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2558-2561) 

วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงราย 
“เมืองแห่งการค้าการลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว 
รุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมล้านนา นำพาประชาอยู่เย็นเป็นสุข” 

1. ทิศทางการพัฒนาจังหวัด 
จังหวัดเชียงราย  ประกอบด้วยเขตการปกครอง 18 อำเภอ 124 ตำบล 1,751 หมู่บ้าน 

ตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศ มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน คือ สหภาพพม่าและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ประชากรมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ประเพณีและวัฒนธรรมมี
เอกลักษณ์โดดเด่น และมีฐานเศรษฐกิจที่หลากหลาย  รวมถึงเป็นพ้ืนที่การพัฒนาตามระเบียง
เศรษฐกิจเหนือ –ใต้ (North – South Economic Corridor) ผ่านเส้นทาง R3A R3B และทางแม่น้ำ
โขงเชื่อมโยงถึงจีนตอนใต้ ภายใต้กรอบความร่วมมือ GMS และ ACMECkS ในด้านการคมนาคม การ
ท่องเที่ยว การค้าการลงทุน การศึกษา และวัฒนธรรม ดังนั้น จึงมีเป้าประสงค์รวม ดังนี้ 

1.เพ่ือสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการ
ลงทุน บริการโลจิสติกส์ การเกษตรและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน + 6 และ 
GMS 

2.เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางหลักในการสร้างภูมิคุ้มกันในการสร้างคน สังคมท่ีมีคุณภาพ 

3.เพ่ือสร้างสมดุลของระบบนิเวศและการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ เพ่ือให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี
และมีคุณภาพ 

4.เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นท่ีปกติและแนวชายแดน 

2. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561-2564 
1.การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม 
การท่องเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่ม
ประเทศ GMS 

  2.การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  3.การดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิง
คุณภาพ 
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  4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
  5.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
  6.การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 
 1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

   กรอบยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561-2564 

  วิสัยทัศน์ 

“ยึดหลักธรรมาภิบาล ทำงานแบบมีส่วนร่วม ศูนย์รวมเศรษฐกิจการค้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนมี
ความสุข” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6และGMS 
 -กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน 
 -กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร 
 -กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการเจริญเติบโตของท้องถิ่น
เพ่ือเชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS 
 -กลยุทธ์ 1.4 พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร และงานควบคุมอาคาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 -กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 -กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้
ได้มาตรฐานสากล 
 -กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนในชุมชน 
 -กลยุทธ์ 2.4 ส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
 -กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยให้ได้มาตรฐานการศึกษา 
 -กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ 
 -กลยุทธ์ 3.3 ส่งเสริมและพัฒนาการการจัดการศึกษาโรงเรียนประชาคมอาเซียนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจชายแดน 
 -กลยุทธ์ 3.4 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น 
 -กลยุทธ์ 3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
 -กลยุทธ์ 4.1 รักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 -กลยุทธ์ 4.2 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

-กลยุทธ์ 4.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข สื่อด้านอิเลคทรอนิคส์และปัญหา
แรงงานต่างด้าว 

-กลยุทธ์ 4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน 
  -กลยุทธ์ 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  -กลยุทธ์ 5.2 ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ำเสีย และมลภาวะ 
  -กลยุทธ์ 5.3 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
  -กลยุทธ์ 6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 
  -กลยุทธ์ 6.2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  -กลยุทธ์ 6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน 
  -กลยุทธ์ 6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี 
 
2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2.1  วิสัยทัศน์  
 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  [VISION] 
  “ ประชาชนมีส่วนร่วมการพัฒนา ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ ควบคู่การบริหารตาม
  หลักธรรมาภิบาล” 

 
 2.2  ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
 เทศบาลตำบลบ้านปล้อง กำหนด ไว้ทั้งหมด   6 ยุทธศาสตร์   ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และการบริการสาธารณสุข 
  1.1 แผนงานสาธารณสุข 

1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
   1.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   1.4 แผนงานงบกลาง 
 แนวทางการพัฒนาที่   
    1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
 2. การส่งเสริมการสร้างสุขภาวะ และการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 
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 ยุทธศาสตร์ที่  2   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
2.2 แผนงานการพาณิชย์ (ประปา) 
2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

 แนวทางการพัฒนาที่   
 1. การก่อสร้าง / ปรับปรุง สภาพถนนและทางระบายน้ำ 
 2. การก่อสร้าง / ปรับปรุงแหล่งน้ำ และระบบประปาเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
   3. การก่อสร้าง / ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานอื่นๆ และการบูรณาการการพัฒนา 

 
 

 ยุทธศาสตร์ที่  3   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในชุมชน 
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
3.2 แผนงานการเกษตร 

 แนวทางการพัฒนาที่   
    1. การส่งเสริมอาชีพหลักและอาชีพเสริมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

2. การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสินค้าเกษตร และสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและ 
ท้องถิ่น( OTOP) 

  
 ยุทธศาสตร์ที่  4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และการนันทนาการ 
  4.1 แผนงานการศึกษา 
  4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
  4.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

แนวทางการพัฒนาที่   
   1. การส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา  และตามอัธยาศัย 

   2. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น  และนันทนาการ ของคนในชุมชน 
 
ยุทธศาสตร์ที่  5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
5.2 แผนงานงบกลาง  

แนวทางการพัฒนาที่   
 1. การเสริมสร้างประสิทธิภาพและการสร้างจิตสำนึกเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ

ของบุคลากร และองค์กร 
 2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
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ยุทธศาสตร์ที่  6   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความ
   ม่ันคงของประชาชน 
   6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป   

6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
6.3 แผนงานการเกษตร 

 แนวทางการพัฒนาที่   
    1. การปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ

   การบริหารจัดการปัญหาขยะในชุมชน 
2. การพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังสาธารณะภัย และป้องกันภัยในชุมชน 
3. การแก้ไขปัญหายาเสพติด 
      

  2.3  เป้าประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านสังคม และการบริการสาธารณสุข 

   1. มีการดูแลสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง 
   2. ให้บริการด้านสาธารณสุขสุขครบวงจร 

   3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ  และดำเนินการให้
   ประชาชนมีสวัสดิการทางสังคมอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 
 
  ยุทธศาสตร์ที่  2   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. จัดการด้านการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำให้มีความสะดวก  รวดเร็ว   
   ตลอดจนจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐาน  บริการสาธารณะ  และแหล่งน้ำ  ให้มี 
   คุณภาพและเพียงพอ 
   ๒. จัดระเบียบชุมชนตามผังเมือง 
   ๓. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุม 
 
  ยุทธศาสตร์ที่  3   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในชุมชน 
   1. การส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้แก่ประชาชน 
   2. ประชาชนประกอบอาชีพหลัก  และอาชีพเสริม  เพิ่มคุณภาพชีวิตในครัวเรือน   
   ทั้งทางด้านการเกษตร  การค้าขาย  และการลงทุนต่างๆ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่  4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
 ท้องถิ่นและการนันทนาการ 
   1. ยกระดับการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
   2. ประชาชนให้ความสำคัญกับศาสนา  สืบสานวัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงาม 
   3. จัดการด้านการศึกษาแก่ประชาชนทุกระดับอย่างมีคุณภาพ  รวมทั้งปลูกฝังให้
   ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญา 
   ท้องถิ่น   
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  ยุทธศาสตร์ที่  5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 
   1. ประชาชนได้รับการดูแลตามนโยบายของรัฐ 
   2. จัดระบบบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี  และ
   มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 
  ยุทธศาสตร์ที่  6   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
  ความม่ันคงของประชาชน 
   1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   2. การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  รวมทั้ง
   ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

   
  2.4  ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านสังคม และการบริการสาธารณสุข 
   - จำนวนประชาชนได้รับการบริการขั้นพื้นฐาน 
   - จำนวนประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุข 
 

 ยุทธศาสตร์ที่  2   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   - จำนวนถนนที่ได้รับการก่อสร้างเพ่ิมข้ึนปีละ  1  สาย 
   - จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุง 
   - จำนวนโครงการที่เกินศักยภาพได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
 
 ยุทธศาสตร์ที่  3   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในชุมชน 

   - ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 60 
   - ผลิตภัณฑ์  OTOP  ตำบลมีขายตามท้องตลาด 
   - กลุ่มมีการบริหารจัดการที่ถูกต้อง 

 
  ยุทธศาสตร์ที่  4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิ

 ปัญญาท้องถิ่นและการนันทนาการ 
    - จำนวนร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ได้รับบริการการศึกษาทั้งในระบบ

   และนอกระบบได้รับการพัฒนาที่ดีเพ่ิมข้ึน 
    - จำนวนกิจกรรมที่จัดการด้านการศึกษา 
    - การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง 
    - จำนวนสนามกีฬารวมถึงศูนย์การออกกำลังกายที่เพ่ิมขึ้นในเทศบาล 
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 ยุทธศาสตร์ที่  5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลัก 
                    ธรรมมาภิบาล 
   - ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ  ศักยภาพ   
   ในการปฏิบัติงาน  
   - จำนวนหมู่บ้านมีการบริหารและการจัดระเบียบชุมชนที่ดี 
   - ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ  
 
 ยุทธศาสตร์ที่  6   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
                       และความม่ันคงของประชาชน 
   - จำนวนครัวเรือนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
   และสิ่งปฏิกูล 
   - จำนวนประชาชนเข้าอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
            เพ่ิมข้ึน 
   - จำนวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย 
   - จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
   ห่างไกลจากยาเสพติด 

 
   2.5  ค่าเป้าหมาย 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านสังคม และการบริการสาธารณสุข 
  1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนปีละ 1 ครั้ง 
  2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  เยาวชน  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาสปีละ  1  ครั้ง 
 
   ยุทธศาสตร์ที่  2   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1. ก่อสร้าง ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนน โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นปีละ  1  สาย 
  2. ขุดลอก หนองน้ำ  พัฒนาระบบประปา  ปีละ  1  ครั้ง  
 

  ยุทธศาสตร์ที่  3   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในชุมชน 
  1. ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง  กลุ่มอาชีพเพ่ิมปีละ  1  แห่ง 
 

   ยุทธศาสตร์ที่  4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิ
  ปัญญาท้องถิ่นและการนันทนาการ 

  1. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษาปีละ  1  ครั้ง 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิ
  บาล 
  1. จัดกิจกรรมการบริหารจัดการที่ดี/ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างน้อย  1  ครั้ง/ปี 
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   ยุทธศาสตร์ที่  6   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  
   ทรัพยากรธรรมชาติ  และความม่ันคงของประชาชน 
  1. จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี 
  2. การตั้งจุดตรวจ/รณรงค์ป้องกันยาเสพติดอย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี 

 
   2.6  กลยุทธ์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านสังคม และการบริการสาธารณสุข 
  1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรีเยาวชน  คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
  2. ส่งเสริมการสร้างสุขภาวะ  และการเข้าถึงการบริการสาธารณสุข 
 
  ยุทธศาสตร์ที่  2   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1. ก่อสร้าง/ปรับปรุง สภาพถนน  และทางระบายน้ำ 
  2. การก่อสร้าง/ปรับปรุงแหล่งน้ำ และระบบประปาเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
  3. การก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานอื่น ๆและการบรูรณาการพัฒนา 
 

  ยุทธศาสตร์ที่  3   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในชุมชน 
  1. ส่งเสริมอาชีพหลักและอาชีพเสริมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสินค้าเกษตรและสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น  
  (OTOP) 
 

   ยุทธศาสตร์ที่  4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม    
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการนันทนาการ 

  1. ส่งเสริมมารฐานการศึกษาและตามอัธยาศัย 
  2. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น  และนันทนาการ  ของคนในชุมชน 

 
  ยุทธศาสตร์ที่  5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 
  1. เสริมสร้างประสิทธิภาพและการสร้างจิตสำนึกเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของ
  บุคลากรและองค์กร 
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
 
  ยุทธศาสตร์ที่  6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  
  ทรัพยากรธรรมชาติ  และความม่ันคงของประชาชน 
  1. การปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และ
  การบริหารจัดการปัญหาขยะในชุมชน 
  2. การพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังสาธารณภัยและป้องกันภัยในชุมชน 
  3. การแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

 



38 
 

   2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านสังคม และการบริการสาธารณสุข 

            การพัฒนาด้านการสาธารณสุข  เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพดี 
 

     ยุทธศาสตร์ที่  2   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
     พ้ืนฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
 

  ยุทธศาสตร์ที่  3   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในชุมชน 
  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
 

   ยุทธศาสตร์ที่  4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม    
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการนันทนาการ 

   การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 
  ยุทธศาสตร์ที่  5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 

   การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 
  ยุทธศาสตร์ที่  6   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  
  ทรัพยากรธรรมชาติ  และความม่ันคงของประชาชน 

  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
 
   2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านสังคม และการบริการสาธารณสุข 
   1. ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 4การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพ
      ชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.:  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการ
      สาธารณสุข 
 

 ยุทธศาสตร์ที่  2   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
    ด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การ
    ท่องเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกับ
    กลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS 

  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.: ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
     ระบบจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ
     GMS 
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 ยุทธศาสตร์ที่  3   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในชุมชน 
   1. ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 3การดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือเพ่ิม
      มูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิง 
      คุณภาพ 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.:  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
       การท่องเที่ยว 

  ยุทธศาสตร์ที่  4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
    ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการนันทนาการ 

   1. ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่4การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพ
      ชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการ
      สาธารณสุข 

 ยุทธศาสตร์ที่  5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมมา
    ภิบาล 
   1. ยุทธศาสตร์จังหวัด:ยุทธศาสตร์ที่6การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิต
     และทรัพย์สิน 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการ
       บริหาร 

 ยุทธศาสตร์ที่  6   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
   และความม่ันคงของประชาชน 
   1 .ยุทธศาสตร์จังหวัด:ยุทธศาสตร์ที่ 5การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
      สิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
      ยุทธศาสตร์ที่6การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยใน
      ชีวิตและทรัพย์สิน 
   2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.: ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ  
       ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์
       และยั่งยืน 
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 3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
   3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
 -  ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม 

-ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. การคมนาคม ไม่สะดวก  เนื่องจากถนนที่ใช้สัญจรไปมา บางแห่งยังเป็นดินลูกรังก่อให้เกิด 

ฝุ่นละอองเป็นอันตรายต่อสุขภาพ บางช่วงเป็นหลุม เป็นบ่อและสะพานบางแห่งชำรุดเสียหาย 
 2. การไฟฟ้า ถนนบางสายขาดไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) ทำให้ขาดแสงสว่างเวลาสัญจรไปมาใน
เวลากลางคืน 
-ปัญหาด้านเศรษฐกิจ  
 1. ราษฎรมีรายได้ต่ำ เนื่องจากมีอาชีพที่ไม่มั่นคง ไม่มีอาชีพเสริมรองรับและไม่มีความรู้ด้าน
อาชีพที่ราษฎรถนัดและสนใจ   

 2. ราษฎรว่างงาน เนื่องจากไม่มีอาชีพเสริมรองรับ นอกเหนือจากการทำนา ทำไร่ ก่อให้เกิด
การ 
     อพยพออกไปหางานทำยังต่างถิ่น 
-ปัญหาด้านสาธารณสุขและอนามัย 
 1. ราษฎรขาดความรู้ในด้านการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โรค
อุจจาระร่วง โรคไข้หวัดใหญ่และโรคเอดส์ 

 2. เด็กก่อนวันเรียนและผู้สูงอายุไม่ได้รับการดูแลสุขภาพอนามัยที่เพียงพอ   
-ปัญหาด้านการเกษตร 
 1. ขาดแคลนน้ำเพ่ือการเกษตร เนื่องจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติมีน้ำไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ และมักจะแห้งขอดในฤดูแล้ง 
  2. ผลผลิตจากการทำนา ทำไร่ ตกต่ำ เนื่องจากการระบาดของโรคพืช ศัตรูพืชรบกวนและ
เกษตรกรขาดความรู้ เทคโนโลยีด้านการเกษตร 

 -ปัญหาด้านสังคม 
  ประชาชนมีระดับคุณภาพชีวิตต่ำ เนื่องจาก 

- ราษฎรในหมู่บ้านขาดความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- ขาดสถานที่และกิจกรรมนันทนาการ การออกกำลังกาย เช่น ลานกีฬา อุปกรณ์กีฬา 
- สวัสดิการและกองทุนส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้และผู้พิการไม่ทั่วถึง 

 -ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร 
ราษฎรส่วนใหญ่ขาดความรู้ด้านการปกครองและด้านกฎหมาย 

  -ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 -ขาดอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับเพิ่มพูนทักษะในการเรียนการสอน  
 -ขาดกิจกรรมทางด้านศาสนา การปลูกฝังคุณธรรมและศีลธรรม 
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การวิเคราะห์ ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่น  ด้วยเทคนิค  SWOT  ANALYSIS  
-วิเคราะห์ปัจจัยภายใน   ( Internal  Analysis) 
จุดแข็ง (Strength) 

 1. พ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลมีไม่มาก โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการสัญจรเข้าถึงทุกชุมชน  สามารถ
 เดินทางและประสานงานได้สะดวก  รวดเร็ว 
 2. เทศบาลฯ มีบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ ลดปัญหาความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 
 3. เทศบาลฯ มีความพร้อมด้านอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ต่างๆ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว 
 4. เทศบาลมีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  (MOU)  กับทาง องค์การบริหารส่วนตำบลปล้อง  เกี่ยวกับ
 พ้ืนที่ตั้งโรงกำจัดขยะของเทศบาล 
 5. มีแหล่งน้ำอ่างขุนปล้อง ที่เป็นหัวใจในการดำรงชีพของประชาชน  

6. มีความอิสระในการบริหารงบประมาณ จัดเก็บรายได้ และได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จึงสามารถ
ที่จะพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณได้อย่างเต็มที่  
จุดอ่อน  (Weakness) 

 1. ประชาชนยังขาดการเข้ามามีส่วนร่วมกับทางเทศบาล เนื่องจากปัญหาการประกอบอาชีพที่มีรายได้
 ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต 
 2. เขตพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของเทศบาล จะเป็นที่อยู่อาศัย ประชาชนต้องไปประกอบอาชีพนอกเขตพ้ืนที่ 
 3. การประกอบอาชีพเสริมของประชาชน ยังขาดการร่วมกลุ่มที่เข้มแข็ง และผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน 
 4. การดำเนินกิจกรรมของเทศบาล มักประสบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน  และการจัดทำ
 รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ เพ่ือเตรียมแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
 ครั้งต่อไป 

-วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก  (External  Analysis) 
โอกาส  (Opportunity) 

 1. นโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญแก่ท้องถิ่นโดยการกำหนดแผนการกระจายอำนาจ ซึ่งท้องถิ่น
 นอกจากจะมีหน้าที่แล้ว จะได้รับอำนาจในการบริหารจัดการด้วย  
 2. ความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนของกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน 
 3. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เข้ามาดูแลพ้ืนที่รับผิดชอบอยู่เสมอ  สามารถแจ้งปัญหาความต้องการ   หรือ
 ยื่นเสนอโครงการเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากงบประมาณประจำปี
 ของทางเทศบาลฯ 

อุปสรรค/ภัยคุกคาม  (Threats) 
 1. การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล  ให้แก่อปท.ยังขาดความแน่นอน ทำให้ อปท.นำงบประมาณไป 
 พัฒนา – ลงทุน ไม่เป็นไปตามแผนที่ได้วางเอาไว้และมีแนวโน้มด้านงบประมาณในการพัฒนาลดลง 
 2. ปัญหาด้านการเมืองระดับประเทศ ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อ อปท.ในด้านทิศทางการพัฒนาและ
 ความเป็นสุขของประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่ลดจำนวนลงอย่างมาก 
 3. ปัจจุบันปัญหาภัยธรรมชาติมีความรุนแรงมากขึ้น  เช่น ฤดูฝนก็จะเกิดน้ำท่วมขัง  ฤดูแล้งประชาชน
 ก็ขาดแคลนน้ำเนื่องจากแหล่งกักเก็บน้ำแห้ง และตื่นเขิน  
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นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
 นโยบายของผู้บริหารไปสู่การปฏิบัติ  ซึ่งได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง   
ไว้เมื่อวันที่  14  มีนาคม  2556ซึ่งนโยบายดังกล่าวมี7ด้าน31เป้าหมายรายละเอียดดังนี้   
 

วิสัยทัศน์ผู้บริหาร “ ยึดหลักธรรมมาภิบาล   บริการสาธารณะ 
    พัฒนาเชิงรุก     มอบความสุขสู่ชุมชน ” 

 
1. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1  พัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือใช้ในการอุปโภค และบริโภคพัฒนาแหล่งเก็บน้ำและขุดลอก       
1.2  พัฒนาเส้นทางคมนาคม  ถนนสายหลักและสายรองให้มีสภาพดี  มีมาตรฐาน  มีความปลอดภัย 
แก่ประชาชนและครอบคลุมทั่วถึงทุกพ้ืนที่  เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
1.3  ปรับปรุง  บำรุง ซ่อมแซมทางคมนาคมถนนสายหลักและสายรองและถนนสู่พื้นที่ทางการเกษตร 
1.4  พัฒนาการให้บริการด้านแสงสว่าง  ไฟฟ้าสาธารณะระหว่างทางในหมู่บ้านตลอดถึงที่สาธารณะ 
อย่างทั่วถึงและได้มาตรฐานยิ่งขึ้น 
1.5 นำแผนของชุมชนมาเป็นหลักในการพัฒนา 

2. นโยบายด้านการศึกษา 
2.1 พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพสู่เกณฑ์มาตรฐานและส่งเสริมบุคลากรโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ 
 เพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
2.2 ส่งเสริมให้เด็ก  เยาวชนและประชาชนได้ศึกษาภาษาต่างประเทศ เช่นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน   
 เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
2.3 สนับสนุนทุนการศึกษา 
2.4 บริการจัดรถโดยสารรับ – ส่งนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างทั่วถึง 
2.5 จัดงานวันเด็กแห่งชาติให้กับเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ 
2.6  ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพและเชื่อมความสามัคคีของประชาชน 

3. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ 
3.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  ให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอแก่การดำรงชีพ โดยเน้นตามปรัชญา 
 เศรษฐกิจพอเพียง 
3.2 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มีความรู้ต่างๆ เช่น การฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ และศึกษาดูงาน ซึ่งจะนำ 
 ความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายได้นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
3.3 ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยโรคเอดส์ ได้รับเบี้ยยังชีพตามหลักเกณฑ์และนโยบาย 
 ของรัฐบาลทุกคน 
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4. นโยบายด้านสังคม 
4.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
4.2  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 ในพ้ืนที่ โดยการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณทางร่วม  ทางแยก  และทางเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบ่อย  
4.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสตรี เด็ก  เยาวชน  และผู้ด้อยโอกาส 
4.4  การพัฒนาจะเน้น  คน  เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เพ่ือพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ เพ่ือ 
 จะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความม่ันคงและมีความสุข 

5. นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
5.1 บำรุงศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีต่างๆ อนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
 และภูมิปัญญาท้องถิ่น  เช่น  จัดงานประเพณีลอยกระทง,จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา,   
 จัดงานไหว้ผีขุนน้ำปล้อง,  จัดงานบวงสรวงเจ้าพ่อหอทอง,  จัดงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุ 
 เจดีย์ศรีรัชมงคลบพิธ,จัดงานประเพณีสรงน้ำพระสงฆ์,จัดโครงการส่งเสริมศึกษาธรรมะ,จัด 
 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุฯ 

6. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
6.2 ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
6.3 พัฒนาและดูแลรักษาความสะอาดในเขตเทศบาล โดยพัฒนาประสิทธิภาพการเก็บขนขยะให้
 ทั่วถึง  
6.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้สะอาด สวยงาม น่ามอง 
6.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
6.6  การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชน 

7. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร 
7.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องทุกข้ันตอน 
7.2 พัฒนาระบบงานบริการประชาชน ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างพึง 
 พอใจ มีความโปร่งใส มีส่วนร่วม  และอำนวยประโยชน์ให้ประชาชนอย่างแท้จริง 
7.3 พัฒนาระบบงาน และสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน 
 การปฏิบัติราชการและการบริการประชาชน 
7.4 สนับสนุน และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัยและตอบสนองต่อการ 
 ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7.5 ส่งเสริม สร้างขวัญกำลังใจ ความสามัคคีให้เกิดข้ึนกับบุคลากรภายในองค์กร 
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สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ 

1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  ก่อสร้างและซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านและเชื่อมต่อถนนระหว่างหมู่บ้าน 
1.2  ขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน 

2) ด้านเศรษฐกิจ 
2.1 ส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎร และสนับสนุนเงินทุนให้กับกลุ่มอาชีพในการดำเนินกิจการ 
ของกลุ่ม 
2.2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยการให้ความรู้รวมถึงการสนับสนุนเมล็ดพันธ์ ปุ๋ย
และการกำจัดศัตรูพืชให้กับราษฎร 

3) ด้านสาธารณสุข 
3.1  อบรม ส่งเสริมให้ความรู้แก่ราษฎรในเรื่องของ การปฎิบัติตนให้ถูกสุขลักษณะ 
3.2  ให้ความรู้ในเรื่องของการป้องกัน ควบคุมและระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโรคไม่ติดต่อ 

4) ด้านการเกษตร 
4.1  ก่อสร้างฝาย ขุดลอกคลองตามธรรมชาติ สระน้ำและดาดลำเหมืองเพ่ือให้ราษฎรมีน้ำใช้อย่าง
เพียงพอ 
4.2. ก่อสร้างซ่อมแซมประปาในหมู่บ้านและขุดเจาะบ่อบาดาล 

5) ด้านสังคม 
5.1 สนับสนุนอาหารเสริมพร้อมนมให้กับเด็กและผู้สูงอายุที่ขาดสารอาหาร 

   5.2 สนับสนุนกิจกรรมด้านมัณฑนาการและการกีฬา 
   5.3 สนับสนุนสวัสดิการ กองทุนสำหรับผู้ยากไร้และผู้พิการ 

 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1  รณรงค์การปลูกป่าและจัดการอบรมและสัมมนาเรื่องสิ่งแวดล้อม 

  7)  ด้านการเมือง และการบริหาร 
7.1  จัดอบรม เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของการบริหารและการปกครอง 
7.2  ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและการบริหารงานของ ตำบล 

 8) ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม 
8.1  สนับสนุนงานด้านการศึกษา รวมถึงอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน  
8.2  สนับสนุนงานด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมเพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น 

 
  3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยภายนอก 
  ประกอบด้วย 

-ด้านการเมืองรวมถึงระดับความขัดแย้งและกลุ่มผลประโยชน์ 
-ด้านเศรษฐกิจได้แก่เศรษฐกิจรวมในเขตพ้ืนที่ (เช่นผลผลิตรายได้รายจ่ายการ  

      ออมการลงทุนการใช้ที่ดินแรงงาน) การเกษตรกรรมการพาณิชยกรรมการคลัง 
-ด้านสังคม 
-นโยบายรัฐบาล/กฎหมาย 
-เทคโนโลยี 
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๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีของเทศบาลนั้น  ได้ทำการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต 

1.ด้านสังคม   
และการบริการ
สาธารณสุข 

1) ประชาชนในพ้ืนท่ีป่วย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโนม้ที่
เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน  
ความดัน 

- ด้านสาธารณสุข - ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผูป้่วย 

ประชาชนไดร้ับการ
รักษาอย่างถูกวิธีและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ภาวะการเจ็บป่วย
น้อยลง 

2) ปริมาณขยะเพิ่มมากข้ึน  ด้านสาธารณสุข - ในเขตเทศบาล - ปริมาณขยะถูกกำจัด
ให้หมดด้วยวิธีการที่
ถูกต้อง 

3) ประชาชนบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย 

 ด้านสาธารณสุข - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 

4) เด็กและผูสู้งอายุบาง
ครอบครัว ผูสู้งอายุอยู่ตาม
ลำพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

สังคมในชุมชน - ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขตเทศบาล   

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ด ี

2.โครงสร้างพ้ืนฐาน ๑) ขาดแคลนแหล่งน้ำใน
การเกษตรและนำ้ประปา
สำหรับอุปโภค-บรโิภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

- แหล่งน้ำและน้ำประปา
ในการอุปโภค-บรโิภค 

- ในเขตเทศบาล - ประชาชนมีแหล่งน้ำ
และมีน้ำประปาใช้
อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากขึ้น 

๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่
สาธารณะยังไมส่ามารถ
ดำเนินการครอบคลุมพื้นท่ีได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่สาธารณะ
ในเขตเทศบาล 

- ทางและที่สาธารณะ
มีแสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและป้องกันการ
เกิดอาชญากรรมได ้

๓) ชุมชนขยายมากขึ้นระบบ
ระบายน้ำยังไม่เพยีงพอ เกิด
การอุดตัน ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความรำคาญ 

- ราง/ท่อระบายน้ำ - พื้นที่ในเขตเทศบาล - มีรางระบายนำ้
สามารถระบายน้ำได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไม่
ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
รำคาญ 
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต 

๓. ด้านการเศรษฐกิจ  
   ในชุมชน 

๑) ประชาชนไมม่ีการ
วางแผนในการดำเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนสามารถ
วางแผนการ
ดำเนินงานได้เอง 

๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนใน
การทำกิจการและประกอบ
อาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- มีแหล่งเงินทุนในการ
ทำกิจการและ
ประกอบอาชีพ 

๓) ประชาชนขาดสถานท่ี
จำหน่ายสินค้า 
 

- การพาณิชยกรรม - ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมี
สถานท่ีในการขาย
จำหน่ายสินค้า 

๔) ผลผลติทางการเกษตร
ราคาตกต่ำระยะทางในการ
ขนส่งผลผลติไกลจากแหล่ง
รับซื้อ  

การพาณิชยกรรม - เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมรีาคาสูงขึ้น 

๕) ค่าแรงต่ำค่าครองชีพสูง
ขาดแคลนการจ้างงาน 

การพาณิชยกรรม - ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับค่าครอง
ชีพ มีการจ้างงานมาก
ขึ้น 

๗) ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

การท่องเที่ยว - ในเขตเทศบาล - มีแหล่งทองเที่ยวใน
เขตเทศบาลและ
ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

4.ด้านการศึกษา  
ศาสนา  วัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
และการนันทนาการ 

๑) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงกว่าขั้นพ้ืนฐาน 
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต
เทศบาล 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนได้รับารศึกษา
ที่สูงข้ึน มีงบประมาณ
ในการศึกษาเล่าเรียน 

2) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารตี 
ประเพรีและ๓มิปญัหา
ท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต 
ประเพรีและ๓มิปญัหา
ท้องถิ่น ถูกลืมเลือนไป
มาก 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ในโอกาสต่างๆ เพื่อ
เป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและประชาชน 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีต ประเพรีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ไม่ถูก
ลืมและคงอยู่สืบไป 
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ขอบขายและปริมาณ

ของปัญหา/ 
ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต 

5.ด้านการบริหาร
จัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 

1.การจดัฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงาน 

บุคลากรในองค์กรและใน
ชุมชน 

คณะผู้บริหาร  
พนักงาน  ประชาชน 

นำความรู้ที่ได้รับมา
พัฒนาท้องถิ่นให้เกิด
ความเจรญิ 

6. ด้านการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
และความมั่นคงของ
ประชาชน 

๑) การจราจรบนถนนมเีพิ่ม
มากขึ้นอาจทำให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได ้

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบ
เพื่อเตือนให้
ระมัดระวัง 

2) มีปัญหาเรื่องขยะ - สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นท่ี
เทศบาล 

- ปัญหาขยะและน้ำ
เสียลดลง 
ผู้ประกอบการ
สามารถกำจัดขยะ
และน้ำเสียเองได้โดย
ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน  
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์(strategic  map               
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนมีส่วนร่วมการพัฒนา รว่มคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ ควบคู่การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค ์

ค่าเป้าหมาย 

วิสัยทัศน์ 

1. มีการดูแลสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง 
2. ให้บริการด้านสาธารณะสุขครบวงจร 
3..ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  ปลอด
จากโรคภัยไข้เจบ็  และดำเนินการให้
ประชาชนมีสวัสดิการทางสังคมอย่างมี
คุณภาพและทั่วถึง 
 

1.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน 
ปีละ 1 ครั้ง 
2 .ส่ งเส ริม คุณ ภาพ ชีวิต เด็ก   สตรี   
เยาวชน  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส 
ปีละ  1  ครั้ง 

1.ก่อสร้าง ปรับปรุง  ซ่อมแซม 
ถนน โครงสร้างพื้นฐานท่ีจำเป็น 
ปีละ  1  ครั้ง 
2.ขุดลอก หนองน้ำ  พัฒนาระบบ
ประปา  ปีละ  1  ครั้ง  

ส่ ง เ ส ริ ม เศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เพี ย ง /         
กลุ่มอาชีพเพิ่มปีละ1แห่ง/ 

1.จัดกิจกรรมส่งเสริมพฒันาด้านการศึกษา 
ปีละ  1  ครั้ง 

1.การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่
ประชาชน 
2.ประชาชนประกอบอาชีพหลัก  และอาชีพ
เสริม  เพิ่มคุณภาพชีวิตในครัวเรือน  ท้ัง
ทางด้านการเษตร  การค้าขาย  และการ
ลงทุนต่างๆ 

1.ยกระดับการศึกษาให้ได้มาครฐาน 
2.ปร่ะชาชนให้ความสำคัญกับศาสนา  สืบสาน
วัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงาม 
3.จัดการด้านการศึกษาแก่ประชาชนทุกระดับ
อย่างมีคุณภาพ  รวมทั้งปลูกฝังให้ประชาชนมี
จิตสำนึกในการอนุรักษ์ศาสนา  วัฒนธรรม  
ประเพณี  ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น   

จัดกิจกรรมการบริหารจัดการที่ดี/ประชาชน
มีส่วนร่วมอย่างน้อย 2 ครั้ง/ป ี

 

จัดกิจกรรมอนรุักษ์สิง่แวดล้อมอย่างน้อย 2 ครั้ง/ป ี
การตั้งจุดตรวจ/รณรงค์ป้องกันยาเสพติดอย่างน้อย 3 
ครั้ง/ป ี

 

แบบ ยท. 02 

ยุทธศาสตร์ 
ก ารพั ฒ น าด้ า น
สั งค ม  แ ล ะ ก า ร
บริการสาธารณสุข 

การพัฒนาด้าน
โ ค ร ง ส ร้ า ง
พื้นฐาน 

ก า ร พั ฒ น า
ด้านเศรษฐกิจ
ในชุมชน 

การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และการนันทนาการ 
 

การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

การพัฒ น าด้ านการบ ริห าร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ความมั่นคงของประชาชน 

 

กลยุทธ์ 

1.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี 
เยาวชน  คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
2ส่งเสริมการสร้างสุขภาวะ  และ 
การเข้าถึงการบริการสาธารณสุข 

1.ก่อสร้าง/ปรับปรุง สภาพถนน  
และทางระบายน้ำ 
2.การก่อสร้าง/ปรับปรุงแหล่งน้ำ 
และระบบประปาเพื่อการอุปโภค
บริโภค 
3.การก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานอื่น ๆและการบรูรณาการ
พัฒนา 
 

1.ส่งเสริมอาชีพหลักและอาชีพเสริม
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสินค้า 
เกษตรและสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
ท้องถ่ิน  (OTOP) 

1.ส่งเสริมมารฐานการศึกษาและตามอัธยาศัย 
2.ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถ่ิน  
และนันทนาการ  ของคนในชุมชน 

2.เสริมสร้างประสิทธิภาพและการสร้าง
จิตสำนึกเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรและองค์กร 
2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วน
ร่วม 

1 .การปลู กจิ ตส ำนึ ก ใน การอนุ รักษ์ ป้ อ งกั น
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และการบริหาร
จัดการปัญหาขยะในชุมชน 
2.การพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังสาธารณภัยและ
ป้องกันภัยในชุมชน 
3.การแก้ไขปัญหายาเสพติด 

แผนงาน 
1.แผนงานสาธารณสุข 
2.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
3.แผนงานงบกลาง 

1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
2.แผนงานเคหะและชุมชน 
3.แผนงานการพาณิชย์ 

1.แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 
2.แผนงานการเกษตร 

1.แผนงานการศึกษา 
2.แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
3.แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
4.แผนงานงบกลาง 

1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
2.แผนงานงบกลาง 
3.แผนงานสร้างความเข้มแข็ง  
ของชุมชน 

1.แผนงานการเกษตร 
2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
3.แผนงานเคหะและชุมชน 
4.แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
5.แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
6.แผนงานงบกลาง 

1.ประชาชนได้รับการดูแลตามนโยบายของ
รัฐ 
2.จัดระบบบรหิารจัดการที่ดีมปีระสิทธิภาพ 
ให้ประชาชนได้รับการบรกิารที่ดี  และมสี่วน
ร่วมในการพฒันาท้องถ่ิน 
 

1 . ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 
2.การป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สนิของประชาชน  
รวมท้ังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 
 

1.จัดการด้านการคมนาคมทั้งทางบกและ
ทางน้ำให้มีความสะดวก  รวดเร็ว  ตลอดจน
จัดการด้านโครงสร้างพื้นฐาน  บริการ
สาธารณะ  และแหล่งน้ำ  ให้มีคุณภาพและ
เพียงพอ 
๒. จัดระเบียบชุมชนตามผังเมือง 
๓. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม 
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5151  

  
ส่วนที่ ส่วนที่ 33  

 
 

 
       ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ สังคมและการบริการ 
สาธารณสุข 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข เทศบาล
ตำบล 
บ้านปล้อง 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

กองสาธารณสุข 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

กองสาธารณสุข 

ด้านการดำเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง กองสาธารณสุข 
๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 

และการโยธา 
กองช่าง 

การเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ กองช่าง 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะ 

และชุมชน 
กองช่าง 

๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ในชุมชน 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

สำนักปลดัเทศบาล 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สำนักปลดัเทศบาล 
4 การพัฒนาด้านการศึกษา  

ศาสนา  วัฒนธรรม   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
และการนันทนาการ 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา  

วัฒนธรรม  และ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

กองการศึกษา 

๕ การพัฒนาด้านการบริการ
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

สำนักปลดัเทศบาล 

ด้านการดำเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง สำนักปลดัเทศบาล 
๖ การพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
และความมั่นคงของประชาชน 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

สำนักปลดัเทศบาล 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

สำนักปลดัเทศบาล 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สำนักปลดัเทศบาล 
รวม ๖ ยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ๑2 แผนงาน ๖ สำนัก/กอง 

 
 

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏบิัติ 



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข   
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม และการบริการสาธารณสุข
1.1 แผนงานสาธารณสุข 54

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือป้องกันและแก้ไข ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเร่ือง 30,000 30,000 30,000 เด็กนักเรียนได้รับ เด็กและเยาวชน กองสาธารณสุข

เด็กและเยาวชนต้ังครรภ์ไม่พร้อม ปัญหาเด็กและเยาวชน การต้ังครรภ์ไม่พร้อม  ในเขต ความรู้เพ่ิมข้ึน ได้รับความรู้เร่ือง

ต้ังครรภ์ไม่พร้อม เทศบาลต าบลบ้านปล้อง ร้อยละ  80 การตังครรภ์ไม่พร้อม
2 โครงการอบรมให้ความรู้ในการ เพ่ือให้ความรู้ในการป้องกัน อบรมให้ความรู้ในการ 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้ารับการอบรม ผู้เข้ารับการอบรม กองสาธารณสุข

ป้องกันโรคเอดส์  และ โรคเอดส์และการต้ังครรภ์ ป้องกันโรคเอดส์  และการต้ังครรภ์ ได้รับความรู้เพ่ิมข้ึน น าความรู้ไปปฏิบัติ
การต้ังครรภ์ในวัยเรียน ในวัยเรียน ในวัยเรียน ร้อยละ 80 ได้ในชีวิตประจ าวัน

3 โครงการออกเย่ียมผู้ป่วย เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต ออกเย่ียมผู้ป่วยหมู่ท่ี 3,4,5,7,  20,000        20,000       20,000      ผู้ป่วยร้อยละ 80 ผู้ป่วยมีคุณภาพ กองสาธารณสุข
หมู่ท่ี 3,4,5,7, 10  และ  11 ให้แก่ผู้ป่วย  10 และ  11 ได้รับการดูแลให้มี ชีวิตท่ีดีข้ึนและได้รับ

คุณภาพชีวิตท่ีดี การดูแลอย่างท่ัวถึง
4 โครงการจัดฝึกอบรม  และสัมมนา เพ่ือให้ความรู้การบริการ อบรมการบริการด้านสาธารณสุข 50,000 50,000 50,000 จัดอบรม  ประชาชนได้รับ กองสาธารณสุข

ด้านสาธารณสุข ด้านสาธารณสุขและ แก่กลุ่ม อสม. เยาวชน ผู้สูงอายุ อย่างน้อย บริการด้าน
กลุ่มต่างๆในชุมชน ประชาชน กลุ่มองค์กรต่างๆ ฯลฯ ปีละ 1 คร้ัง สาธารณสุข

อบรมทางด้านสาธารณสุขได้แก่ 

กลุ่มผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาล

อาหาร กลุ่มเส่ียง และกลุ่มด้าน

ส่งเสริมสุขภาพ

5 โครงการส่งเสริมให้ประชาชนมี เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ ออกตรวจสุขภาพ ในหมู่บ้าน 120,000 120,000 120,000 จัดอบรม ประชาชนมีสุขภาพ กองสาธารณสุข
สุขภาพท่ีดี คนในชุมชนให้แข็งแรง ในครัวเรือน  ส าหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ   อย่างน้อย แข็งแรงและได้รับ

การตรวจสุขภาพประจ าปี ปีละ 1 คร้ัง บริการด้านสาธารณ
ของประชาชน ออกตรวจสุขภาพ สุข
โครงการคุณหมอดูฟันหนูหน่อย อย่างน้อย 
ของเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล ปีละ 1 คร้ัง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลบ้านปล้อง     อ าเภอเทิง     จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข   
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม และการบริการสาธารณสุข
1.1 แผนงานสาธารณสุข 55

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ เพ่ือจัดซ้ือวัสดุ จัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จัดซ้ือวัสดุ ประชาชนมีสุขภาพ กองสาธารณสุข

หรือการแพทย์ วิทยาศาสตร์หรือ  ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่ วิทยาศาสตร์ ดีห่างไกลจากโรค
การแพทย์ให้บริการ น้ ายาพ่นยุง  แมลงวัน  และแมลง หรือการแพทย์ ภัยต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน
แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี ต่าง ๆ ทรายอะเบท  และเคร่ืองมือ บริการประชาชน ในพ้ืนท่ี

ทางการแพทย์อ่ืน ๆ ได้ครบถ้วน
7 โครงการปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาตลาดชุมชน 30,000 30,000 30,000 ปรับปรุงและ ตลาดชุมชนได้ กองสาธารณสุข

ตลาดชุมชนในเขตเทศบาล ตลาดในชุมชนให้ได้ ในเขตเทศบาลให้ถูกสุขลักษณะ พัฒนาอย่างน้อย มาตรฐาน
มาตรฐานและถูกสุข ปีละ 1 คร้ัง และถูกสุขลักษณะ
ลักษณะ

8 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย เพ่ือป้องกันโรคเบาหวาน ส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยความดัน 20,000        20,000       20,000      ประชาชน ประชาชนมีสุขภาพ กองสาธารณสุข
ความดัน  เบาหวาน โรคความดัน  ให้แก่กลุ่มเส่ียง  เบาหวาน ร้อย 80 มีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง
หมู่ท่ี 3,4,5,,7 ,10  และหมู่ท่ี  11 ร่างกายท่ีแข็งแรง

9 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพ รณรงค์เพ่ือให้ประชาชนได้มี หมู่ท่ี  3,4,5,,7 ,10  20,000        20,000       20,000      ประชาชน ประชาชนมีสุขภาพ กองสาธารณสุข
ด้วยตนเอง สุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง และหมู่ท่ี  11 ร้อย 80 มีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง
หมู่ท่ี 3,4,5,,7 ,10  และหมู่ท่ี  11 สมบูรณ์ ร่างกายท่ีแข็งแรง

10 โครงการคัดกรองโรคไม่ติดต่อ รณรงค์เพ่ือให้ประชาชนได้มี หมู่ท่ี  3,4,5,,7 ,10  20,000        20,000       20,000      โรคติดต่อต่างๆ ประชาชนมีสุขภาพ กองสาธารณสุข
หมู่ท่ี 3,4,5,,7 ,10 สุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง และหมู่ท่ี  11 ลดลงร้อยละ 80 ร่างกายแข็งแรง
และหมู่ท่ี 11 สมบูรณ์ห่างไกลโรคติดต่อ

11 โครงการลด  ละ  เลิก  สุรา  บุหร่ี เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชน หมู่ท่ี  3,4,5,,7 ,10  20,000        20,000 20,000 ประชาชนลดละ ประชาชนมีชีวิต กองสาธารณสุข
หมู่ท่ี 3,4,5,,7 ,10  และหมู่ท่ี  11 ลด ละ เลิก สุรา บุหร่ี และหมู่ท่ี  11 เลิกสุราบุหร่ี และความเป็นอยู่ท่ี

ร้อยละ 20 ดีข้ึน
12 โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี หมู่ท่ี  3,4,5,,7 ,10  30,000        30,000 30,000 โรคติดต่อต่างๆ ประชาชนมีสุขภาพ กองสาธารณสุข

และโรคระบาดอ่ืน ๆ ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก และหมู่ท่ี  11 ลดลงร้อยละ 80 ร่างกายแข็งแรง
หมู่ท่ี 3,4,5,,7 ,10  และหมู่ท่ี  11 และห่างไกลโรคต่าง ๆ

13 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาอสม. เพ่ือสร้างความสามัคคี 1.จัดการแข่งขันกีฬาอสม. 20,000        20,000 20,000 ประชาชนมีสุขภาพ ประชาชนมีสุขภาพ กองสาธารณสุข
ในกลุ่ม  เช่ือมความ 2.อุดหนุนงบประมาณในการจัดการ ร่างกายท่ีแข็งแรง ร่างกายแข็งแรง
สัมพันธ์อันดีงามในกลุ่ม แข่งขัน ร้อยละ 80

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข   
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม และการบริการสาธารณสุข
1.1 แผนงานสาธารณสุข 56

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14 โครงการจัดอบรม/ประชุม เพ่ือให้ความรู้ด้านสุขภาพ จัดอบรม/ประชุม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จัดอบรม  ประชาชนได้รับ กองสาธารณสุข

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล ส่ิงแวดล้อม งานสคบ. ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล อย่างน้อย บริการด้าน
บ้านปล้อง  ด้านสุขภาพ ให้แก่ประชาชนในเขต บ้านปล้อง  ด้านสุขภาพ ปีละ 1 คร้ัง สาธารณสุข
ส่ิงแวดล้อม งานสคบ.ฯลฯ เทศบาลต าบลบ้านปล้อง ส่ิงแวดล้อม งานสคบ.ฯลฯ

15 โครงการสัตว์ปลอดโรค ส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวน เพ่ือจ่ายเป็นค่าส ารวจ 5,000 5,000 5,000 สุนัขและแมวในพ้ืนท่ี สุนัขและแมวได้รับ กองสาธารณสุข
คนปลอดภัยจาก สัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ จ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียน ต าบลได้รับการควบคุม การฉีดวัคซีนร้อยละ
โรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค สัตว์ตามโครงการฯ และป้องกันโรค 80
 - ค่าส ารวจข้อมูล ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  - ค่าส ารวจข้อมูล ร้อยละ 80 ตามข้อมูล

จ านวนสัตว์และข้ึน ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ จ านวนสัตว์และข้ึน ของสุนัขและแมว
ทะเบียนสัตว์ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า ทะเบียนสัตว์ 
ตัวละ 3 บาท ต่อคร้ัง จุฬาภรณวลัยลักษณ์ ตัวละ 3 บาท ต่อคร้ัง
(ปีละ 6 บาท) อัครราชกุมารี (ปีละ 6 บาท)

16 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย เพ่ือด าเนินการฉีดวัคซีน เพ่ือด าเนินการฉีดวัคซีน 21,000       21,000 21,000 21,000 สุนัขและแมวในพ้ืนท่ี ในพ้ืนท่ีในเขตเทศบาล กองสาธารณสุข
จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ป้องกันและควบคุมโรค ป้องกันและควบคุมโรค ต าบลได้รับการควบคุม ต าบลบ้านปล้อง
เพ่ือด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน พิษสุนัขบ้า  ตัวละ 30 บาท พิษสุนัขบ้า  ตัวละ 30 บาท และป้องกันโรค ปลอดภัยจาก
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยจัดสรรตามจ านวน โดยจัดสรรตามจ านวน ร้อยละ 80 ตามข้อมูล โรคพิษสุนัขบ้า
ตัวละ  30  บาท ประชากรสุนัข/แมว ท้ังท่ีมี ประชากรสุนัข/แมว ท้ังท่ีมี ของสุนัขและแมว ร้อยละ 80

เจ้าของและไม่มีเจ้าของ เจ้าของและไม่มีเจ้าของ
จากการส ารวจของอปท. จากการส ารวจของอปท.
ท่ีส่งหลักฐานการส ารวจให้ ท่ีส่งหลักฐานการส ารวจให้
กรมส่งเสริมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน ท้องถ่ิน

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข   
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม และการบริการสาธารณสุข
1.1 แผนงานสาธารณสุข 57

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
17 โครงการป้องกันโรคท่ีเกิดจาก เพ่ือลดอัตราการเจ็บป่วยท่ีเกิด ประชาชนในเขตทต.บ้านปล้อง 10,000 10,000 10,000 10,000 จัดกิจกรรมปีละ 1 คร้ัง อัตราการเจ็บป่วยท่ีเกิด กองสาธารณสุข

สัตว์และแมลง จากสัตว์และแมลง 6 หมู่บ้าน  เช่น พ่นยายุงเวลา จากสัตว์และแมลงลดลง

มีการระบาด ฯลฯ
18 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ือง เพ่ือให้มีความรู้ท่ีถูกต้องด้าน ประชาชนในเขตทต.บ้านปล้อง 10,000 10,000 10,000 10,000 จัดอบรมปีละ 1 คร้ัง ประชาชนและผู้ประกอบ กองสาธารณสุข

อาหารปลอดภัยสู่สุขภาพดี อาหารปลอดภัยให้กับ 6 หมู่บ้าน  และผู้ประกอบการ การมีความรู้ท่ีถูกต้อง

ผู้บริโภค ไม่น้อยกว่า 60 คน
19 โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ดูแล ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 40,000 40,000 40,000 อบรมจ านวน  1  คร้ัง มีการพัฒนาฟ้ืนฟู กองสาธารณสุข

(Care giver)  ภายใต้โครงการ ผู้สูงอายุในชุมชนให้มีความรู้ 25 คน ศักยภาพผู้ดูแลผู้สูง
พัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้าน ความเข้าใจ  เร่ืองการดูแล อายุ ฯ
สาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุภาวะพ่ึงพิง สุขภาพอนามัยและปฏิบัติต่อ

ในต าบลบ้านปล้อง ผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
20 อุดหนุนศูนย์ส่งเสริมสาธารณสุข เพ่ือเป็นการด าเนิน อุดหนุนศูนย์ส่งเสริมสาธารณสุข 45,000 45,000       45,000 45,000 45,000 อุดหนุนตามท่ี ประชาชนได้รับการ กองสาธารณสุข

มูลฐาน  ประจ าหมู่บ้าน  (อสม.) กิจกรรมของอสม. มูลฐาน  ประจ าหมู่บ้าน  (อสม.) กลุ่มอสม.ขอรับ บริการสาธารณสุข และส านักปลัด
ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในชุมชน หมู่ท่ี  3,4,5,7,10  การสนับสนุน ในการด าเนินกิจกรรม

และหมู่ท่ี  11 งบประมาณ ของอสม.
21 อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรม เพ่ือด าเนินการตาม อุดหนุนให้แก่กลุ่มอสม.ในเขต 30,000 30,000 30,000 สนับสนุนกิจกรรม กลุ่มอสม.เกิดความ กองสาธารณสุข

วันอสม.แห่งชาติเทศบาลต าบล กิจกรรมของกลุ่มอสม. เทศบาลต าบลบ้านปล้อง ตามท่ีขอรับไม่น้อย เข้มแข็ง และส านักปลัด
บ้านปล้อง กว่าร้อยละ 90

22 อุดหนุนส านักงานปศุสัตว์ เพ่ือผ่าตัดท าหมันเพ่ือ อุดหนุนส านักงานปศุสัตว์ 5,000             5,000         5,000 5,000 5,000 อุดหนุนไม่น้อย จ านวนสุนัขและแมว กองสาธารณสุข
จังหวัดเชียงราย ลดจ านวนสุนัขและแมว จังหวัดเชียงราย กว่าร้อยละ ลดลงและลดการเป็น และส านักปลัด
โครงการผ่าตัดท าหมันเพ่ือลด ท่ีเป็นสัตว์พาหะของ ท่ีก าหนด พาหะของโรคพิษสุนัขบ้า

จ านวนสุนัขและแมวท่ีเป็นสัตว์ โรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข
พาหะของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข และแมวไม่มีเจ้าของ
และแมวไม่มีเจ้าของในพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข   
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม และการบริการสาธารณสุข
1.1 แผนงานสาธารณสุข 58

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
23 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน

ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  บ้านปล้องใต้ หมู่ท่ี  3  
หมู่บ้านละ 3 โครงการ
(1) โครงการสืบสานพระราช เพ่ือให้สตรีอายุ 30-70ปี สตรีอายุ 30 -70 ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 สตรีอายุ 30-70ปี สตรีอายุ 30-70 ปีมี กองสาธารณสุข
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย มีความรู้เร่ืองโรคมะเร็ง จ านวน  50  คน มีความรู้เร่ืองโรค ความรู้เร่ืองโรคมะเร็ง
มะเร็งเต้านม เต้านมและการตรวจเต้า มะเร็งเพ่ิมข้ึน เต้านมและการตรวจ

นมด้วยตนเอง ร้อยละ80 เต้านมด้วยตนเอง

(2) โครงการควบคุมการเกิดโรค เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ กลุ่มแม่บ้านจ านวน  50  คน ประชาชนมีความรู้ ได้รับความรู้เร่ืองหนอน กองสาธารณสุข
หนอนพยาธิ เร่ืองหนอนพยาธิและลด เร่ืองหนอนพยาธิ พยาธิและการป้องกัน

อัตราความชุกของโรค และการป้องกัน การเกิดโรค
การเกิดโรค

(3)  โครงการป้องกันโรคจากการ เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน แกนน าครอบครัวจ านวน ร้อยละ 80 ของ การเกิดโรคขาดสาร กองสาธารณสุข
ขาดสารไอโอดีนในชุมชน มีความรู้ในเร่ืองโรค 50  คน แกนน าครอบครัว ไอโอดีนของประชาชน

ขาดสารไอโอดีนและ ท่ีเข้ารับการอบรม และในเด็กลดลง
สามารถป้องกันการเกิด มีความรู้เพ่ิมข้ึน
โรคได้

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข   
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม และการบริการสาธารณสุข
1.1 แผนงานสาธารณสุข 59

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
24 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน

ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  หมู่ท่ี  4
หมู่บ้านละ 3 โครงการ
(1)  โครงการป้องกันโรคจากการ เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน แกนน าครอบครัวจ านวน 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ การเกิดโรคขาดสาร กองสาธารณสุข
ขาดสารไอโอดีนในชุมชน มีความรู้ในเร่ืองโรค 50  คน แกนน าครอบครัว ไอโอดีนของประชาชน

ขาดสารไอโอดีนและ ท่ีเข้ารับการอบรม และในเด็กลดลง
สามารถป้องกันการเกิด มีความรู้เพ่ิมข้ึน
โรคได้

(2) โครงการสืบสานพระราช เพ่ือให้สตรีอายุ 30-70ปี สตรีอายุ 30 -70 ปี สตรีอายุ 30-70ปี สตรีอายุ 30-70 ปีมี กองสาธารณสุข
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย มีความรู้เร่ืองโรคมะเร็ง จ านวน  50  คน มีความรู้เร่ืองโรค ความรู้เร่ืองโรคมะเร็ง
มะเร็งเต้านม เต้านมและการตรวจเต้า มะเร็งเพ่ิมข้ึน เต้านมและการตรวจ

นมด้วยตนเอง ร้อยละ80 เต้านมด้วยตนเอง
ประชาชนมีความรู้ ได้รับความรู้เร่ืองหนอน กองสาธารณสุข
เร่ืองหนอนพยาธิ พยาธิและการป้องกัน

(3) โครงการควบคุมการเกิดโรค เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ จ านวน  50  คน และการป้องกัน การเกิดโรค
หนอนพยาธิ เร่ืองหนอนพยาธิและลด การเกิดโรค

อัตราความชุกของโรค

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข   
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม และการบริการสาธารณสุข
1.1 แผนงานสาธารณสุข 60

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
25 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน

ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  หมู่ท่ี  5
หมู่บ้านละ 3 โครงการ
(1)  โครงการป้องกันโรคจากการ เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน แกนน าครอบครัวจ านวน 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ การเกิดโรคขาดสาร กองสาธารณสุข
ขาดสารไอโอดีนในชุมชน มีความรู้ในเร่ืองโรค 50  คน แกนน าครอบครัว ไอโอดีนของประชาชน

ขาดสารไอโอดีนและ ท่ีเข้ารับการอบรม และในเด็กลดลง
สามารถป้องกันการเกิด มีความรู้เพ่ิมข้ึน
โรคได้

(2) โครงการควบคุมการเกิดโรค เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ จ านวน  50  คน ประชาชนมีความรู้ ได้รับความรู้เร่ืองหนอน กองสาธารณสุข
หนอนพยาธิ เร่ืองหนอนพยาธิและลด เร่ืองหนอนพยาธิ พยาธิและการป้องกัน

อัตราความชุกของโรค และการป้องกัน การเกิดโรค
การเกิดโรค

(3) โครงการสืบสานพระราช เพ่ือให้สตรีอายุ 30-70ปี ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย สตรีอายุ 30-70ปี สตรีอายุ 30-70 ปีมี กองสาธารณสุข
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย มีความรู้เร่ืองโรคมะเร็ง ได้รับการพัฒนาด้าน มีความรู้เร่ืองโรค ความรู้เร่ืองโรคมะเร็ง
มะเร็งเต้านม เต้านมและการตรวจเต้า การตรวจเต้านมด้วย มะเร็งเพ่ิมข้ึน เต้านมและการตรวจ

นมด้วยตนเอง ตนเองอย่างถูกต้อง ร้อยละ80 เต้านมด้วยตนเอง
และสม่ าเสมอ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข   
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม และการบริการสาธารณสุข
1.1 แผนงานสาธารณสุข 61

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
26 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน

ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  หมู่ท่ี  7
หมู่บ้านละ 3 โครงการ
(1)  โครงการป้องกันโรคจากการ เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน แกนน าครอบครัวจ านวน 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ การเกิดโรคขาดสาร กองสาธารณสุข
ขาดสารไอโอดีนในชุมชน มีความรู้ในเร่ืองโรค 50  คน แกนน าครอบครัว ไอโอดีนของประชาชน

ขาดสารไอโอดีนและ ท่ีเข้ารับการอบรม และในเด็กลดลง
สามารถป้องกันการเกิด มีความรู้เพ่ิมข้ึน
โรคได้

(2) โครงการสืบสานพระราช เพ่ือให้สตรีอายุ 30-70ปี สตรีอายุ 30-70 ปี สตรีอายุ 30-70ปี สตรีอายุ 30-70 ปีมี กองสาธารณสุข
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย มีความรู้เร่ืองโรคมะเร็ง จ านวน 50 คน มีความรู้เร่ืองโรค ความรู้เร่ืองโรคมะเร็ง
มะเร็งเต้านม เต้านมและการตรวจเต้า มะเร็งเพ่ิมข้ึน เต้านมและการตรวจ

นมด้วยตนเอง ร้อยละ80 เต้านมด้วยตนเอง

(3)  โครงการอบรมแกนน าสุขภาพ เพ่ือให้แกนน าสุขภาพ ประชาชนหมู่ท่ี 7 แกนน าสุขภาพ มีแกนน าสุขภาพประจ า กองสาธารณสุข
ประจ าครอบครัว ประจ าครอบครัวมีความรู้ จ านวน  60  คน ประจ าครอบครัว ครอบครัว และคนใน
(หมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์) ในการดูแลสุขภาพ มีความรู้ในการดูแล ครอบครัวมีส่วนร่วมใน

การรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น สุขภาพการักษา การดูแลสุขภาพ
และการป้องกันโรค พยาบาลเบ้ืองต้น ของตนเอง

และการป้องกันโรค
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข   
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม และการบริการสาธารณสุข
1.1 แผนงานสาธารณสุข 62

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
27 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน

ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  หมู่ท่ี  10
หมู่บ้านละ 3 โครงการ
(1) โครงการสืบสานพระราช เพ่ือให้สตรีอายุ 30-70ปี สตรีอายุ 30-70 ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 สตรีอายุ 30-70ปี สตรีอายุ 30-70 ปีมี กองสาธารณสุข
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย มีความรู้เร่ืองโรคมะเร็ง จ านวน 50 คน มีความรู้เร่ืองโรค ความรู้เร่ืองโรคมะเร็ง
มะเร็งเต้านม เต้านมและการตรวจเต้า มะเร็งเพ่ิมข้ึน เต้านมและการตรวจ

นมด้วยตนเอง ร้อยละ80 เต้านมด้วยตนเอง
(2) โครงการควบคุมการเกิดโรค เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ กลุ่มแม่บ้าน  จ านวน  50  คน ประชาชนมีความรู้ ได้รับความรู้เร่ืองหนอน กองสาธารณสุข
หนอนพยาธิ เร่ืองหนอนพยาธิและลด เร่ืองหนอนพยาธิ พยาธิและการป้องกัน

อัตราความชุกของโรค และการป้องกัน การเกิดโรค
การเกิดโรคเพ่ิมข้ึน

(3)  โครงการป้องกันโรคจากการ เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน แกนน าครอบครัวจ านวน ร้อยละ 80 ของ การเกิดโรคขาดสาร กองสาธารณสุข
ขาดสารไอโอดีนในชุมชน มีความรู้ในเร่ืองโรค 50  คน แกนน าครอบครัว ไอโอดีนของประชาชน

ขาดสารไอโอดีนและ ท่ีเข้ารับการอบรม และในเด็กลดลง
สามารถป้องกันการเกิด มีความรู้เพ่ิมข้ึน
โรคได้

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข   
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม และการบริการสาธารณสุข
1.1 แผนงานสาธารณสุข 63

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
28 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน

ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข
หมู่ท่ี  11 หมู่บ้านละ 3 โครงการ
(1)  โครงการป้องกันโรคจากการ เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมีความ แกนน าครอบครัวจ านวน 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของแกนน า การเกิดโรคขาดสาร กองสาธารณสุข
ขาดสารไอโอดีนในชุมชน รู้ในเร่ืองโรคขาดสารไอโอดีนและ 50  คน ครอบครัวท่ีเข้ารับการ ไอโอดีนของประชาชน

สามารถป้องกันการเกิดโรคได้ อบรมมีความรู้เพ่ิมข้ึน และในเด็กลดลง
(2) โครงการควบคุมการเกิดโรค เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ กลุ่มแม่บ้าน  จ านวน  50  คน ประชาชนมีความรู้เร่ือง ได้รับความรู้เร่ืองหนอน กองสาธารณสุข
หนอนพยาธิ เร่ืองหนอนพยาธิและลด หนอนพยาธิและการ พยาธิและการป้องกัน

อัตราความชุกของโรค ป้องกันการเกิดโรคเพ่ิมข้ึนการเกิดโรค
(3) โครงการสืบสานพระราช เพ่ือให้สตรีอายุ 30-70ปี สตรีอายุ 30-70 ปี สตรีอายุ 30-70ปี สตรีอายุ 30-70 ปีมีความ กองสาธารณสุข
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย มีความรู้เร่ืองโรคมะเร็งเต้านม จ านวน 50 คน มีความรู้เร่ืองโรคมะเร็ง รู้เร่ืองโรคมะเร็งเต้านม
มะเร็งเต้านม และการตรวจเต้านมด้วยตนเอง เพ่ิมข้ึนร้อยละ80 และการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

29 โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันโรค เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ความ ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล 10,000          10,000         10,000        ประชาสัมพันธ์ ประชาชนมีความรู้ กองสาธารณสุข
ทางเดินหายใจจากภัยฝุ่นละออง เข้าใจ และป้องกันตนเองจากภัย บ้านปล้อง 6 หมู่บ้าน (หมู่ท่ี  3,4, ปีละ 1 คร้ัง ความเข้าใจและป้องกัน
ขนาดเล็ก PM 2.5 ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 5,7,10  และหมู่ท่ี  11) ตนเองจากภัย

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก
 PM 2.5 

30 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การ เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ในการ ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล 15,000          15,000         15,000        ประชาสัมพันธ์ ประชาชนคัดแยกขยะ กองสาธารณสุข
คัดแยกขยะในครัวเรือนและลดปริมาณ คัดแยกขยะในครัวเรือนอย่าง บ้านปล้อง 6 หมู่บ้าน (หมู่ท่ี  3,4, ปีละ 1 คร้ัง ในครัวเรือนอย่าง
ขยะในชุมชน ถูกต้อง 5,7,10  และหมู่ท่ี  11) ถูกต้อง

31 โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนในเทศบาลต าบล ตัวแทนสมาชิกครัวเรือนและประชาชน 10,000          10,000         10,000        อบรมปีละ 1 คร้ัง ประชาชนในเทศบาลต าบล กองสาธารณสุข
บ้านปล้อง มีส่ิงแวดล้อมรอบตัว ในเขตเทศบาลต าบลบ้านปล้อง บ้านปล้อง มีส่ิงแวดล้อม
ท่ีน่าอยู่ย่ิงข้ึน ไม่น้อยกว่า 30 คน รอบตัวน่าอยู่ย่ิงข้ึน

32 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ความ ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล 10,000          10,000         10,000        อบรมปีละ 1 คร้ัง ประชาชนมีความรู้ กองสาธารณสุข
เข้าใจ และมีส่วนร่วมในการเฝ้า บ้านปล้อง  ไม่น้อยกว่า 30 คน ความเข้าใจ และมีส่วน
ระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ร่วมในการเฝ้าระวัง

ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
33 โครงการอบรมผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติ ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ท าการ 10,000          10,000         10,000        อบรมปีละ 1 คร้ัง ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีฉีดวัคซีน กองสาธารณสุข

ท าการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุม หน้าท่ีฉีดวัคซีนป้องกันและ ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุม ป้องกันและควบคุมโรคพิษ
โรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาล ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในเขต โรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาล สุนัขบ้าในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านปล้อง เทศบาลต าบลบ้านปล้อง ต าบลบ้านปล้อง ต าบลบ้านปล้องมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน

170,000 331,000 861,000 861,000 861,000รวม

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข   ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม และการบริการสาธารณสุข 64
1.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 สนับสนุนกิจกรรมคนพิการ เพ่ือเป็นการสนับสนุนการ สนับสนุนงบประมาณในการด าเนิน 15,000 15,000 15,000 สนับสนุนงบ ส่งเสริมให้กลุ่มคน ส านักปลัด

ด าเนินกิจกรรมของคน กิจกรรม ประมาณโดย พิการได้มีส่วนร่วม
พิการ  - อุดหนุนสมาคมพัฒนาคนพิการ ไม่เกินตามท่ีขอรับ ในการด าเนิน

2 โครงการออกเย่ียมบ้านดูแลผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต ออกเย่ียมบ้านดูแลผู้สูงอายุภายใน 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ80 ผู้สูงอายุมีคุณภาพ ส านักปลัด
หมู่ท่ี 3,4,5,7, 10  และ  11 ให้แก่ผู้สูงอายุ เขตเทศบาลต าบลบ้านปล้อง ผู้สูงอายุได้รับ ชีวิตท่ีดีข้ึนและได้รับ

จ านวน  6  หมู่บ้าน การดูแลให้มี การดูแลอย่างท่ัวถึง
คุณภาพชีวิตท่ีดี

3 สนับสนุนโครงการส่งเสริมการฝึก เพ่ือฝึกอาชีพให้แก่ผู้พิการ อุดหนุนงบประมาณให้แก่สมาคม 20,000 20,000 20,000 อุดหนุนไม่เกิน กลุ่มกิจกรรมสามารถ ส านักปลัด
อาชีพผู้พิการ เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้แก่ คนพิการจังหวัดเชียงราย ร้อยละท่ีก าหนด ด าเนินงานตาม

ผู้พิการและพัฒนาศักยภาพ โครงการได้
4 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมการออก จัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุในเขต 30,000 30,000 30,000 จัดการแข่งขัน ผู้สูงอายุมีสุขภาพ ส านักปลัด

เทศบาลต าบลบ้านปล้อง ก าลังกายให้แก่ผู้สูงอายุ เทศบาลต าบลบ้านปล้อง กีฬาผู้สูงอายุ แข็งแรง 
รวม 0 0 105,000 105,000 105,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลบ้านปล้อง     อ าเภอเทิง     จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข   ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม และการบริการสาธารณสุข

1.3 แผนงานงบกลาง 65
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ สนับสนุนงบประมาณในการ 50,000 60,000 70,000 80,000 80,000 มีสมาชิกเข้าร่วม กลุ่มกิจกรรมสามารถ ส านักปลัด
ชุมชนเกิดการร่วมกลุ่ม ด าเนินกิจกรรม กองทุน  ด าเนินงานตาม
ในการช่วยเหลือซ่ึงกัน  - จัดต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชนตาม ไม่น้อยกว่า โครงการได้
และกันในชุมชน รูปแบบของเทศบาลก าหนดข้ึน 300 คน

2 เงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียยังชีพ เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุตามจ านวนท่ีข้ึน 6,320,000 6,830,000 7,223,400 7,700,000 8,200,000 ผู้สูงอายุร้อยละ ผู้สูงอายุมีความเป็น ส านักปลัด
ผู้สูงอายุและเพ่ือให้ผู้สูง ทะเบียนเพ่ือขอรับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 100  ได้รับ อยู่ท่ีดีข้ึน
อายุมีความเป็นอยู่ท่ีดี ประจ าปี พ.ศ. 2561 - 2565 ความช่วยเหลือ

3 เงินสงเคราะห์เบ้ียความพิการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียยังชีพ เบ้ียยังชีพผู้พิการ  ตามจ านวนท่ีข้ึน 2,305,000 2,805,000 3,305,000 3,805,000 3,805,000 ผู้พิการร้อยละ ผู้พิการมีการด ารงชีพ ส านักปลัด
ผู้พิการและเพ่ือให้ผู้พิการ ทะเบียนผู้พิการประจ าปี 100  ได้รับ และความเป็นอยู่
มีความเป็นอยู่ท่ีดี พ.ศ. 2561 - 2565 ความช่วยเหลือ ท่ีดีข้ึน

4 เงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียยังชีพ เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตามจ านวนท่ี 174,000 194,000 214,000 234,000 234,000 ผู้ป่วยเอดส์ร้อยละ ผู้ป่วยเอดส์มีการ ส านักปลัด
ผู้ป่วยเอดส์เพ่ือให้ ข้ึนทะเบียนเพ่ือขอรับเบ้ียประจ าปี 100  ได้รับ ด ารงชีพและความ
มีความเป็นอยู่ท่ีดี พ.ศ. 2561 - 2565 ความช่วยเหลือ เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

5 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน เพ่ือสนับสนุนกองทุนสปสช. สนับสนุนกองทุนสปสช.เทศบาลต าบล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จัดสรรไม่น้อยกว่า ประชาชนได้รับการ กองสาธารณสุข
สุขภาพ เทศบาลต าบลบ้านปล้อง บ้านปล้องเพ่ือด าเนินการตามแผน หนังสือส่ังการ บริการด้านสาธารณสุข

ของกองทุนสปสช.ต่อไป ก าหนด
รวม 8,949,000 9,989,000 10,912,400 11,919,000 12,419,000

เทศบาลต าบลบ้านปล้อง     อ าเภอเทิง     จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข   ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
1.ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสังคม และการบริการสาธารณสุข
1.4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 66

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 อุดหนุนก่ิงกาชาดอ าเภอเทิง เพ่ือสงเคราะห์และ โครงการสงเคราะห์และบรรเทา 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 อุดหนุนตามท่ี อุดหนุนงบประมาณ ส านักปลัด

จังหวัดเชียงราย บรรเทาทุกข์แก่ราษฏร ทุกข์แก่ราษฏร  ขอรับ เพ่ือด าเนินการตาม
ร้อยละ 100 กิจกรรมท่ีวางไว้ 

รวม 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลบ้านปล้อง     อ าเภอเทิง     จังหวัดเชียงราย
เทศบาลต าบลบ้านปล้อง     อ าเภอเทิง     จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรย่ังยืน เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 67

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างราวเหล็กกันตก เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ  -ก่อสร้างราวเหล็กกันตกหน้าบ้าน 200,000 ราวเหล็ก 1 จุด ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ท่ี  3  บ้านปล้องใต้ จากการสัญจรไปมา นายยม  วิชัยเนตร สูง 1 เมตร ความปลอดภัยใน
บนท้องถนน ยาว  200  เมตร ชีวิตและทรัพย์สิน

2 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง เพ่ือให้ประชาชนได้มี 1. ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 22 45,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้สัญจร กองช่าง
ถนนคสล. หมู่ท่ี 3 ถนนส าหรับในการ บริเวณบ้าน  นายอุทัย  แสงแก้ว คมนาคมได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว  

คมนาคมได้อย่างสะดวก 3 x 27 เมตร สะดวก 1 เส้นทาง และปลอดภัย
2. ก่อสร้างถนนคสล.บ้านนายสาย 30,000
ปัญญากว๋าว ถึงสวนนายทองอินทร์
วงศ์เข่ือนแก้ว กว้าง 3 ม. ยาว 20 ม.

3 โครงการปรับปรุงถนนการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนได้มี ปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร 500,000 มีถนนการเกษตรเพ่ือ ประชาชนได้สัญจร กองช่าง
หมู่ท่ี  3 ถนนส าหรับในการ (ขนาดกว้าง 4 ม.  ยาว  3,000 ม.) คมนาคมได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว  

คมนาคมได้อย่างสะดวก ซอย 3,8,12 พร้อมวางท่อระบายน้ า สะดวก ร้อยละ 90    และปลอดภัย
4 โครงการก่อสร้าง/ ปรับปรุง เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง 1.ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูมีฝาปิด 150,000 มีระบบการระบาย มีระบบการระบาย กองช่าง

รางระบายน้ า  หมู่ท่ี 3 ในพ้ืนท่ี  ซอย  23  ฝ่ังซ้าย ก 0.30 ม. ย 100 ม. น ้าท่ีดีน ้าไม่ท่วมขัง น้ าท่ีดีน้ าไม่ท่วมขัง
บ้านปล้องใต้ 2. ก่อสร้างรางระบายน้ า รูปตัววี 6,000,000    ร้อยละ 90 ในพ้ืนท่ี

เช่ือมต่อโครงการ ของ อบต.ปล้อง
เส้นหนองเสา (1.5 x 3,000เมตร)
3.  ก่อสร้างรางระบายน้ า รูปตัววี 300,000
บริเวณข้างสวน นายมานิตย์  
ประจันต๊ะ (1.3 x142 เมตร)
4.  ก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ า 700,000
บริเวณ ซอยเทศบาล 4 ก 1.5 ม. ย 500ม.
5.  ก่อสร้างรางระบายน้ า ตัวยูพร้อม 85,000
ขยายผิวถนน บริเวณบ้านนายอาจ  
พาพันธ์ (ราง 0.4 x 50 เมตร)      
 (ขยายผิวถนน1 x 50 เมตร)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลบ้านปล้อง     อ าเภอเทิง     จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน    (พ.ศ.  2561 - 2565)



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรย่ังยืน เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 68

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์ เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน ผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 1,660,000 1,660,000 ปรับปรุงผิวจราจร การคมนาคมสะดวก กองช่าง

คอนกรีต บริเวณซอยเทศบาล 3 และ ใช้ส าหรับการคมนาคม ช่วงท่ี 1 กว้างเฉล่ีย 6.00 - 8.50 เมตร ยาว จ านวน  1  เส้นทาง รวดเร็วและปลอดภัย

ซอยเทศบาล 5 หมู่ท่ี 5 ได้อย่างสะดวก  170.00 เมตร หนา 5 เซนติเมตร ช่วงท่ี 2 กว้างเฉล่ีย
  4.50 - 7.00 เมตร ยาว 430.00 เมตร

 หนา 5 เซนติเมตร หรือมีผิวจราจรพาราแอสฟัลต์

คอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 4,200.00 ตารางเมตร

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง บ้านนายผัดดี  ท ามา  ถึงบ้านนาย 400,000 400,000 มีระบบการระบาย มีระบบการระบาย กองช่าง
รูปตัวยูมีฝาปิด  หมู่ท่ี  3 ในพ้ืนท่ี นิพนธ์  อุดมพล  กว้าง  0.30 ม. น ้าท่ีดีน ้าไม่ท่วมขัง น้ าท่ีดีน้ าไม่ท่วมขัง

ยาว  200 ม. ร้อยละ 90 ในพ้ืนท่ี
7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง ข้างบ้านนายฤกษ์ชัย  นองนนท์ 100,000 100,000 มีระบบการระบาย มีระบบการระบาย กองช่าง

รูปตัวยูมีฝาปิด  หมู่ท่ี  3 ในพ้ืนท่ี ถึงบ้านนายอาจ  พาพันธ์ น ้าท่ีดีน ้าไม่ท่วมขัง น้ าท่ีดีน้ าไม่ท่วมขัง
 กว้าง  0.30 ม. ยาว 50 ม. ร้อยละ 90 ในพ้ืนท่ี

8 โครงการวางท่อข้าง เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง ท่อคสล.ขนาด Ø  0.60  ม. ยาว 10 ม. 10,000 10,000 มีระบบการระบาย มีระบบการระบาย กองช่าง
ศาลาอเนกประสงค์  หมู่ท่ี  3 ในพ้ืนท่ี น ้าท่ีดีน ้าไม่ท่วมขัง น้ าท่ีดีน้ าไม่ท่วมขัง

ร้อยละ 90 ในพ้ืนท่ี
9 โครงการก่อสร้างราวกันตก  เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ ก่อสร้างราวเหล็กกันตกบริเวณบ้าน 50,000 50,000 อุบัติเหตุบนถนน ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ท่ี  4 จากการสัญจรไปมา นางราศี  นันต๊ะ ยาว 50 เมตร ลดลงร้อยละ 90 ความปลอดภัยใน
บนท้องถนน  สูง 0.80 ม. ชีวิตและทรัพย์สิน

10 โครงการลงหินคลุกถนน เพ่ือให้ประชาชนได้มี ถนนเพ่ือการเกษตรข้างสวนนายเป็ก 100,000 100,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนมีถนน กองช่าง
เพ่ือการเกษตร  หมู่ท่ี  4 ถนนส าหรับในการ ถึงท่ีนานายสงบ  ยาวิชัย คมนาคมได้อย่าง ในการคมนาคม

คมนาคมได้อย่างสะดวก กว้าง 4 ม. ยาว  500 ม. สะดวก ร้อยละ 90   ได้อย่างสะดวก
11 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพ่ือให้ประชาชนได้มี กว้าง  4 ม. ยาว  1,000 ม. 2,200,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนมีถนน กองช่าง

เข้าป่าชุมชน  หมู่ท่ี 4 ถนนส าหรับในการ คมนาคมได้อย่าง ในการคมนาคม
คมนาคมได้อย่างสะดวก สะดวก ร้อยละ 90    ได้อย่างสะดวก

12 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนได้มี กว้าง 6 ม. ยาว 2,000  ม. 2,000,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนมีถนน กองช่าง
ดินซีเมนต์ม่อนป่าซาง  หมู่ท่ี  4 ถนนส าหรับในการ คมนาคมได้อย่าง ในการคมนาคม

คมนาคมได้อย่างสะดวก สะดวก ร้อยละ 90    ได้อย่างสะดวก
13 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้ประชาชนได้มี หน้าสวนนายเหรียญ  สิงใจ 500,000 500,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนมีถนน กองช่าง

ถนนส าหรับในการ กว้าง 3 ม. ยาว 600เมตร คมนาคมได้อย่าง ในการคมนาคม
คมนาคมได้อย่างสะดวก สะดวก ร้อยละ 90    ได้อย่างสะดวก

14 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้ประชาชนได้มี หน้าบ้านนายสมพงค์  แสงเทพเช่ือม 500,000 500,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนมีถนน กองช่าง
ถนนส าหรับในการ อ่างเก็บน้ า  กว้าง 3 ม. ยาว 1,000 ม. คมนาคมได้อย่าง ในการคมนาคม
คมนาคมได้อย่างสะดวก สะดวก ร้อยละ 90   ได้อย่างสะดวก

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรย่ังยืน เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 69

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
15 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้ประชาชนได้มี ก่อสร้างถนน  คสล.ซอย  56  กว้าง 2,100,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนมีถนน กองช่าง

ซอย  56 ถนนส าหรับในการ 4 ม. ยาว 2,100 ม. คมนาคมได้อย่าง ในการคมนาคม
คมนาคมได้อย่างสะดวก สะดวก ร้อยละ 90 ได้อย่างสะดวก

16 โครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์สาย เพ่ือให้ประชาชนได้มี กว้าง 6.00  เมตร  ยาว  4,000 เมตร 4,000,000    มีถนนส าหรับ ประชาชนมีถนน กองช่าง
ทางห้วยผักกูดถึงสายทางท่าไม้ยา ถนนส าหรับในการ คมนาคมได้อย่าง ในการคมนาคม

คมนาคมได้อย่างสะดวก สะดวก ร้อยละ 90 ได้อย่างสะดวก
17 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพ่ือ เพ่ือให้ประชาชนได้มี กว้าง  5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร 600,000       มีถนนส าหรับ ประชาชนมีถนน กองช่าง

การเกษตรเส้นโต่งม่วง ฝายบ้านลับ ถนนส าหรับในการ คมนาคมได้อย่าง ในการคมนาคม
 ฝายบ้านดอย    หมู่ท่ี  4 คมนาคมได้อย่างสะดวก สะดวก ร้อยละ 90 ได้อย่างสะดวก

18 โครงการก่อสร้างทางเดินพร้อม เพ่ือความสะดวก กว้าง 1.70 - 2.60 เมตร ยาว 67.00 เมตร 377,000         377,000         377,000         ทางเดินพร้อมหลังคา เด็กนักเรียนได้รับความ กองช่าง
หลังคา โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ปลอดภัยของเด็กและ 1 แห่ง สะดวก และปลอดภัย
ต าบลบ้านปล้อง นักเรียน

19 โครงการขยายผิวถนน  ซอย 57 เพ่ือให้ประชาชนได้มี กว้าง 1.50 เมตร ยาว 220 เมตร 200,000         มีถนนส าหรับ ประชาชนมีถนน กองช่าง
หมู่ท่ี  4 ถนนส าหรับในการ หนา 0.15 เมตร คมนาคมได้อย่าง ในการคมนาคม

คมนาคมได้อย่างสะดวก สะดวก ร้อยละ 90 ได้อย่างสะดวก
20 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้ประชาชนได้มี ก่อสร้างถนนคสล.ต่อจากถนนคอนกรีต 10,000,000     10,000,000  มีถนนส าหรับ ประชาชนมีถนน กองช่าง

ถนนส าหรับในการ ฝายบ้านดอย  ถึงท่าไม้ยา (เกินศักยภาพ) (เกินศักยภาพ) คมนาคมได้อย่าง ในการคมนาคม
คมนาคมได้อย่างสะดวก กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 3,000 เมตร สะดวก ร้อยละ 90 ได้อย่างสะดวก

21 โครงการลงดินลูกรัง เพ่ือให้ประชาชนได้มี ลงดินลูกรังถนนเพ่ือการเกษตรสันกลาง 500,000       มีถนนส าหรับ ประชาชนมีถนน กองช่าง
ถนนส าหรับในการ ถึงน้ าตกตาดป่าบอน  กว้าง 6.00 เมตร คมนาคมได้อย่าง ในการคมนาคม
คมนาคมได้อย่างสะดวก ยาว 2,000 เมตร สะดวก ร้อยละ 90 ได้อย่างสะดวก

22 โครงการรางระบายน้ า  เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง รางระบายน้ าบริเวณซอย 27 บ้านนายดี 100,000 ลดปัญหาน้ า มีระบบการระบาย กองช่าง
บริเวณซอย 27  หมู่ท่ี  4 ในพ้ืนท่ี ไชยค า และบริเวณท่ีสาธารณะ กว้าง 0.40 ม. ท่วมขังในพ้ืนท่ีได้ น้ าท่ีดีน้ าไม่ท่วมขัง

ลึก0.5–1.5 ยาว 115 เมตร สองข้างทาง ร้อยละ90 ในพ้ืนท่ี
23 โครงการว่างท่อระบายน้ า เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง หน้าบ้านนายผล  นันต๊ะ  300,000 ลดปัญหาน้ า มีระบบการระบาย กองช่าง

พร้อมบ่อพัก  หมู่ท่ี  4 ในพ้ืนท่ี ท่อขนาด  Ø 0.60 ม. ยาว 150 ม. ท่วมขังในพ้ืนท่ีได้ น้ าท่ีดีน้ าไม่ท่วมขัง

ร้อยละ90 ในพ้ืนท่ี
24 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง ข้างบ้านนายเสธ  จอมป้อ 400,000 ลดปัญหาน้ า มีระบบการระบาย กองช่าง

หมู่ท่ี  4 ในพ้ืนท่ี กว้าง 0.40 ม. ยาว 200 ม. ท่วมขังในพ้ืนท่ีได้ น้ าท่ีดีน้ าไม่ท่วมขัง
ร้อยละ90 ในพ้ืนท่ี

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรย่ังยืน เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 70

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
25 โครงการก่อสร้าง /ปรับปรุง เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง 1.  ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูมีฝาปิด 500,000 ลดปัญหาน้ า มีระบบการระบาย กองช่าง

รางระบายน้ า  หมู่ท่ี 4 ในพ้ืนท่ี บริเวณซอยเทศบาล 56  ท่วมขังในพ้ืนท่ีได้ น้ าท่ีดีน้ าไม่ท่วมขัง
บ้านปล้องเหนือ บริเวณข้างบ้านนายเสน  ใจกว้าง  ร้อยละ90 ในพ้ืนท่ี

กว้าง 1 ม.  ยาว 250 ม.
2. ก่อสร้างรางระบายน้ าแบบมีฝาปิด 800,000
บ้านนายผัด สายบัว กว้าง 0.40 เมตร
ยาว 500 เมตร
3. ก่อสร้างรางระบายน้ าแบบมีฝาปิด 500,000
หลังวัดปงสนุก จากท่ีนานายจันทร์
ถึงท่ีนานายสด สายบัว กว้าง 0.40 
เมตร ยาว 1,000 เมตร
4. ก่อสร้างรางระบายน้ าแบบมีฝาปิด 500,000
ท่ีนานายเพ่ิม นันต๊ะ ถึงบ้านนางมา
แสวงงาม  กว้าง 0.40 ม.ยาว 1,000  ม.

26 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง ข้างบ้านนายบุญ  ท าทาน  กว้าง 0.30 100,000 ลดปัญหาน้ า มีระบบการระบาย กองช่าง
พร้อมฝาปิด  หมู่ท่ี  4 ในพ้ืนท่ี ม.  ยาว  50  ม. ท่วมขังในพ้ืนท่ีได้ น้ าท่ีดีน้ าไม่ท่วมขัง

ร้อยละ90 ในพ้ืนท่ี
27 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง บริเวณข้างบ้านนางจอง  นิคมจิตร 400,000 ลดปัญหาน้ า มีระบบการระบาย กองช่าง

รูปตัวยูพร้อมฝาปิด  หมู่ท่ี  4 ในพ้ืนท่ี ถึงบ้านนางเทียมจันทร์  จิตตะมโน ท่วมขังในพ้ืนท่ีได้ น้ าท่ีดีน้ าไม่ท่วมขัง
ยาว  200 เมตร ร้อยละ90 ในพ้ืนท่ี

28 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ าคสล. เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง ก่อสร้างรางส่งน้ าคสล.ฝายบ้านดอยถึง 300,000 ลดปัญหาน้ า มีระบบการระบาย กองช่าง
หมู่ท่ี 4 ในพ้ืนท่ี ท่ีนายทรงมาศ  สายศักด์ิ ท่วมขังในพ้ืนท่ีได้ น้ าท่ีดีน้ าไม่ท่วมขัง

 กว้าง 0.50 เมตร  ยาว  100 เมตร ร้อยละ90 ในพ้ืนท่ี
29 โครงการปรับปรุงอาคารเมรุเผาศพ หมู่ท่ี7 เพ่ือให้มีสถานท่ีประกอบ ปรับปรุงอาคารเมรุเผาศพ 500,000 500,000 500,000 มีสถานท่ีประกอบ มีสถานท่ีประกอบ กองช่าง

บริเวณป่าสุสานเทศบาลต าบลปล้อง พิธีกรรมทางศาสนาเพียงพอ พิธีกรรมทางศาสนา พิธีกรรมอย่างเพียงพอ
อย่างเพียงพอร้อยละ 90

30 โครงการขยายผิวถนนจราจร คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้มี ขยายผิวถนนจราจร คสล. จากบริเวณ 300,000 220,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนมีถนน กองช่าง
หมู่ท่ี 5 บ้านปล้องตลาด  ถนนส าหรับในการ ซอยเทศบาล 2 จนถึงแยก คมนาคมได้อย่าง ในการคมนาคม

คมนาคมได้อย่างสะดวก ซอย 16 กว้าง 0.5 -4 ม.ยาว 330 ม. สะดวก ร้อยละ 90 ได้อย่างสะดวก

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรย่ังยืน เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 71

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
31 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน้ า 300,000 300,000 ลดปัญหาน้ า มีระบบการระบาย กองช่าง

รูปตัวยูพร้อมฝาปิด  ซอย  2  ในพ้ืนท่ี รูปตัวยูพร้อมฝาปิด  ซอย  2  ท่วมขังในพ้ืนท่ีได้ น้ าท่ีดีน้ าไม่ท่วมขัง
หมู่ท่ี 5 บ้านปล้องตลาด  กว้าง 0.40 เมตร ยาว 300 เมตร ร้อยละ90 ในพ้ืนท่ี

(หมู่ท่ี 5 เช่ือมหมู่ท่ี  7)
32 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน้ าหน้าศาลาอเนกประสงค์ 200,000 ลดปัญหาน้ า มีระบบการระบาย กองช่าง

รูปตัวยูมีฝาปิด  หมู่ท่ี  5 ในพ้ืนท่ี หลังใหม่  และข้างศาลาอเนกประสงค์ด้าน ท่วมขังในพ้ืนท่ีได้ น้ าท่ีดีน้ าไม่ท่วมขัง
ทิศตะวันออกหลังใหม่  กว้าง 0.30 ม. ร้อยละ90 ในพ้ืนท่ี
ยาว 100 ม.

33 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัววี  รางคสล. 1,000,000 ลดปัญหาน้ า มีระบบการระบาย กองช่าง
ต่อจากก าแพงวัดปงสนุก รางตัววี ในพ้ืนท่ี  ต่อจากก าแพงวัดปงสนุก ท่วมขังในพ้ืนท่ีได้ น้ าท่ีดีน้ าไม่ท่วมขัง
หมู่ท่ี  5 กว้าง 1 ม. ยาว 1,000 ม. ร้อยละ90 ในพ้ืนท่ี

34 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพ่ือให้ประชาชนได้มี บริเวณท่ีนานางมา  ท าของดี  ถึงพนังก้ันน้ า 100,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนมีถนน กองช่าง
เช่ือมต่อซอย 32  หมู่ท่ี  11 ถนนส าหรับในการ นายสด  สายบัว  กว้าง 4 ม. ยาว คมนาคมได้อย่าง ในการคมนาคม

คมนาคมได้อย่างสะดวก 500 ม. สะดวก ร้อยละ 90 ได้อย่างสะดวก
35 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพ่ือให้ประชาชนได้มี กว้าง  4  ม.  ยาว  500 ม. 100,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนมีถนน กองช่าง

ซอย 32 พร้อมวางท่อระบายน้ า ถนนส าหรับในการ คมนาคมได้อย่าง ในการคมนาคม
หมู่ท่ี  11  เช่ือมหมู่ท่ี  5 คมนาคมได้อย่างสะดวก สะดวก ร้อยละ 90 ได้อย่างสะดวก

36 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง 1. ก่อสร้างรางระบายน้ า บริเวณบ้าน 40,000 ลดปัญหาน้ า มีระบบการระบาย กองช่าง
หมู่ท่ี 7 บ้านปล้องกลาง  ในพ้ืนท่ี นายวงศ์  ระลึก 0.25 x 25 เมตร ท่วมขังในพ้ืนท่ีได้ น้ าท่ีดีน้ าไม่ท่วมขัง

2.  ก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล. 150,000 ร้อยละ90 ในพ้ืนท่ี
ซอย 38 (0.4x50 เมตร)
3.  ก่อสร้างรางระบายน้ า รูปตัวยู 150,000 150,000
ซอย 33 (สุสานเทศบาลฯ) 
0.4 x 100 เมตร

37 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์ เพ่ือให้ประชาชนได้มี ขนาดกว้างเฉล่ีย 4.40 - 8.60 เมตร 1,880,000 1,880,000 1,880,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนมีถนน กองช่าง
คอนกรีต บริเวณซอยเทศบาล 9 หมู่ท่ี 11 ถนนส าหรับในการ ยาว 640.00 เมตร หนา 5 เซนติเมตร คมนาคมได้อย่าง ในการคมนาคม
ต าบลปล้อง อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย คมนาคมได้อย่างสะดวก หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,700.00 ตารางเมตร สะดวก ร้อยละ 90 ได้อย่างสะดวก

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรย่ังยืน เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 72

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
38 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมฝาปิด  -เพ่ือให้ความช่วยเหลือ วางท่อระบายน้ าพร้อมฝาปิด 100,000 ลดปัญหาน้ า รางระบายน้ าท่ี กองช่าง

และวางท่อคสล. ประชาชนในการแก้ไข  บริเวณหลัง บ้านนายวิจิตร  สบบง  ท่วมขังในพ้ืนท่ีได้ ก่อสร้างสามารถ
หมู่ท่ี 7 บ้านปล้องกลาง  ปัญหาน้ าท่วมขังจากการ ร้อยละ90 ป้องกันน้ าท่วมขัง

ขาดรางระบายน้ า ถนนได้ดี

39 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 200,000 200,000 ลดปัญหาน้ า มีระบบการระบาย กองช่าง
รูปตัวรูปตัวยูพร้อมฝาปิด และขยาย ในพ้ืนท่ี รูปตัวรูปตัวยูพร้อมฝาปิด และขยาย ท่วมขังในพ้ืนท่ีได้ น้ าท่ีดีน้ าไม่ท่วมขัง
ผิวถนนสองข้างทาง   ผิวถนน สองข้างทาง บริเวณซอย 17  ร้อยละ90 ในพ้ืนท่ี

บริเวณซอย 17  หมู่ท่ี 7 (ราง 0.25 x 120 เมตร)
บ้านปล้องกลาง  (ขยายผิว 0.2 – 0.5 x 150 เมตร)

40 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง ข้างบ้านนายสมาน  จักรดี  ถึงสวนนายค า 200,000 200,000 ลดปัญหาน้ า มีระบบการระบาย กองช่าง
มีฝาปิด  หมู่ท่ี  7 ในพ้ืนท่ี จักรแก้ว  กว้าง  0.30  ม.  ยาว ท่วมขังในพ้ืนท่ีได้ น้ าท่ีดีน้ าไม่ท่วมขัง

100  ม. ร้อยละ90 ในพ้ืนท่ี
41 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง กว้าง  0.30 ม.  ยาว 120  ม. 250,000 250,000 ลดปัญหาน้ า มีระบบการระบาย กองช่าง

ซอย  40  หมู่ท่ี  7 ในพ้ืนท่ี ท่วมขังในพ้ืนท่ีได้ น้ าท่ีดีน้ าไม่ท่วมขัง
ร้อยละ90 ในพ้ืนท่ี

42 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 38.00 เมตร 200,000 200,000 ลดปัญหาน้ า มีระบบการระบาย กองช่าง
รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ซอยเทศบาล 32 ในพ้ืนท่ี ลึกเฉล่ีย 0.60 เมตร ท่วมขังในพ้ืนท่ีได้ น้ าท่ีดีน้ าไม่ท่วมขัง
หมู่ท่ี 11 ต าบลปล้อง ร้อยละ90 ในพ้ืนท่ี

43 โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ า เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง ก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ า  ซอย 16 700,000 700,000 ลดปัญหาน้ า มีระบบการระบาย กองช่าง
ซอย  16  หมู่ท่ี  7 ในพ้ืนท่ี จากบ้านนางค ามวล  ศรีใจวัง  ถึงบ้าน ท่วมขังในพ้ืนท่ีได้ น้ าท่ีดีน้ าไม่ท่วมขัง

นายอุดม  ป้องปก  กว้าง  2.00 ม. ร้อยละ90 ในพ้ืนท่ี
ยาว  300 ม.

44 โครงการก่อสร้างฝาปิด เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง ก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ า  ข้างบ้าน 500,000 500,000 ลดปัญหาน้ า มีระบบการระบาย กองช่าง
รางระบายน้ า  หมู่ท่ี  7 ในพ้ืนท่ี พ่อรัตน์  จักรดี  ถึงบ้านนายประสงค์ ท่วมขังในพ้ืนท่ีได้ น้ าท่ีดีน้ าไม่ท่วมขัง

สุขส าราญ  กว้าง  2.00 ม. ยาว ร้อยละ90 ในพ้ืนท่ี
300  ม.

45 โครงการก่อสร้างถนนคสล.  -เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากบ้าน 85,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนมีถนน กองช่าง
หมู่ท่ี  10 ได้มีถนนส าหรับในการ นายสมชาย  ดวงทิพย์  4 x 40 เมตร คมนาคมได้อย่าง ในการคมนาคม

คมนาคมได้อย่างสะดวก สะดวก ร้อยละ 90 ได้อย่างสะดวก

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรย่ังยืน เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 73

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
46 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม  -เพ่ือให้ประชาชน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร  57,000 57,000 57,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนมีถนน กองช่าง

เหล็ก บริเวณบ้านนางแก้ว เขตรักษา ได้มีถนนส าหรับในการ ยาว 26.00  เมตร   หนา 0.15 เมตร คมนาคมได้อย่าง ในการคมนาคม
หมู่ท่ี 3 คมนาคมได้อย่างสะดวก หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า สะดวก ร้อยละ 90 ได้อย่างสะดวก

91.00  ตารางเมตร
47 โครงการก่อสร้างถนนคสล.  -เพ่ือให้ประชาชน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร   9,729,000 9,729,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนมีถนน ทต.บ้านปล้อง

เข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตร ได้มีถนนส าหรับในการ ยาว 1,335.00 เมตร  คมนาคมได้อย่าง ในการคมนาคม ร่วมกับ
เส้นห้วยหลอด  หมูท่ี 10 คมนาคมได้อย่างสะดวก หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า สะดวก ร้อยละ 90 ได้อย่างสะดวก ทต.เชียงเค่ียน
ต าบลปล้อง  เช่ือมต าบล 8,000.00  ตารางเมตร
เชียงเค่ียน  อ าเภอเทิง 
โครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์  -เพ่ือให้ประชาชน ถนนดินซีเมนต์  กว้าง 6.00 ม. 3,000,000 3,000,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนมีถนน กองช่าง
ถนนห้วยหลอด  หมู่ท่ี  10 ได้มีถนนส าหรับในการ ยาว  3,000 ม. คมนาคมได้อย่าง ในการคมนาคม

คมนาคมได้อย่างสะดวก สะดวก ร้อยละ 90 ได้อย่างสะดวก
48 โครงการก่อสร้าง / ปรับปรุง เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง 1 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 150,000 150,000 ลดปัญหาน้ า มีระบบการระบาย กองช่าง

ทางระบายน้ า  หมู่ท่ี 10 ในพ้ืนท่ี รูปตัววี จากประปาไปจนถึงฝายน้ าสีนวล ท่วมขังในพ้ืนท่ีได้ น้ าท่ีดีน้ าไม่ท่วมขัง
กว้าง 1.00 ม. ยาว 200 ม. ร้อยละ90 ในพ้ืนท่ี
2.วางท่อระบายน้ าคสล.ขนาด 0.60 ม. 100,000
ยาว 20 ม. 
บริเวณสระเก็บน้ าประปาของเทศบาล

49 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  -เพ่ือให้ประชาชน 1 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 32 600,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนมีถนน กองช่าง
หมู่ท่ี 11   ได้มีถนนส าหรับในการ  (4x300ม.) คมนาคมได้อย่าง ในการคมนาคม

คมนาคมได้อย่างสะดวก 2.ก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากซอย 47 ถึงบ้าน 85,000 สะดวก ร้อยละ 90 ได้อย่างสะดวก
นายพัน รวดเร็ว กว้าง 4 ม. ยาว 36 เมตร

50 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  -เพ่ือให้ประชาชน 3. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน 220,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนมีถนน กองช่าง
หมู่ท่ี 11   (ต่อ) ได้มีถนนส าหรับในการ นายสว่าง ปัญญาเหมือง (4x100 ม.) คมนาคมได้อย่าง ในการคมนาคม

คมนาคมได้อย่างสะดวก 4.  ก่อสร้างถนนคสล.แยกซอย 32 30,000 สะดวก ร้อยละ 90 ได้อย่างสะดวก
บริเวณบ้านนายบุญช่วย  พรมรัตน์ 

51 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม  -เพ่ือให้ประชาชน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร 590,000 590,000 590,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนมีถนน กองช่าง
เหล็ก เช่ือมต่อซอยเทศบาล 1 หมู่ท่ี 10 ได้มีถนนส าหรับในการ หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า คมนาคมได้อย่าง ในการคมนาคม
ต าบลปล้อง อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย คมนาคมได้อย่างสะดวก 960.00 ตารางเมตร สะดวก ร้อยละ 90 ได้อย่างสะดวก

                                                                                                                                   

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรย่ังยืน เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 74

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
52 โครงการก่อสร้าง / ปรับปรุง เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง 1. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู 200,000 ลดปัญหาน้ า มีระบบการระบาย กองช่าง

รางระบายน้ า  หมู่ท่ี 11   ในพ้ืนท่ี พร้อมฝาปิด ซอย 48  ท่วมขังในพ้ืนท่ีได้ น้ าท่ีดีน้ าไม่ท่วมขัง
 (กว้าง 0.6 ม.  ยาว 100 ม.) ร้อยละ90 ในพ้ืนท่ี
2. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู 75,000
 พร้อมฝาปิด บริเวณบ้านนายเหรียญ  
วิงวอน กว้าง 0.4  ม.  ยาว 50 ม.
3. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัววี 200,000
 กว้าง 2 – 3  ม.  ยาว 540 ม. 
บริเวณบ้านนายจันทร์  ถ่ินนอก 
จนถึง หมู่ท่ี 3

53 โครงการก่อสร้างระบายน้ า คสล.ตัววี เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน้ าตัววี 130,000 ลดปัญหาน้ า มีระบบการระบาย กองช่าง
หมู่ท่ี 11  ในพ้ืนท่ี ซอยข้างบ้านนายสุรสิทธ์ิ ท่วมขังในพ้ืนท่ีได้ น้ าท่ีดีน้ าไม่ท่วมขัง

(รางวี กว้าง  1.5  ม.  ลึก  44 ม.) ร้อยละ90 ในพ้ืนท่ี
54 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ เพ่ือใช้ท ากิจกรรมของทาง ติดต้ังผนังกันสาดหลังคา 200,000 200,000 ปรับปรุงอาคาร มีสถานท่ีท ากิจกรรม กองช่าง

ติดต้ังกันสาดผนังและหลังคา เทศบาลและเพ่ือการท า พร้อมฝ้าเพดาน 2.00 จุด อเนกประสงค์ 1 หลัง อย่างเพียงพอ

บริเวณอาคารอเนกประสงค์ส านักงาน กิจกรรมร่วมกัน ตามแบบเทศบาลต าบลบ้านปล้องก าหนด
เทศบาลต าบลบ้านปล้อง หมู่ท่ี 11  

55 โครงการก่อสร้างถนนคสล.  -เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายพิน  ก๋าแก้ว  60,000 60,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนมีถนน กองช่าง
หมู่ท่ี  11 ได้มีถนนส าหรับในการ กว้าง  4.00 ม.  ยาว  30 ม. คมนาคมได้อย่าง ในการคมนาคม

คมนาคมได้อย่างสะดวก สะดวก ร้อยละ90 ได้อย่างสะดวก

56 โครงการวางท่อคสล.พร้อมบ่อพัก เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง ซอย 8  และซอย  10  วางท่อคสล.พร้อม 370,000 ลดปัญหาน้ า มีระบบการระบาย กองช่าง
และก่อสร้างรางระบายน้ าก่ออิฐฉาบ ในพ้ืนท่ี บ่อพัก Ø 0.40 เมตร  ยาว 100 เมตร ท่วมขังในพ้ืนท่ีได้ น้ าท่ีดีน้ าไม่ท่วมขัง
ปูนรูปตัวยู ซอย 8 และซอย 10 และก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู กว้าง 0.30 ม.  ร้อยละ90 ในพ้ืนท่ี
หมู่ท่ี  11 ยาว  120  เมตร  (บริเวณโรงเรียนบ้านปล้องตลาด)

57 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง ก่อสร้าง/ซ่อมแซม 300,000 400,000 500,000 500,000 500,000 ลดปัญหาน้ า มีระบบการระบาย กองช่าง
สภาพถนน / ทางระบายน้ า  ในพ้ืนท่ี /ปรับปรุงสภาพถนน / ทางระบายน้ า ท่วมขังในพ้ืนท่ีได้ น้ าท่ีดีน้ าไม่ท่วมขัง
ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล  ในเขตเทศบาล  ตามภารกิจอ านาจ ร้อยละ90 ในพ้ืนท่ี

หน้าท่ีของเทศบาล  จ านวน 6  หมู่บ้าน

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรย่ังยืน เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 75

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
58 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง  -เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล.ส านักงาน 550,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนมีถนน กองช่าง

ถนนคสล.ส านักงานเทศบาล ได้มีถนนส าหรับในการ เทศบาลกว้าง 4  เมตร ยาว 255 เมตร คมนาคมได้อย่าง ในการคมนาคม
คมนาคมได้อย่างสะดวก หนา 0.15  เมตร สะดวก ร้อยละ 90 ได้อย่างสะดวก

59 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ เพ่ือให้มีลานกิจกรรม ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ติดต้ังกันสาด 150,000 150,000 150,000 มีลานกิจกรรมไว้ มีลานกิจกรรมไว้ กองช่าง
ติดต้ังกันสาด ผนังและหลังคา ไว้ท ากิจกรรมร่วมกัน ผนังและหลังคา พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 248.00 ท ากิจกรรมร้อยละ ท ากิจกรรมอย่าง

ตารางเมตร  ตามแบบแปลนเทศบาล 90 เพียงพอ
ต าบลบ้านปล้องก าหนด

60 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพารา เพ่ือให้การสัญจรไปมา ขนาดกว้างเฉล่ีย 5.00 - 8.00 เมตร 510,000 510,000 510,000 ปรับปรุงผิวจราจร การสัญจรไปมา กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต ซอยเทศบาล 5 สะดวกรวดเร็วและ ยาว 200 เมตร หนา 0.05 เมตร 1 เส้น สะดวกรวดเร็วและ
ต าบลปล้อง ปลอดภัย พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,290 ตารางเมตร และปลอดภัย

61 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก เพ่ือให้การสัญจรไปมา ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุก ,ลูกรัง , 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ซ่อมแซมถนน การสัญจรไปมา กองช่าง
ถนนลูกรัง ถนนคสล. ถนนแอส สะดวกรวดเร็วและ ถนนคสล , ถนนแอสฟัสติกส์ คสล.และถนน สะดวกรวดเร็วและ
ฟัสติกส์ ถนนคอนกรีต ฯลฯ ปลอดภัย ถนนคอนกรีต ฯลฯ  จ านวน  6  หมู่บ้าน ลาดยางปีละ 1 คร้ัง และปลอดภัย

62 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เช่ือมต่อ เพ่ือให้การสัญจรไปมา ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 49.00 เมตร 95,000 95,000 95,000 ถนน 1 เส้น การสัญจรไปมา กองช่าง
ซอยเทศบาล 13 หมู่ท่ี 7 ต าบลปล้อง สะดวกรวดเร็วและ หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อย สะดวกรวดเร็วและ
อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ปลอดภัย กว่า 175.00 ตารางเมตร ปลอดภัย

63 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก เพ่ือให้การสัญจรไปมา ขนาดกว้างเฉล่ีย 3.80 - 6.00 เมตร 662,000 662,000 662,000 ปรับปรุงผิวจราจร การสัญจรไปมา กองช่าง
บริเวณซอยเทศบาล 33 สะดวกรวดเร็วและ ยาว 370.00 เมตร หนา 5.00 เซนติเมตร 1 เส้น สะดวกรวดเร็วและ
หมู่ท่ี 7 ต าบลปล้อง อ าเภอเทิง ปลอดภัย หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,000.00 ปลอดภัย
จังหวัดเชียงราย ตารางเมตร

64 โครงการเรียงหินล าน้ าปล้องในเขต เพ่ือป้องกันน ้ากัดเซาะตล่ิง เรียงหินล าน้ าปล้องในเขตเทศบาล 500,000 500,000 ลดการเกิดน้ ากัดเซาะ ป้องกันน ้ากัดเซาะ กองช่าง
เทศบาล ตล่ิง ร้อยละ90 ตล่ิงในพื นท่ี

65 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ เพ่ือให้การสัญจรไปมา ขนาดกว้างเฉล่ีย 4.00 - 8.00 เมตร ยาว 725,000 725,000 725,000 ปรับปรุงผิวจราจร การสัญจรไปมา กองช่าง
คอนกรีต บริเวณซอยเทศบาล 5 สะดวกรวดเร็วและ 400.00 เมตร หนา 5.00 เซนติเมตรหรือ 1 เส้น สะดวกรวดเร็วและ
และซอยเทศบาล 7 หมู่ท่ี 4 ปลอดภัย มีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,200.00 ปลอดภัย
ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย ตารางเมตร

66 โครงการปรับปรุงผิวถนน  -เพ่ือให้ประชาชน บริเวณต้ังแต่หน้าบ้านนายถนอม  จักรแก้ว 500,000 500,000 500,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนมีถนน กองช่าง
ลาดยางพาราแอสฟัทส์ติก  ได้มีถนนส าหรับในการ เช่ือมต่อระหว่างหมู่ท่ี  3 - หมู่ท่ี  7 คมนาคมได้อย่าง ในการคมนาคม
หมู่ท่ี  3 คมนาคมได้อย่างสะดวก กว้าง  8- 10  เมตร  ยาว  300  เมตร สะดวก ร้อยละ ๗0 ได้อย่างสะดวก

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรย่ังยืน เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 76

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
67 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้ประชาชน ช่วงท่ี 1 ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 54.00 ม. 200,000 200,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนมีถนน กองช่าง

จ านวน 2 จุด หมู่ท่ี 4 และหมู่ท่ี 10 ได้มีถนนส าหรับในการ หนา 0.15 ม. ช่วงท่ี 2 ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. คมนาคมได้อย่าง ในการคมนาคม
ต าบลปล้อง คมนาคมได้อย่างสะดวก ยาว 43.00 ม. หนา 0.15 ม. สะดวก ร้อยละ90 ได้อย่างสะดวก

ความยาวรวม 97.00 ม. หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร
รวมไม่น้อยกว่า 334.00 ตร.ม.
ตามแบบเทศบาลต าบลบ้านปล้องก าหนด

68 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง เพ่ือให้มีการระบายน ้า กว้าง  5  เมตร  สูง  2  เมตร 450,000 450,000 ก่อสร้าง/ปรับปรุง ระบบการระบายน ้า กองช่าง
ฝายคสล. ฝายทุ่งม่วง  หมู่ท่ี  4 อย่างสะดวกและป้องกัน จ านวน 1 ฝาย สะดวก น ้าไม่ท่วมขัง

น้ าท่วมขัง
69 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง เพ่ือให้มีการระบายน ้า บริเวณทางล้อเก่า  (ทางเกวียน)  350,000 350,000 ก่อสร้าง/ปรับปรุง ระบบการระบายน ้า กองช่าง

ฝายคสล. ห้วยโป่ง  หมู่ท่ี  4 อย่างสะดวกและป้องกัน กว้าง  8  เมตร  สูง  2  เมตร จ านวน 1 ฝาย สะดวก น ้าไม่ท่วมขัง
น้ าท่วมขัง

70 โครงการถนนหินคลุก  -เพ่ือให้ประชาชน กว้าง  4  เมตร  ยาว  1,000  เมตร 250,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนมีถนน กองช่าง
เข้าป่าชุมชน  หมู่ท่ี  4 ได้มีถนนส าหรับในการ คมนาคมได้อย่าง ในการคมนาคม

คมนาคมได้อย่างสะดวก สะดวก ร้อยละ90 ได้อย่างสะดวก
71 โครงการถนนหินคลุก  -เพ่ือให้ประชาชน ต่อจากฝายน้ าล้น  กว้าง  4  เมตร  ยาว 100,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนมีถนน กองช่าง

ฝายบ้านดอย  หมู่ท่ี  4 ได้มีถนนส าหรับในการ 300 เมตร คมนาคมได้อย่าง ในการคมนาคม
คมนาคมได้อย่างสะดวก สะดวก ร้อยละ90 ได้อย่างสะดวก

72 ก่อสร้างราวกันตก  หน้าบ้าน เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ สูง  1  เมตร  ยาว  100  เมตร 300,000 อุบัติเหตุลดลง ประชาชนได้รับ กองช่าง
นายสมัย  ท าสวย  หมู่ท่ี  4 จากการสัญจรไปมา ความปลอดภัยใน

บนท้องถนน ชีวิตและทรัพย์สิน
73 โครงการก่อสร้างถนนคสล.  -เพ่ือให้ประชาชน กว้าง  5  เมตร  ยาว  600 เมตร 375,000 375,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนมีถนน กองช่าง

ข้ึนป่าชุมชน  หมู่ท่ี  5 ได้มีถนนส าหรับในการ คมนาคมได้อย่าง ในการคมนาคม
คมนาคมได้อย่างสะดวก สะดวก ร้อยละ90 ได้อย่างสะดวก

74 โครงการปรับปรุงศาลา ใช้เป็นสถานท่ีจัด ปรับปรงศาลาอเนกประสงค์ พร้อมถมดิน 150,000 จ านวนอาคารฯ มีสถานท่ีจัดกิจกรรม กองช่าง
อเนกประสงค์  หมู่ท่ี  7 กิจกรรมของหมู่บ้าน และเทลาน ได้รับการปรบปรุง ของหมู่บ้านอย่าง

1 หลัง เพียงพอ
75 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัววี  บริเวณบ้าน 200,000 ลดปัญหาน้ า มีระบบการระบาย กองช่าง

รูปตัววี  หมู่ท่ี  7 ในพ้ืนท่ี นายเสน่ห์  ทะนน  (แยกจากซอย  10) ท่วมขังในพ้ืนท่ีได้ น้ าท่ีดีน้ าไม่ท่วมขัง
ยาว  200  เมตร ร้อยละ90 ในพ้ืนท่ี

76 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน้ าคสล.รูปตัวยูมีฝาปิด 600,000 600,000 ลดปัญหาน้ า มีระบบการระบาย กองช่าง
คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด  หมู่ท่ี  7 ในพ้ืนท่ี บ้านนางค า วงค์เวียน  ถึงบ้านนางอ่อน ท่วมขังในพ้ืนท่ีได้ น้ าท่ีดีน้ าไม่ท่วมขัง

ย่ัวยวน  ยาว  400 เมตร ร้อยละ90 ในพ้ืนท่ี

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรย่ังยืน เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 77

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
77 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูมีฝาปิด 100,000 ลดปัญหาน้ า มีระบบการระบาย กองช่าง

รูปตัวยูมีฝาปิด  หมู่ท่ี  10 ในพ้ืนท่ี บ้านนายสอน  ถึงบ้านนายทอง  ท าทาน ท่วมขังในพ้ืนท่ีได้ น้ าท่ีดีน้ าไม่ท่วมขัง
กว้าง  0.30  เมตร  ยาว  100  เมตร ร้อยละ90 ในพ้ืนท่ี

78 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  -เพ่ือให้ประชาชน กว้าง  4  เมตร  ยาว  1,000 เมตร 200,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนมีถนน กองช่าง
เข้าป่าชุมชน  หมู่ท่ี  10 ได้มีถนนส าหรับในการ คมนาคมได้อย่าง ในการคมนาคม

คมนาคมได้อย่างสะดวก สะดวก ร้อยละ90 ได้อย่างสะดวก
79 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายน้ าจากบ้านนายศรี ท าทาน 50,000 ลดปัญหาน้ า มีระบบการระบาย กองช่าง

หมู่ท่ี  10 ในพ้ืนท่ี ถึงบ้านนายทอง  ท าทาน  กว้าง  0.30 เมตร ท่วมขังในพ้ืนท่ีได้ น้ าท่ีดีน้ าไม่ท่วมขัง
ยาว  50  เมตร ร้อยละ90 ในพ้ืนท่ี

80 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง กว้าง  1  เมตร  ยาว  40  เมตร 50,000 ลดปัญหาน้ า มีระบบการระบาย กองช่าง
คสล.รูปตัววี  หมู่ท่ี  10 ในพ้ืนท่ี (หลังศาลาอเนกประสงค์หมู่ท่ี  10) ท่วมขังในพ้ืนท่ีได้ น้ าท่ีดีน้ าไม่ท่วมขัง

ร้อยละ90 ในพ้ืนท่ี
81 โครงการก่อสร้างฝายลุงก๋อง เพ่ือให้มีการระบายน ้า กว้าง  3  เมตร  200,000 ก่อสร้างฝายคอน ระบบการระบายน ้า กองช่าง

หมู่ท่ี  11 อย่างสะดวกและป้องกัน กรีตจ านวน 1 ฝาย สะดวก น ้าไม่ท่วมขัง
น้ าท่วมขัง

82 โครงการก่อสร้างร้ัวคอนกรีต เพ่ือป้องกันอันตราย ก่อสร้างร้ัวคอนกรีต  หมู๋ท่ี  10 200,000 200,000 ก่อสร้างร้ัวคอนกรีต ประชาชนได้รับ กองช่าง
หมู่ท่ี  10 และเพ่ือให้เกิดความ บริเวณโดยรอบประปาเทศบาล จ านวน 1  แห่ง ความปลอดภัย

ปลอดภัย แหล่งเก็บน้ าดิบของเทศบาล 
 ยาว  600  เมตร  สูง  2  เมตร

83 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือให้น ้าไหลผ่านอย่าง ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม  บริเวณท่ีนานาย 700,000 700,000 ระบบการระบาย มีการระบายน ้าอย่าง กองช่าง
หมู่ท่ี  11 สะดวกและป้องกันน ้าท่วม ศรีจันทร์  วันดี  2  ช่อง  กว้าง  8  เมตร น ้าดีขึ น สะดวกน ้าไม่ท่วมขัง

ยาว  4  เมตร ร้อยละ 90 

84 โครงการก่อสร้างก าแพง คสล. ป้องกัน เพ่ือป้องกันตล่ิงพัง ขนาดก าแพง คสล. ยาว 200.00 เมตร 1,000,000 1,000,000 ก าแพงป้องกันตล่ิง ป้องกันน้ ากัดเซาะตล่ิง กองช่าง
ตล่ิงล าน้ าปล้อง ตามจุดท่ีก าหนด ป้องกันน้ าท่วมขัง สูงเฉล่ีย 1.50 เมตร 1 แห่ง ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
ตอนท่ี 1 ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านปล้องก าหนด

85 โครงการก่อสร้างก าแพง คสล. ป้องกัน เพ่ือป้องกันตล่ิงพัง ขนาดก าแพง คสล. ยาว 200.00 เมตร 1,000,000 1,000,000 ก าแพงป้องกันตล่ิง ป้องกันน้ ากัดเซาะตล่ิง กองช่าง
ตล่ิงล าน้ าปล้อง ตามจุดท่ีก าหนด ป้องกันน้ าท่วมขัง สูงเฉล่ีย 1.50 เมตร 1 แห่ง ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
ตอนท่ี 2 ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านปล้องก าหนด

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรย่ังยืน เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 78

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
86 โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตล่ิง เพ่ือป้องกันตล่ิงพัง ก่อสร้างพนังป้องกันตล่ิง บริเวณ 300,000 ก่อสร้างพนัง ป้องกันน้ ากัดเซาะตล่ิง กองช่าง

หมู่ท่ี  3 ป้องกันน้ าท่วมขัง บ้านนายทัน  เขตรักษา ปีละ  1  แห่ง ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
สูง 2 ม. ยาว 100 ม.

87 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. ซอย เพ่ือให้น ้าไหลผ่านอย่าง ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. ซอย 300,000 ระบบการระบาย มีการระบายน ้าอย่าง กองช่าง
เทศบาล 45 หมู่ท่ี  3 สะดวกและป้องกันน ้าท่วม เทศบาล 45 (ขนาด 1.5 x 6 เมตร) น ้าดีขึ น สะดวกน ้าไม่ท่วมขัง

ร้อยละ 90 
88 โครงการขุดลอกล าน้ าปล้อง เพ่ือกักเก็บน ้าและลด ขุดลอกจากหน้าวัดอภัยไปถึงจุด 100,000 ขุดลอกปีละ 1 คร้ัง กักเก็บน ้าไว้ใช้เพ่ือ กองช่าง

หมู่ท่ี  3 ปัญหาน ้าท่วมขังในพื นท่ี เช่ือมต่อหมู่ท่ี  11 การเกษตรและ
กว้าง 3 ม. ยาว 500 ม. ลึกเฉล่ีย ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
1.00 ม.

89 โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล เพ่ือให้มีน ้าสะอาดไว้ ขุดเจาะประปาบ่อบาดาล 200,000       มีน้ าสะอาดไว้ใช้ มีน ้าใช้ท่ีสะอาดและ กองช่าง
หมู่ท่ี  3 อุปโภคบริโภค วางท่อระบบประปาพร้อมอุปกรณ์ เพ่ิมข้ึนร้อย 80 เพียงพอ

90 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม  หมู่ท่ี 4 เพ่ือความสะดวกในการ ท่อลอดเหล่ียมชนิด 2 ช่องทาง 700,000         ลดปัญหาน้ าท่วม น้ าไหลผ่านได้อย่าง กองช่าง
สัญจรไปมาและแก้ไข ฮ่องงู  กว้าง  2x2 เมตร  ยาว 7.00 ขังร้อยละ  80 สะดวก  ลดปัญหา
ปัญหาน ้าท่วม เมตร  น้ าท่วมขัง

91 โครงการขุดลอกฝาย  หมู่ท่ี  4 เพ่ือกักเก็บน ้าและลด  1.ขุดลอกฝายบ้านดอย  ฝายทุ่งม่วง 300,000 ขุดลอกปีละ กักเก็บน ้าไว้ใช้เพ่ือ กองช่าง
ปัญหาน ้าท่วมขังในพื นท่ี ฝายบ้านลับ  ฝ่ายท่าไม้ยา 1  คร้ัง การเกษตรและ

กว้าง  10 ม. ยาว 1500 ม. ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
2.ฝายท่อเก๊าฮ้อ  ฝายทุ่งก๊อดถึงท่ีนา 150,000
นางจันทร์  นันต๊ะสวัสด์ิ
กว้าง  1.00 ม. ยาว 1,000 ม.

92 โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีต เพ่ือให้มีการระบายน ้า บริเวณห้วยโป่ง  ห้วยผักกูด 300,000 ก่อสร้างฝายคอน ระบบการระบายน ้า กองช่าง
หมู่ท่ี  4 อย่างสะดวกและป้องกัน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3 เมตร กรีตจ านวน 1 ฝาย สะดวก น ้าไม่ท่วมขัง

น้ าท่วมขัง
93 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้มีน ้าสะอาดไว้ เจาะบ่อบาดาลพร้อมเคร่ืองกรองน้ าด่ืม 100,000 100,000 ขุดเจาะบ่อบาดาล มีน ้าใช้ท่ีสะอาดและ กองช่าง

หมู่ท่ี  4 อุปโภคบริโภค ประจ าหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 4 จ านวน  1  แห่ง เพียงพอ

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรย่ังยืน เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 79

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
94 โครงการส ารวจและเจาะหา  - เพ่ือช่วยเหลือประชาชน  - การเจาะบ่อน้ าบาดาล 100,000 100,000 ตรวจพบแหล่งท่ี มีแหล่งน้ าบาดาล กองช่าง

น้ าบาดาล  พ้ืนท่ีหมู่บ้าน ท่ีประกอบอาชีพเกษตรและ เพ่ือใช้ในการเกษตรและเพ่ือการ สามารถด าเนิน ไว้บรรเทาปัญหา
ในเขตเทศบาล ขาดแคลนแหล่งน้ า อุปโภค  บริโภค การขุดเจาะได้ การขาดแคลนน้ า

95 โครงการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม  - เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ า  - ด าเนินการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 300,000 300,000 คลองส่งน้ าระบาย น้ าไม่ท่วมขังในพ้ืนท่ี กองช่าง
ขังในหมู่บ้าน ท่วมขังท่ีอยู่อาศัยของ ในเขตเทศบาล ได้ดีไม่ท่วมขัง

ประชาชน ร้อยละ 80
96 โครงการขุดเจาะประปาบาดาล เพ่ือให้มีน ้าสะอาดไว้ ขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมเคร่ืองกรอง 300,000 300,000 ขุดเจาะบ่อบาดาล มีน ้าใช้ท่ีสะอาดและ กองช่าง

หมู่ท่ี  7 อุปโภคบริโภค น้ าด่ืมประจ าหมู่บ้าน  หมู่ท่ี  7 จ านวน  1  แห่ง เพียงพอ

97 โครงการปรับปรุงสภาพแหล่งน้ า   -เพ่ือให้ประชาชนได้รับ  - ขุดบ่อกักเก็บน้ าดิบบริเวณประปา 500,000 1,000,000 เพ่ือรองรับ  ประชาชนได้รับการ กองช่าง
และทางส่งน้ า หมู่ท่ี 10 การช่วยเหลือปัญหาท่ี ของเทศบาล จ านวน 1 บ่อ (เกินศักยภาพ) ปริมาณน้ า แก้ไขปัญหาต่างๆ 
บ้านสันป่าสัก  เกิดจากน้ า ขนาด 2 ไร่ 38 ตารางวา ส ารองในการ ท่ีเก่ียวกับการส่งน้ า

ผลิตน้ าประปา 
98 โครงการขุดลอกร่องระบายน้ า เพ่ือกักเก็บน ้าและลด ขุดลอกร่องระบายน้ าจากฝายปู่ต๊ะ 300,000 ขุดลอกร่องระบาย ระบบการระบายน้ า กองช่าง

จากฝายปู่ต๊ะ  หมู่ท่ี  10 ปัญหาน ้าท่วมขังในพื นท่ี ผ่านท่ีนานายเพลิน  ใจกว้าง  ถึงถนน น้ าปีละ  1  คร้ัง ดีข้ึนน้ าไม่ท่วมขัง
ลาดยาง  หน้าบ้านนายเรือง  พรชัย ในพ้ืนท่ี
กว้าง  1.00 ม.  ยาว  500 ม.

99 โครงการก่อสร้างทางเดินเข้าอาคารเรียน เพ่ือความสะดวก กว้าง 1.50  เมตร ยาว 105.00 เมตร 450,000         450,000         450,000         ทางเดินพร้อมหลังคา เด็กนักเรียนได้รับความ กองช่าง
พร้อมหลังคา โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ปลอดภัยของเด็กและ 1 แห่ง สะดวก และปลอดภัย
ต าบลบ้านปล้อง นักเรียน

100 โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตล่ิงหน้า เพ่ือป้องกันการพังทลาย ก่อสร้างพนังป้องกันตล่ิงหน้าอาคาร 200,000 ลดการพังทลาย ดินไม่เกิดการทรุดตัว กองช่าง
อาคาร SML (บ้านน้ าล้อม) ซอย 48  ของดิน SML (บ้านน้ าล้อม) ซอย 48  ของดินได้ร้อยละ และไม่เกิดการพังทลาย
หมู่ท่ี  11 สูง 1 ม. ยาว 15 ม. 80 ไปในพ้ืนท่ีข้างเคียง

101 โครงการเรียงหินยาแนวล าน้ าปล้อง เพ่ือให้น ้ามีการระบาย เรียงหินยาแนวล าน้ าปล้องป้องกันตล่ิงพัง 200,000 ลดการพังทลาย ป้องกันน ้ากัดเซาะตล่ิง กองช่าง
ป้องกันตล่ิงพัง  (เหมืองกลาง) หมู่ท่ี 11 ได้ดีน ้าไม่ท่วมขัง  (เหมืองกลาง) กว้าง 2-3 ม. ยาว 100 ม. ของดินร้อยละ ๘๐ ตามล้าน ้าปล้อง

101 โครงการเรียงหินล าน้ าปล้อง เพ่ือให้น ้ามีการระบาย เรียงหินล าน้ าปล้อง  หมู่ท่ี  11 500,000 ลดการพังทลาย ป้องกันน ้ากัดเซาะตล่ิง กองช่าง
หมู่ท่ี 11 ได้ดีน ้าไม่ท่วมขัง ตลอดแนว  ยาว  500 ม. ของดินร้อยละ ๘๐ ตามล้าน ้าปล้อง

สูง  2 - 3 ม.

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรย่ังยืน เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 80

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
102 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคสล. เพ่ือกักเก็บน ้าและลด ก่อสร้างฝายน้ าล้นร้องผักหนาม 300,000 ลดปัญหาน้ าท่วม กักเก็บน ้าไว้ใช้เพ่ือ กองช่าง

หมู่ท่ี  11 ปัญหาน ้าท่วมขังในพื นท่ี บริเวณท่ีนานายเมฆ  สิทธิ  และ ขังร้อยละ  80 การเกษตรและ

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมชนิด 2 ช่อง ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

ฝายน้ าล้น  สูง 1.00 ม.  ยาว
6.00 ม.

103 โครงการขุดลอกฝาย  หมู่ท่ี  11 เพ่ือกักเก็บน ้าและลด ฝายนายหาญ  หม้องาม  และฝาย 100,000 ขุดลอกปีละ 1 คร้ัง กักเก็บน ้าไว้ใช้เพ่ือ กองช่าง
ปัญหาน ้าท่วมขังในพื นท่ี นายศรีจันทร์  ปัญญากว๋าว การเกษตรและ

กว้าง  10.00 ม. ยาว  300 ม. ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

104 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม  -เพ่ือให้ประชาชน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 132.00 เมตร 246,000 246,000 246,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนมีถนน กองช่าง
เหล็ก เช่ือมต่อซอยเทศบาล 32 ได้มีถนนส าหรับในการ หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า คมนาคมได้อย่าง ในการคมนาคม
หมู่ท่ี 11 คมนาคมได้อย่างสะดวก 396.00 ตารางเมตร สะดวก ร้อยละ 90 ได้อย่างสะดวก

105  โครงการสร้างอ่างเก็บน้ า เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้อุปโภค ก่อสร้างสร้างอ่างเก็บน้ า 10,000,000 เก็บน้ าไว้ใช้ใน กักเก็บน้ าไว้ใช้เพ่ือใช้ กองช่าง
ห้วยหก   หมู่ท่ี 4 บริโภคและลดปัญหาน้ า ห้วยหก   หมู่ท่ี 4 ฤดูแล้งได้ร้อยละ ในการอุปโภคบริโภค

ท่วม 90 ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

106  โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ า  -เพ่ือให้ประชาชนได้รับ  โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ า 1,000,000 เก็บน้ าไว้ใช้เพ่ือ กักเก็บน้ าไว้ใช้เพ่ือใช้ กองช่าง
บริเวณหน้าฝายข้างประปาเทศบาล การช่วยเหลือปัญหา บริเวณหน้าฝายข้างประปาเทศบาล การอุปโภคบริโภค ในการอุปโภคบริโภค

ไปถึงอ่างเก็บน้ าขุนปล้อง การขาดแคลนน้ า ไปถึงอ่างเก็บน้ าขุนปล้อง ร้อยละ80 ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

107  โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ า  -เพ่ือให้ประชาชนได้รับ  โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ า 1,000,000 ลดปัญหาการขาด กักเก็บน้ าไว้ใช้เพ่ือใช้ กองช่าง
บริเวณฝายหนานเหรียญไปถึง การช่วยเหลือปัญหา บริเวณฝายหนานเหรียญไปถึง (เกินศักยภาพ) แคลนน้ าได้ร้อยละ 80 ในการอุปโภคบริโภค

ห้วยท่าไม้ยา การขาดแคลนน้ า ห้วยท่าไม้ยา ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

108 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม  -เพ่ือให้ประชาชน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 91.00 เมตร 196,000 196,000 196,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนมีถนน กองช่าง
เหล็ก เช่ือมต่อ ซอยเทศบาล 32 ได้มีถนนส าหรับในการ หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า คมนาคมได้อย่าง ในการคมนาคม
หมู่ท่ี 11 คมนาคมได้อย่างสะดวก 318.00 ตารางเมตร สะดวก ร้อยละ 90 ได้อย่างสะดวก

109 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าเพ่ือผลิต   -เพ่ือเป็นการให้บริการ  - จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าเพ่ือผลิตน้ า 80,000 80,000 จัดซ็อเคร่ืองสูบน้ า มีน้ าสะอาดไว้เพ่ือการ กองประปา
ประปา น้ าประปาของเทศบาล ประปา    จ านวน   1  เคร่ือง จ านวน 1 เคร่ือง อุปโภคบริโภค

110 โครงการสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์   -เพ่ือเป็นการให้บริการ ด้าเนินการก่อสร้างเคร่ืองสูบน ้าพลัง 300,000 300,000 ก่อสร้างจ านวน มีน้ าสะอาดไว้เพ่ือการ กองช่าง
น้ าประปาของเทศบาล งานแสงอาทิตย์ 1  แห่ง อุปโภคบริโภค

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรย่ังยืน เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 81

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
111 โครงการขุดสระน้ าเพ่ือระบบประปา เพ่ือรองรับน้ าดิบส าหรับ ขุดสระน้ าเพ่ือผลิตน้ าประปา 300,000 300,000 ขุดสระน้ าดิบ มีน้ าสะอาดไว้เพ่ือการ กองประปา

เทศบาลต้าบลบ้านปล้อง ผลิตน ้าประปาเพ่ือการ จ านวน  1  แห่ง อุปโภคบริโภค

อุปโภคบริโภค
112 โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้มีน ้าสะอาดไว้ใช้ ก่อสร้างประปาหมู่บ้านหมู่ท่ี  11 4,200,000       ก่อสร้างระบบ มีน้ าสะอาดไว้เพ่ือการ กองช่าง

หมู่ท่ี  11 อุปโภคบริโภค ประปาหมู่บ้าน 1  แห่ง อุปโภคบริโภค

113 โครงการติดต้ังโรงน้ าด่ืมสะอาด   - เพ่ือให้ประชาชนได้มี   - โครงการส ารวจหาแหล่งน้ าบาดาล 1,500,000 1,500,000 ชุมชนมีเคร่ืองผลิต ประชาชนได้มีน้ า กองช่าง
ในชุมชน น้ าด่ืมท่ีสะอาดและ ในพ้ืนท่ีหมู่บ้านก่อสร้างอาคารพร้อม น้ าด่ืมสะอาด สะอาดไว้บริโภค 

บริหารจัดการกันใน ติดต้ังเคร่ืองผลิตน้ าด่ืมชุมชน หมู่ละ  ไว้ใช้ในชุมชน และบริหารจัดการ

ชุมชนได้ 1 จุด จ านวน  6  หมู่บ้าน หมู่บ้านละ1เคร่ือง โรงน้ าด่ืมชุมชนได้

114 โครงการก่อสร้างอาคารปุ๋ยอัดเม็ด เพ่ือให้มีสถานท่ีผลิต  -ก่อสร้างอาคารปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพ 250,000 ก่อสร้างอาคาร มีสถานท่ีผลิตปุ๋ย กองช่าง
ชีวภาพ บ้านปล้องน้ าล้อม หมู่ท่ี 11 ปุ๋ยอินทรีย์ กว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร จ านวน  1  หลัง อินทรีย์อย่างเพียงพอ

115  โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า คสล.  เพ่ือเป็นการช่วยเหลือ  - ก่อสร้างคลองส่งน้ า คสล. รูปตัววี 500,000 500,000 พ้ืนท่ีห่างไกล ประชาชนได้ประกอบ กองช่าง
รูปตัววี เส้นหนองเสาไปบ่อขยะ ประชาชนท่ีประกอบ เส้นหนองเสาไปบ่อขยะ แหล่งน้ าสามารถ อาชีพนอกเขตพ้ืนท่ี

 (1x100 เมตร)  อาชีพนอกเขตพ้ืนท่ีของ กว้าง  1  เมตร  ยาว 100 เมตร ท าการเกษตรได้
 (กิจการนอกเขต) เทศบาลต าบลบ้านปล้อง ปีละ 2 คร้ัง

116 โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพ  -เพ่ือให้ประชาชนได้  ก่อสร้างสวนสุขภาพ/ลานกีฬา 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมี ประชาชนมีสุขภาพ กองช่าง
พร้อมจัดหาอุปกรณ์ส าหรับออก มีการออกก าลังกาย พร้อมจัดหาอุปกรณ์ส าหรับออก สุขภาพดีเพ่ิมข้ึน แข็งแรงปราศจาก

ก าลังกายและจัดภูมิทัศน์พ้ืนท่ี และมีสุขภาพท่ีดี ก าลังกายและจัดภูมิทัศน์พ้ืนท่ี ร้อยละ 80 โรคภัย

โดยรอบ (หมู่ 3,4,5,7,10 และ 11) โดยรอบ จ านวน 6 หมู่บ้าน
117 โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว  เพ่ือให้ประชาชนได้มีรับ  ปรับปรุงสภาพหอกระจายข่าวเทศบาล 300,000 450,000 450,000 ประชาชนได้รับข่าว  -ประชาชนสามารถ งานป้องกัน

เทศบาล (หมู่ 3,4,5,7,10 และ 11) รู้ขอมูลข่าวสารจาก พร้อมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น  สารท่ัวถึงร้อยละ รับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ทางราชการ จ านวน  6  หมู่บ้านในเขตเทศบาล 90 ได้จากหอกระจายข่าว

118 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม  -เพ่ือให้ประชาชน จุดท่ี 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 132 เมตร 948,000 948,000 948,000 ถนน 1 เส้น ประชาชนมีถนน กองช่าง
เหล็ก เช่ือม ซอยเทศบาล 32 หมู่ท่ี 11 ได้มีถนนส าหรับในการ หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 396.00 ในการคมนาคม
จ านวน 3 จุด ต าบลปล้อง คมนาคมได้อย่างสะดวก ตารางเมตร ได้อย่างสะดวก
อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย สะดวกให้แก่ประชาชน จุดท่ี 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 222.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

888.00 ตารางเมตร

จุดท่ี 3 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 91.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  
318.00 ตารางเมตร 

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรย่ังยืน เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 82

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
119 โครงการก่อสร้างลานกีฬา  - เพ่ืออ านวยความ ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ 400,000 ลานกีฬา 1 แห่ง การป้องกันภัยท่ี กองช่าง

อเนกประสงค์ สะดวกให้แก่ประชาชน ส านักงานเทศบาล  กว้าง 25 เมตร อาจจะเกิดข้ึน
ยาว 40 เมตร หนา 0.10 เมตร

120 โครงการก่อสร้างพนังกันดินพัง เพ่ือป้องกันดินพัง  -ก่อสร้างพนังกันดินพังพร้อมราว 500,000 500,000 มีพนังก้ันดิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองช่าง
เทศบาลต าบลบ้านปล้อง และป้องกันการเกิด กันตกเทศบาลต าบลบ้านปล้อง พร้อมราวกันตก ประชาชนได้รับ

อุบัติเหตุ กว้าง  3  เมตร  ยาว  300  เมตร ท่ีได้มาตรฐาน ความปลอดภัย
121 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ 1.ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ 200,000 200,000 เทศบาลมีภูมิทัศน์ เทศบาลมีภูมิทัศน์ กองช่าง

อาคารส านักงานเทศบาลต าบล ให้น่าอยู่ และเพ่ือบริการ อาคารส านักงานเทศบาลต าบล และสภาพ และสภาพแวดล้อม
บ้านปล้อง  และปรับปรุงภูมิทัศน์ ประชาชนผู้มาติดต่อ บ้านปล้อง พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 650 แวดล้อมท่ีดีข้ึน ท่ีสวยงามไว้บริการ
ในเขตเทศบาล ราชการ ตร.ม.  ร้อยละ 80 ประชาชน

2.ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล 200,000 200,000
122 โครงการก่อสร้างร้ัวศูนย์พัฒนา เพ่ือป้องกันอันตราย  -ก่อสร้างร้ัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 400,000 400,000 ศพด.มีร้ัวท่ีได้ เด็กนักเรียนได้รับ กองช่าง

เด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านปล้อง ท่ีอาจเกิดข้ึนกับเด็ก เทศบาลต าบลบ้านปล้อง มาตรฐาน100% ความปลอดภัย
ยาว 133  เมตร สูง 2 เมตร

123 โครงการก่อสร้างป้ายโรงเรียน ก่อสร้างป้ายโรงเรียน  -ก่อสร้างป้ายโรงเรียนอนุบาลฯ 200,000 มีป้ายโรงเรียน มีการก่อสร้างป้าย กองช่าง
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง อนุบาลเทศบาล กว้าง  4 เมตร  สูง 2  เมตร อนุบาลเทศบาล โรงเรียนท่ีได้มาตร -

ต าบลบ้านปล้อง จ านวน 1 ป้าย 1 ป้าย ฐานและเป็นท่ีรู้จัก
124 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน เพ่ือให้มีสถานท่ีจัด ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลฯ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จ านวนอาคาร มีอาคารเรียน กองช่าง

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล การเรียนการสอนแก่ จ านวน  1  หลัง เรียนเพ่ิมข้ึน เพียงพอต่อการจัด
บ้านปล้อง เด็กนักเรียน 1  หลัง การเรียนการสอน

125 โครงการก่อสร้างอาคาร เพ่ือใช้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 7,000,000 จ านวนอาคาร มีอาคารอเนก กองช่าง
อเนกประสงค์  โรงเรียนอนุบาล ของโรงเรียนอนุบาล จ านวน  1  หลัง อเนกประสงค์ ประสงค์เพ่ือจัด
เทศบาลต าบลบ้านปล้อง เทศบาลต าบลบ้านปล้อง เพ่ิมข้ึน  1  หลัง กิจกรรมการเรียน

126 โครงการปรับปรุงท่อสายประธานและ เพ่ือให้มีน้ าประปาท่ีสะอาด เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงท่อสายประธานและท่อซอย 600,000 600,000 ปรับปรุงจ านวน มีน้ าประปาท่ีสะอาด กองช่าง
ท่อซอยระบบน้ าประปา จ านวน 3 จุด ไว้ใช้เพ่ือการอุปโภค บริโภค ระบบน้ าประปา จ านวน 3 จุด ซอยเทศบาล 3  จุด ไว้ใช้เพ่ืออุปโภค บริโภค
ซอยเทศบาล  หมู่ท่ี 10 หมู่ท่ี 10 เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงท่อสายประธาน

และท่อซอยน้ าประปาจ านวน 3 จุด 
โดยมีปริมาณงาน ดังต่อไปน้ี
จุดท่ี 1 ท าการวางท่อประปา พีวีซี. ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 300 มิลลิเมตร ความยาว
 42.00 เมตร จุดท่ี 2 และ จุดท่ี 3  ท าการวาง
ท่อประปา พีวีซี. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
 150 มิลลิเมตร ความยาวรวม 142 เมตร
 พร้อมปรับปรุงมิเตอร์ วัดปริมาณน้ าและ
เช่ือมประสานท่อ ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
บ้านปล้องก าหนด

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรย่ังยืน เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 83

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
127 โครงการขุดลอกแหล่งน้ า เพ่ือการอุปโภค เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีในการ ขุดลอกแหล่งน้ า เพ่ือการอุปโภค 10,000,000 ขุดลอกปีละ ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ กองช่าง

บริโภค ห้วยเฌอน้อย ,ห้วยผักกูด กักเก็บน้ าให้มี บริโภค ห้วยเฌอน้อย ,ห้วยผักกูด 1  คร้ัง อย่างเพียงพอ

และห้วยขุนป้อง ฯลฯ ประสิทธิภาพมากข้ึน และห้วยขุนป้อง ฯลฯ ตลอดท้ังปี

128 โครงการขุดลอกหนองเสาขนาดกว้าง เพ่ือกักเก็บน ้าและลด ขุดลอกหนองเสาขนาดกว้าง 6,100,000 ขุดลอกปีละ กักเก็บน ้าไว้ใช้เพ่ือ กองช่าง
29 เมตร ยาว 150 เมตร ลึกจาก ปัญหาน ้าท่วมขังในพื นท่ี 29 เมตร ยาว 150 เมตร ลึกจาก (เกินศักยภาพ) 1  คร้ัง การเกษตรและ

เดิมเฉล่ีย 3.5 เมตร ปริมาณดินขุด เดิมเฉล่ีย 3.5 เมตร ปริมาณดินขุด ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

15,225 ลบ.ม. 15,225 ลบ.ม.
129 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง รางระบายน้ า คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร 200,000 200,000 200,000 ลดปัญหาน้ า ลดปัญหาน้ าท่วมขัง กองช่าง

บริเวณทางเข้าหน้าอาคารส านักงาน ในพ้ืนท่ีและให้ระบบการ ยาว 46 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร ท่วมขังในพ้ืนท่ีได้ ในช่วงฤดูฝน
เทศบาลต าบลบ้านปล้อง หมู่ท่ี 11 ระบายน้ าดีข้ึน ร้อยละ80 ระบายน้ าดีข้ึน

130 โครงการขุดลอกฝาย เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีในการ 1 ขุดลอกฝายบ้านดอยเช่ือมฝาย 100,000 100,000 100,000 มีแหล่งน้ าเพ่ือ ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ กองช่าง
บ้านปล้องเหนือ หมู่ท่ี 4 กักเก็บน้ าให้มี นายเหรียญ ใช้ในการเกษตร อย่างเพียงพอ

ประสิทธิภาพมากข้ึน 2 ขุดลอกฝายทุ่งก๊อด  ถึงท่ีนา 100,000 100,000 100,000 ช่วงฤดูแล้ง ตลอดท้ังปี

นางจันทร์  นันต๊ะสวัสด์ิ
131 โครงการขุดลอกเหมืองห้วยปล้อง เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีในการ  ขุดลอกเหมืองห้วยปล้อง  100,000 100,000 100,000 มีแหล่งน้ าเพ่ือ ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ กองช่าง

บ้านปล้องน้ าล้อม  หมู่ท่ี  11 กักเก็บน้ าให้มี (เหมืองกลาง) ใช้ในการเกษตร อย่างเพียงพอ

ประสิทธิภาพมากข้ึน ช่วงฤดูแล้ง ตลอดท้ังปี

132 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง   - ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 12,510,000 ลดปัญหาน้ า ปัญหาน้ าท่วมขังถนน กองช่าง
คสล. รูปตัววีบริเวณล าเหมือง ในพ้ืนท่ีและให้ระบบการ รูปตัววี ขนาดกว้าง 2.5 – 3.5 ท่วมขังในพ้ืนท่ีได้ ในช่วงฤดูฝนได้รับ

ทางไปบ่อขยะเทศบาล หมู่ท่ี 3 ระบายน้ าดีข้ึน  เมตร   ยาว 2,645 เมตร ร้อยละ80 การแก้ไข การสัญจร

ต าบลปล้อง ลึกเฉล่ีย 1.75 เมตร สะดวกและปลอดภัย

133 โครงการขยายเส้นทางจราจร  -เพ่ือใช้ในการสัญจร  - ขยายเส้นทางจราจรจากถนน 4,000,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้ใช้ถนน ส านักปลัด
จากถนนใหญ่เข้าไปอ่างเก็บน้ า เข้าพ้ืนขนย้ายสินค้า สายหลักเข้าไปบริเวณ คมนาคมได้อย่าง อย่างสะดวกในการ กองช่าง
ขุนปล้อง (เส้นทางเข้าอ่าง) ทางการเกษตร อ่างเก็บน้ าขุนปล้อง  สะดวก ร้อยละ 80 ขนย้ายสินค้า

(หมู่ท่ี 10) ทางการเกษตร 

134 โครงการปรับปรุงลงหินคลุกถนนทุก เพ่ือปรับปรุงโครงสร้าง ปรับปรุงลงหินคลุกถนนทุก 200,000 200,000 ปรับปรุงอย่าง โครงสร้างพ้ืนฐาน กองช่าง
สายทางในเขตเทศบาล พ้ืนฐานต่าง ๆ สายทางในเขตเทศบาล น้อยปีละ 2  เส้นทาง ต่าง ๆ ได้รับการ

ปรับปรุงให้ดีข้ึน

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรย่ังยืน เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 84

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
135 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพ่ือให้ประชาชน ช่วงท่ี 1 ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 153,000 153,000 153,000 ถนน 1 เส้น ประชาชนมีถนน กองช่าง

หมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 7 ต าบลปล้อง ได้มีถนนส าหรับในการ 49.00 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว ในการคมนาคม
จ านวน 2 จุด คมนาคมได้อย่างสะดวก จราจรไม่น้อยกว่า 175.00 ตร.ม. ได้อย่างสะดวก

สะดวกให้แก่ประชาชน ช่วงท่ี 2 ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 26.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 91.00 ตร.ม.

136 โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ าประปา บริเวณ เพ่ือให้มีน้ าประปาท่ีสะอาด วางท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 น้ิวและ 400,000 400,000 400,000 ปรับปรุงจ านวน มีน้ าประปาท่ีสะอาด กองช่าง
ซอยเทศบาล 4 หมู่ท่ี 5 ไว้ใช้เพ่ือการอุปโภค บริโภค 4 น้ิว ความยาวรวม 700 เมตร พร้อมปรับปรุง 1  จุด ไว้ใช้เพ่ืออุปโภค บริโภค

จุดเช่ือมมิเตอร์วัดปริมาณน้ า

137 โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ าดิบเข้าสระเก็บ เพ่ือให้มีน้ าประปาท่ีสะอาด วางท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว 500,000 500,000 500,000 ปรับปรุงจ านวน มีน้ าประปาท่ีสะอาด กองช่าง
กักน้ าผลิตน้ าประปา หมู่ท่ี 10 ไว้ใช้เพ่ือการอุปโภค บริโภค และ 12 น้ิว ความยาว 160 เมตร 1  จุด ไว้ใช้เพ่ืออุปโภค บริโภค

138 โครงการบูรณาการพัฒนาเทศบาล เพ่ือใช้ท าประโยชน์ใน จัดซ้ือท่ีดินบริเวณประปาเทศบาล 3,000,000 3,000,000 จัดซ้ือท่ีดินจ านวน มีท่ีดินไว้ใช้เพ่ือท า กองช่าง
การจัดซ้ือท่ีดิน กิจการต่างๆของเทศบาล 1  แปลง ประโยชน์ในกิจการ

ต่างๆของเทศบาล
139 โครงการเทลานหน้าศาลา เพ่ือใช้ประโยชน์ในการ พ้ืนท่ี  30 ตร.ม.  หนา  0.12 ม. 30,000 30,000 ประชาชนมีสถาน ประชาชนมีสถานท่ี กองช่าง

อเนกประสงค์  หมู่ท่ี  3 ท ากิจกรรมของหมู่บ้าน ท่ีท ากิจกรรม อย่างเพียงพอต่อการ

ร้อยละ  90 ท ากิจกรรมของหมู่บ้าน

140 โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ เพ่ือใข้ท ากิจกรรม กว้าง  3.00  ม. ยาว  10.00 ม. 50,000 50,000 มีสถานท่ีในการจัด มีสถานท่ีจัดกิจกรรม กองช่าง
(มุงหลังคา)  หมู่ท่ี  3 ของหมู่บ้าน กิจกรรมร้อยละ อย่างเพียงพอ

90
141 โครงการเรียงหินหลังศาลา เพ่ือป้องกันน้ ากัดเซาะ กว้าง  2.00 ม.  ยาว  40  ม. 50,000 50,000 ป้องกันน้ ากัดเซาะ ป้องกันน ้ากัดเซาะ กองช่าง

อเนกประสงค์  หมู่ท่ี  3 ตล่ิง ตล่ิงได้ร้อยละ 90 ตล่ิง

142 โครงการก่อสร้างราวเหล็กกันตก เพ่ือความปลอดภัยของ 1.ต้ังแต่หน้าบ้านนายสมัย  ถึงบ้านนาง 20,000         20,000           ลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองช่าง
หมู่ท่ี  4 ประชาชน บรรเจย  จักรแก้ว  ราวเหล็กสูง ได้ร้อยละ  95 ให้กับประชาชน

1.00 เมตร  ยาว  20  เมตร
2.บริเวณหน้าบ้านอุ้ยมา  แสวงงาม 20,000         20,000           
สูง  1.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรย่ังยืน เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 85

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
143 โครงการก่อสร้างราวกันตก หมู่ท่ี  4 เพ่ือความปลอดภัยของ บริเวณบ้านนางราศี  นันต๊ะ 50,000 50,000 50,000 ลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดการเกิดอุบัติเหตุ กองช่าง

ประชาชน กว้าง  1 ม. ยาว 30 ม. ได้ร้อยละ  95 ให้กับประชาชน

144 โครงการเรียงหินล าน้ าปล้องในเขต เพ่ือป้องกันน้ ากัดเซาะ กว้าง 2 - 3 ม.  ยาว  5,000 ม. 1,000,000    1,000,000      1,000,000      ป้องกันน้ ากัดเซาะ ป้องกันน ้ากัดเซาะ กองช่าง
หมู่ท่ี  5 ตล่ิง หนา 0.30 ม. ตล่ิงได้ร้อยละ 90 ตล่ิง

145 โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ เพ่ือใช้ท ากิจกรรมของ กว้าง  18  เมตร  ยาว  40  เมตร 500,000         500,000       มีสถานท่ีท ากิจกรรม มีสถานท่ีจัดกิจกรรม กองช่าง
เทศบาลต าบลบ้านปล้อง เทศบาลและเพ่ือการท า เช่น  ปรับปรุงเวที  ห้องน้ า ฯลฯ อย่างเพียงพอ อย่างเพียงพอ

กิจกรรมร่วมกัน ร้อยละ  90
146 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขต เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล 500,000 500,000 ปรับปรุงปีละ เขตเทศบาลมีทัศนียภาพ กองช่าง

เทศบาลต าบลบ้านปล้อง ให้มีความสวยงาม จ านวน  6  หมู่บ้าน 1  คร้ัง ท่ีสวยงาม

147 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง เพ่ือป้องกันน้ ากัดเซาะ ด าเนินการก่อสร้างและปรับปรุง 500,000 500,000 500,000 ป้องกันน้ ากัดเซาะ ป้องกันน ้ากัดเซาะ กองช่าง
เรียงหินล าน้ าปล้อง ตล่ิง เรียงหินล าน้ าปล้อง ตล่ิงได้ร้อยละ 90 ตล่ิง

ลึก  3  เมตร  ยาว  2,000 เมตร
148 โครงการปรับปรุงฌาปนสถาน  (เมรุ) เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีประกอบ ปรับปรุงฌาปนสถาน  (เมรุ) มีสถานท่ีประกอบ มีสถานท่ีประกอบ กองช่าง

เทศบาลต าบลบ้านปล้อง พิธีกรรม เทศบาลต าบลบ้านปล้อง พิธีกรรมทางศาสนา พิธีกรรมอย่างเพียงพอ
จ านวน  2  หลัง อย่างเพียงพอ
 -หลังท่ี  1  กว้าง 6.5  เมตร  ยาว 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 90
8  เมตร
 -หลังท่ี  2  กว้าง 6  เมตร  ยาว 100,000 100,000 100,000
8  เมตร

149 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะเทศบาล เพ่ือก าจัดขยะอย่างถูกวิธี ก่อสร้างเตาเผาขยะจ านวน  1  แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ก่อสร้างจ านวน การก าจัดขยะถูกวิธี กองช่าง
1  แห่ง ลดปัญหาขยะ

150 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพารา เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดกว้างเฉล่ีย 4.40 - 8.60 เมตร 1,880,000 1,880,000 1,880,000 ปรับปรุงผิวจราจร การคมนาคมสะดวก กองช่าง

แอสฟัสท์ติกคอนกรีต ใช้ส าหรับการคมนาคม ยาว 640.00 เมตร จ านวน  1  เส้นทาง รวดเร็วและปลอดภัย

บริเวณซอยเทศบาล  9  หมู่ท่ี  4 ได้อย่างสะดวก หนา 5 เซนติเมตร
และ หมู่ท่ี  5   

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรย่ังยืน เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 86

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
151 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือเป็นการให้บริการ ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ า 1,000,000 500,000 300,000 ก าหนดพ้ืนท่ีปรับปรุง ระบบท่อส่งน้ า กองช่าง

ระบบส่งน้ าประปาของเทศบาล น้ าประปาของเทศบาล ตามแผนการปรับปรุงของงานกิจการ ซ่อมแซมท่อส่งน้ า ของเทศบาลมีความ กองการประปา
ในการอุปโภคบริโภค ประปาเทศบาล สะอาดตามมาตรฐาน

152 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน เพ่ือใช้ในการจัดการเรียน ก่อสร้างจ านวน  1  หลัง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ก่อสร้างจ านวน  1  หลัง เด็กนักเรียนมีอาคาร กองช่าง
ระดับประถมศึกษา การสอนให้แก่เด็กนักเรียน เรียนท่ีได้มาตรฐาน กองการศึกษา

153 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้มี กว้าง 4  เมตร  ยาว  309  เมตร  700,000 700,000 700,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้สัญจร กองช่าง
เสริมเหล็ก เช่ือมต่อซอย 13 ถนนส าหรับในการ ตามแบบท่ีเทศบาลก าหนด คมนาคมได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว  
 หมู่ท่ี 7 คมนาคมได้อย่างสะดวก สะดวก ร้อยละ 90   และปลอดภัย

154 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้มี กว้าง 3.50 เมตร  ยาว 222 เมตร 420,000 420,000 420,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนได้สัญจร กองช่าง
เสริมเหล็ก เช่ือมต่อซอย 42  ถนนส าหรับในการ หนา 0.15  เมตร เช่ือมต่อซอย 42 คมนาคมได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว  
หมู่ท่ี 7 คมนาคมได้อย่างสะดวก หมู่ท่ี  7 สะดวก ร้อยละ 90   และปลอดภัย

155 โครงการขยายท่อลอดเหล่ียมเช่ือม เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขังใน ขยายท่อลอดเหล่ียม ซอย 13 หมู่ท่ี  7 50,000 50,000 50,000 มีระบบการระบาย มีระบบการระบาย กองช่าง
ซอย 13  หมู่ท่ี  7 พ้ืนท่ีและเพ่ือให้น้ าไหล กว้าง 1.20 เมตร  สูง 1.10  เมตร น ้าท่ีดีน ้าไม่ท่วมขัง น้ าท่ีดีน้ าไม่ท่วมขัง

ผ่านได้อย่างสะดวก บริเวณเช่ือมซอย 13  หมู่ท่ี  7 ร้อยละ 90 ในพ้ืนท่ี
156 โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ า   -เพ่ือเป็นการให้บริการ วางท่อพีวีซี Ø 4 น้ิว ช้ัน 8.5  ยาว 500,000 500,000 500,000 ก าหนดพ้ืนท่ี ระบบท่อส่งน้ าของ กองช่าง

ประปาเทศบาลต าบลบ้านปล้อง  น้ าประปาของเทศบาล 900  เมตร  ซอยเทศบาล 26 และ ปรับปรุงท่อส่งน้ า เทศบาลมีความ
ในการอุปโภคบริโภค ซอยเทศบาล 9 ประปาในเขตเทศบาล สะอาดตามมาตรฐาน

157 โครงการก่อสร้างหอถังสูงระบบ   -เพ่ือเป็นการให้บริการ ขนาด  120.00  ลบ.ม. 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ก่อสร้างจ านวน ประชาชนมีน้ า กองช่าง
ประปาเทศบาลต าบลบ้านปล้อง  น้ าประปาของเทศบาล 1 หอถังสูง สะอาดไว้อุปโภค

ในการอุปโภคบริโภค บริโภคอย่างเพียงพอ
158 โครงการก่อสร้างถังน้ าใส   -เพ่ือเป็นการให้บริการ ถังน้ าใสขนาดจุ  200  ลบ.ม. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ก่อสร้างถังน้ าใส ประชาชนมีน้ า กองช่าง

พร้อมโรงสูบน้ า น้ าประปาของเทศบาล โรงสูบน้ า ขนาด  6.00 x 9.00 ม. พร้อมโรงสูบน้ า สะอาดไว้อุปโภค
ในการอุปโภคบริโภค 1 แห่ง บริโภคอย่างเพียงพอ

159 โครงการปรับปรุงโรงสูบน้ า   -เพ่ือเป็นการให้บริการ ปรับปรุงโรงสูบน้ าพร้อมอุปกรณ์ 200,000 200,000 200,000 ปรับปรุงปีละ 1 คร้ัง ประชาชนมีน้ า กองช่าง
พร้อมอุปกรณ์ น้ าประปาของเทศบาล สะอาดไว้อุปโภค

ในการอุปโภคบริโภค บริโภคอย่างเพียงพอ
160 โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ า เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการ ก่อสร้างสระว่ายน้ า  300,000 300,000 300,000 ก่อสร้างสระว่าย เด็กมีพัฒนาการ กองช่าง

สมวัย จ านวน  1  แห่ง น้ าจ านวน 1 สระ ท่ีสมวัย

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรย่ังยืน เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 87

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
161 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  -เพ่ือให้ประชาชน กว้าง  3  เมตร  ยาว  35  เมตร 51,000 51,000 51,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนมีถนน กองช่าง

เสริมเหล็กเช่ือมซอยเทศบาลซอย ได้มีถนนส าหรับในการ คมนาคมได้อย่าง ในการคมนาคม
18  หมู่ท่ี  7 คมนาคมได้อย่างสะดวก สะดวก ร้อยละ90 ได้อย่างสะดวก

162 โครงการก่อสร้างถังน้ าใส   -เพ่ือเป็นการให้บริการ ถังน้ าใสขนาดจุ  200  ลบ.ม. 800,000 800,000 800,000 800,000 ก่อสร้างถังน้ าใส ประชาชนมีน้ า กองช่าง
น้ าประปาของเทศบาล 1  แห่ง สะอาดไว้อุปโภค
ในการอุปโภคบริโภค บริโภคอย่างเพียงพอ

163 โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ าดิบ   -เพ่ือเป็นการให้บริการ ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ าดิบผลิตประปา 300,000 300,000 ก่อสร้างระบบท่อ ประชาชนมีน้ า กองช่าง
ผลิตประปา น้ าประปาของเทศบาล ส่งน ้าดิบผลิตประปา สะอาดไว้อุปโภค

ในการอุปโภคบริโภค 1 แห่ง บริโภคอย่างเพียงพอ
164 โครงการก่อสร้างร้ัวคสล.รอบ  -เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ ก่อสร้างร้ัวอาคารส านักงานเทศบาล 700,000 700,000 ปรับปรุงสภาพพ้ืน  -ประชาชนได้รับ  กองช่าง

อาคารส านักงานเทศบาล ต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน ยาว  290 เมตร  สูง 2.20 - 2.50เมตร ท่ีต่างๆ ปีละ ความสะดวก และ
1  คร้ัง ความปลอดภัย

165 โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ปรับปรุงหอกระจายข่าว  หมู่ท่ี  3 20,000 20,000 จ านวน 1 จุด ประชาชนได้รับ กองช่าง
หมู่บ้านแบบไร้สาย  หมู่ท่ี  3 ต่าง ๆให้แก่ประชาชน ข่าวสารอย่างท่ัวถึง

166 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดกว้างเฉล่ีย  5.00 - 10.00 เมตร 400,000 ปรับปรุงผิวจราจร ประชาชนมีถนน กองช่าง

แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอย ใช้ส าหรับการคมนาคม ยาว   200  เมตร จ านวน  1  เส้นทาง ในการคมนาคม
เทศบาล 7 หมู่ท่ี 4 ได้อย่างสะดวก หนา 3.00 เซนติเมตร  หรือมี ได้อย่างสะดวก

พ้ืนท่ีผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า

1,676.00  ตารางเมตร

167 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพ่ือให้ประชาชนได้มี กว้าง  4.00   เมตร  900,000 900,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอย  42  หมู่ท่ี  3 ถนนส าหรับในการ ยาว  400  เมตร คมนาคมได้อย่าง ในการคมนาคม

คมนาคมได้อย่างสะดวก หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  สะดวก ร้อยละ 90 ได้อย่างสะดวก

1,600  ตารางเมตร  
หนา  0.15  เมตร

168 โครงการก่อสร้างฝาปิด เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง บริเวณบ้านนายผัด  เขตรักษา  200,000 200,000 ลดปัญหาน้ า มีระบบการระบาย กองช่าง
รางระบายน้ า  ซอย  46  ในพ้ืนท่ี กว้าง  0.40  เมตร                      ท่วมขังในพ้ืนท่ีได้ น้ าท่ีดีน้ าไม่ท่วมขัง
หมู่ท่ี  3 ยาว  200.00  เมตร  ร้อยละ90 ในพ้ืนท่ี

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรย่ังยืน เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 88

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
169 โครงการก่อสร้างถนนคสล.  เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน กว้าง  4.00  เมตร  250,000 250,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนมีถนน กองช่าง

บริเวณหน้าโรงฆ่าสัตว์  หมู่ท่ี  3 ส าหรับในการคมนาคม ยาว  100.00  เมตร     คมนาคมได้อย่าง ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก หนา  0.15  เมตร       สะดวก ร้อยละ 90 ได้อย่างสะดวก

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  
400.00  ตารางเมตร

170 โครงการลงดินลูกรัง  เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน กว้าง  4.00  เมตร   30,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนมีถนน กองช่าง
เส้นทางไปถนนเส้นพระธาตุเก่า  ส าหรับในการคมนาคม ยาว  700.00  เมตร  คมนาคมได้อย่าง ในการคมนาคม
หมู่ท่ี  3 ได้อย่างสะดวก หนา  0.50      เมตร   (นอกเขต) สะดวก ร้อยละ 90 ได้อย่างสะดวก

171 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง กว้าง  0.80  เมตร  2,500,000 ลดปัญหาน้ า มีระบบการระบาย กองช่าง
ซอย  13  หมู่ท่ี  3 ในพ้ืนท่ี ยาว  510.00  เมตร  ท่วมขังในพ้ืนท่ีได้ น้ าท่ีดีน้ าไม่ท่วมขัง

ร้อยละ90 ในพ้ืนท่ี

172 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง จุดบ้านผัด  ย่ัวยวน  เช่ือมไปถึง 50,000 ลดปัญหาน้ า มีระบบการระบาย กองช่าง
ซอย  25  หมู่  3  ในพ้ืนท่ี ซอย  24  กว้าง   0.30  เมตร      ท่วมขังในพ้ืนท่ีได้ น้ าท่ีดีน้ าไม่ท่วมขัง

ยาว  30.00  เมตร ร้อยละ90 ในพ้ืนท่ี

173 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง กว้าง  2.00  เมตร 1,000,000 ลดปัญหาน้ า มีระบบการระบาย กองช่าง
รูปตัวยูพร้อมฝาปิดล าน้ าปล้อง ในพ้ืนท่ี  ยาว  500.00  เมตร ท่วมขังในพ้ืนท่ีได้ น้ าท่ีดีน้ าไม่ท่วมขัง
หมู่  3  จากเขต หมู่ท่ี  3    ร้อยละ90 ในพ้ืนท่ี
เขตบ้านปล้องน้ าล้อม  หมู่ท่ี  11 

174 โครงการก่อสร้างฝาปิด เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง กว้าง  0.40  เมตร 300,000 ลดปัญหาน้ า มีระบบการระบาย กองช่าง
รางระบายน้ า  ซอย  23  หมู่ 3 ในพ้ืนท่ี  ยาว  300  เมตร ท่วมขังในพ้ืนท่ีได้ น้ าท่ีดีน้ าไม่ท่วมขัง

ร้อยละ90 ในพ้ืนท่ี

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรย่ังยืน เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 89

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
175 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน กว้าง  4.00  เมตร   700,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนมีถนน กองช่าง

จุดเร่ิมต้นบ้านนางแอบ  ส าหรับในการคมนาคม ยาว  300  เมตร  คมนาคมได้อย่าง ในการคมนาคม
วงศ์เข่ือนแก้ว  ถึง  ได้อย่างสะดวก หนา  0.15  เมตร  สะดวก ร้อยละ 90 ได้อย่างสะดวก
ศาลาอเนกประสงค์  หมู่ท่ี  3 หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  

1,200  ตารางเมตร  
176 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัววี  เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง กว้าง  0.40  เมตร  100,000 ลดปัญหาน้ า มีระบบการระบาย กองช่าง

บริเวณข้างบ้านนายฤกษ์ชัย    ในพ้ืนท่ี ยาว  100.00  เมตร ท่วมขังในพ้ืนท่ีได้ น้ าท่ีดีน้ าไม่ท่วมขัง
นองนนท์   หมู่ท่ี  3 ร้อยละ90 ในพ้ืนท่ี

177 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง กว้าง  0.30  เมตร  130,000         130,000         130,000         ลดปัญหาน้ า มีระบบการระบาย กองช่าง
ก่ออิฐฉาบปูนรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ในพ้ืนท่ี ยาว  100  เมตร  ท่วมขังในพ้ืนท่ีได้ น้ าท่ีดีน้ าไม่ท่วมขัง
ซอย  30  จากหน้าบ้าน  ลึกเฉล่ีย  0.40  เมตร  ร้อยละ90 ในพ้ืนท่ี
นางจอง  นิคมจิตร  ถึงหน้าบ้าน  หรือตามสภาพพ้ืนท่ี  
นางจันทร์  จิตตะมะโน  หมู่ท่ี  4

178 โครงการวางท่อ  100 x 100  เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง วางท่อ  Ø  1.00  เมตร 1,000,000 ลดปัญหาน้ า มีระบบการระบาย กองช่าง

พร้อมถมดิน  หมู่ท่ี  4 ในพ้ืนท่ี พร้อมบ่อพักคสล. พร้อมถมดิน ท่วมขังในพ้ืนท่ีได้ น้ าท่ีดีน้ าไม่ท่วมขัง
  จากท่ีพนังนายสด ลูกรัง  ยาว  200  เมตร  ร้อยละ90 ในพ้ืนท่ี
 สายบัว  ถึงท่ีนานายรัตน์   
ท าสวย  เช่ือมถึง    
ถนนหลังเทศบาล   หมู่ท่ี  11  

179 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง กว้าง  0.30  เมตร 130,000 ลดปัญหาน้ า มีระบบการระบาย กองช่าง
ก่ออิฐฉาบปูนรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ในพ้ืนท่ี ยาว  100  เมตร ท่วมขังในพ้ืนท่ีได้ น้ าท่ีดีน้ าไม่ท่วมขัง
ข้างบ้านนายบุญ  ท าทาน  ลึกเฉล่ีย  0.40  เมตร  หรือตาม ร้อยละ90 ในพ้ืนท่ี
ถึงบ้านนายเพ็ญ  นาระต๊ะ  สภาพพ้ืนท่ี
หมู่ท่ี  4

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรย่ังยืน เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 90

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
180 โครงการลงหินคลุกถนน เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน ลงหินคลุก  กว้าง  4.00  เมตร 80,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนมีถนน กองช่าง

ป่าชุมชนจากจุดบ้านนายสมพงษ์  ส าหรับในการคมนาคม ยาว  400  เมตร  หนา 0.10  เมตร คมนาคมได้อย่าง ในการคมนาคม
ถึงสวนยางนางเกีย  เป็งอ่ินแก้ว  ได้อย่างสะดวก สะดวก ร้อยละ 90 ได้อย่างสะดวก
หมู่ท่ี  4

181 โครงการลงหินคลุก/ลงดินลูกรัง เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน  - ลงดินลูกรัง  กว้าง  4.00  เมตร 100,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนมีถนน กองช่าง
 จากฝายบ้านดอย  ส าหรับในการคมนาคม ยาว  200  เมตร  คมนาคมได้อย่าง ในการคมนาคม
ถึงท่ีนานายสาย  ท าสวย  หมู่ท่ี  4 ได้อย่างสะดวก หนา  0.50  เมตร สะดวก ร้อยละ 90 ได้อย่างสะดวก

 - ลงหินคลุก  กว้าง  4.00  เมตร
ยาว  200  เมตร  หนา 0.10 
เมตร  

182 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือให้สามารถ ระบายน้ า ขนาด  1.80 x 1.20  เมตร 850,000 ลดปัญหาน้ า มีระบบการระบาย กองช่าง
คสล.ฮ่องงู  ชนิด  2  ช่อง ได้สะดวก และรวดเร็ว ชนิด  2  ช่อง ท่วมขังในพ้ืนท่ีได้ น้ าท่ีดีน้ าไม่ท่วมขัง
หมู่ท่ี  4 ป้องกันน้ าท่วมขังในพ้ืนท่ี ร้อยละ90 ในพ้ืนท่ี

183 โครงการลงหินคลุกทางไปทุ่งม่วง  เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน กว้าง  3.00  เมตร  80,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนมีถนน กองช่าง
หมู่ท่ี  4 ส าหรับในการคมนาคม ยาว  500  เมตร  คมนาคมได้อย่าง ในการคมนาคม

ได้อย่างสะดวก หนา  0.10  เมตร  สะดวก ร้อยละ 90 ได้อย่างสะดวก

184 โครงการลงหินคลุก  เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน ลงหินคลุก  กว้าง  3.00  เมตร 60,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนมีถนน กองช่าง
ถนนเส้นทุ่งก๊อต  หมู่ท่ี  4 ส าหรับในการคมนาคม ยาว  500  เมตร  คมนาคมได้อย่าง ในการคมนาคม

ได้อย่างสะดวก หนา  0.10  เมตร  สะดวก ร้อยละ 90 ได้อย่างสะดวก

185 โครงการลงดินลูกรัง  หมู่ท่ี  4 เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน ลงดินลูกรัง  กว้าง  3.00  เมตร 55,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนมีถนน กองช่าง
ต้ังแต่ท่ีนานายบาน  ส าหรับในการคมนาคม ยาว  300  เมตร  คมนาคมได้อย่าง ในการคมนาคม
ถึงท่ีนานายเหมือน  สายศักด์ิ  ได้อย่างสะดวก หนา  0.50  เมตร สะดวก ร้อยละ 90 ได้อย่างสะดวก

186 โครงการขุดลอกล าน้ าปล้อง เพ่ือให้ทางน้ าไหลสะดวก ปากกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร 200,000 ล าน้ าปล้องไหลสะดวก ล าน้ าปล้องไหลสะดวก กองช่าง
ต้ังแต่ศาลาอเนกประสงค์หมู่ท่ี ๕ แก้ไขปัญหาล าน้ าปล้องต้ืนเขิน ก้นกว้าง ๘.๐๐ เมตร และรวดเร็วข้ึน และรวดเร็วข้ึน แก้ไข

ไปถึงสะพานหมู่ท่ี ๕ ยาว ๕๐๐ ในฤดูแล้งและน้ าท่วม ยาว ๕๐๐ เมตร ปัญหาล าน้ าปล้อง

เมตร ในฤดูฝน ลึก ๑.๐๐ เมตร ต้ืนเขินในฤดูแล้ง

และน้ าท่วมในฤดูฝน

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรย่ังยืน เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 91

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
187 โครงการก่อสร้างถนนลุกรัง ซอย เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน ดินลูกรัง 100,000 ถนน 1 เส้น ประชาชนมีถนน กองช่าง

32 พร้อมวางท่อระบายน้ า หมู่ท่ี ส าหรับในการคมนาคม กว้าง 3.00เมตร ในการคมนาคม
11 เช่ือมซอย 5 ได้อย่างสะดวก ยาว 1000 เมตร ได้อย่างสะดวก

หนา 0.50 เมตร

188 โครงการวางท่อขยายไหล่ทางเพ่ือ เพ่ือลดอุบัติเหตุในการ Ø1.00เมตร 15,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนใช้รถ กองช่าง
ลดอุบัติเหตุ  บริเวณป๊ัมบางจาก ใช้รถใช้ถนนของประชาชน ยาว 6 เมตร คมนาคมได้อย่าง ใช้ถนนปลอดภัยข้ึน

สะดวก ร้อยละ 90 และลดอุบัติเหตุ

189 โครงการก่อสร้างบันไดลงน้ าติดกับท่ีดิน เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีจัด บันไดยาว 4.00 เมตร 28,000           28,000 บันได 1 แห่ง มีสถานท่ีจัดกิจกรรม กองช่าง
ศาลาอาคารอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 5 กิจกรรมของหมู่บ้าน บริเวณศาลาอาคารอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 5 ของหมู่บ้านอย่าง
ต าบลปล้อง ต าบลปล้อง เพียงพอ

190 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากหลัง เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน Ø 0.60 เมตร 200,000 ถนน 1 เส้น ประชาชนมีถนน กองช่าง
บ้านนายมนตรี ค าพลอย  ถึงบ้านนางไล ส าหรับในการคมนาคม ยาว50 เมตร ในการคมนาคม
สมฤทธ์ิ ยาว 50 เมตร ได้อย่างสะดวก ได้อย่างสะดวก

191 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ยกระดับ) เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน กว้าง 5.00 เมตร มีถนนส าหรับ ประชาชนมีถนน กองช่าง
 ซอย 2 ระยะทาง 500 เมตร ส าหรับในการคมนาคม ยาว 20 เมตร 100,000 คมนาคมได้อย่าง ในการคมนาคม

ได้อย่างสะดวก หนา 0.80 เมตร สะดวก ร้อยละ 90 ได้อย่างสะดวก
พร้อมเทถนน คสล.
กว้าง4.00เมตร
ยาว20 เมตร

192 โครงการจัดท าบ่อน้ าเสียในครัวเรือน ป้องกันไม่ให้มีการระบาย Ø 0.60 เมตร ลึก 0.80 เมตร 130,000 มีบ่อบ าบัดน้ าเสีย ลดปัญหามลพิษ กองช่าง

(บ้านท่ีติดริมคลอง ล าน้ าปล้อง) โดย น้ าเสียลงสู่แหล่งน้ า หร้อมหินใหญ่และหินย่อย ในครัวเรือน ทางน้ าของ
ก่ออิฐมอญ หรือขุดวางท่อเพ่ือท าบ่อ โดยตรง (บ้านท่ีติดริมคลอง) ล าน้ าปล้อง
เกรอะ ร้อยละ 90

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรย่ังยืน เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 92

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
193 โครงการวางท่อหน้าบ้านนายบิณฑ์ เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง Ø 0.40 เมตร 5,000 ลดปัญหาน้ า มีระบบการระบาย กองช่าง

แสงวารินทร์ ยาว 6 เมตร ในพ้ืนท่ี ยาว 6 เมตร ท่วมขังในพ้ืนท่ีได้ น้ าท่ีดีน้ าไม่ท่วมขัง
ร้อยละ90 ในพ้ืนท่ี

194 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูป เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง กว้าง 0.30 เมตร 650,000 ลดปัญหาน้ า มีระบบการระบาย กองช่าง
ตัวยูมีฝาปิด  บริเวณบ้านนายบิณฑ์ ในพ้ืนท่ี ยาว 500  เมตร ท่วมขังในพ้ืนท่ีได้ น้ าท่ีดีน้ าไม่ท่วมขัง
แสงวารนิทร์ ถึงบ้านนายเพียร สมฤทธ์ิ ลึก 0.40 เมตร ร้อยละ90 ในพ้ืนท่ี
 ยาว 500 เมตร

195 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อม เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 30 เมตร 120,000         120,000         ลดปัญหาน้ า มีระบบการระบาย กองช่าง
ฝาปิด คสล. แบบรางยู ซอย 32 ในพ้ืนท่ี พร้อมปิดฝารางแบบรางยูของเดิม ท่วมขังในพ้ืนท่ีได้ น้ าท่ีดีน้ าไม่ท่วมขัง
หมู่ท่ี 11 ยาว 80.00 เมตร ร้อยละ90 ในพ้ืนท่ี

196 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง กว้าง 0.20 เมตร 80,000 ลดปัญหาน้ า มีระบบการระบาย กองช่าง
มีฝาปิด ซอย 39 ในพ้ืนท่ี ยาว 40เมตร ท่วมขังในพ้ืนท่ีได้ น้ าท่ีดีน้ าไม่ท่วมขัง

ร้อยละ90 ในพ้ืนท่ี
197 โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ า เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง กว้าง 0.10 เมตร 150,000 ลดปัญหาน้ า มีระบบการระบาย กองช่าง

ซอย 40 ในพ้ืนท่ี ยาว 150 เมตร ท่วมขังในพ้ืนท่ีได้ น้ าท่ีดีน้ าไม่ท่วมขัง
ร้อยละ90 ในพ้ืนท่ี

198 โครงการเพ่ิมจุดหอกระจายข่าว ประชาชนได้มีการรับรู้ เพ่ิมจุดหอกระจายข่าว บริเวณ 100,000         ประชาชนได้รับ ประชาชนสามารถ งานป้องกันฯ
ของเทศบาล แยกซอย 20 ข้อมูลข่าวสารของทาง บนหอเจ้าพ่อเท้าขาก่าน ข่าวสารท่ัวถึงร้อยละ รับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ราชการเพ่ิมช้ึน 90 ได้จากหอกระจายข่าว

199 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร ห้องประชุมเพ่ือความพร้อม กว้าง 60 เมตร 200,000 อาคารหอประชุม ห้องประชุมท่ีมี กองช่าง
หอประชุม หมู่ท่ี 7 ในการจัดประชุม/ กิจกรรม ยาว  9.00 เมตร 1 หลัง ประสิทธิภาพและ

พร้อมในการ
จัดประชุม/กิจกรรม

200 โครงการก่อสร้างระบายน้ ารูปตัวยู เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง กว้าง 0.80 เมตร 2,500,000 ลดปัญหาน้ า มีระบบการระบาย กองช่าง
มีฝาปิด ซอย 13 ในพ้ืนท่ี ยาว 500 เมตร ท่วมขังในพ้ืนท่ีได้ น้ าท่ีดีน้ าไม่ท่วมขัง

ร้อยละ90 ในพ้ืนท่ี
201 โครงการก่อสร้างฝาปิดระบายน้ า เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง กว้าง 0.30 เมตร 200,000 ลดปัญหาน้ า มีระบบการระบาย กองช่าง

ซอย 36 ก่อสร้างฝาปิดสองข้างทาง ในพ้ืนท่ี ยาว 200 เมตร ท่วมขังในพ้ืนท่ีได้ น้ าท่ีดีน้ าไม่ท่วมขัง
ระยะทาง 200 เมตร ร้อยละ90 ในพ้ืนท่ี

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรย่ังยืน เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 93

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
202 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง กว้าง 30 เมตร 150,000 รางระบายน้ า มีระบบการระบาย กองช่าง

รูปตัวยูมีฝาปิด  ถนนป่าสุสาน ในพ้ืนท่ี ยาว 100 เมตร จ านวน 1 ราง น้ าท่ีดีน้ าไม่ท่วมขัง
ในพ้ืนท่ี

203 โครงการลงดินลูกรัง ซอย 42 เพ่ือให้ประชาชน กว้าง 4.00 เมตร 100,000 ถนน 1 เส้นทาง ประชาชนมีถนน กองช่าง
พร้อมขยายเขตไฟฟ้า ได้มีถนนส าหรับในการ ยาว 200 เมตร ในการคมนาคม

คมนาคมได้อย่างสะดวก หนา 0.30 เมตร ได้อย่างสะดวก

204 โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ า เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง กว้าง 0.20 เมตร 250,000 ลดปัญหาน้ า มีระบบการระบาย กองช่าง
ซอย 20 ในพ้ืนท่ี ยาว 240 เมตร ท่วมขังในพ้ืนท่ีได้ น้ าท่ีดีน้ าไม่ท่วมขัง

ร้อยละ90 ในพ้ืนท่ี
205 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง กว้าง 0.30เมตร 130,000 รางระบายน้ า มีระบบการระบาย กองช่าง

มีฝาปิด  จากบ้านนายถนอม สายบัว ในพ้ืนท่ี ยาว 100 เมตร จ านวน 1 ราง น้ าท่ีดีน้ าไม่ท่วมขัง
ลึก 0.40 เมตร ในพ้ืนท่ี

206 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน เพ่ือให้ประชาชน กว้าง 4.00 เมตร 75,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนมีถนน กองช่าง
นายสมชาย ดวงทิพย์ ได้มีถนนส าหรับในการ ยาว 30 เมตร คมนาคมได้อย่าง ในการคมนาคม

คมนาคมได้อย่างสะดวก หนา 0.10 เมตร สะดวก ร้อยละ 90 ได้อย่างสะดวก

207 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง กว้าง 0.30 เมตร 130,000 รางระบายน้ า มีระบบการระบาย กองช่าง
มีฝาปิด จากบ้านนายมา ใจช่ืน ในพ้ืนท่ี ยาว 100 เมตร จ านวน 1 ราง น้ าท่ีดีน้ าไม่ท่วมขัง

ลึก 0.40 เมตร ในพ้ืนท่ี
208 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด กล้อง เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกัน ติดต้ังกล้องวงจรปิด กล้อง (CCTV) 50,000           50,000           กล้องวงจรปิด ประชาชนในพ้ืนท่ี งานป้องกัน

(CCTV) บริเวณหน้าหอประชุม แยก การก่ออาชญากรรม 1 จุด บริเวณหน้าหอประชุม แยก 1 จุด มีความปลอดภัยใน 
หน้าบ้านนายประเสริฐ สายใจ การลักทรัพย์และภัยต่างๆ หน้าบ้านนายประเสริฐ สายใจ ชีวิตและทรัพย์สิน

209 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง กว้าง 30 เมตร 50,000 รางระบายน้ า มีระบบการระบาย กองช่าง
มีฝาปิด จากบ้านนายพิณ ชัยมงคล ในพ้ืนท่ี ยาว 30 เมตร จ านวน 1 ราง น้ าท่ีดีน้ าไม่ท่วมขัง
ยาว 300 เมตร ลึก  0.40 เมตร ในพ้ืนท่ี

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรย่ังยืน เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 94

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
210 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง กว้าง 0.30 เมตร 200,000 รางระบายน้ า มีระบบการระบาย กองช่าง

มีฝาปิด ซอย 9  ในพ้ืนท่ี ยาว 150 เมตร จ านวน 1 ราง น้ าท่ีดีน้ าไม่ท่วมขัง
ลึก 0.40 เมตร ในพ้ืนท่ี

211 โครงการเพ่ิมจุดหอกระจายข่าว บริเวณ ประชาชนได้มีการรับรู้ เพ่ิมจุดหอกระจายข่าว บริเวณ 100,000         100,000         ประชาชนได้รับ ประชาชนสามารถ งานป้องกัน
บนหอเจ้าพ่อเท้าขาก่าน ข้อมูลข่าวสารของทาง บนหอเจ้าพ่อเท้าขาก่าน ข่าวสารท่ัวถึงร้อยละ รับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ราชการเพ่ิมช้ึน 90 ได้จากหอกระจายข่าว

212 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง กว้าง 0.30 เมตร 260,000 รางระบายน้ า มีระบบการระบาย กองช่าง
มีฝาปิด จากบ้านนางอ้อ ทนทาน ถึง ในพ้ืนท่ี ยาว 20 เมตร จ านวน 1 ราง น้ าท่ีดีน้ าไม่ท่วมขัง
บ้านนายดวงดี ป้องค า ลึก 0.40 เมตร ในพ้ืนท่ี

213 โครงการตัดถนนใหม่เส้นทางจาก เพ่ือให้ประชาชน กว้าง 4 เมตร 80,000 ถนน 1 เส้นทาง ประชาชนมีถนน กองช่าง
หอประชุม ไปถึงข้างบ้านก านันอ้วน ได้มีถนนส าหรับในการ ยาว 300  เมตร ในการคมนาคม
นันต๊ะ ยาว300 เมตร คมนาคมได้อย่างสะดวก หนา 0.70 เมตร ได้อย่างสะดวก

214 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือให้ประชาชน กว้าง 5 เมตร 1,700,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนมีถนน กองช่าง
เหล็กจากปากทางน้ าตกขุนปล้องถึง ได้มีถนนส าหรับในการ ยาว 500 เมตร คมนาคมได้อย่าง ในการคมนาคม
ก่ิวขอนขว้าง ยาว 500 เมตร คมนาคมได้อย่างสะดวก หนา 0.15 เมตร สะดวก ร้อยละ 90 ได้อย่างสะดวก

215 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา เพ่ือให้ประชาชน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800 2,500,000      2,500,000 2,500,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนมีถนน กองช่าง
แอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางไปบ่อขยะ ได้มีถนนส าหรับในการ เมตร หนา 0.05 เมตร คมนาคมได้อย่าง ในการคมนาคม
หมู่ท่ี 3 ต าบลปล้อง คมนาคมได้อย่างสะดวก หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า สะดวก ร้อยละ 90 ได้อย่างสะดวก

3,280.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านปล้องก าหนด

216 โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบเทศบาล เพ่ือให้ประชาชน กว้าง 300 เมตร 700,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนมีถนน กองช่าง
ต าบลบ้านปล้อง ยาว 300 เมตร ได้มีถนนส าหรับในการ ยาว 400 เมตร คมนาคมได้อย่าง ในการคมนาคม

คมนาคมได้อย่างสะดวก หนา 0.15 เมตร สะดวก ร้อยละ 90 ได้อย่างสะดวก

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรย่ังยืน เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 95

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
217 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 52  -เพ่ือให้ประชาชน กว้าง 3.00 เมตร 350,000 350,000 ถนน 1 เส้นทาง ประชาชนมีถนน กองช่าง

บ้านนางเนียม โพธิอินทร์ ยาว 200 ได้มีถนนส าหรับในการ ยาว 200 เมตร ในการคมนาคม
เมตร  หมู่ท่ี  11 คมนาคมได้อย่างสะดวก หนา 0.15 เมตร ได้อย่างสะดวก

218 โครงการเรียงหินล าน้ าปล้องต่อจาก เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง กว้าง 2.00 เมตร 1,200,000 1,200,000 จ านวน 1 แห่ง ลดการกัดเซาะ กองช่าง
บ้านนายพิน ก๋าแก้ว ไปถึงบ้านนาง ในพ้ืนท่ี น้ าไม่กัดเซาะตล่ิง ยาว 300 เมตร ของตล่ิง และน้ า
พัชรียา แก้วสืบ  หมู่ท่ี  11 หนา 0.30 เมตร ไม่ท่วมขังในพ้ืนท่ี

219 โครงการเรียงหินซอย 47 บริเวณ เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง กว้าง 2.00 เมตร 400,000 400,000 จ านวน 1 แห่ง ลดการกัดเซาะ กองช่าง
บ้านนางเม็ด สายศ กด์ิ ถึงบ้าน ในพ้ืนท่ี  น้ าไม่กัดเซาะตล่ิง ยาว 100 เมตร ของตล่ิง และน้ า
นายเกรียงไกร  หมู่ท่ี  11 หนา 0.30 เมตร ไม่ท่วมขังในพ้ืนท่ี

220 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล. เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง กว้าง 3.00 เมตร 200,000 200,000 จ านวน 1 ฝาย มีระบบการระบาย กองช่าง
บ้านนายไสว  วินันท์ ยาว 15 เมตร ในพ้ืนท่ี สูง 1.50เมตร น้ าท่ีดีน้ าไม่ท่วมขัง
หมู่ท่ี  11 ในพ้ืนท่ี

221 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าปากซอย เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง กว้าง 2.00 เมตร 1,200,000 1,200,000 รางระบายน้ า มีระบบการระบาย กองช่าง
บ้านนางเต็ม สุรินทร์ ต้ังแต่หมู่ท่ี  11 ในพ้ืนท่ี ลึก 1.00 เมตร จ านวน 1 ราง น้ าท่ีดีน้ าไม่ท่วมขัง
ถึงหมู่ท่ี 3 ยาว 600 เมตร ในพ้ืนท่ี

222 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพารา  -เพ่ือให้ประชาชน กว้าง 6.80 - 10.40 เมตร 2,210,000 2,210,000 ถนน 1 เส้นทาง ประชาชนมีถนน กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 14 ได้มีถนนส าหรับในการ ยาว 560 เมตร  หนา  5  เซนติเมตร ในการคมนาคม
หมู่ท่ี  11 คมนาคมได้อย่างสะดวก ได้อย่างสะดวก

223 โครงการลงดินลูกรังแยกซอย 14  -เพ่ือให้ประชาชน กว้าง 4.00 เมตร 40,000 40,000 ถนน 1 เส้นทาง ประชาชนมีถนน กองช่าง
หน้าบ้าน นายสุริยา โนราช ถึงล าเหมือง ได้มีถนนส าหรับในการ ยาว 700 เมตร ในการคมนาคม
ล าน้ าปล้อง หมู่ท่ี  11 คมนาคมได้อย่างสะดวก หนา 0.50 เมตร ได้อย่างสะดวก

224 โครงการก่อสร้างถนนคสล. จุดเร่ิมต้น  -เพ่ือให้ประชาชน กว้าง 4.00 เมตร 2,500,000 2,500,000 ถนน 1 เส้นทาง ประชาชนมีถนน กองช่าง
บ้านนายเอก ฟูแสง ไปถึงคลองถม ได้มีถนนส าหรับในการ ยาว 1,000 เมตร ในการคมนาคม
หมู่ท่ี  11 คมนาคมได้อย่างสะดวก หนา 15 เมตร ได้อย่างสะดวก

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรย่ังยืน เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 96

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
225 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าข้างบ้าน เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง กว้าง 0.10 เมตร 70,000 70,000 ลดปัญหาน้ า มีระบบการระบาย กองช่าง

นายแสง นันต๊ะ ยาว 50 เมตร ในพ้ืนท่ี ยาว 50 เมตร ท่วมขังในพ้ืนท่ีได้ น้ าท่ีดีน้ าไม่ท่วมขัง
ร้อยละ90 ในพ้ืนท่ี

226 โครงการเรียงหินห้วยฝายล าน้ าปล้อง เพ่ือป้องกันน ้ากัดเซาะตล่ิง กว้าง 300 เมตร 1,200,000 1,200,000 ลดการเกิดน้ ากัดเซาะ ป้องกันน ้ากัดเซาะ กองช่าง
 บริเวณข้างบ้านนางสมพร ปงใจ ยาว 200 เมตร ตล่ิง ร้อยละ90 ตล่ิงในพื นท่ี
ยาว 200 เมตร หนา 0.30 เมตร 

227 โครงการปรับปรุงระบบ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าด่ืม ก่อสร้างถังเก็บน้ าใสขนาดความจุ 1,200,000 1,200,000 ก่อสร้างถังเก็บน้ าใส ประชาชนมีน้ าท่ีสะอาด กองประปา

ผลิตน้ าประปา ท่ีเพียงพอให้ครบทุกหลังคา 200  ลบ.ม. จ านวน 1 ถัง จ านวน 1 ถัง ไว้อุปโภค - บริโภค

เรือน อย่างเพียงพอครบทุก
ครัวเรือน

228 โครงการต่อเติมอาคารโรงรียน เพ่ือต่อเติมอาคารเรียนให้มี เพ่ือจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารโรงเรียน 1,096,000 1,096,000 ต่อเติมพ้ืนท่ีไม่น้อย เด็กนักเรียนมีอาคาร กองช่าง

อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง สภาพท่ีเหมาะแก่การ อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง กว่า  260.00  เรียนท่ีเหมาะแก่การจัด

จัดการเรียนการสอนให้แก่ ต่อเติมอาคาร  คสล.ช้ันเดียว ตารางเมตร การเรียนการสอน

เด็กนักเรียน พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  260.00
ตารางเมตร

229 โครงการก่อสร้างอาคาร เพ่ือให้มีสระว่ายน้ าท่ีได้ เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคาร 2,600,000 2,600,000 ก่อสร้างอาคารสระ เด็กนักเรียนมีทักษะการ กองช่าง
สระว่ายน้ าคสล. ช้ันเดียว มาตรฐานเพ่ือใช้ในการจัด สระว่ายน้ าคสล.ช้ันเดียว   ว่ายน้ าพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ว่ายน้ าท่ีดี

การเรียนการสอนว่ายน้ า พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 433.00 ตารางเมตร  433.00 ตารางเมตร เด็กนักเรียนมีสระว่ายน้ า
ให้แก่เด็กนักเรียน ตามแบบเทศบาลต าบลบ้านปล้อง ท่ีได้มาตรฐานท่ีเหมาะ

ก าหนด แก่การจัดการเรียน
การสอน

230 โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ เพ่ือใช้ท ากิจกรรมของ กว้าง  18  เมตร  ยาว  40  เมตร 500,000         500,000         มีสถานท่ีท ากิจกรรม มีสถานท่ีจัดกิจกรรม กองช่าง
เทศบาลต าบลบ้านปล้อง เทศบาลและเพ่ือการท า เช่น  ปรับปรุงเวที  ห้องน้ า ฯลฯ อย่างเพียงพอ อย่างเพียงพอ

กิจกรรมร่วมกัน ตามแบบเทศบาลต าบลบ้านปล้อง ร้อยละ  90
ก าหนด

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรย่ังยืน เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 97

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
231 โครงการก่อสร้างอาคาร เพ่ือให้มีสระว่ายน้ าท่ีได้ เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคาร 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ก่อสร้างอาคารสระ เด็กนักเรียนมีทักษะการ กองช่าง

สระว่ายน้ าคสล. ช้ันเดียว มาตรฐานเพ่ือใช้ในการจัด สระว่ายน้ าคสล.ช้ันเดียว   ว่ายน้ าพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ว่ายน้ าท่ีดี

การเรียนการสอนว่ายน้ าให้แก่ พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 433.00 ตารางเมตร  433.00 ตารางเมตร เด็กนักเรียนมีสระว่ายน้ า

เด็กนักเรียน ตามแบบเทศบาลต าบลบ้านปล้อง ท่ีได้มาตรฐานท่ีเหมาะ

ก าหนด แก่การจัดการเรียน

การสอน

232 โครงการปรับปรุงห้องเรียนโรงเรียน เพ่ือใช้ในการจัดการเรียน ก้ันพนังห้องอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล 200,000            200,000            200,000            ปรับปรุงห้องเรียน เด็กนักเรียนมีห้องเรียน กองช่าง

อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง การสอนของเด็กนักเรียน เทศบาลต าบลบ้านปล้องพร้อมติดต้ังแอร์ ท่ีเหมาะแก่การจัดการ

ตามแบบเทศบาลต าบลบ้านปล้องก าหนด เรียนการสอน

233 โครงการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็ก เพ่ือรองรับเด็กนักเรียนท่ีจะ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ก่อสร้างหลังคาเหล็ก เด็กนักเรียนมีห้องเรียน กองช่าง

ช้ันเดียวโรงเรียนอนุบาลเทศบาล เพ่ิมในอนาคตเพ่ือให้มีอาคาร ยาว  18  เมตร ช้ันเดียวจ านวน ท่ีเหมาะแก่การเรียน

ต าบลบ้านปล้อง เรียนท่ีได้มาตรฐาน 1  หลัง การสอน

234 โครงการปรับปรุงประตู  หน้าต่าง เพ่ือให้มีห้องเรียนท่ีเหมาะ ปรับปรุงประตู  หน้าต่าง เป็นกระจก 50,000 50,000 50,000 ปรับปรุงประตู สภาพห้องเรียนเหมาะ กองช่าง

ห้องเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล แก่การจัดการเรียนการสอน อลูมิเนียมจ านวนท้ังหมด 9  ชุด หน้าต่าง จ านวน แก่การจัดการเรียน

ต าบลบ้านปล้อง ตามแบบเทศบาลต าบลบ้านปล้อง 9  ชุด การสอน
ก าหนด

235 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือใช้ในการจัดประชุม ปรับปรุงซ่อมแซมผ้าเพดาน  ผนังห้อง 100,000 100,000 100,000 ปรับปรุงซ่อมแซม มีห้องประชุมท่ีพร้อม กองช่าง

ห้องประชุมสภาเทศบาลอาคาร สัมมนาและกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทาสี  หรือตามแบบท่ีเทศบาล ห้องประชุมสภา รองรับบริการแก่ผู้เข้า
ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านปล้อง ของเทศบาล ต าบลบ้านปล้องก าหนด อาคารส านักงาน ประชุมและประชาชน

เทศบาลจ านวน
1  ห้องประชุม

236 โครงการปรับปรุงเรือใหญ่วางหีบศพ เพ่ือซ่อมแซมเรือใหญ่ให้ ปรับปรุงจ านวน  2  ชุด  บริเวณ 150,000 150,000 150,000 ปรับปรุงเรือใหญ่ ประชาชนมีเรือใหญ่ กองช่าง

เข้า - ออก  เตาเผาในอาคารเมรุเผาศพ ใช้งานได้ตามปกติ ป่าสุสานเทศบาลต าบลบ้านปล้อง หมู่ท่ี 7 วางหีบศพจ านวน ใช้ในการประกอบพิธี
โดยท าการประกอบติดต้ังเรือใหญ่พร้อม 2  ชุด ฌาปนกิจ
พร้อมอุปกรณ์  ขนาดกว้าง 0.73 เมตร
ยาว  2.14  เมตร  จ านวน  2  ชุด
ตามแบบเทศบาลต าบลบ้านปล้องก าหนด

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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237 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพารา เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดกว้างเฉล่ีย  5.50 - 17.00 1,650,000 1,650,000 ปรับปรุงผิวจราจร การคมนาคมสะดวก กองช่าง

แอสฟัสท์ติกคอนกรีต ใช้ส าหรับการคมนาคม เมตร  หนา 5.00 เซนติเมตร จ านวน  1  เส้นทาง รวดเร็วและปลอดภัย
บริเวณซอยเทศบาล  7 ได้อย่างสะดวก ความยาว   460.00  เมตร หรือมี
หมู่ท่ี  4  เช่ือมหมู่ท่ี  5 พ้ืนท่ีผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า

3,500.00  ตารางเมตร

238 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพารา เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดกว้างเฉล่ีย  5.70 - 14.00 2,360,000 2,360,000 ปรับปรุงผิวจราจร การคมนาคมสะดวก กองช่าง

แอสฟัสท์ติกคอนกรีต  บริเวณ ใช้ส าหรับการคมนาคม เมตร  หนา 5.00 เซนติเมตร จ านวน  1  เส้นทาง รวดเร็วและปลอดภัย
ซอยเทศบาล  15  หมู่ท่ี  7 ได้อย่างสะดวก ความยาว   660.00  เมตร หรือมี
ถึงซอยเทศบาล  22  หมู่ท่ี  3 พ้ืนท่ีผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า

5,000.00  ตารางเมตร

239 โครงการปรับปรุงอาคารอเนก เพ่ือใช้ท ากิจกรรมของทาง ก่อสร้างเวที  พร้อมติดต้ังกันสาดผนัง 200,000 200,000 200,000 ปรับปรุง/ก่อสร้าง มีสถานท่ีท ากิจกรรม กองช่าง

ประสงค์เทศบาลต าบลบ้านปล้อง เทศบาลและเพ่ือการท า และหลังคา ฯลฯ ตามแบบเทศบาลต าบล อาคารอเนกประสงค์ อย่างเพียงพอ
กิจกรรมร่วมกัน บ้านปล้องก าหนด 1 หลัง

240 โครงการขยายผิวจราจรก่อสร้าง เพ่ือให้การสัญจรไปมาได้ ขนาดกว้าง  2.00 เมตร 80,000 80,000 80,000 ขยายผิวจราจร ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

ฝาปิดคสล.รางระบายน้ า  (รางวี) อย่างสะดวกและป้องกัน ยาว 21.00 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี และก่อสร้างฝาปิด ได้อย่างสะดวกและ
บริเวณบ้านนายมงคล  จักรดี น้ าท่วมขังในพ้ืนท่ี ไม่น้อยกว่า  42.00  ตารางเมตร คสล.จ านวน 1 จุด รวดเร็ว  และลดปัญหา

น้ าท่วมขังในพ้ืนท่ี

241 โครงการก่อสร้างร้ัวรอบส านักงาน เพ่ือป้องกันการสูญหายของ ขนาดร้ัวคสล.สูง  2.50  เมตร 600,000 600,000 600,000 ก่อสร้างร้ัวคสล. สามารถป้องกันและ กองช่าง

เทศบาลต าบลบ้านปล้อง  หมู่ท่ี  11 ทรัพย์สินของทางราชการ ยาว  163.00  เมตร  ยาว 163.00 เมตร รักษาความปลอดภัย
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต ในชีวิตและทรัพย์สิน
และทรัพย์สินของเด็กนักเรียน ของเด็กนักเรียน

และผู้มาติดต่อราชการ

242 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขังในพ้ืนท่ี ขนาดกว้าง  0.30  เมตร  ยาว 300,000 300,000 300,000 ก่อสร้างรางระบายน้ า น้ าไม่ท่วมขังและการ กองช่าง

ก่ออิฐบล็อกฉาบปูนพร้อมฝาปิด เพ่ือให้มีการระบายน้ าอย่าง 242.00  เมตร  ลึกเฉล่ีย 0.40  เมตร พร้อมบ่อพัก ระบายน้ าสามารถ
ซอย 5 หมู่ท่ี  5 ต.ปล้อง สะดวก หรือตามสภาพพ้ืนท่ี จ านวน  1  จุด ไหลผ่านได้อย่างสะดวก
อ.เทิง  จ.เชียงราย

243 โครงการปรับปรุงโรงจอดรถ เพ่ือใช้ประโยชน์ในกิจกรรม ก่อผนังพร้อมประตูหน้าต่างเป็นห้อง 250,000 250,000 250,000 ปรับปรุงจ านวน มีสถานท่ีไว้ท ากิจกรรม กองช่าง

คอนกรีตช้ันเดียว  เทศบาลต าบล ของเทศบาล อเนกประสงค์  ขนาดกว้าง  5.50  เมตร 1  แห่ง ของเทศบาลอย่างเพียง
บ้านปล้อง  หมู่ท่ี  11  ต.ปล้อง ยาว  8.00  เมตร  พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า พอ

44.00  ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาล
ก าหนด

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
244 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอส เพ่ือให้ประชาชน กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  750 เมตร 2,330,000 2,330,000 2,330,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนมีถนน กองช่าง

ฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางไปบ่อ ได้มีถนนส าหรับในการ หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร คมนาคมได้อย่าง ในการคมนาคม
ขยะเทศบาลต าบลบ้านปล้อง คมนาคมได้อย่างสะดวก ไม่น้อยกว่า  3,000  ตารางเมตร  สะดวก ร้อยละ 90 ได้อย่างสะดวก

ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้าน 
ปล้องก าหนด

245 โครงการซ่อมแซมอาคารเก็บวัสดุ เพ่ือซ่อมแซมอาคารเก็บวัสดุ ซ่อมแซมหลังคา 100,000 100,000 100,000 อาคาร 1 หลัง อาคารมีสภาพสมบูรณ์ กองช่าง

(ศาลาแดง)  ส านักงานเก่า  หมู่ท่ี  5 ให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน สามารถใช้งานได้ตามปกติ

246 โครงการวางท่อส่งน้ าดิบจากอ่าง เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าด่ืม วางท่อ  PVC Ø 12"  ยาว 2,000 1,500,000         1,500,000         1,500,000         ท่อส่งน้ าดิบ 1 เส้น ประชาชนมีน้ าท่ีสะอาด กองประปา

เก็บน้ าห้วยขุนปล้องมายังบ่อ ท่ีเพียงพอให้ครบทุกหลังคา เมตร    ไว้อุปโภค - บริโภค อย่าง

เก็บน้ าโรงผลิตน้ าประปา หมู่ท่ี 10 เรือน เพียงพอครบทุกครัวเรือน

247 โครงการขุดสระเก็บน้ าประปา เพ่ือรองรับน้ าดิบส าหรับ ขนาดกว้าง  20.00  เมตร  ยาว 450,000            450,000            450,000            สระเก็บน้ าประปา ประชาชนมีน้ าท่ีสะอาด กองประปา

เทศบาลต าบลบ้านปล้อง ผลิตน้ าประปาเพ่ือการ 70.00  เมตร  ลึกเฉล่ีย  7.00  เมตร จ านวน  1  แห่ง ไว้อุปโภค - บริโภค
 หมู่ท่ี  10 อุปโภคบริโภค หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า อย่างเพียงพอครบทุก

9,500.00  ลบ.ม. ครัวเรือน

248 โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ าดิบพร้อม เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าด่ืม 1.ถอดร้ือพร้อมเคล่ือนย้ายเคร่ืองยนต์ 80,000              80,000              80,000              ปรับปรุงระบบสูบน้ าดิบ ประชาชนมีน้ าท่ีสะอาด กองประปา

ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าดิบเคร่ืองยนต์ ท่ีเพียงพอให้ครบทุกหลังคา พร้อมอุปกรณ์จากโรงสูบอ่างเก็บน้ าปล้องมา ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าดิบ ไว้อุปโภค - บริโภค
ดีเซลพร้อมอุปกรณ์ เรือน ยังโรงสูบน้ าดิบข้างสระเก็บน้ าประปา อย่างเพียงพอครบทุก

2.ซ่อมแซมเคร่ืองยนต์เปล่ียนอุปกรณ์ท่ีช ารุด ครัวเรือน
3.ปรับปรุงแท่นเคร่ืองพร้อมอุปกรณ์สูบน้ าป้ัมน้ า ฯลฯ

4.ประกอบติดต้ัง ประกอบเคร่ืองยนต์
และป้ัมสูบน้ าให้สามารถใช้งานได้

249 โครงการซ่อมแซมอาคารสถานท่ีบริเวณ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าด่ืม ซ่อมแซมประตู หน้าต่าง และหลังคา ฯลฯ 500,000 500,000 500,000 ซ่อมแซมอาคารบริเวณ ประชาชนมีน้ าท่ีสะอาด กองประปา

โรงผลิตน้ าประปา ท่ีเพียงพอให้ครบทุกหลังคา ของอาคารทุกหลังในบริเวณท่ีดิน โรงผลิตน้ าประปา ไว้อุปโภค - บริโภค อย่าง

เรือน ทุกหลัง เพียงพอครบทุกครัวเรือน

250 โครงการติดต้ังระบบไฟฟ้าพร้อม มีไฟส่องสว่างท่ีเพียงพอ เดินสายไฟพร้อมติดต้ังตู้คอนโทรล 250,000 250,000 250,000 เดินสายไฟพร้อมติดต้ัง นักเรียนมีไฟส่องสว่างท่ี กองช่าง

อุปกรณ์จ่ายไฟเข้าอาคารเรียน ติดต้ังระบบไฟฟ้าได้มาตรฐาน จ่ายกระแสไฟจากหม้อแปลงไฟฟ้า ตู้คอนโทรล จ่ายไฟ เพียงพอระบบไฟฟ้าได้
3 ช้ันและสระว่ายน้ า  โรงเรียน เรียบร้อยและปลอดภัย เข้าสู่อาคารเรียน3ช้ันและอาคาร เข้าอาคารเรียน และ มาตรฐาน เรียบร้อย
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง สระว่ายน้ า  รร.อนุบาลฯ สระว่ายน้ า และปลอดภัย

251 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยเทศบาล เพ่ือให้ประชาชน บริเวณหน้าบ้านนายสวาท  สายศักด์ิ 65,000 65,000 65,000 มีถนนส าหรับ ประชาชนมีถนน กองช่าง
47 หมู่ท่ี  11 ได้มีถนนส าหรับในการ ขนาดกว้าง  2.50  เมตร  ยาว  40 เมตร คมนาคมได้อย่าง ในการคมนาคม

คมนาคมได้อย่างสะดวก หนา 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า สะดวก ร้อยละ 90 ได้อย่างสะดวก
100  ตารางเมตร  ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลบ้านปล้องก าหนด

252 โครงการก่อสร้างก าแพง  คสล.  เพ่ือป้องกันการพังทลาย จ านวน  6  จุด  ขนาดก าแพงสูง  2,000,000 2,000,000 2,000,000 ก าแพง คสล. 6 จุด ป้องกันการพังทลาย กองช่าง
ป้องกันตล่ิงล าน้ าปล้อง  ตามจุดท่ี ของตล่ิง 1.50  เมตร  ยาว  400  เมตร  ของตล่ิงและป้องกัน
ก าหนด ตามแบบเทศบาลต าบลบ้านปล้องก าหนด  น้ าท่วมในพ้ืนท่ี

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรย่ังยืน เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 100

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
253 โครงการปรับปรุงทางแยกทางเช่ือม เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน ผิวยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   100,000 ปรับปรุงทางแยก การคมนาคมสะดวก กองข่าง

ทางหลวงแผ่นดินเช่ือมกับ ใช้ส าหรับการคมนาคม ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว  30  เมตร จ านวน  1  เส้นทาง รวดเร็วและปลอดภัย

ซอยเทศบาล 2 หมู่ท่ี  5   ได้อย่างสะดวก ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
บ้านปล้องก าหนด  

254 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพ่ือให้ประชาชน ขนาดกว้าง  2.50  เมตร 65,000 65,000 65,000 ถนน 1 เส้นทาง ประชาชนมีถนน กองช่าง
ซอยเทศบาล  47  หมู่ท่ี  11 ได้มีถนนส าหรับในการ ยาว  40  เมตร  หนา  0.15  เมตร ในการคมนาคม

คมนาคมได้อย่างสะดวก หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 100  ตร.ม.  ได้อย่างสะดวก
ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลบ้านปล้องก าหนด

255 โครงการก่อสร้างห้องส้วมสาธารณะ เพ่ือให้มีห้องน้ าเพียงพอ ขนาดกว้าง  3.50  เมตร   100,000 จ านวน 1 หลัง ประชาขนมีห้องน้ า กองข่าง
คอนกรีตช้ันเดียวแบบสองห้อง ยาว  2.60  เมตร ตามแบบแปลน เพียงพอต่อการ
บริเวณป่าสุสาน  หมู่ท่ี  7  เทศบาลต าบลบ้านปล้องก าหนด  ใช้บริการ

256 โครงการติดต้ังระบบไฟฟ้า มีไฟส่องสว่างท่ีเพียงพอ ติดต้ังระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์จ่ายไฟ 250,000 250,000 250,000 ระบบไฟฟ้าและ นักเรียนมีไฟส่อง กองช่าง
พร้อมอุปกรณ์จ่ายไฟเข้าอาคารเรียน ติดต้ังระบบไฟฟ้าได้มาตรฐาน ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล อุปกรณ์จ่ายไป สว่างท่ีเพียงพอ
 3  ช้ัน และสระว่ายน้ า เรียบร้อยและปลอดภัย บ้านปล้องก าหนด  2 แห่ง ระบบไฟฟ้าได้
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล มาตรฐาน เรียบร้อย
บ้านปล้อง  หมู่ท่ี  11 และปลอดภัย

257 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ าล้น เพ่ือกักเก็บน้ าและลด ขนาดกว้างเฉล่ีย  3.00  เมตร ตามแบบ  31,000 ลดปัญหาน้ าท่วม กักเก็บน้ าไว้ใช้เพ่ือ กองช่าง
คสล.ล าน้ าปล้อง บริเวณข้างบ้าน ปัญหาน้ าท่วมขังในพ้ืนท่ี แปลนเทศบาลต าบลบ้านปล้องก าหนด  ขังร้อยละ  80 การเกษตรและ
นายไสว  วินันท์  หมู่ท่ี  11  ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

258 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าก่ออิฐ เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง ขนาดกว้าง  0.30  เมตร  52,000 ลดปัญหาน้ า มีระบบการระบาย กองช่าง
ฉาบปูนรูปตัวยู บริเวณซอยเทศบาล ในพ้ืนท่ี ยาว 29.00  เมตร  สูง  0.40  เมตร  ท่วมขังในพ้ืนท่ีได้ น้ าท่ีดีน้ าไม่ท่วมขัง
 18  หมู่ท่ี  7  หรือลึกตามสภาพพ้ืนท่ีตามแบบแปลน ร้อยละ90 ในพ้ืนท่ี

เทศบาลต าบลบ้านปล้องก าหนด 
259 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคสล.  เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง ขนาดท่อคสล.เส้นผ่านศูนย์กลาง 78,000 ลดปัญหาน้ า มีระบบการระบาย กองช่าง

พร้อมบ่อพัก  บริเวณบ้านนายยม ในพ้ืนท่ี  0.40  เมตร  พร้อมบ่อพักยาว   ท่วมขังในพ้ืนท่ีได้ น้ าท่ีดีน้ าไม่ท่วมขัง
 วิชัยเนตร  หมู่ท่ี  3  30.00  เมตร  ตามแบบแปลน   ร้อยละ90 ในพ้ืนท่ี

เทศบาลต าบลบ้านปล้องก าหนด

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรย่ังยืน เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 101

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
260 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคสล. เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง ขนาดกว้าง  0.60  เมตร ยาว  48  312,000 312,000 312,000 ลดปัญหาน้ า มีระบบการระบาย กองช่าง

รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ในพ้ืนท่ี  เมตร  ลึกเฉล่ีย  1.20  เมตร  ท่วมขังในพ้ืนท่ีได้ น้ าท่ีดีน้ าไม่ท่วมขัง
ซอยเทศบาล  33  หมู่ท่ี  7 ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล ร้อยละ90 ในพ้ืนท่ี

บ้านปล้องก าหนด  
262 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดกว้างเฉล่ีย  5.00 - 8.00 470,000 470,000 470,000 ปรับปรุงผิวจราจร การคมนาคมสะดวก กองช่าง

แอสฟัสท์ติกคอนกรีต ใช้ส าหรับการคมนาคม เมตร  หนา  0.03  มตร จ านวน  1  เส้นทาง รวดเร็วและปลอดภัย
บริเวณซอยเทศบาล  7 ได้อย่างสะดวก ความยาว   280.00  เมตร หรือมี
หมู่ท่ี  5  พ้ืนท่ีผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า

1,942.00  ตารางเมตร

263 โครงการซ่อมแซมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดกว้างเฉล่ีย  5.00 - 10.00 400,000 400,000 400,000 ปรับปรุงผิวจราจร การคมนาคมสะดวก กองช่าง

แอสฟัสท์ติกคอนกรีต ใช้ส าหรับการคมนาคม เมตร  หนา 3.00 เซนติเมตร จ านวน  1  เส้นทาง รวดเร็วและปลอดภัย
หมู่ท่ี 4 ได้อย่างสะดวก ความยาว   200.00  เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า
1,676.00  ตารางเมตร

264 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพ่ือรองรับการจัดกิจกรรม อาคารช้ันเดียว ขนาดกว้าง 8,200,000 8,200,000 8,200,000 จ านวน 1 หลัง มีสถานท่ีจัดกิจกรรม กองช่าง
ต่างๆ ของเทศบาลต าบล 26.00  เมตร  ยาว  40.00 เมคร อย่างเพียงพอ
บ้านปล้อง ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล

บ้านปล้องก าหนด  
265 โครงการก่อสร้างร้ัวโรงเรียนอนุบาล เพ่ือความปลอดภัยของ ก่อสร้างประตูร้ัวจ านวน 2 จุด 25,000 25,000 25,000 จ านวน 1 แห่ง เด็กนักเรียนได้รับ กองช่าง

เทศบาลต าบลบ้านปล้อง เด็กและนักเรียน ยาว 18.00 เมตร  สูง 1.50  เมตร ความปลอดภัย
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
บ้านปล้องก าหนด 

266 โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร เพ่ือให้ถูกสุขลักษณะ อาคารช้ันเดียว  ขนาดกว้าง 1,540,000 2,163,000 2,163,000 จ านวน  1  หลัง มีโรงอาหารท่ีถูก กองช่าง
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง อนามัยให้แก่เด็กนักเรียน 8.00  เมตร  ยาว  16.00  เมตร สุขลักษณะอนามัย

ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล แก่เด็กนักเรียน
บ้านปล้องก าหนด 

267 โครงการก่อสร้างห้องน้ า เพ่ือให้มีห้องน้ าเพียงพอ อาคารคอนกรีตช้ันเดียว 634,000 634,000 634,000 จ านวน  1  หลัง เด็กนักเรียนมีห้อง กองช่าง
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง กับจ านวนนักเรียนท่ี ขนาดกว้าง  6.40  เมตร ยาว  9.50  เมตร น้ าเพียงพอต่อการ

เพ่ิมข้ึน ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล ใช้บริการ
บ้านปล้องก าหนด

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรย่ังยืน เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 102

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
268 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าก่ออิฐ เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 98 เมตร 70,000 70,000           70,000           ลดปัญหาน้ า มีระบบการระบาย กองช่าง

ฉาบปูนรูปตัวยู  บริเวณซอยเทศบาล  ในพ้ืนท่ี  ลึกเฉล่ีย0.40เมตร ท่วมขังในพ้ืนท่ีได้ น้ าท่ีดีน้ าไม่ท่วมขัง
 32  หมู่ท่ี  11   ต าบลปล้อง หรือตามสภาพพ้ืนท่ี  ตามแบบท่ี ร้อยละ90 ในพ้ืนท่ี

เทศบาลต าบลบ้านปล้องก าหนด  

269 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนลาด เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดกว้างเฉล่ีย 8.00 - 10.50 เมตร 496,000 496,000         ปรับปรุงผิวจราจร การคมนาคมสะดวก กองช่าง
ยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 7 ใช้ส าหรับการคมนาคม ยาว 255.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.03 เมตร จ านวน  1  เส้นทาง รวดเร็วและปลอดภัย

ได้อย่างสะดวก หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,353.00 ตารางเมตร

ตามแบบเทศบาลต าบลบ้านปล้องก าหนด
270 โครงการปรับปรุงติดต้ังผนังตาข่ายเหล็ก เพ่ือความปลอดภัยของ ติดต้ังผนังตาข่าย ราวบันได และเหล็กดัด 121,000 121,000         จ านวน 1 แห่ง เด็กนักเรียนได้รับ กองช่าง

กันตกพร้อมราวบันได อาคารเรียน คสล. เด็กและนักเรียน ตามแบบเทศบาลต าบลบ้านปล้องก าหนด ความปลอดภัย
 3 ช้ัน 12 ห้องเรียน หมู่ท่ี 11 

271 โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ โรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนฝึกการ เสาธงชาติ ขนาดความสูง 12.00 เมตร 50,000 50,000           นักเรียนร้อยละ 90 นักเรียนได้แสดงออก กองช่าง
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง แสดงความเคารพและ ตามแบบเทศบาลต าบลบ้านปล้องก าหนด ได้แสดงความเคารพและ และเกิดความรักชาติ
หมู่ท่ี 11 ต าบลปล้อง ปลูกฝังความรักชาติ เกิดความรักชาติ

272 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 124.00 เมตร 200,000         200,000         ถนน 1 เส้นทาง การคมนาคมสะดวก กองช่าง
เหล็ก เช่ือมต่อซอยเทศบาล 42 หมู่ท่ี 3 ใช้ส าหรับการคมนาคม หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 312.00 รวดเร็วและปลอดภัย

ได้อย่างสะดวก  ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลต าบลบ้านปล้องก าหนด

รวม 77,040,000 114,220,000 90,512,000 91,229,000 76,934,000

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรย่ังยืน เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2.2  แผนงานเคหะและชุมชน 103

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุง / ขยายเขตไฟฟ้า  เพ่ือเป็นการช่วยเหลือ ปรับปรุง / ขยายเขตไฟฟ้า 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ขยายเขตไฟฟ้า แหล่งชุมชนมี  กองช่าง

สาธารณะ ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ปัญหาแสงสว่างในชุมชน สาธารณะ ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ปีละ  1  แห่ง แสงสว่าง และเกิด
ของเทศบาล ของเทศบาล ความปลอดภัย

2 โครงการขยายไฟฟ้าสาธารณะ  เพ่ือเป็นการช่วยเหลือ ขยายไฟฟ้าสาธารณะ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ขยายเขตไฟฟ้า แหล่งชุมชนมี กองช่าง
(แรงดันต่่า จ่านวน 1 ต้น) ปัญหาแสงสว่างในชุมชน (แรงดันต่่า จ่านวน 1 ต้น) ปีละ  1  แห่ง แสงสว่าง และเกิด
บริเวณศาลา SML  หมู่ท่ี 5 บริเวณศาลา SML  หมู่ท่ี 5 ความปลอดภัย
แยกสะพานข้างโรงฆ่าสัตว์ แยกสะพานข้างโรงฆ่าสัตว์ 

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเส้นทาง  เพ่ือเป็นการช่วยเหลือ ขยายเขตไฟฟ้าเส้นทางไปสู่อ่าง 2,000,000 2,000,000 ขยายเขตไฟฟ้า แหล่งชุมชนมี กองช่าง
ไปสู่อ่างเก็บน่้าขุนปล้อง ปัญหาแสงสว่างในชุมชน เก็บน่้าขุนปล้อง จ่านวน  1  แห่ง แสงสว่าง และเกิด

ความปลอดภัย

4 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนมี เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 150,000 150,000 150,000 150,000       ประชาชนได้รับความ ประชาชนได้รับ กองช่าง
อ่าเภอเทิง (ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ) แสงสว่างอย่างท่ัวถึง ในเขตเทศบาลต่าบลบ้านปล้อง ปลอดภัยเพ่ิมข้ึน ความปลอดภัย

(หมู่ 3,4,5,7,10 และ 11) ร้อยละ 90 ต่อชีวิตและทรัพย์สิน
5 โครงการปรับปรุงสภาพไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมี ปรับปรุงสภาพไฟฟ้าสาธารณะในเขตพ้ืนท่ี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปรับปรุงอย่างน้อย แหล่งชุมชนมี กองช่าง

ในเขตเทศบาลต่าบลบ้านปล้อง แสงสว่างอย่างท่ัวถึง รับผิดชอบและพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน์ ปีละ 1 คร้ัง แสงสว่าง และเกิด
(หมู่ 3,4,5,7,10 และ 11) (หมู่ 3,4,5,7,10 และ 11) ความปลอดภัย

6 ค่าจ้างเหมาแรงงานหรือเคร่ืองจักรกล เพ่ือให้ประชาชนมี ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  ขุดลอกคู  คลอง 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ปีละ 1 คร้ัง ประชาชนได้รับ กองช่าง
ในการด่าเนินการต่าง ๆ ระบบสาธารณูปโภค ล่าเหมือง  รางระบายน่้า ท่อระบายน่้า ฯลฯ ความสะดวกสบาย

ท่ีครบครันและสะดวก
7 ค่าปรับปรุงสภาพไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือปรับปรุงไฟฟ้า ปรับปรุงสภาพไฟฟ้าสาธารณะในเขตพ้ืนท่ี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปีละ 4 คร้ัง แหล่งชุมชนมี กองช่าง

สาธารณะ เทศบาลต่าบลบ้านปล้อง 6 หมู่บ้าน แสงสว่าง และเกิด
ความปลอดภัย

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้า  หน้าศาลาอเนก 150,000 150,000 150,000 ประชาชนได้รับความ ประชาชนได้รับ กองช่าง
หมู่ท่ี  5 แสงสว่างอย่างท่ัวถึง ประสงค์หน้าบ้านผู้ช่วยอินสม ปลอดภัยเพ่ิมข้ึน คววามปลอดภัย

มูลสวัสด์ิ ร้อยละ 90 ต่อชีวิตและทรัพย์สิน
รวม 2,470,000 770,000 2,770,000 770,000 620,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน    (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลบ้านปล้อง     อ าเภอเทิง     จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรย่ังยืน เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS 104
2. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๒.3 แผนงานการพาณิชย์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ   -เพ่ือเป็นการให้บริการ  - ด้าเนินการแก้ไขปรับปรุงท่อส่งน้้า 2,000,000 500,000 300,000 300,000 300,000 ก้าหนดพ้ืนท่ี ระบบท่อส่งน้้าของ กองประปา

ส่งน้้าประปาของเทศบาล น้้าประปาของเทศบาล ตามแผนการปรับปรุงของงานกิจการ ปรับปรุงท่อส่งน้้า เทศบาลมีความ
ในการอุปโภคบริโภค ประปาเทศบาล ประปา สะอาดตามมาตรฐาน

2 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้้าเพ่ือผลิต   -เพ่ือเป็นการให้บริการ  - จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้้าเพ่ือผลิตน้้า 80,000 80,000 80,000 จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้้า มีน้้าสะอาดไว้เพ่ือการ กองประปา
ประปา น้้าประปาของเทศบาล ประปา    จ้านวน   1  เคร่ือง จ้านวน 1 เคร่ือง อุปโภคบริโภค

3 โครงการสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์   -เพ่ือเป็นการให้บริการ ด้ำเนินกำรก่อสร้ำงเคร่ืองสูบน ้ำพลัง 300,000 300,000 300,000 ก่อสร้างจ้านวน มีน้้าสะอาดไว้เพ่ือการ กองประปา
น้้าประปาของเทศบาล งำนแสงอำทิตย์ 1  แห่ง อุปโภคบริโภค

4 โครงการขุดสระน้้าเพ่ือระบบประปา เพ่ือรองรับน้้าดิบส้าหรับ ขุดสระน้้าเพ่ือผลิตน้้าประปา 300,000 300,000 300,000 ขุดสระน้้าดิบ มีน้้าสะอาดไว้เพ่ือการ กองประปา
เทศบำลต้ำบลบ้ำนปล้อง ผลิตน ้ำประปำเพ่ือกำร จ้านวน  1  แห่ง อุปโภคบริโภค

อุปโภคบริโภค
5 โครงกำรจัดซื อเคร่ืองจ่ำยสำรส้ม เพ่ือใช้ส้ำหรับระบบประปำ จัดซื อเคร่ืองจ่ำยสำรส้ม 100,000          100,000             100,000            จัดซ้ือเคร่ืองจ่าย มีน้้าสะอาดไว้เพ่ือการ กองประปา

ระบบประปำเทศบำล เทศบำล ระบบประปำเทศบำล สารส้มปีละ อุปโภคบริโภค
1  คร้ัง

6 โครงกำรจัดซื อเคร่ืองจ่ำยสำรคลอรีน เพ่ือใช้ส้ำหรับระบบประปำ จัดซื อเคร่ืองจ่ำยสำรคลอรีน 100,000          100,000            100,000            จัดซ้ือเคร่ืองจ่าย มีน้้าสะอาดไว้เพ่ือการ กองประปา
ระบบประปำเทศบำล เทศบำล ระบบประปำเทศบำล คลอรีนปีละ อุปโภคบริโภค

1  คร้ัง
7 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองยนต์ดีเซล เพ่ือใช้ส้ำหรับระบบประปำ จัดซ้ือเคร่ืองยนต์ดีเซล 20,000            20,000              20,000              จัดซ้ือเคร่ืองยนต์ มีน้้าสะอาดไว้เพ่ือการ กองประปา

ขนาดไม่ต้่ากว่า 12 แรงม้า เทศบำล ขนาดไม่ต้่ากว่า 12 แรงม้า ดีเซล จ้านวน อุปโภคบริโภค
1  เคร่ือง

8 โครงการจัดซ้ือหัวกรองสกินเนอร์ เพ่ือใช้ส้ำหรับระบบประปำ จัดซ้ือหัวกรองสกินเนอร์ 200,000          200,000            200,000            จัดซ้ือหัวหรอง มีน้้าสะอาดไว้เพ่ือการ กองประปา
น้้าประปาเทศบาล เทศบำล น้้าประปาเทศบาล สกินเนอร์จ้านวน อุปโภคบริโภค

1 เคร่ือง
รวม 3,100,000       820,000           1,080,000         1,300,000         400,000           

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน    (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลบ้านปล้อง     อ าเภอเทิง     จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1.การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรย่ังยืน เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในชุมชน
๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 105

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการส่งเสริมกลุ่มผู้ประกอบ -เพ่ือให้ประชาชนได้มี สนับสนุนพันธ์ุสัตว์ให้แก่กลุ่ม 120,000 120,000 120,000 ในครัวเรือนได้รับ ประชาชนมีการเล้ียง ส านักปลัด

อาชีพเสริมโดยการเล้ียงสัตว์ อาชีพเสริมและเป็นการ ประชาชน ฯลฯ สัตว์เล้ียงร้อยละ สัตว์เพ่ือไว้บริโภคใน
(หมู่ท่ี 3 ,4 ,5 ,7 ,10 ลดรายจ่ายและเป็นการ 80 ครัวเรือน และเป็น
 และ11) เพ่ิมรายได้ โดยการเล้ียง อาชีพเสริม

๒ โครงการส่งเสริมผู้ประกอบอาชีพ  -เพ่ือให้ประชาชนท่ีประ  -สนับสนุนกิจการตามวัตถุประสงค์ 100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้รับ  -ประชาชนท่ีประ ส านักปลัด
ท านาให้แก่ประชาชน  กอบอาชีพหลักได้มีการ ของแต่ละหมู่บ้าน ความรู้เพ่ิมข้ึน กอบอาชีพท านา มี
หมู่ท่ี 3 ,4 ,5 ,7 ,10 และ11) ลดต้นทุนการผลิต ร้อยละ 70 พืชพันธ์ุไว้เพาะปลูก 

หลังฤดูท านา
๓ โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง -เพ่ือให้ประชาชนตระ -ด าเนินโครงการเพ่ือบรรลุวัตถุ 40,000 40,000 40,000 ส่งเสริมกิจกรรม -ด าเนินโครงการ ส านักปลัด

และการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่ หนักถึงการด ารงชีวิตอย่าง ประสงค์  จ านวน  6  หมู่บ้าน ท่ีเน้นทางเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง
ในชุมชน พอเพียง ทฤษฏีใหม่ และการเกษตรตาม

แนวทฤษฏีใหม่
๔ โครงการฝึกอบรมในการให้ความรู้ -เพ่ือให้ประชาชนได้ประ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ ฯลฯ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนได้รับ ประชาชนได้มีการ ส านักปลัด

ทักษะ  และพัฒนาศักยภาพ กอบอาชีพเสริมตามความ   - การปลูกไผ่เล้ียง ได้รับความรู้เพ่ิมข้ึน ประกอบอาชีพเสริม
กลุ่มองค์กรชุมชน ถนัดของตนเอง - ส่งเสริมเห็ดเศรษฐกิจ ร้อยละ 80 ตามความต้องการ
พ้ืนท่ี (หมู่ท่ี 3 , 4 ,5 ,7 -โครงการส่งเสริมการท าดอกไม้ ของตนเอง
 ,10 และ11) ประดิษฐ์ - กลุ่มถักเชือกร่ม

- การพัฒนาอาชีพตัดเย็บผ้า 
- กลุ่มผลิตน้ ายาอเนก ประสงค์
- การสนับสนุนกลุ่มนวดแผนไทย
- โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลาร้า
 ฯลฯ ด าเนินการตามโครงการฯ
กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า
กลุ่มจักสาน
ท าบายศรี  จัดดอกไม้สด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  2561 - 2565)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลบ้านปล้อง     อ าเภอเทิง     จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1.การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรย่ังยืน เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในชุมชน
๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 106

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๕ การสนับสนุนกลุ่มอาชีพ หมู่ท่ี 3  -เพ่ือเป็นการส่งเสริมกลุ่ม - ส่งเสริมศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 20,000 20,000 20,000 ประชาชนได้รับ ประชาชนได้รับการ ส านักปลัด

ในการด าเนินการตามวัตถุ  -ส่งเสริมกลุ่มหวาย  ผ้าทอมือ ฯลฯ การสนับสนุนอาชีพ สนับสนุนอาชีพ
ประสงค์ ร้อยละ 70

๖ การสนับสนุนกลุ่มอาชีพ หมู่ท่ี 7   -เพ่ือเป็นการส่งเสริมกลุ่ม -โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาการ 20,000 20,000 20,000 มีการจัดต้ังศูนย์ฯ ประชาชนกลุ่มอาชีพ ส านักปลัด

อาชีพต่างๆ ในเขตเทศบาล เกษตรเพ่ือความย่ังยืน ประจ าหมู่ ของหมู่ท่ี 7 เกษตรกรสามารถ
บ้าน  หมู่ท่ี 7 ก าจัดศัตรูพืชโดยวิธี
 -ส่งเสริมอาชีพกลุ่มตระกร้าหวาย ธรรมชาติ แทนการ
 -และอาชีพอ่ืน ๆ ฯลฯ ใช้สารเคมี 

๗ การสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ประจ า  - เพ่ือเป็นการส่งเสริมกลุ่ม 7.1  โครงการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน 10,000 10,000 10,000 ประชาชนท่ีสนใจ ประชาชนได้รับการ ส านักปลัด

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 อาชีพต่างๆ ในเขตเทศบาล กลุ่มส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้าน สามารถเข้าฝึก สนับสนุนอาชีพ
หมู่ท่ี 10 อบรมร้อยละ 70
กลุ่มหน่อไม้ดอง กลุ่มปลาร้า
กลุ่มจักสาน กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า
กลุ่มท าขนมกะลาแมร์ กลุ่มถัก
โครเชต์  กลุ่มท าขนมเป๊ียะ ฯลฯ

๘ โครงการพัฒนารูปแบบการเล้ียง 1. เพ่ือให้เกษตรกรท่ีเล้ียง 1.เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ปีกได้รับ 10,000 10,000 10,000 มีการจัดต้ังศูนย์ฯ เกษตรกรท่ีเล้ียงสัตว์ ส านักปลัด 
สัตว์ปีก (ตามหนังสือ สนง.ปศุสัตว์ สัตว์ปีกในพ้ืนท่ีมีความรู้ ความรู้จากการฝึกอบรมในการเล้ียง ของหมู่ท่ี 3 ปีกในพ้ืนท่ีเทศบาล และ
อ าเภอเทิง ท่ี ชร 0408/51 ทักษะในการพัฒนารูปแบบ สัตว์ปีกท่ีถูกต้อง อย่างน้อย 50 ราย ต าบลบ้านปล้องรู้จัก สนง.ปศุสัตว์
 ลว 26 มี.ค. 2557 การเล้ียงท่ีมีระบบป้องกัน 2.มีฟาร์มสาธิตการเล้ียงสัตว์ปีกท่ีมี ปรับปรุงวิธีการเล้ียง อ าเภอเทิง

โรคท่ีดี ระบบป้องกันโรคท่ีดีและผ่านการรับ สัตว์ปีกของตนเองให้
2.ลดปัญหาการเกิดโรค รองจากกรมปศุสัตว์ ปีละไม่น้อยกว่า มีระบบการป้องกัน
ระบาดสัตว์ปีกรวมท้ังโรค  2 ราย โรคท่ีดี

9 โครงการส่งเสริมการปลูกผัก เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่าย ปลูกผักปลอดสารพิษไว้บริโภค 10,000 10,000 10,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีสุขภาพ ส านักปลัด
ปลอดสารพิษในครัวเรือน ในครัวเรือน ในครัวเรือน  สนับสนุนเมล็ดพันธ์ุผัก ปลูกผักในครัวเรือน ดี ห่างไกลโรคภัย
บ้านปล้องใต้  หมู่ท่ี  3 ฯลฯ

10 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน เพ่ือสร้างความรู้ความ อบรมให้ความรู้ด้านสหกรณ์ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ60 ประชาชนได้รับความ ส านักปลัด
การใช้ระบบสหกรณ์ในชุมชน เข้าใจเร่ืองสหกรณ์ แก่หมู่ท่ี 3,4,5,7,10 และ 11 ของประชาชน รู้ด้านการสหกรณ์

ได้รับความรู้เพ่ิมข้ึน

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1.การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรย่ังยืน เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในชุมชน 107
๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 โครงการส่งเสริมการท าปุ๋ยอินทรีย์ เพ่ือให้ชุมชนได้น ำวัสดุทำงธรรมส่งเสริมการจัดท าปุ๋ยอินทรีย์ 20,000 20,000 20,000 ลดการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ลดการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ส านักปลัด

(หมู่ท่ี 3 ,4 ,5 ,7 ,10 ชำติมำใช้ลดทุนกำรผลิต ให้แก่ประชาชน ลงร้อยละ 20 ลงร้อยละ 20
 และ11)

12 โครงการส่งเสริมอาชีพ  -เพ่ือเป็นการส่งเสริมกลุ่ม ส่งเสริมกลุ่มจักสาน กลุ่มเห็ดฟาง 20,000 20,000 20,000 ประชาชนได้รับ ประชาชนได้รับการ ส านักปลัด
(หมู่ท่ี 3 ,4 ,5 ,7 ,10 ในการด าเนินการตามวัตถุ กลุ่มเห็ดในโรงเรือน   ฯลฯ การสนับสนุนอาชีพ สนับสนุนอาชีพ
 และ11) ประสงค์ ร้อยละ 70

13 โครงการเกษตรอินทรีย์   หมู่ท่ี  4 เพ่ือให้ประชาชนหันมาท า ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ 20,000 20,000 20,000 ประชาชนร้อยละ ลดการใช้สารเคมี ส านักปลัด
เกษตรอินทรีย์ ให้แก่ประชาชน 20 ลดการใช้สาร ในครัวเรือน

เคมี

14 โครงการส่งเสริมการเล้ียงปลาใน เพ่ือส่งเสริมการประกอบ ส่งเสริมการเล้ียงปลาในบ่อซีเมนต์ 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีรายได้ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ส านักปลัด
บ่อซีเมนต์  อาชีพเสริมในช่วงหลังการ หมู่ท่ี 3 ,4 ,5 ,7 ,10 และ11 เพ่ิมข้ึน ลดรายจ่าย สร้างรายได้ให้แก่
หมู่ท่ี 3 ,4 ,5 ,7 ,10 และ11 เก็บเก่ียว เพ่ือสร้างรายได้ ในครัวเรือน ประชาชน

๑๕ โครงการจัดงานแสดงสินค้าและ -  เพ่ือให้ประชาชนท่ี ด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือให้บรรลุ 90,000 90,000 90,000 90,000 มีการจัดงาน กิจกรรมดังกล่าว ส านักปลัด
อาหาร ระดับต าบล ประกอบอาชีพเสริมโดย วัตถุประสงค์ แสดงสินค้าใน สามารถตอบสนอง

การผลิตสินค้า และผลิตภัณฑ์ เขตเทศบาล ความต้องการของ
ของชุมชน อย่างน้อยปีละ ประชาชน 

1 คร้ัง

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1.การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรย่ังยืน เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในชุมชน 108
๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๖ โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์  -เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้  ด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือให้บรรลุ 100,000 100,000 100,000 มีสถานท่ีจ าหน่าย กิจกรรมดังกล่าว ส านักปลัด

จ าหน่ายสินค้า ของดี ของฝาก  ศึกษา ภูมิปัญญาของ วัตถุประสงค์ สินค้าของฝาก สามารถตอบสนอง
เทศบาลต าบลบ้านปล้อง ท้องถ่ิน และสร้างเครือข่าย ของเทศบาล ความต้องการของ

การเรียนรู้ จ านวน 1 แห่ง ประชาชน 
รวม 250,000 160,000 840,000 840,000 840,000

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1.การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรย่ังยืน เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในชุมชน
๓.2 แผนงานการเกษตร 109

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ให้แก่  -เพ่ือให้ประชาชนท่ีประ ฝึกอบรมให้ความรู้  การสาธิต 100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้รับ  -ประชาชน ส านักปลัด

เกษตรกร กอบอาชีพหลักได้มีการ การหาอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเกษตร ความรู้เพ่ิมข้ึน ความรู้เพ่ิมข้ึน
(หมู่ท่ี 3 ,4 ,5 ,7 ,10 และ11) ลดต้นทุนการผลิต ฯลฯ ร้อยละ 70

๒ วัสดุการเกษตร -เพ่ือให้ประชาชนตระ -ด าเนินโครงการเพ่ือบรรลุวัตถุ 100,000 100,000 100,000 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร ประชาชนด าเนินชีวิต ส านักปลัด
หนักถึงการด ารงชีวิตอย่าง ประสงค์  จ านวน  6  หมู่บ้าน ปีละ 1 คร้ัง อย่างพอเพียง
พอเพียง

๓ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 10,000 10,000 10,000 จัดกิจกรรมปีละ ส่ิงแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ ส านักปลัด
ให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน การพัฒนาแหล่งต้นน้ า 1 คร้ัง ป่าไม้เขียวขจี

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
การแก้ไขปัญาหมอกควันโดยการลด

การเผา โครงการท่ีเก่ียวกับการ
รักษาส่ิงแวดล้อม ฯลฯ

๔ โครงการฝึกอบรมและสาธิตการเพาะ เพ่ือให้ประชาชนได้มี เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีอาชีพเสริม ประชาชนท่ีได้รับการ ส านักปลัด
เล้ียงปูนา เทศบาลต าบลบ้านปล้อง อาชีพเสริมและเป็นการ โครงการฝึกอบรมและสาธิตการเพาะ และสามารถเพ่ิมรายได้ ฝึกอบรมสามารถน าไป

ลดรายจ่ายและเป็นการ เล้ียงปูนา เทศบาลต าบลบ้านปล้อง ร้อยละ 60 เป็นอาชีพเสริมและมี
เพ่ิมรายได้ รายได้เพ่ิมข้ึน

๕ โครงการฝึกอบรมและสาธิตการเพาะ เพ่ือให้ประชาชนได้มี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีอาชีพเสริม ประชาชนท่ีได้รับการ ส านักปลัด
เห็ด เทศบาลต าบลบ้านปล้อง อาชีพเสริมและเป็นการ โครงการฝึกอบรมและสาธิตการเพาะ และสามารถเพ่ิมรายได้ ฝึกอบรมสามารถน าไป

ลดรายจ่ายและเป็นการ เห็ด เทศบาลต าบลบ้านปล้อง ร้อยละ 60 เป็นอาชีพเสริมและมี
เพ่ิมรายได้ รายได้เพ่ิมข้ึน

๖ โครงการฝึกอบรมและสาธิตการท า เพ่ือให้ประชาชนได้มี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีอาชีพเสริม ประชาชนท่ีได้รับการ ส านักปลัด
ปุ๋ยหมัก เทศบาลต าบลบ้านปล้อง อาชีพเสริมและเป็นการ โครงการฝึกอบรมและสาธิตการท า และสามารถเพ่ิมรายได้ ฝึกอบรมสามารถน าไป

ลดรายจ่ายและเป็นการ ปุ๋ยหมัก เทศบาลต าบลบ้านปล้อง ร้อยละ 60 เป็นอาชีพเสริมและมี
เพ่ิมรายได้ รายได้เพ่ิมข้ึน

รวม 0 0 360,000 360,000 360,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลบ้านปล้อง     อ าเภอเทิง     จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1.การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรย่ังยืน เช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในชุมชน
๓.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 110

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ อุดหนุนงบประมาณในการด าเนิน -เพ่ือเป็นการอุดหนุน  โครงการสนับสนุนการขับเคล่ือน 15,000 15,000 15,000 อุดหนุนไม่เกิน อุดหนุนงบประมาณ ส านักปลัด

กิจกรรม ให้แก่ท่ีท าการปกครอง งบประมาณในการด าเนิน การพัฒนาตามปรัชญาของ ร้อยละท่ีก าหนด เพ่ือด าเนินการตาม
อ าเภอเทิง งาน ระดับอ าเภอ เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการ กิจกรรมท่ีวางไว้ 

เกษตรและชนบท
รวม 0 0 15,000 15,000 15,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลบ้านปล้อง     อ าเภอเทิง     จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และนันทนาการ
4.๑ แผนงานการศึกษา 111

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้  - ด าเนินการจัดกิจกรรมวันเด็ก 80,000 90,000 100,000 เด็กนักเรียนได้รับ เด็กมีความสนุกสนาน กองการศึกษา

แห่งชาติ  ประจ าปี  2563 - 2565 แสดงความสามารถ ณ ส านักงานเทศบาล และสถานท่ี ความพึงพอใจ และกล้าแสดงออก
และกล้าแสดงออก ท่ีเหมาะสมแก่การจัดกิจกรรม ในกิจกรรม เพ่ิมข้ึน

2 โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้   - ด าเนินการจัดกิจกรรมวันเด็ก 1,000 1,000 1,000 เด็กนักเรียนได้รับ เด็กมีความสนุกสนาน กองการศึกษา
แห่งชาติ  ประจ าปี   2563 - 2565 แสดงความสามารถ ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล ความพึงพอใจ และกล้าแสดงออก
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล และกล้าแสดงออก เทศบาลต าบลบ้านปล้อง ในกิจกรรม เพ่ิมข้ึน
บ้านปล้อง ร้อยละ 100 

3 โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้   - ด าเนินการจัดกิจกรรมวันเด็ก 1,000 1,000 1,000 เด็กนักเรียนได้รับ เด็กมีความสนุกสนาน กองการศึกษา
แห่งชาติ  ประจ าปี   2563 - 2565 แสดงความสามารถ ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ความพึงพอใจ และกล้าแสดงออก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล และกล้าแสดงออก เทศบาลต าบลบ้านปล้อง ในกิจกรรม เพ่ิมข้ึน
บ้านปล้อง ร้อยละ 100 

4 โครงการจัดฝึกอบรมและสัมมนา เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ ฝึกอบรมให้แก่เด็ก  เยาวชน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 เด็ก  เยาวชน กองการศึกษา
ให้ความรู้ในการพัฒนาทักษะด้าน ด้านการศึกษา การกีฬา และประชาชนท่ัวไปในเขตเทศบาล ของเด็ก เยาวชน และประชาชน
การศึกษา  การกีฬา  วัฒนธรรม วัฒนธรรม  คุณธรรม ต าบลบ้านปล้อง และประชาชน ได้รับการพัฒนา
คุณธรรม  จริยธรรม ฯลฯ ให้แก่ จริยธรรม ฯลฯ ท่ัวไปได้รับความ ความรู้อย่างมี
เด็ก  เยาวชน  และประชาชนท่ัวไป รู้เพ่ิมข้ึน ประสิทธิภาพ

5 โครงการเพ่ิมทักษะทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาทักษะด้าน ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ฝึกสอนภาษา นักเรียน และประชา กองการศึกษา
ให้แก่นักเรียน  และประชาชน ภาษาให้แก่นักเรียน ความรู้ให้แก่  เด็ก  เยาวชน  และ อังกฤษ ภาษาจีน ชนท่ัวไปมีความรู้
ท่ัวไป และประชาชน ประชาชนท่ัวไป  ได้แก่  ภาษา และภาษาในกลุ่ม ด้านภาษาอาเซียน

อังกฤษ  ภาษาจีน  และภาษาต่างๆ อาเซียน เพ่ิมข้ึน 
ในกลุ่มประเทศ  AEC ฯลฯ

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดู เพ่ิมศักยภาพครู กองการศึกษา
สถานศึกษา  (ศพด.) ค่าใช้จ่ายในการ ปฏิบัติงานให้แก่ครู แลเด็กได้รับความรู้ ผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแล
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศพด.ฯ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน    (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลบ้านปล้อง     อ าเภอเทิง     จังหวัดเชียงราย



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และนันทนาการ
4.๑ แผนงานการศึกษา 112

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ บุคลากรโรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ปีละ 1 คร้ัง เพ่ิมศักยภาพบุคลากร กองการศึกษา

อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร โรงเรียนอนุบาล
โรงเรียน

8 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถาน เพ่ือให้มีโรงเรียนมี ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน 20,000              20,000             20,000 20,000 20,000 หลักสูตรการ หลักสูตรสถานศึกษา กองการศึกษา
ศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาล คุณภาพตามมาตรฐาน อนุบาลเทศบาลฯ ศึกษามีคุณภาพ มีคุณภาพและ
ต าบลบ้านปล้อง การศึกษา และมาตรฐาน มาตรฐาน

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพ่ือปรับปรุงแหล่งเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ฯลฯ 50,000              50,000             50,000 50,000 50,000 มีแหล่งเรียนรู้เพ่ิม มีแหล่งเรียนรู้ไว้ศึกษา กองการศึกษา
สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลฯ คชจ. รู้ในโรงเรียน ข้ึนในโรงเรียน หาความรู้ในโรงเรียน
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนอนุบาลฯ

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพ่ือให้เด็กได้รับ อาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียน 200,000 220,000 220,000 220,000 220,000 นักเรียนได้รับ เด็กมีโภชนาการท่ีดี กองการศึกษา
สถานศึกษา  (ศพด.) ค่าอาหารกลางวัน ประทานอาหารครบถ้วน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล ประทานอาหาร เหมาะสมกับวัย
ศพด.ฯ และเพียงพอ บ้านปล้อง เพียงพอ 100%

11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพ่ือให้เด็กได้รับ อาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียน 300,000 320,000 330,000 330,000 330,000 นักเรียนได้รับ เด็กมีโภชนาการท่ีดี กองการศึกษา
สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลฯ ประทานอาหารครบถ้วน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล ประทานอาหาร เหมาะสมกับวัย
ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลฯ และเพียงพอ บ้านปล้อง เพียงพอ100%

12 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน เพ่ือให้เด็กได้รับ อุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับ 428,000 431,000 435,000 435,000 435,000 นักเรียนได้รับ เด็กมีโภชนาการท่ีดี กองการศึกษา
ส าหรับนักเรียนโรงเรียนบ้าน ประทานอาหารครบถ้วน เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านปล้องใต้ ประทานอาหาร เหมาะสมกับวัย
ปล้องใต้ และเพียงพอ เพียงพอ100%

13 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน เพ่ือให้เด็กได้รับ อุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับ 744,000 747,000 750,000 750,000 750,000 นักเรียนได้รับ เด็กมีโภชนาการท่ีดี กองการศึกษา
ส าหรับนักเรียนโรงเรียนบ้าน ประทานอาหารครบถ้วน เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านปล้องตลาด ประทานอาหาร เหมาะสมกับวัย
ปล้องตลาด และเพียงพอ เพียงพอ100%

๑๔ โครงการปรับปรุงสภาพศูนย์ห้อง - เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีใน 1.โรงเรียนบ้านปล้องใต้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 คอมพิวเตอร์อยู่ มีการปรับปรุงสภาพ กองการศึกษา
สมุดชุมชน และศูนย์บริการคอม การสืบค้นหาข้อมูล และ 2.โรงเรียนบ้านปล้องตลาด ในสภาพพร้อม ศูนย์ดังกล่าวให้มี 
พิวเตอร์ชุมชน การศึกษาข้อมูลนอกห้อง 3.ศูนย์คอมพิวเตอร์เทศบาลฯ ใช้งาน ความพร้อมใช้งาน

๑๕ ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาและการ - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย จัดสรรทุนการศึกษา ต่อเน่ืองและ 70,000 140,000 210,000 นักศึกษาท่ีผ่าน นิสิต นักศึกษา กองการศึกษา
ให้ความช่วยเหลือนักเรียน ส าหรับทุนการศึกษา  เพ่ิมเติม ระดับปริญญาตรี การพิจารณา ท่ีผ่านหลักเกณฑ์การ

ตามหลักเกณฑ์ คัดเลือก

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และนันทนาการ
4.๑ แผนงานการศึกษา 113

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๖ โครงการอบรมให้ความรู้เศรษฐกิจ -เพ่ือเป็นการให้ความรู้ อบรมให้ความรู้ในการเป็นสมาชิก 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 บุคลากรมีความรู้ สามารถเพ่ิมประ กองการศึกษา

ชุมชนกับการเข้าสู่ประชาคม แก่ประชาชน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้าน AEC สิทธิภาพในการท า
อาเซียนในอนาคต (SME กับ AEC) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 งานทุกระดับ

17 โครงการจัดกิจกรรมวันข้ึนปีใหม่ เพ่ือจัดกิจกรรมให้แก่ เด็กนักเรียน/ครู/ผู้ปกครอง 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ร้อยละ 100 เด็กนักเรียน ครู กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ เด็กนักเรียน ครู ผู้ปกครองได้ท า

เด็กเล็ก ได้ท ากิจกรรม กิจกรรมร่วมกัน
18 โครงการจัดกิจกรรมวันข้ึนปีใหม่ เพ่ือจัดกิจกรรมให้แก่ เด็กนักเรียน/ครู/ผู้ปกครอง 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ร้อยละ 100 เด็กนักเรียน ครู กองการศึกษา

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ เด็กนักเรียนโรงเรียน โรงเรียนอนุบาล และศพด.ฯลฯ เด็กนักเรียน ครู ผู้ปกครองได้ท า
ได้ท ากิจกรรม กิจกรรมร่วมกัน

19 โครงการทัศนะศึกษาดูงานนอก เพ่ือให้เรียนรู้นอกสถาน ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 นักเรียนได้รับ นักเรียนน าความรู้ กองการศึกษา
สถานท่ีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่ีเพ่ือสามารถน ามาปรับ ความรู้เพ่ิมข้ึน ท่ีได้มาใช้ในการ
เทศบาลฯ ใช้ในชีวิตประจ าวัน ร้อยละ 70 เรียนการสอนได้

20 โครงการทัศนะศึกษาดูงานนอก เพ่ือให้เรียนรู้นอกสถาน ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 นักเรียนได้รับ นักเรียนน าความรู้ กองการศึกษา
สถานท่ีของโรงเรียนอนุบาล ท่ีเพ่ือสามารถน ามาปรับ ความรู้เพ่ิมข้ึน ท่ีได้มาใช้ในการ
เทศบาลฯ ใช้ในชีวิตประจ าวัน ร้อยละ 70 เรียนการสอนได้

21 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุน เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ปลูกพืชสมุนไพรชนิดต่างๆเพ่ือการ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 เด็กนักเรียนได้รับ เด็กนักเรียนได้รับ กองการศึกษา
ไพรให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา ของเด็กนักเรียน ศึกษาเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ความรู้เพ่ิมข้ึน ความรู้เร่ืองพืช
เด็กเล็ก ร้อยละ 80 สมุนไพรเพ่ิมข้ึน

22 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุน เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ปลูกพืชสมุนไพรชนิดต่างๆเพ่ือการ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 เด็กนักเรียนได้รับ เด็กนักเรียนได้รับ กองการศึกษา
ไพรให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน ของเด็กนักเรียน ศึกษาเรียนรู้ของโรงเรียนอนุบาลฯ ความรู้เพ่ิมข้ึน ความรู้เร่ืองพืช
อนุบาลเทศบาล ร้อยละ 80 สมุนไพรเพ่ิมข้ึน

23 โครงการส่งเสริมการปลูกผักลอยฟ้า เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ปลูกผักลอยฟ้าชนิดต่าง ๆ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ส่งเสริมให้มีการ เด็กนักเรียนได้รับ กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ ของเด็กนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปลูกผักเพ่ิมข้ึน ความรู้เร่ืองผัก

ร้อยละ 60
24 โครงการส่งเสริมการปลูกผักลอยฟ้า เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ปลูกผักลอยฟ้าชนิดต่าง ๆ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ส่งเสริมให้มีการ เด็กนักเรียนได้รับ กองการศึกษา

โรงเรียนอนุบาลฯ ของเด็กนักเรียน ของโรงเรียนอนุบาลฯ ปลูกผักเพ่ิมข้ึน ความรู้เร่ืองผัก
ร้อยละ 60

25 โครงการเพาะเมล็ดพันธ์ุพืชคอนโด เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ เพาะเมล็ดถ่ัวชนิดต่าง ๆ /เพาะ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ส่งเสริมให้มีการ เด็กนักเรียนได้รับ กองการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ ของเด็กนักเรียน เมล็ดดอกทานตะวัน ฯลฯ ปลูกผักเพ่ิมข้ึน ความรู้เร่ืองการเพาะ

แบบคอนโด ร้อยละ 60 เมล็ดพันธ์ุพืชชนิดต่างๆ

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และนันทนาการ
4.๑ แผนงานการศึกษา 114

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
26 โครงการเพาะเมล็ดพันธ์ุพืชคอนโด เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ เพาะเมล็ดถ่ัวชนิดต่าง ๆ /เพาะ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ส่งเสริมให้มีการ เด็กนักเรียนได้รับ กองการศึกษา

ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ ของเด็กนักเรียน เมล็ดดอกทานตะวัน ฯลฯ ปลูกผักเพ่ิมข้ึน ความรู้เร่ืองการเพาะ
แบบคอนโด ร้อยละ 60 เมล็ดพันธ์ุพืชชนิดต่างๆ

27 โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษ เพ่ือให้เด็กนักเรียน ประดิษฐ์ของเหลือใช้ต่าง ๆ เช่น 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ส่งเสริมให้มีการ เด็กนักเรียนได้ กองการศึกษา
วัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้ประดิษฐ์ของใช้ต่าง ๆ ดอกไม้ ฯลฯ การประดิษฐ์ ประดิษฐ์ของใหม่ๆ
เทศบาล จากเศษวัสดุ ของเหลือใช้ จากเศษวัสดุ

ร้อยละ 60
28 โครงการผลิตส่ือการเรียนการสอน เพ่ือให้มีส่ือการเรียนการ ผลิตส่ือการเรียนการสอน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ส่ือการเรียน มีส่ือการเรียนการสอน กองการศึกษา

จากวัสดุท้องถ่ิน สอนท่ีมีคุณภาพแก่ จ านวน 2 คร้ัง/ปี การสอนได้ ครบถ้วนเพ่ือใช้
นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯโรงเรียน มาตรฐาน ในการสอน

อนุบาลฯ ร้อยละ 90
29 โครงการผลิตส่ือจากวัสดุธรรมชาติ เพ่ือให้มีส่ือการเรียนการ ผลิตส่ือจากวัสดุธรรมชาติ ให้แก่ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 มีส่ือจากวัสดุ มีส่ือการเรียนการสอน กองการศึกษา

ในท้องถ่ินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สอนจากวัสดุธรรมชาติ เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ธรรมชาติเพ่ิมข้ึน จากวัสดุธรรมชาติ
ร้อยละ 80 เพ่ือใช้ในการสอน

30 โครงการนวัตกรรมการศึกษา เพ่ือมีนวัตกรรมใหม่ๆ ผลิตนวัตกรรมใหม่ๆด้านการศึกษา 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 มีนวัตกรรมใหม่ๆ มีนวัตกรรมใหม่ๆ กองการศึกษา
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ให้แก่เด็กนักเรียนได้ศึกษา ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่ีหลากหลาย เหมาะแก่การศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ ค้นคว้าหาข้อมูล เช่น สานปลาตะเพียน สานกุ้ง เพ่ิมข้ึน ค้นคว้าอย่างต่อเน่ือง

ท าขนมไทย ฯลฯ ร้อยละ 80
31 โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ เพ่ือเพ่ิมทักษะและสาระ เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กนักเรียนมี เด็กได้รับความรู้และ กองการศึกษา

เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล การเรียนรู้ให้แก่เด็ก เทศบาลฯ ความรู้เพ่ิมข้ึน ทักษะด้านการเรียน
เทศบาลฯ นักเรียน ร้อยละ 80 เพ่ิมข้ึน

32 โครงการธนาคารความดี เพ่ือให้เด็กรู้จักการออม รับฝากความดีของเด็กนักเรียน 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 เด็กนักเรียน เด็กนักเรียนรู้จัก กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ ในรูปแบบของการท า โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ ฝากความดีร้อยละ การฝากความดี

ความดี 80
33 โครงการออมทรัพย์เพ่ิมสุขให้แก่ เพ่ือให้เด็กรู้จักการออม รับฝากออมทรัพย์เด็กนักเรียน 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 เด็กนักเรียน มีเงินออมเพ่ิมข้ึน กองการศึกษา

เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล ในรูปแบบต่าง ๆ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ รู้จักการออม เม่ือจบการศึกษา
เทศบาลต าบลบ้านปล้อง ร้อยละ 80 ในระดับอนุบาล

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
34 โครงการสอนภาษาต่างประเทศ เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ สอนภาษาต่างประเทศให้แก่นักเรียน 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 นักเรียนมีความรู้ เด็กนักเรียนมีความรู้ กองการศึกษา

ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ ด้านภาษาเพ่ิมข้ึน ด้านภาษาต่าง
อนุบาลเทศบาลฯ ได้แก่  ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน ฯลฯ ร้อยละ 80 ประเทศเพ่ิมช้ึน

35 โครงการเย่ียมบ้านเด็กนักเรียน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ ออกเย่ียมบ้านนักเรียนโรงเรียน 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ออกเย่ียมบ้าน ครู  นักเรียน และ กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ อันดีระหว่างครู อนุบาลเทศบาลฯ ทุกหลังคาเรือน นักเรียนอย่างน้อย ผู้ปกครองมีความ

นักเรียนและผู้ปกครอง ในเขตเทศบาลต าบลบ้านปล้อง ปีละ 1 คร้ัง สัมพันธ์อันดีต่อกัน
36 โครงการจัดกิจกรรมวันครู เพ่ือน้อมร าลึกถึงพระคุณ  -จัดกิจกรรมวันครู 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 เด็กนักเรียน เด็กนักเรียนได้น้อม กองการศึกษา

วันไหว้ครู ให้แก่เด็กนักเรียน ของคุณครู  -จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ได้น้อมร าลึกถึง ร าลึกถึงพระคุณครู
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฯ พระคุณครู ท่ีคอยส่ังสอนให้เป็น

เด็กดี
37 โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีผัก  -ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ส่งเสริมให้ เด็กนักเรียนด าเนิน กองการศึกษา

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลอดสารพิษไว้บริโภค ชนิดต่าง ๆ เช่น พืชผักสวนครัว เด็กนักเรียนมี แนวทางตามหลัก
ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ สุขภาพท่ีแข็งแรง เศรษฐกิจพอเพียง

38 โครงการตามดูอาชีพในท้องถ่ิน เพ่ือให้เด็กนักเรียน ตามดูอาชีพต่างๆ ในเขตเทศบาล 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ส่งเสริมให้ เด็กนักเรียนได้รับ กองการศึกษา
มึความรู้ด้านอาชีพและ และฝึกทักษะด้านอาชีพต่าง ๆ เด็กนักเรียนมี ความรู้ในเร่ืองอาชีพ
ได้ฝึกอาชีพตามท่ีตนถนัด ให้แก่เด็กนักเรียน ความรู้ด้านอาชีพ เพ่ิมช้ึน

39 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) เพ่ือให้เด็กได้รับสาร จัดซ้ืออาหารเสริม  (นม)ให้แก่ 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ร้อยละ 100 เด็กมีโภชนาการท่ีดี กองการศึกษา
โรงเรียนบ้านปล้องใต้ อาหารอย่างครบถ้วน โรงเรียนบ้านปล้องใต้ เด็กนักเรียนได้ เหมาะสมกับวัย

และเพียงพอ รับประทาน
อาหารเสริม(นม)

40 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม  (นม) เพ่ือให้เด็กได้รับสาร จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ให้แก่โรงเรียน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 100 เด็กมีโภชนาการท่ีดี กองการศึกษา
ส าหรับโรงเรียนบ้านปล้องตลาด อาหารอย่างครบถ้วน บ้านปล้องตลาด เด็กนักเรียนได้ เหมาะสมกับวัย

และเพียงพอ รับประทานนม
41 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม เพ่ือซ่อมแซมอาคาร ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร 200,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ปรับปรุง/ อาคารเหมาะสม กองการศึกษา

อาคาร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ ให้มีสภาพท่ีพร้อมใช้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน ซ่อมแซมอย่าง แก่การจัดการเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล แก่เด็กนักเรียน อนุบาลเทศบาล น้อยปีละ 1 คร้ัง การสอนให้แก่เด็ก

42 โครงการติดต้ังเคร่ืองกระจายเสียง เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้รับ ติดต้ังเคร่ืองกระจายเสียง 50,000 50,000 50,000 ติดต้ังเคร่ืองกระ เด็กนักเรียนได้รับ กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล ฟังข่าวสารการ โรงเรียนอนุบาลฯ จายเสียงจ านวน ข่าวสารอย่างท่ัวถึง
บ้านปล้อง ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  จ านวน  1 เคร่ือง 1  เคร่ือง และชัดเจน

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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43 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้เป็นส่ือในการ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โรงเรียน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จัดซ้ือเคร่ือง เด็กนักเรียนได้รับ กองการศึกษา

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล หาความรู้เพ่ิมเติมให้แก่ อนุบาลฯ  อย่างน้อยปีละ 1 เคร่ือง คอมพิวเตอร์ ความรู้เพ่ิมข้ึน
บ้านปล้อง เด็กนักเรียน อย่างน้อย1เคร่ือง

44 โครงการซ่อมแซม เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ ซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีช ารุด 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ซ่อมแซมอย่าง มีครุภัณฑ์เพ่ือใช้ กองการศึกษา
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ไว้ใช้อย่าง เสียหายให้มีสภาพพร้อมใช้งาน น้อยปีละ 1 คร้ัง ในการเรียนการสอน

เพียงพอ ของศพด.ฯ  และโรงเรียนอนุบาลฯ อย่างเพียงพอ
45 โครงการอบรมพัฒนาความรู้ครู เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถ อบรมครูโรงเรียนอนุบาลฯ/ 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 ตอบสนองแผน ครูได้น าความรู้ไป กองการศึกษา

โรงเรียนอนุบาลฯ/ครูผู้ดูแลเด็ก น าความรู้ท่ีได้รับไปพัฒนา ครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 5 คน พัฒนาโรงเรียน/ พัฒนางานด้านการ
(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้ งานด้านการสอนได้อย่างมี  (คน/ปี/คน) ศพด. สอน
ครูโรงเรียนอนุบาลฯ/ครูผู้ดูแลเด็ก) ประสิทธิภาพ

46 โครงการอบรมเก่ียวกับการ เพ่ือส่งเสริมการประกันคุณ ครูอนุบาล โรงเรียนอนุบาลฯ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 โรงเรียนฯ/มีระบบ ครูสามารถท ารายงาน กองการศึกษา
ประกันคุณภาพภายใน (SAR) ภาพภายในและประเมิน ประกันคุณภาพมี การประเมินตนเองตาม

คุณภาพภายใน/ภายนอก ประสิทธิภาพ ระบบฐานข้อมูลฯ
47 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพ่ือจัดซ้ือจัดหาส่ือการสอน จัดซ้ือจัดหาส่ือการเรียนการสอน 65,000 70,000 75,000 75,000 75,000 มีส่ิงอ านวยความ มีส่ือการเรียนการสอน กองการศึกษา

สถานศึกษา ศพด. วัสดุการศึกษาให้เพียงพอ วัสดุการศึกษาและเคร่ืองเล่น สะดวกและส่ือการ วัสดุการศึกษาฯใช้ภาย
(ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ต่อการบริหารจัดการ พัฒนาเด็ก จ านวน 2 คร้ัง/ปี เรียนการสอนครบ ในโรงเรียน

ภายในโรงเรียน
48 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพ่ือพัฒนาปรับปรุงห้อง พัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด 100,000 100,000           100,000 100,000 100,000 เด็กนักเรียนมี เด็กนักเรียนมีห้องสมุด กองการศึกษา

สถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลฯ สมุดโรงเรียนอนุบาลฯ โรงเรียนอนุบาลฯ ห้องสมุดในการค้น และอุปกรณ์ท่ีสมบูรณ์
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดฯ ให้สมบูรณ์ คว้า

49 จัดซ้ือ/ซ่อมแซมวัสดุและ ครุภัณฑ์ ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ จัดซ้ือ/ซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปรับปรุง/ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ เหมาะ กองการศึกษา
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานในศูนย์ ต่างๆให้มีสภาพท่ีพร้อมใช้ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์ อย่างน้อยปีละ สมแก่การจัดการเรียน
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลฯ  งานแก่เด็กนักเรียน พัฒนาเด็กเล็กฯ/โรงเรียนอนุบาลฯ 1 คร้ัง การสอนให้แก่เด็ก

50 โครงการจัดบอร์ดและส่ือต่างๆ เพ่ือจัดบอร์ดและส่ือต่างๆ จัดบอร์ด จ านวน 2 คร้ัง/เทอม 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 จัดบอร์ดและส่ือ เด็กนักเรียนมีความรู้ กองการศึกษา
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เด็ก ให้เด็กได้มีความรู้เพ่ิม อย่างน้อยเดือน จากการจัดบอร์ดและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ละ 1 คร้ัง ส่ือต่างๆ

51 โครงการเท่ียววัดใกล้บ้าน เพ่ือให้เด็กนักเรียนรู้จัก เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ/ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 เท่ียววัดใกล้บ้าน นักเรียนตระหนักถึง กองการศึกษา
ความส าคัญของวัด โรงเรียนอนุบาลฯ อย่างน้อยปีละ ความส าคัญของการ

จ านวนไม่น้อยกว่า 30 คน 1 คร้ัง เป็นพุทธศาสนิกชน 

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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52 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจัด เพ่ือพัฒนาทักษะด้านภาษา เด็ก เยาวชนและประชาชนท่ัวไป 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ฝึกสอนภาษา เด็ก เยาวชนและ กองการศึกษา

กิจกรรมส่งเสริมให้ ความรู้แก่ เด็ก ให้เด็ก เยาวชนและ ในพ้ืนท่ี อังกฤษ ภาษาจีน ประชาชนท่ัวไปมี
 เยาวชน และประชาชน ท่ัวไปได้แก่ ประชาชนท่ัวไป อย่างน้อย ความรู้ด้านภาษา
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และ ปีละ  1  คร้ัง อังกฤษ ภาษาจีน
ภาษาต่างประเทศ

53 โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้าน จัดโครงการ จ านวน 1 คร้ัง/ปี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ เด็ก เยาวชนและประ กองการศึกษา
และสัมมนาให้ความรู้ในการ การศึกษา การกีฬา เด็ก เยาวชนและ ชาชนได้รับการพัฒนา
พัฒนาทักษะด้านการศึกษา วัฒนธรรม คุณธรรม ประชาชนท่ัวไป ความรู้อย่างมีประสิทธิ
การกีฬา วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรมฯลฯ ได้รับความรู้เพ่ิม ภาพ
จริยธรรมฯลฯ ข้ึน

54 โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนอนุบาลฯ เพ่ือให้เด็กมีร่างกาย เด็กนักเรียนอนุบาลฯ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จัดกิจกรรมอย่าง เด็กนักเรียนมีสุขภาพ กองการศึกษา
แข็งแรงสมบูรณ์ น้อยปีละ 1 คร้ัง แข็งแรงห่างไกลโรคภัย

55 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่ือมต่อ อินเตอร์เน็ต 2 ระบบ 16,800 16,800             16,800 16,800 16,800 จ่ายค่าเช่ือมต่อ เด็กนักเรียนได้ค้นคว้า กองการศึกษา
สถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลฯ อินเตอร์เนตความเร็วสูง จ านวน 12 คร้ัง หาความรู้เพ่ิมข้ึน
ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนอนุบาลฯ ต่อปี จากอินเตอร์เน็ต

56 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปรับปรุงอย่างน้อย มีหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ กองการศึกษา
สถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลฯค่าใช้จ่าย หลักสูตรสถานศึกษา ต าบลบ้านปล้อง ปีละ 1 คร้ัง ในการจัดการเรียน
ในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา การสอน

57 โครงการผลิตส่ือ เพ่ือให้มีส่ือการเรียนการ ผลิตส่ือการเรียนการสอน 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 จัดกิจกรรมอย่าง มีส่ือการเรียนการสอน กองการศึกษา
พัฒนากล้ามเน้ือมัดเล็ก สอนท่ีมีคุณภาพ จ านวน ๒ คร้ัง/ปี น้อยปีละ 1 คร้ัง ครบถ้วนเพ่ือใช้ในการ

สอน
58 โครงการห้องเรียนคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้เด็กนักเรียนมี เด็กนักเรียนในโรงเรียนอนุบาล 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เรียนคอมพิวเตอร์ เด็กนักเรียนได้รับ กองการศึกษา

ความรู้เร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวนไม่น้อยกว่า 30 คน อย่างน้อยเดือนละ ความรู้เร่ืองคอม
1 คร้ัง พิวเตอร์

59 โครงการห้องเรียนน่าอยู่ เพ่ือให้เด็กนักเรียนมี เด็กนักเรียนในโรงเรียนอนุบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จัดสภาพแวดล้อม เด็กนักเรียนมีห้องเรียน กองการศึกษา
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ จ านวนไม่น้อยกว่า 30 คน ห้องเรียนอย่างน้อย ท่ีเอ้ือต่อการเรียน
การเรียนการสอน เดือนละ 1 คร้ัง การสอน
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60 โครงการวันลอยกระทง เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ เด็กนักเรียนในโรงเรียนอนุบาล 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 จัดกิจกรรมปีละ เด็กนักเรียนมีจิตส านึก กองการศึกษา

และสืบสานประเพณีและ จ านวนไม่น้อยกว่า 30 คน 1  คร้ัง ในการอนุรักษ์และ
วัฒนธรรมอันดีงาม สืบสานประเพณีฯ

61 โครงการสวนพฤกษาศาสตร์ เพ่ืออนุรักษ์พันธ์ุพืชและ เด็กนักเรียนในโรงเรียนอนุบาล 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จัดกิจกรรมอย่าง เกิดจิตส านึกในการ กองการศึกษา
ในโรงเรียน ทรัพยากรธรรมชาติ จ านวนไม่น้อยกว่า 30 คน น้อยปีละ 1 คร้ัง อนุรักษ์พันธ์ุพืช

และทรัพยากรฯ
62 โครงการจัดกิจกรรมจบหลักสูตร เพ่ือส่งเสริมและสร้าง ครู นักเรียน และผู้ปกครอง 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จัดกิจกรรมปีละ ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง กองการศึกษา

โรงเรียนอนุบาลฯ ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 1  คร้ัง มีความสัมพันธ์อันดี
ครูและนักเรียน ต่อกัน

63 โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ห้อง เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 40,000            40,000             40,000             ส่งเสริมอย่างน้อย นักเรียนโรงเรียน กองการศึกษา
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาลต าบล พัฒนาการเรียนรู้ ต าบลบ้านปล้อง ปีละ 1 คร้ัง อนุบาลเทศบาลต าบล
บ้านปล้อง วิทยาศาสตร์อย่างเต็ม บ้านปล้องได้พัฒนา

ศักยภาพ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เต็มศักยภาพ

64 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน เพ่ือซ่อมแซมอาคารให้ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง 150,000 150,000 200,000 200,000 ซ่อมแซมอย่างน้อย อาคารเหมาะสมแก่ กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลฯ มีสภาพท่ีพร้อมใช้แก่เด็ก ซ่อมแซมอาคารเรียนและ ปีละ 1 คร้ัง การจัดการเรียน

นักเรียน อาคารประกอบ การสอน
65 โครงการก่อสร้างปรับปรุงสนาม เพ่ือให้มีสนามเด็กเล่น ก่อสร้างปรับปรุงสนาม 500,000 500,000 500,000           ก่อสร้างสนาม เด็กนักเรียนมีสนาม กองการศึกษา

เด็กเล่นพร้อมจัดซ้ือเคร่ืองเล่น ท่ีได้มาตรฐานพร้อมเคร่ือง เด็กเล่นพร้อมจัดซ้ือเคร่ืองเล่น จ านวน 1 สนาม เด็กเล่นท่ีได้มาตรฐาน
โรงเรียนอนุบาลฯ เล่น โรงเรียนอนุบาลฯ พร้อมเคร่ืองเล่น และเพียงพอ

66 โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ า เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการ ก่อสร้างสระว่ายน้ า  300,000 300,000 300,000 ก่อสร้างสระว่าย เด็กมีพัฒนาการ กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลฯ สมวัย จ านวน  1  แห่ง น้ าจ านวน 1 สระ ท่ีสมวัย

67 กิจกรรมการจัดมุมประสบการณ์ เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม เด็กนักเรียนในโรงเรียนอนุบาล 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 จัดมุมประสบการณ์ เด็กนักเรียนมีพัฒนา กองการศึกษา
การเรียนรู้ของเด็กนักเรียน จ านวนไม่น้อยกว่า 30 คน ให้แก่เด็กอย่างน้อย และการเรียนรู้ท้ัง
ท้ัง 4  ด้าน ปีละ 1 คร้ัง 4  ด้าน

68 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้ในเร่ือง เด็กนักเรียนในโรงเรียนอนุบาล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ส่งเสริมอย่างน้อย เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ กองการศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว จ านวนไม่น้อยกว่า 30 คน ปีละ 1 คร้ัง เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง
พระราชด าริฯ ตามแนวพระราชด าริฯ

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
69 ค่าพาหนะน าส่งเด็กไปสถานพยาบาล เพ่ือให้มีค่าพาหนะน าเด็ก ค่าพาหนะน าเด็กส่งสถานพยาบาล 350 350 350 400 450 น าส่งทุกคร้ังท่ีได้ มีค่าพาหนะน าเด็กส่ง กองการศึกษา

ส าหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งสถานพยาบาล กรณีเด็กเจ็บป่วย จ านวน 40 คน รับอันตราย สถานพยาบาล
จากเหตุการณ์ต่างๆ

70 โครงการจัดต้ังโรงเรียนระดับประถมศึกษา เพ่ือให้นักเรียนมีสถาน จัดต้ังโรงเรียนระดับประถมศึกษา 500,000 500,000 500,000 จัดต้ังจ านวน นักเรียนมีสถานศึกษา กองการศึกษา
เทศบาลต าบลบ้านปล้อง ศึกษาท่ีได้มาตรฐาน 1 แห่ง ท่ีได้มาตรฐาน

เพ่ือรองรับการเรียน
71 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ เพ่ือจัดกิจกรรมวันส าคัญ จัดกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ เช่น 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จัดกิจกรรมตาม เด็กนักเรียนได้เข้าร่วม กองการศึกษา

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล ต่าง ๆ วันพ่อ วันแม่ วันมาฆบูชา โครงการอย่างน้อย กิจกรรมเพ่ือจัดกิจกรรม

บ้านปล้อง วันวิสาขบูชา และวันส าคัญต่าง ๆ ปีละ 5 คร้ัง ตามโครงการ
72 โครงการจัดกิจกรรมการจัดมุม เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียน จัดมุมประสบการณ์ของศพด. 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ปีละ 1 คร้ัง เด็กนักเรียนได้รับ กองการศึกษา

ประสบการณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสอนให้แก่เด็กนักเรียน ความรู้เพ่ิมข้ึน
เทศบาลต าบลบ้านปล้อง

73 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ เพ่ือจัดกิจกรรมวันส าคัญ จัดกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ เช่น 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จัดกิจกรรมตาม เด็กนักเรียนได้เข้าร่วม กองการศึกษา
ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ ต่าง ๆ วันพ่อ วันแม่ วันมาฆบูชา โครงการอย่างน้อย กิจกรรมเพ่ือจัดกิจกรรม

วันวิสาขบูชา และวันส าคัญต่าง ๆ ปีละ 5 คร้ัง ตามโครงการ
74 โครงการจัดบอร์ดและส่ือต่างๆ เพ่ือจัดบอร์ดและส่ือต่างๆ จัดบอร์ด จ านวน 2 คร้ัง/เทอม 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 จัดบอร์ดและส่ือ เด็กนักเรียนมีความรู้ กองการศึกษา

 เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เด็ก ให้เด็กได้มีความรู้เพ่ิม อย่างน้อยเดือน จากการจัดบอร์ดและ
โรงเรียนอนุบาลฯ ละ 1 คร้ัง ส่ือต่างๆ

75 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) เพ่ือให้เด็กได้รับสาร ศพด.เทศบาลต าบลบ้านปล้อง 140,000 142,000 143,000 143,000 143,000 ร้อยละ 100 เด็กมีโภชนาการท่ีดี กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล อาหารอย่างครบถ้วน เด็กนักเรียนได้ เหมาะสมกับวัย
บ้านปล้อง และเพียงพอ รับประทาน

อาหารเสริม(นม)
76 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่าย โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 22,000 24,000 25,000 25,000 25,000 ปีละ 1 คร้ัง เด็กมีพัฒนาการท่ีสมวัย กองการศึกษา

สถานศึกษา  โรงเรียนอนุบาลฯ การบริหารสถานศึกษา สถานศึกษา  โรงเรียนอนุบาลฯ
ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน โรงเรียนอนุบาลฯ ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน

77 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่าย โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 32,000 34,000 35,000 35,000 35,000 ปีละ 1 คร้ัง เด็กมีพัฒนาการท่ีสมวัย กองการศึกษา
สถานศึกษา  โรงเรียนอนุบาลฯ การบริหารสถานศึกษา สถานศึกษา  โรงเรียนอนุบาลฯ
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลฯ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
78 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่าย โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 147,900 147,900 147,900 2  ภาคเรียน เด็กมีพัฒนาการท่ีสมวัย กองการศึกษา

สถานศึกษา  โรงเรียนอนุบาลฯ การบริหารสถานศึกษา สถานศึกษา  โรงเรียนอนุบาลฯ
ค่าจัดการเรียนการสอน  (รายหัว) โรงเรียนอนุบาลฯ ค่าจัดการเรียนการสอน  (รายหัว)

79 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่าย โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 12,000 12,000             12,000 12,000 12,000 ปีละ 1 คร้ัง เด็กมีพัฒนาการท่ีสมวัย กองการศึกษา
สถานศึกษา  โรงเรียนอนุบาลฯ การบริหารสถานศึกษา สถานศึกษา  โรงเรียนอนุบาลฯ

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู โรงเรียนอนุบาลฯ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู

80 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่าย โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 17,400 17,400 17,400 17,400 18,000 ปีละ 1 คร้ัง เด็กมีพัฒนาการท่ีสมวัย กองการศึกษา
สถานศึกษา  โรงเรียนอนุบาลฯ การบริหารสถานศึกษา สถานศึกษา  โรงเรียนอนุบาลฯ
ค่าหนังสือเรียน โรงเรียนอนุบาลฯ ค่าหนังสือเรียน ระดับอนุบาลศึกษา

81 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่าย โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 15,000 17,000 18,000 18,000 18,000 ปีละ 1 คร้ัง เด็กมีพัฒนาการท่ีสมวัย กองการศึกษา
สถานศึกษา  โรงเรียนอนุบาลฯ การบริหารสถานศึกษา สถานศึกษา  โรงเรียนอนุบาลฯ
ค่าเคร่ืองอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนอนุบาลฯ ค่าเคร่ืองอุปกรณ์การเรียน

82 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่าย โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ปีละ 1 คร้ัง เด็กมีพัฒนาการท่ีสมวัย กองการศึกษา
สถานศึกษา  โรงเรียนอนุบาลฯ การบริหารสถานศึกษา สถานศึกษา  โรงเรียนอนุบาลฯโครงการ

จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลฯ จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

83 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่าย โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปีละ 1 คร้ัง เด็กมีพัฒนาการท่ีสมวัย กองการศึกษา
อนุบาลฯ การบริหารสถานศึกษา อนุบาลฯ

โรงเรียนอนุบาลฯ
84 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่าย โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ 450,000            500,000           550,000 600,000 650,000 จ านวน  200  วัน เด็กมีพัฒนาการท่ีสมวัย กองการศึกษา

บริหารสถานศึกษา  โรงเรียน การบริหารสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา  โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง โรงเรียนอนุบาลเทศบาล อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง
ค่าอาหารกลางวัน ต าบลบ้านปล้อง ค่าอาหารกลางวัน

ระดับประถมศึกษา
คนละ 20 บาท จ านวน 200  วัน

85 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่าย โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ 30,000 33,000 37,000 41,000             45,000             ภาคเรียนละ 195 เด็กมีพัฒนาการท่ีสมวัย กองการศึกษา
บริหารสถานศึกษา  โรงเรียน การบริหารสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา  โรงเรียน บาท/คน
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง โรงเรียนอนุบาลเทศบาล อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง
ค่าอุปกรณ์การเรียน ต าบลบ้านปล้อง ค่าอุปกรณ์การเรียน

ระดับประถมศึกษา
ภาคเรียนละ  195บาท/คน

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
86 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่าย โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ 41,000 45,000 50,000 55,000             60,000             ปีการศึกษาละ เด็กมีพัฒนาการท่ีสมวัย กองการศึกษา

บริหารสถานศึกษา  โรงเรียน การบริหารสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา  โรงเรียน 625 บาท/คน/ปี
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง โรงเรียนอนุบาลเทศบาล อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง
ค่าหนังสือเรียน ต าบลบ้านปล้อง ค่าหนังสือเรียน

ระดับประถมศึกษา
ปีการศึกษาละ 625บาท/คน/ปี

87 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่าย โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ 220,000 250,000 280,000 310,000 340,000 ภาคเรียนละ 950 เด็กมีพัฒนาการท่ีสมวัย กองการศึกษา
บริหารสถานศึกษา  โรงเรียน การบริหารสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา  โรงเรียน บาท/คน  จ านวน
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง โรงเรียนอนุบาลเทศบาล อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง 2  ภาคเรียน
ค่าจัดการเรียนการสอน  (รายหัว) ต าบลบ้านปล้อง ค่าจัดการเรียนการสอน  (รายหัว)

ค่าจัดการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา
 (รายหัว) ภาคเรียนละ 950  บาท/คน

88 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่าย โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 35,000 40,000 45,000 50,000             55,000             ปีการศึกษาละ 360 เด็กมีพัฒนาการท่ีสมวัย กองการศึกษา
บริหารสถานศึกษา  โรงเรียน การบริหารสถานศึกษา สถานศึกษา  โรงเรียนอนุบาล บาท/คน/ปี
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง โรงเรียนอนุบาลเทศบาล เทศบาลต าบลบ้านปล้อง ค่าเคร่ืองแบบ

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ต าบลบ้านปล้อง นักเรียน  ระดับประถมศึกษา  

ปีการศึกษาละ  360 บาท/คน/ปี

89 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่าย โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ 50,000 55,000 60,000 65,000             70,000             ภาคเรียนละ 240  เด็กมีพัฒนาการท่ีสมวัย กองการศึกษา
บริหารสถานศึกษา  โรงเรียน การบริหารสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา  โรงเรียน บาท/คน จ านวน
อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง โรงเรียนอนุบาลเทศบาล อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านปล้อง 2  ภาคเรียน
ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ต าบลบ้านปล้อง ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ระดับประถมศึกษา
ภาคเรียนละ 240  บาท/คน

90 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม  (นม) ให้เด็กได้รับประทานนม โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม  (นม) 220,000 250,000 280,000 310,000 340,000 คนละ 7.37  บาท เด็กมีโภชนาการท่ีดี กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล เพ่ือให้ได้รับสารอาหาร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล จ านวน  160 วัน เหมาะสมกับวัย
บ้านปล้อง  อย่างครบถ้วนและเพียงพอ บ้านปล้อง  
ค่าอาหารเสริม  (นม)  ค่าอาหารเสริม  (นม)  

ระดับประถมศึกษา

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และนันทนาการ
4.๑ แผนงานการศึกษา 122

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
91 โครงการเสริมสร้างทักษะการค านวณ ให้นักเรียนมีทักษะใน เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 20,250 30,000 35,000 40,000 เด็กนักเรียนมีความรู้ เด็กนักเรียนมีทักษะ กองการศึกษา

(จินตคณิต)  โรงเรียนอนุบาล การคิดค านวณทางด้าน ต าบลบ้านปล้องต้ังแต่ระดับอนุบาล ความเข้าใจคณิตศาสตร์ ทางด้านการเรียน
เทศบาลต าบลบ้านปล้อง การเรียนคณิตศาสตร์ 1 ถึงช้ันประถมศึกษา ร้อยละ 80 คณิตศาสตร์

92 โครงการอบรมพัฒนาความรู้ครู เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถ ครูอนุบาล โรงเรียนอนุบาลฯ 20,000 20,000 20,000 20,000 ตอบสนองแผน ครูได้น าความรู้ไป กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล น าความรู้ท่ีได้รับไป พัฒนาโรงเรียน พัฒนางานด้านการ
ต าบลบ้านปล้อง พัฒนางานด้านการสอนได้ สอน

อย่างมีประสิทธิภาพ

93 โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ  ให้นักเรียนมีทักษะใน เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 15,000 15,000 20,000 25,000 เด็กนักเรียนมีความรู้ เด็กนักเรียนมีทักษะ กองการศึกษา
(ภาษาจีน)  โรงเรียนอนุบาล การคิดค านวณทางด้าน ต าบลบ้านปล้องต้ังแต่ระดับอนุบาล ความเข้าใจภาษาจีน ทางด้านการเรียน
เทศบาลต าบลบ้านปล้อง การเรียนภาษาจีน 1 ถึงช้ันประถมศึกษา ร้อยละ 80 ภาษาจีน

94 ค่าพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูท่ีสังกัด เพ่ือส่งเสริมการ ครูอนุบาล โรงเรียนอนุบาลฯ 10,000 10,000 10,000 10,000 บุคลากรโรงเรียน เพ่ิมศักยภาพบุคลากร กองการศึกษา
สถานศึกษาขององค์กรปกครอง ประกอบวิชาชีพและ อนุบาลศักยภาพ โรงเรียนอนุบาล
ส่วนท้องถ่ิน  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล เพิมศักยภาพการสอน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 90
ต าบลบ้านปล้อง

95 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกัน นักเรียนมีความรู้ โรงเรียนฯ  15,000  บาท 21,000 21,000 21,000 21,000 นักเรียนมีความรู้ นักเรียนในเทศบาล กองการศึกษา
ยาเสพติดในสถานศึกษา ความเข้าใจเก่ียวกับ ครูแกนน า  โรงเรียนละ 1 คนๆละ ความเข้าใจเก่ียวกับ ต าบลบ้านปล้อง 

โทษของยาเสพติด 3,000  บาท โทษของยาเสพติด สามารถปฏิบัติตนให้
เจ้าหน้าท่ีอปท.ๆละ1คนๆละ ร้อยละ 90 ห่างไกลยาเสพติดได้
3,000 บาท

96 ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับเด็กนักเรียน เพ่ือจัดหาปัจจัย ระดับประถมศึกษา  อัตราคนละ  17,000 17,000 20,000 25,000 เด็กนักเรียนยากจน เด็กนักเรียนยากจน กองการศึกษา
ยากจน พ้ืนฐานท่ีจ าเป็น 500 บาท/ภาคเรียน ท่ีผ่านหลักเกณฑ์ ในเทศบาลต าบล

ต่อการด าเนินชีวิต  (1,000  บาท/คน/ปี) ไม่เกินร้อยละ การจัดสรรได้ปัจจัย บ้านปล้อง มีโอกาส
และเพ่ิมโอกาสทาง  40  ของจ านวนนักเรียน พ้ืนฐานและโอกาส และเพิมประสิทธิภาพ
การศึกษา ระดับประถมศึกษา การศึกษาร้อยละ 100 ในการศึกษามากข้ึน

97 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย จัดสรรทุนการศึกษา ต่อเน่ืองและเพ่ิม 330,000 330,000 330,000 330,000 นักศึกษาท่ีผ่านการ นิสิต นักศึกษา กองการศึกษา
ส าหรับทุนการศึกษา  เติมรวมจ านวน 40 ทุน พิจารณาตามหลัก ท่ีผ่านหลักเกณฑ์การ

เกณฑ์ได้รับทุน การ คัดเลือกได้รับทุนการ

 ศึกษาร้อยละ 100 ศึกษา

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และนันทนาการ
4.๑ แผนงานการศึกษา 123

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
98 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เพ่ือให้เด็กได้รับประทาน อุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับเด็ก 450,000 450,000 450,000 นักเรียนได้รับประทาน เด็กมีโภชนาการท่ีดี กองการศึกษา

โรงเรียนบ้านปล้องตลาด อาหารครบถ้วนและเพียงพอ นักเรียนโรงเรียนบ้านปล้องตลาด อาหารเพียงพอ100% เหมาะสมกับวัย

99 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เพ่ือให้เด็กได้รับประทาน อุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับเด็ก 450,000 450,000 450,000 นักเรียนได้รับประทาน เด็กมีโภชนาการท่ีดี กองการศึกษา

ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านปล้องใต้ อาหารครบถ้วนและเพียงพอ นักเรียนโรงเรียนบ้านปล้องใต้ อาหารเพียงพอ100% เหมาะสมกับวัย

100 โครงการจัดต้ังศูนย์ประสานงานสภา เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ จัดต้ังศูนย์ประสานงานสภาเด็ก 10,000 10,000 10,000 10,000                   เด็กและเยาวชนใน มีการรวมตัวของเด็ก กองการศึกษา

เด็กและเยาวชน  เทศบาลต าบลบ้านปล้อง ด้านวิชาการและกิจกรรม และเยาวชน เทศบาลต าบล ต าบลมีส่วนร่วมใน และเยาวชนในต าบล 

ท่ีเก่ียวกับการศึกษา กีฬา บ้านปล้อง ศูนย์ประสานงานสภาเด็ก เพ่ือสนับสนุนการด าเนิน

และวัฒนธรรมในต าบล และเยาวชน ร้อยละ 80 กิจกรรมซ่ึงกันและกัน

101 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้าน ฝึกอบรมให้แก่เด็ก  เยาวชน 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของเด็ก เด็ก เยาวชนและประชาชน กองการศึกษา

และสัมมนา การศึกษา การกีฬา วัฒนธรรม และประชาชนท่ัวไปในเขตเทศบาล เยาวชนและประชาชน ได้รับการพัฒนาความรู้

คุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ ต าบลบ้านปล้อง ท่ัวไปได้รับความรู้เพ่ิมข้ึน อย่างมีประสิทธิภาพ

102 เงินอุดหนุนส าหรับพัฒนาผู้ประกอบ เพ่ือส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ ครูอนุบาล โรงเรียนอนุบาลฯ 30,000 30,000 30,000 30,000 บุคลากรโรงเรียนอนุบาล เพ่ิมศักยภาพบุคลากร กองการศึกษา

วิชาชีพครูสังกัดสถานศึกษาของอปท. และเพ่ิมศักยภาพการสอน จ านวน 3 คน ๆ ละ 10,000  บาท ศักยภาพเพ่ิมข้ึนร้อยละ 90 โรงเรียนอนุบาล

103 เงินอุดหนุนส าหรับพัฒนาผู้ประกอบ เพ่ือส่งเสริมการประกอบ ครูสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10,000 10,000 10,000 10000 บุคลากรศูนย์พัฒนา เพ่ิมศักยภาพบุคลากร กองการศึกษา

วิชาชีพครูสังกัดสถานศึกษาของอปท. วิชาชีพและเพ่ิมศักยภาพการสอน เทศบาลต าบลบ้านปล้อง จ านวน เด็กเล็กศักยภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1 คน ๆ ละ 10,000 บาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 90

104 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน เพ่ือปลูกฝังให้เด็ก เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 50,000                  50,000                   50,000                   เด็กนักเรียนมี เด็กได้รับความรู้ จาก กองการศึกษา

ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีนิสัยรักการอ่าน ต าบลบ้านปล้องต้ังแต่ระดับอนุบาล นิสัยรักการอ่าน การอ่านมากข้ึน

1 ถึงช้ันประถมศึกษา เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80

105 ทุนการศึกษาส าหรับการให้ความ  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย จัดสรรทุนการศึกษา ต่อเน่ืองและ 35,000 70,000 105,000 นักเรียนท่ีผ่านการ นักเรียนท่ีผ่าน กองการศึกษา

ช่วยเหลือนักเรียน ส าหรับทุนการศึกษา  เพ่ิมเติม ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยม พิจารณาตามหลัก หลักเกณฑ์การ

ศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษา เกณฑ์ได้รับทุน การ คัดเลือกได้รับทุนการศึกษา

ตอนปลายหรือเทียบเท่า  ศึกษาร้อยละ 100

106 โครงการอบรมสัมมนา การจัดระบบประกัน เพ่ือส่งเสริมการประกันคุณภาพ ครูอนุบาล โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 35,000 35,000 35000 โรงเรียนฯ/มีระบบ ครูสามารถท ารายงาน กองการศึกษา

คุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภายในและประเมินคุณภาพ ต าบลบ้านปล้อง ประกันคุณภาพ การประเมินตนเองตาม 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามกฎกระทรวง ภายใน/ภายนอก มีประสิทธิภาพ ระบบฐานข้อมูลฯ

การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

107 โครงการอบรมสัมมนา การจัดระบบประกัน เพ่ือส่งเสริมการประกันคุณภาพ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล 15,000 15,000 15000 โรงเรียนฯ/มีระบบ ครูสามารถท ารายงาน กองการศึกษา

คุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษาปฐมวัยของ ภายในและประเมินคุณภาพ บ้านปล้อง ครูอนุบาล โรงเรียนอนุบาล ประกันคุณภาพ การประเมินตนเองตาม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามกฎกระทรวง ภายใน/ภายนอก เทศบาลต าบลบ้านปล้อง มีประสิทธิภาพ ระบบฐานข้อมูลฯ

การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

รวม 5,992,550 6,441,800 8,031,450 8,038,500 8,298,150

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และนันทนาการ
4.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 124

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาและ เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชน ส่งเสริมการเล่นกีฬาและการ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชนมีสุขภาพ ประชาชนได้มีสุขภาพ กองการศึกษา

การออกก าลังกาย มีร่างกายแข็งแรง /ไร้พุง ออกก าลังกายต่าง ๆ ร่างกายแข็งแรงข้ึน ร่างกายท่ีแข็งแรง
ร้อยละ 80

๒ โครงการส่งเสริมกิจกรรมการ -เพ่ือเป็นการส่งเสริม 1. การส่งเสริมการออกก าลังกายโดย 30,000 30,000 30,000 จัดกิจกรรมส่ง -มีกิจกรรมนันทนา กองการศึกษา
นันทนาการของคนในชุมชน กิจกรรมการนันทนาการ กิจกรรมการเต้นแอโรบิค  เสริมนันทนาการ การภายในชุมชน

ของคนในชุมชน จ านวน  6  หมู่บ้าน ในปีงบประมาณ
2. สนับสนุนกลุ่มดนตรีพ้ืนเมือง 40,000 40,000 น้ันๆ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองแต่งกาย 
ดนตรี ฯลฯ 

๓ โครงการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม - เพ่ือเป็นการด าเนินงาน 1.ประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุและ 30,000 30,000 30,000 เทศบาลด าเนิน  -มีการจัดกิจกรรม ส านักปลัด
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ตามกิจกรรมท่ีส่งเสริม ผู้ทรงคุณประโยชน์ต่อชุมชน การจัดกิจกรรม ภายในชุมชน และ

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 2.ประเพณีส าคัญๆ ต่างๆทางพระ 50,000 50,000 50,000 ตามประเพณี กองการศึกษา 
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน พุทธศาสนา ท้องถ่ิน

๔ อุดหนุนงบประมาณในการจัดการ  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ - อุดหนุนให้แก่ศูนย์เครือข่ายการ 20,000 20,000 20,000 ศูนย์เครือข่ายการ ประชาชนได้รับ กองการศึกษา 
แข่งขันกีฬาและการออกก าลังกาย ประชาชนได้ได้ออกก าลัง ศึกษาต าบลปล้อง ในการจัดการแข่ง ศึกษาต าบลปล้อง ประโยชน์จากโครง
ให้แก่ศูนย์เครือข่ายการศึกษาต าบล กาย ขันกีฬาเช่ือมความสัมพันธ์ ด าเนินการตาม การท่ีได้วางไว้
ปล้อง โครงการท่ีเสนอ

5 โครงการจัดงานประเพณีท้องถ่ิน - เพ่ือเป็นการด าเนินงาน จัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆตาม 220,000 220,000 220,000 จัดกิจกรรมส่ง -มีกิจกรรมสืบสาน กองการศึกษา 
ตามกิจกรรมท่ีส่งเสริม วัตถุประสงค์  ประกอบด้วย เสริมประเพณี ประเพณีท้องถ่ินภาย
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 1.งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ท้องถ่ินตามปีงบ ในชุมชน
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 2.งานประเพณีสงกรานต์ ประมาณ

3.งานประเพณีลอยกระทง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน    (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลบ้านปล้อง     อ าเภอเทิง     จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และนันทนาการ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๖ อุดหนุนงบประมาณในการด าเนิน - เพ่ือเป็นการด าเนินงาน 1.การบวชภาคฤดูร้อน 350,000 350,000 350,000 จัดกิจกรรมส่ง -มีกิจกรรมสืบสาน กองการศึกษา 

กิจกรรมให้แก่สภาวัฒนธรรมระดับ ตามกิจกรรมท่ีส่งเสริม 2.สรงน้ าพระธาตุจอมทอง เสริมประเพณี ประเพณีท้องถ่ินภาย
ต าบล ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 3.บวงสรวงเจ้าพ่อหอทอง ท้องถ่ินตามปีงบ ในชุมชน

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 4.โครงการบวชป่าชุมชน ประมาณ
5.โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
ไหว้ผีขุนน้ า
6.จัดงานประเพณีสรงน้ าพระสงฆ์

7 อุดหนุนงบประมาณในการด าเนิน - เพ่ือเป็นการด าเนินงาน 7.ประเพณีสรงน้ าพระธาตุบรมธาตุ จัดกิจกรรมส่ง -มีกิจกรรมสืบสาน กองการศึกษา 
กิจกรรมให้แก่สภาวัฒนธรรมระดับ ตามกิจกรรมท่ีส่งเสริม เจดีย์ศรีรัชมงคลบพิธ เสริมประเพณี ประเพณีท้องถ่ินภาย
ต าบล  (ต่อ) ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 8.โครงการส่งเสริมศึกษาธรรมะ ท้องถ่ินตามปีงบ ในชุมชน

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 9.โครงการก่อสร้างและฟ้ืนฟูศาล ประมาณ
เจ้าพ่อขุนปล้อง
10.โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ

8 โครงการส่งเสริมด้านพระพุทธ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน ด าเนินการให้ความรู้ประชาชนด้าน 30,000 30,000 30,000 พระพุทธศาสนา ประชาชนปฏิบัติตน กองการศึกษา
ศาสนาของเทศบาลต าบล มีคุณธรรมจริยธรรม พระพุทธศาสนา  ตามโครงการ ได้รับการ ตามหลักพระพุทธ
บ้านปล้อง ปฏิบัติตามหลักธรรม ธรรมะให้แก่ประชาชน ท านุบ ารุง ศาสนาได้อย่างถูกต้อง

ทางพระพุทธศาสนา
10 อุดหนุนวัดพระธาตุดอยตุง เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์ พุทธศาสนิกขนชาวเชียงราย กลุ่มพลัง 10,000         10,000        10,000         10,000         10,000         พุทธศาสนิกชน ได้อนุรักษ์ประเพณี กองการศึกษา 

ตามโครงการสืบสานประเพณี ประเพณีวัฒนธรรม มวลชนทุกสาขา และกลุ่มผู้เกิดปีกุน ได้สืบสาน วัฒนธรรมด้านศาสนา
นมัสการและสรงน้ าพระธาตุดอยตุง ด้านศาสนา เพ่ือพัฒนา ท้ังในประเทศและต่างประเทศ อนุรักษ์ประเพณี ได้พัฒนาคุณธรรมและ
ประจ าปี  2563 -2565 คุณธรรมและจริยธรรม วัฒนธรรมอันดี จริยธรรมอย่างย่ังยืน

12 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญทาง เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก  -จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา 2,000           2,000           2,000           เด็กนักเรียนร้อยละ เด็กนักเรียนสามารถ กองการศึกษา
พระพุทธศาสนาให้แก่ศูนย์พัฒนา นักเรียนเห็นความส าคัญ  -จัดกิจกรรมวันวิสาชบูชา 100 ให้ความส าคัญ น าหลักธรรมค าสอน
เด็กเล็กเทศบาลฯ ทางพระพุทธศาสนา  -วันเข้าพรรษา ทางพระพุทธศาสนา ไปใช้ในชีวิตประจ า

13 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญทาง เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก  -จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา 2,000           2,000           2,000           นักเรียนร้อยละ 100 เด็กนักเรียนสามารถ กองการศึกษา
พระพุทธศาสนาให้แก่โรงเรียน นักเรียนเห็นความส าคัญ  -จัดกิจกรรมวันวิสาชบูชา เห็นความส าคัญของวัน น าหลักธรรมค าสอน
อนุบาลเทศบาลฯ ทางพระพุทธศาสนา  -วันเข้าพรรษา ส าคัญพระพุทธศาสนา ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และนันทนาการ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาล เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบล อุดหนุนงบฯ อุดหนุนงบประมาณ กองการศึกษา

ต าบลปล้อง ในการด าเนินงาน ปล้อง เพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ ไม่เกินร้อยละ เพ่ือด าเนินการตาม
ของกิจกรรม ประกอบด้วย ท่ีก าหนด กิจกรรมท่ีว่างไว้
1.โครงการจัดงานต๋ามฮีต  โตยฮอย 40,000 40,000 40,000
ย้อนรอย  อ่างขุนปล้อง
2.โครงการอบรมประชาชนโดยใช้ 30,000 30,000 30,000
หลักพระพุทธศาสนาในการด ารง
ชีวิต
3.โครงการงานประเพณีสรงน้ า 7,000 7,000 7,000
พระธาตุจอมทอง
4.โครงการงานประเพณีสรงน้ า 2,000 2,000 2,000
พระสงฆ์ ,โครงการบรรชาภาคฤดูร้อน
5.โครงการสวดมนต์ข้ามปี 2,000 2,000 2,000
6.โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา 50,000 50,000 50,000
เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ

๑๕ โครงการส่งเสริมด้านกีฬาระดับ - เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ 1.จัดการแข่งขันกีฬาระดับต าบล 100,000      100,000      100,000      มีการสนับสนุน ประชาชนได้รับ กองการศึกษา 
ต าบล เทศบาลต าบลบ้านปล้อง ประชาชนได้ได้ออก 2.จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาประจ าหมู่บ้าน 30,000         30,000         30,000         กิจกรรมการออก ประโยชน์จากโครง

ก าลังกาย 3.จัดอบรมสัมมนาด้านการกีฬา 40,000         40,000         40,000         ก าลังกายในเขต การท่ีได้วางไว้
4. จัดหาเคร่ืองออกก าลังกายกลาง เทศบาล
แจ้ง ประจ าหมู่บ้าน (หมู่ท่ี ร้อยละ 80
3,4,5,7 ,10 และ หมู่ท่ี 11) 
หมู่ละ  100,000 บาท
5.จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกายอเนก 100,000      100,000      100,000      
ประสงค์ เทศบาลต าบลบ้านปล้อง

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
16 โครงการจัดงานวันรัฐพิธี เพ่ือให้เด็กเห็นความ  -จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 3,000           3,000           3,000           เด็กนักเรียนร้อยละ เด็กนักเรียนตระหนักถึง กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ ส าคัญของงานรัฐพิธี  -จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 100เข้าร่วมงานรัฐพิธี ความส าคัญของงานรัฐพิธี

17 โครงการจัดงานวันรัฐพิธี เพ่ือให้เด็กเห็นความ  -จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 3,000           3,000           3,000           เด็กนักเรียนร้อยละ เด็กนักเรียนตระหนักถึง กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ ส าคัญของงานรัฐพิธี  -จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 100เข้าร่วมงานรัฐพิธี ความส าคัญของงานรัฐพิธี

18 โครงการลานกิจกรรมออกก าลังกาย เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน จัดหาลานกิจกรรมพร้อมจัดซ้ือเคร่ือง 30,000         30,000         30,000         ประชาชนมีสุข ประชาชนมีสุขภาพดี กองการศึกษา
พร้อมเคร่ืองออกก าลังกาย ออกก าลังกาย ออกก าลังกาย  หมู่ท่ี  3 ภาพแข็งแรง
หมู่ท่ี  3 ร้อยละ 60

19 โครงการจัดหาเคร่ืองออกก าลังกาย เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย  หมู่ท่ี  4 20,000         20,000         20,000         ประชาชนมีสุข ประชาชนมีสุขภาพดี กองการศึกษา
เพ่ือสุขภาพ   หมู่ท่ี  4 ออกก าลังกาย ภาพแข็งแรง

ร้อยละ 60
20 โครงการลานออกก าลังกาย เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน ก่อสร้างลานออกก าลังกายพร้อม 20,000         20,000         20,000         ประชาชนมีสถาน ประชาชนมีสุขภาพดี กองการศึกษา

พร้อมอุปกรณ์  บริเวณศาลา ออกก าลังกาย อุปกรณ์ออกก าลังกาย ท่ีออกก าลังกาย ปราศจากโรคภัย
อเนกประสงค์  หมู่ท่ี  4 ร้อยละ 60

21 โครงการจัดหาเคร่ืองออกก าลังกาย เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย 20,000         20,000         20,000         ประชาชนมีสุข ประชาชนมีสุขภาพดี กองการศึกษา
บริเวณลานอเนกประสงค์  หมู่ท่ี  5 ออกก าลังกาย หมู่ท่ี  5 ภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย

ร้อยละ 60
22 โครงการจัดหาเคร่ืองออกก าลังกาย เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย  หมู่ท่ี  7 20,000         20,000         20,000         ประชาชนมีสุข ประชาชนมีสุขภาพดี กองการศึกษา

  หมู่ท่ี 7 ออกก าลังกาย ภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย
ร้อยละ 60

23 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน ส่งเสริมการออกก าลังกายให้แก่ 30,000         30,000         30,000         ประชาชนมีสุข ประชาชนมีสุขภาพดี กองการศึกษา
ในชุมชน ออกก าลังกาย ประชาชน จ านวน  6  หมู่บ้าน ภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย
หมู่ท่ี  3,4,5,,7 ,10 และหมู่ท่ี  11 ร้อยละ 60

24 โครงการจัดหาเคร่ืองออกก าลังกาย เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย  หมู่ท่ี  10 20,000         20,000         20,000         ประชาชนมีสุข ประชาชนมีสุขภาพดี กองการศึกษา
หมู่ท่ี 10 ออกก าลังกาย ภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย

ร้อยละ 60

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และนันทนาการ
4.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 128

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
25 โครงการจัดหาเคร่ืองออกก าลังกาย เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย  หมู่ท่ี  11 20,000         20,000         20,000         ประชาชนมีสุข ประชาชนมีสุขภาพดี กองการศึกษา

หมู่ท่ี 11 ออกก าลังกาย ภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย
ร้อยละ 60

26 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญ เพ่ือจัดกิจกรรมวันส าคัญ จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา 1,000           1,000           1,000           จัดกิจกรรมวัน เด็กนักเรียนเห็นความ กองการศึกษา
ทางพระพุทธศาสนา ทางพระพุทธศาสนา และวันวิสาขบูชา ส าคัญทางพระ ส าคัญวันส าคัญ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯโรงเรียนอนุบาลฯ พุทธศาสนา ทางพุทธศานา

27 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของ เพ่ืออนุรักษ์ดนตรีพ้ืนเมือง เด็กนักเรียนในโรงเรียนอนุบาล 5,000          5,000           5,000           5,000           จัดกิจกรรม เด็กนักเรียนได้ร่วม กองการศึกษา
เด็กอนุบาล ฯ ให้คงอยู่ ปีละ  1   คร้ัง อนุรักษ์และรักษา
กิจกรรมดนตรีพ้ืนเมืองฯลฯ ดนตรีพ้ืนเมืองให้คงอยู่

28 โครงการกีฬาหนูน้อยเกมส์ เพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬา นักเรียนโรงเรียนอนุบาล 20,000         20,000         20,000         จัดการแข่งขัน เด็กนักเรียนมีสุขภาพ กองการศึกษา
ให้แก่เด็กนักเรียน ไม่น้อยกว่า 30 คน ปีละ 1 คร้ัง ร่างกายท่ีแข็งแรง

ปราศจากโรคภัย
29 โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬา เพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬา เด็กเยาวชนและประชาชนในเขต 80,000         80,000         80,000         จัดการแข่งขัน ประชาชนมีสุขภาพ กองการศึกษา

และออกก าลังกาย เพ่ือให้มีสุขภาพร่างกาย เทศบาลต าบลบ้านปล้อง ปีละ 1 คร้ัง ร่างกายท่ีแข็งแรง
แข็งแรง จ านวน 6 หมู่บ้าน ปราศจากโรคภัย

30 โครงการจัดงานประเพณี เพ่ืออนุรักษ์และสืบสาน จัดงานประเพณีลอยกระทง     100,000      100,000      100,000      100,000      จัดกิจกรรม ได้อนุรักษ์และสืบสาน กองการศึกษา
ลอยกระทง ประเพณีวัฒนธรรม ปีละ  1  คร้ัง ปีละ  1  คร้ัง ประเพณีวัฒนธรรม

ท่ีดีงาม ท่ีดีงามของท้องถ่ิน
31 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เพ่ืออนุรักษ์และสืบสาน จัดงานประเพณีสงกรานต์ 5,000           5,000          5,000           5,000           5,000           จัดกิจกรรม ได้อนุรักษ์และสืบสาน กองการศึกษา

ประเพณีวัฒนธรรม ปีละ  1  คร้ัง ปีละ  1  คร้ัง ประเพณีวัฒนธรรม
ท่ีดีงาม ท่ีดีงามของท้องถ่ิน

32 อุดหนุนโรงเรียนบ้านปล้องใต้ เพ่ือพัฒนาทักษะทาง นักเรียนและเยาวชนในเขต 70,000         70,000         70,000         อุดหนุนไม่เกิน เด็กมีทักษะทาง กองการศึกษา
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ด้านกีฬา บริการของเทศบาลต าบล ร้อยละท่ีก าหนด ด้านกีฬา
เช่ือมความสัมพันธ์โรงเรียนบ้าน บ้านปล้อง  และนักเรียนในต าบล
ปล้องใต้  และศูนย์เครือข่าย ปล้องและต าบลหนองแรด
การศึกษาต าบลปล้องหนองแรด

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
33 อุดหนุนโรงเรียนบ้านปล้องตลาด เพ่ือพัฒนาทักษะทาง นักเรียนและเยาวชนในเขต 70,000         70,000        70,000         70,000         70,000         อุดหนุนไม่เกิน เด็กมีทักษะทาง กองการศึกษา

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ด้านกีฬา บริการของเทศบาลต าบล ร้อยละท่ีก าหนด ด้านกีฬา
เช่ือมความสัมพันธ์โรงเรียนบ้าน บ้านปล้อง  และนักเรียนในต าบล
ปล้องตลาด  และศูนย์เครือข่าย ปล้องและต าบลหนองแรด
การศึกษาต าบลปล้องหนองแรด

34 โครงการจัดงานประเพณี เพ่ืออนุรักษ์และสืบสาน จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 30,000         30,000        30,000         30,000         30,000         จัดกิจกรรม ได้อนุรักษ์และสืบสาน กองการศึกษา
แห่เทียนพรรษา ประเพณีวัฒนธรรม (ปีละ 1 คร้ัง) ปีละ  1  คร้ัง ประเพณีวัฒนธรรม

ท่ีดีงาม ท่ีดีงามของท้องถ่ิน
35 โครงการส่งเสริมด้าน เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป 30,000         30,000        30,000         30,000         30,000         จัดกิจกรรม ได้อนุรักษ์และสืบสาน กองการศึกษา

พระพุทธศาสนาของเทศบาล ความเข้าใจในหลักธรรม ปีละ  1  คร้ัง ประเพณีวัฒนธรรม
ต าบลบ้านปล้อง ของพระพุทธศาสนา ท่ีดีงามของท้องถ่ิน

36 โครงการอบรมประชาชนโดย เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป 7,000           7,000           7,000           จัดกิจกรรม ได้อนุรักษ์และสืบสาน กองการศึกษา
ใช้หลักพระพุทธศาสนา ความเข้าใจในหลักธรรม ปีละ  1  คร้ัง ประเพณีวัฒนธรรม
ในการด ารงชีวิต ของพระพุทธศาสนา ท่ีดีงามของท้องถ่ิน

37 โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียน เพ่ือส่งเสริมประเพณี จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 1,000           1,000           1,000           จัดกิจกรรม เด็กนักเรียนให้ความ กองการศึกษา
เข้าพรรษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัฒนธรรมทางพุทธศาสนา ถวายวัดในเขตเทศบาล ปีละ  1  คร้ัง ส าคัญทางพระพุทธ

38 โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้า เพ่ือส่งเสริมประเพณี จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 1,000           1,000           1,000           จัดกิจกรรม เด็กนักเรียนให้ความ กองการศึกษา
พรรษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ วัฒนธรรมทางพุทธศาสนา ถวายวัดในเขตเทศบาล ปีละ  1  คร้ัง ส าคัญทางพระพุทธ

39 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เพ่ือเสริมสร้างความ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาให้แก่ 5,000           5,000           5,000           จัดการแข่งขัน เกิดความสามัคคี กองการศึกษา
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สามัคคีให้แก่เด็กนักเรียน เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีละ 1 คร้ัง สุขภาพแข็งแรง

40 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เพ่ือเสริมสร้างความ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาให้แก่ 10,000        10,000         10,000         10,000         จัดการแข่งขัน เกิดความสามัคคี กองการศึกษา
เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล สามัคคีให้แก่เด็กนักเรียน เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฯ ปีละ 1 คร้ัง สุขภาพ
เทศบาลฯ ร่างกายแข็งแรง

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และนันทนาการ
4.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 130

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
41 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาล เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาล 40,000         40,000        40,000 40,000 40,000 อุดหนุนตาม อุดหนุนงบประมาณ กองการศึกษา

ต าบลบ้านปล้อง  ตามโครงการ ในการด าเนินงาน ต าบลบ้านปล้อง  ตามโครงการ ท่ีขอรับการสนับ เพ่ือด าเนินการตาม
ต๋ามฮีด  โตยฮอย  ย้อนรอย ต๋ามฮีด  โตยฮอย  ย้อนรอย สนุนงบประมาณ กิจกรรมท่ีวางไว้
อ่างขุนปล้อง อ่างขุนปล้อง

42 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาล เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาล 30,000         30,000        30,000 30,000 30,000 อุดหนุนตาม อุดหนุนงบประมาณ กองการศึกษา
ต าบลบ้านปล้อง  ตามโครงการ ในการด าเนินงาน ต าบลบ้านปล้อง  ตามโครงการ ท่ีขอรับการสนับ เพ่ือด าเนินการตาม
อบรมประชาชนโดยใช้หลัก อบรมประชาชนโดยใช้หลัก สนุนงบประมาณ กิจกรรมท่ีวางไว้
พระพุทธศาสนาในการด ารงชีวิต พระพุทธศาสนาในการด ารงชีวิต

43 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาล เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาล 7000 7,000          7,000 7,000 7,000 อุดหนุนตาม อุดหนุนงบประมาณ กองการศึกษา
ต าบลบ้านปล้อง  ตามโครงการ ในการด าเนินงาน ต าบลบ้านปล้อง  ตามโครงการ ท่ีขอรับการสนับ เพ่ือด าเนินการตาม
ประเพณีสรงน้ าพระธาตุจอมทอง ประเพณีสรงน้ าพระธาตุจอมทอง สนุนงบประมาณ กิจกรรมท่ีวางไว้

44 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาล เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาล 7,000           7,000          7,000 7,000 7,000 อุดหนุนตาม อุดหนุนงบประมาณ กองการศึกษา
ต าบลบ้านปล้อง  ตามโครงการ ในการด าเนินงาน ต าบลบ้านปล้อง  ตามโครงการ ท่ีขอรับการสนับ เพ่ือด าเนินการตาม
งานประเพณีสรงน้ าพระสงฆ์ งานประเพณีสรงน้ าพระสงฆ์ สนุนงบประมาณ กิจกรรมท่ีวางไว้

45 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาล เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาล 30,000         30,000        30,000 30,000 30,000 อุดหนุนตาม อุดหนุนงบประมาณ กองการศึกษา
ต าบลบ้านปล้อง  ตามโครงการ ในการด าเนินงาน ต าบลบ้านปล้อง  ตามโครงการ ท่ีขอรับการสนับ เพ่ือด าเนินการตาม
บรรพชาภาคฤดูร้อน บรรพชาภาคฤดูร้อน สนุนงบประมาณ กิจกรรมท่ีวางไว้

46 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาล เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาล 10,000         10,000        10,000 10,000 10,000 อุดหนุนตาม อุดหนุนงบประมาณ กองการศึกษา
ต าบลบ้านปล้อง  ตามโครงการ ในการด าเนินงาน ต าบลบ้านปล้อง  ตามโครงการ ท่ีขอรับการสนับ เพ่ือด าเนินการตาม
ส่งเสริมประเพณีสลากภัต ส่งเสริมประเพณีสลากภัต สนุนงบประมาณ กิจกรรมท่ีวางไว้

47 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาล เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาล 40,000 40,000 40,000 อุดหนุนตาม อุดหนุนงบประมาณ กองการศึกษา
ต าบลบ้านปล้อง  ตามโครงการ ในการด าเนินงาน ต าบลบ้านปล้อง  ตามโครงการ ท่ีขอรับการสนับ เพ่ือด าเนินการตาม
จัดงานประเพณีลอยกระทง จัดงานประเพณีลอยกระทง สนุนงบประมาณ กิจกรรมท่ีวางไว้

รวม 349,000       464,000      2,010,000    2,050,000    2,050,000    

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และนันทนาการ
4.3  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 131

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดงานพิธีและรัฐพิธีต่าง ๆ เพ่ือจัดกิจกรรมงานพิธี จัดงานพิธีและรัฐพิธีต่าง ๆ เช่น 50,000 50,000 50,000 200,000 200,000 จัดกิจกรรม ประชาชนได้ตระหนัก ส านักปลัด

และรัฐพิธีต่าง ๆ งานพิธีเฉลิมพระชนพรรษาพระบาท ตามโครงการ ถึงความส าคัญของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จ งานพิธีและรัฐพิธี
พระบรมราชินีนาถ  และงานพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ  งานวันปิยะ
มหาราช ฯลฯ

2 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง อ าเภอเทิง เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ โครงการจัดงานพระราชพิธีและ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 อุดหนุนงบฯ อุดหนุนงบประมาณ ส านักปลัด
จังหวัดเชียงราย ตามโครงการ ในการด าเนินงาน งานรัฐพิธี ตามท่ีขอรับ เพ่ือด าเนินการตาม
จัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี ระดับอ าเภอ ร้อยละ 100 กิจกรรมท่ีวางไว้

3 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ โครงการงานประเพณี 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 อุดหนุนงบฯ อุดหนุนงบประมาณ ส านักปลัด
อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ในการด าเนินงาน อ าเภอและจังหวัด ตามท่ีขอรับ เพ่ือด าเนินการตาม
ตามโครงการงานประเพณีของ ระดับอ าเภอ ร้อยละ 100 กิจกรรมท่ีวางไว้
อ าเภอและจังหวัด

รวม 90,000         90,000        90,000         240,000      240,000      

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน    (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลบ้านปล้อง     อ าเภอเทิง     จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และนันทนาการ
4.4 แผนงานงบกลาง 132

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย จัดสรรทุนการศึกษา ต่อเน่ืองและเพ่ิม 330,000 330,000 330,000 330,000 333,000 นักศึกษาท่ีผ่าน นิสิต นักศึกษา กองการศึกษา

ส าหรับทุนการศึกษา  เติมรวมจ านวน 40 ทุน การพิจารณา ท่ีผ่านหลักเกณฑ์การ

ตามหลักเกณฑ์ คัดเลือก

รวม 330,000       330,000    330,000       330,000       330,000    

….

0

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน    (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลบ้านปล้อง     อ าเภอเทิง     จังหวัดเชียงราย



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 133
5.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา -เพ่ือพัฒนาและเสริม - จัดฝึกอบรม และศึกษาดูงาน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เทศบาลมี บุคลากรของเทศบาล ส านักปลัด

ดูงาน สร้างความรู้และประสบ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนัก ผลการปฏิบัติงาน มีความรู้และประสบ
การณ์ในการให้บริการ งานลูกจ้างและประชาชน ร้อยละ ๖๐ ข้ึนไป การณ์สามารถน ามา

ปรับใช้ในหน้าท่ีได้
2 โครงการท้องถ่ินไทยใสสะอาด เพ่ือพัฒนาคุณธรรมและ ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ระบบการตรวจ การท างานเกิดความ ส านักปลัด

จริยธรรมในการ และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ สอบมีประสิทธิ โปร่งใส ตรวจสอบได้
ปฏิบัติราชการ ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมือง ภาพมากย่ิงข้ึน

ท่ีดี ฯ ร้อยละ 8๐  
3 โครงการจัดท าแผนท่ี  แผนท่ีภาษี  -เพ่ือเป็นการพัฒนาการ ด าเนินการตามโครงการจัดท าแผนท่ี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 พัฒนาระบบ การจัดเก็บรายได้ของ กองคลัง

และทะเบียนทรัพย์สิน จัดเก็บภาษีท้องถ่ินให้มี แผนท่ีภาษี  และทะเบียนทรัพย์สิน แผนท่ีภาษีของ เทศบาลมีประสิทธิ
ประสิทธิภาพ เทศบาล ภาพมากข้ึน

๔ โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือเพ่ิม -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน - จัดฝึกอบรม บุคลากรทุกระดับใน 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 บุคลากรผ่านการ สามารถเพ่ิมประสิทธิ 1 ส านัก
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การท างานของบุคลากร  การปฏิบัติงาน อบรมเพ่ิมความรู้ ภาพในการท างานทุก 5 กอง

ในองค์กร อย่างน้อยปีละ 1 ระดับของบุคลากร เทศบาลต าบล
หลักสูตร บ้านปล้อง

๕ โครงการด าเนินการปรับปรุง / -เพ่ือปรับปรุงระบบผัง ด าเนินการตามแผนแม่บทท่ีได้มีการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการด าเนินการ พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล กองช่าง
 แก้ไขปัญหาการจัดท าผังเมืองใน เมืองตามท่ีได้มีการศึกษา จัดท าผังเมืองเทศบาลไว้ ตามท่ีผังเมืองวาง มีการวางรูปแบบท่ี
เขตเทศบาลต าบลบ้านปล้อง และการเสนอรายงาน มาตรการไว้ เป็นระบบตามท่ีผัง

๖ โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม  -เพ่ือสร้างจิตส านึกท่ีดีให้ จัดกิจกรรมตามโครงการฯ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จัดกิจกรรมเก่ียว เป็นการสร้างจิต ส านักปลัด
ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กับบุคลากรของเทศบาล กับโครงการ ส านึกท่ีดีและประ
พนักงานเทศบาล พนักงานครู และประชาชน  ปีละ 1 คร้ัง ชาชนในการร่วม
ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง ฯลฯ รณรงค์การป้องกัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลบ้านปล้อง     อ าเภอเทิง     จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ส าหรับ เพ่ือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ซ่อมแซมอย่าง ครุภัณฑ์พร้อมใช้ ทุกส านัก/กอง

ส านักงาน ส านักงานให้อยู่ในสภาพ ให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน น้อยปีละ 1 คร้ัง งานเพ่ือการบริการ
ท่ีพร้อมใช้งาน อย่างน้อยปีละ  1  คร้ัง ประชาชนผู้มาติดต่อ

ราชการ 
8 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบ 900,000 1,000,000 1,100,000 1,200,000 1,300,000 จ่ายประโยชน์ พนักงาน/ข้าราชการ ทุกส านัก/กอง

เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ในการปฏิบัติราชการของ แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทน ตอบแทนอ่ืนเป็น มีขวัญและก าลังใจ
ส่วนท้องถ่ิน  พนักงานและข้าราชการ คณะกรรมการประเมินผลงาน กรณีพิเศษปีละ ในการปฏิบัติงาน

ฯลฯ คณะกรรมการเจ้าหน้าท่ีด าเนิน 1  คร้ัง เพ่ือการบริการ
การสอบ ฯลฯ ประชาชน

9 โครงการจัดการเลือกต้ังท้องถ่ิน  / -เพ่ือจัดการเลือกต้ัง - ด าเนินงานในส่วนท่ีเก่ียวข้องตาม 100,000 350,000 500,000 500,000 300,000 จัดการเลือกต้ัง ด าเนินการบรรลุวัตถุ ส านักปลัด
การท าประชามติชุมชน ผู้บริหาร/สมาชิกสภา ระเบียบและหนังสือส่ังการ ตามรูปแบบกฎ ประสงค์ท่ีได้ต้ังไว้ 

และท าประชามติชุมชน หมายจัดต้ัง อปท.
10 โครงการจัดเวทีประชุมประชาคม -เพ่ือเป็นการศึกษาศักย - จัดเวทีประชุมประชาคม และการ 30,000 30,000 30,000 30000 30000 ให้ได้มาซ่ึง แผน การจัดท าแผนพัฒนา ส านักปลัด

ภาพของชุมชนถึงการ ประชุมต่างๆ ในเขตเทศบาล พัฒนาชุมชน ชุมชน และแผนพัฒ
พัฒนาท้องถ่ิน แผนพัฒนาท้องถ่ิน นาท้องถ่ิน 

11 ค่าใช้จ่ายการพัฒนาจัดเก็บรายได้ เพ่ือพัฒนาจัดเก็บรายได้ จัดกิจกรรมตามโครงการการจัดท าแผนท่ี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 พัฒนาระบบแผนท่ี การจัดเก็บรายได้ของ กองคลัง
และการจัดท าแผนท่ีภาษี และการจัดท าแผนท่ีภาษี ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ภาษีของเทศบาล เทศบาลมีประสิทธิภาพ
เทศบาลต าบลบ้านปล้อง ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน

12 โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี เพ่ือให้บริการแก่ประชาชน ด าเนินกิจกรรมบริการประชาชนนอก 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จัดกิจกรรมปีละ ประชาชนได้รับบริการ ส านักปลัด
ต่าง ๆนอกสถานท่ีเพ่ือให้ สถานท่ี 1 คร้ัง ด้านต่าง ๆจากเทศบาล
ได้รับความสะดวกรวดเร็ว

13 โครงการจัดท าการประเมินผลทาง เพ่ือด าเนินการส ารวจ เพ่ือด าเนินการส ารวจความคิดเห็น 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จัดกิจกรรมปีละ ประชาชนได้แสดง ส านักปลัด
วิชาการ ความคิดเห็นหรือการท า หรือการจัดท าประชุมวิจารณ์ 1 คร้ัง ความคิดเห็นเพ่ือพัฒนา

ประชุมวิจารณ์ฯ ชุมชน
14 โครงการจัดงานวันเทศบาล เพ่ือเป็นการด าเนินกิจกรรม จัดนิทรรศการวันเทศบาล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปีละ 1 คร้ัง ประชาชนได้มีส่วนร่วม ส านักปลัด

ของท้องถ่ิน ในกิจกรรม

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับพ.ร.บ จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับพ.ร.บ.ข้อมูล 20,000 20,000 20,000 อบรมปีละ1คร้ัง ผู้เข้ารับการอบรมมี ส านักปลัด
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ .ข้อมูลข่าวสารของทาง ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540 ความรู้ความเข้าใจ
พ.ศ.  2540 ราชการ พ.ศ.  2540 ผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า  30  คน เก่ียวกับพ.ร.บ.ข้อมูล

ข่าวสารฯ
16 โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี เพ่ิมประสิทธิภาพในการ ประชาชนผู้ประกอบการค้า 5,000 5,000 5,000 ออกบริการนอก จัดเก็บภาษี และค่า กองคลัง

จัดเก็บรายได้ สถานบริการต่างๆ ในเขตเทศบาล สถานท่ีปีละ 1 คร้ัง ธรรมเนียมได้อย่างท่ัวถึง

ต าบลบ้านปล้อง
17 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและ ปรับปรุงแผนท่ีแม่บท จัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน 20,000 20,000 20,000 จัดท าแผนท่ีภาษีและ เทศบาลมีรายได้เพ่ิมข้ึน กองคลัง

ทะเบียนทรัพย์สิน แผนท่ีกายภาพ ท่ีสามารถน าทรัพย์สินให้ครอบคลุมพ้ืนท่ี ทะเบียนทรัพย์สิน มีระบบการจัดเก็บภาษี
มาพัฒนางานแผนท่ีภาษี เทศบาลต าบลบ้านปล้อง ครอบคลุมในปี ท่ีแน่นอน  ถูกต้อง
และทะเบียนทรัพย์สิน 2563 - 2565 และเป็นธรรม

18 โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ  ทักษะ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12,000 12,000 12,000 อบรมปีละ  1  คร้ัง เพ่ิมทักษะ  ความรู้ กองคลัง
ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา ความรู้ความสามารถ 30  คน ความสามารถ  ประสบ
เทศบาล  พนักงานเทศบาล ประสบการณ์  ของคณะผู้ การณ์  ของคณะผู้บริหาร

พนักงานจ้าง  และผู้น าชุมชน บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
ส าหรับการบริหารและการจัดหา พนักงานจ้าง  ผู้น าชุมชน พนักงานจ้าง และผู้น า
พัสดุภายใต้  พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง ฯลฯ ชุมชนฯลฯ
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.
2560  ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560

19 โครงการปรับปรุงรถโดยสารเอนก เพ่ือปรับปรุงให้รถโดยสาร ปรับปรุงรถโดยสารเอนกประสงค์  400,000 400,000 400,000 ปรับปุรงจ านวน รถโดยสารอเนกประสงค์ ส านักปลัด
ประสงค์  จ านวน  1  คัน อเนกประสงค์มีสภาพพร้อม จ านวน  1  คัน  ทะเบียน 1  คัน มีสถาพร้อมใช้งานอยู่

ใช้งานอยู่ตลอดเวลา  40-0211 เชียงราย ตลอดเวลา

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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5.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง บ ารุงรักษาและปรับปรุง บ ารุงรักษาและปรับปรุง 50,000 50,000 50,000 จ านวน 4 คร้ัง/ปี บ ารุงรักษาและปรับปรุง ส านักปลัด

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

21 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ เพ่ือเป็นการอ านวยการให้ศูนย์ อุดหนุนงบประมาณในการด าเนิน 10,000                10,000              10,000               อุดหนุนตามท่ีขอ มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ส านักปลัด

ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ กิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ รับการสนับสนุน ช่วยเหลือประชาชนท่ีมี

ส่วนท้องถ่ินระดับอ าเภอ อ าเภอเทิง ประชาชน เป็นไปอย่างมี ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ปีละ 1 คร้ัง ประสิทธิภาพพร้อมกับการ

จังหวัดเชียงราย ประสิทธิภาพ ส่วนท้องถ่ินระดับอ าเภอ อ าเภอเทิง บริหารลักษณะบูรณาการร่วมกัน

22 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง -เพ่ือเป็นการอุดหนุน โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรม 5,000 5,000 5,000 อุดหนุนตามท่ีขอ อุดหนุนงบประมาณ ส านักปลัด

อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย งบประมาณในการด าเนิน การหมู่บ้าน ฯลฯ รับการสนับสนุน เพ่ือด าเนินการตาม

งาน ระดับอ าเภอ ปีละ 1 คร้ัง กิจกรรมท่ีวางไว้ 

23 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี -เพ่ือเป็นการอุดหนุน อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี 5,000 5,000 5,000 อุดหนุนตามท่ีขอ อุดหนุนงบประมาณ ส านักปลัด

อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย งบประมาณในการด าเนิน อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย รับการสนับสนุน เพ่ือด าเนินการตาม

โครงการเน่ืองในวันแม่แห่งชาติ โครงการเน่ืองในวันแม่แห่งชาติ ปีละ 1 คร้ัง กิจกรรมท่ีวางไว้ 

ประจ าปี พ.ศ. 2561 - 2565 ประจ าปี พ.ศ. 2561 - 2565

24 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี -เพ่ือเป็นการอุดหนุน อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี 7,000 7,000 7,000 อุดหนุนตามท่ีขอ อุดหนุนงบประมาณ ส านักปลัด

อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย งบประมาณในการด าเนิน อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย รับการสนับสนุน เพ่ือด าเนินการตาม

โครงการวันสตรีสากล โครงการวันสตรีสากล ปีละ 1 คร้ัง กิจกรรมท่ีวางไว้ 

ประจ าปี พ.ศ. 2561 - 2565 ประจ าปี พ.ศ. 2561 - 2565

25 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ โครงการงานรัฐพิธี 15,000 15,000 15,000 อุดหนุนงบฯ อุดหนุนงบประมาณ ส านักปลัด

อ าเภอเทิงโครงการตามโครงการ ในการด าเนินงาน และงานราชพิธี ตามท่ีขอรับ เพ่ือด าเนินการตาม

งานรัฐพิธี และงานราชพิธี ระดับอ าเภอ ร้อยละ 100 กิจกรรมท่ีวางไว้

26 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ โครงการจัดงานประเพณี 25,000 25,000 25,000 อุดหนุนงบฯ อุดหนุนงบประมาณ ส านักปลัด

อ าเภอเทิงตามโครงการจัดงาน ในการด าเนินงาน อ าเภอและจังหวัด ตามท่ีขอรับ เพ่ือด าเนินการตาม

ประเพณีอ าเภอและจังหวัด ระดับอ าเภอ ร้อยละ 100 กิจกรรมท่ีวางไว้

27 โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ  ทักษะ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 80,000                100,000            100,000             อบรมปีละ  1  คร้ัง เพ่ิมทักษะ  ความรู้ ส านักปลัด

งานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ความรู้ความสามารถ 30  คน ความสามารถ  ประสบ

พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ประสบการณ์  ของคณะผู้ การณ์  ของคณะผู้บริหาร

ลูกจ้างและพนักงานจ้าง เทศบาลต าบล บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล

บ้านปล้อง อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย พนักงานเทศบาล ฯลฯ พนักงานเทศบาล ฯลฯ

รวม 1,860,000 2,210,000 3,114,000 3,204,000 3,104,000

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
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5.2 แผนงานงบกลาง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพ่ือสมทบกองทุน เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สมทบเงิน พนักงานมีขวัญและ ส านักปลัด

ประกันสังคม พนักงานจ้าง  ตามอัตราท่ีทางราชการ ประกันสังคม ก าลังใจในการ
ก าหนด ตามระเบียบฯ ปฏิบัติงาน

3 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ เพ่ือสมทบกองทุน สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 400,000 400,000 400,000 500,000 500,000 ข้าราชการมีขวัญ สร้างขวัญและ ส านักปลัด
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) บ าเหน็จบ านาญ ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  และก าลังใจในการ ก าลังใจให้แก่

ปฏิบัติงานร้อยละ100 ผู้เกษียนอายุราชการ
4 เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ เพ่ือสมทบเงินช่วยเหลือ สมทบเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ 90,000 90,000        90,000       95,000        100,000    สมทบเงินเพ่ือช่วยค่า สร้างขวัญและก าลังใจ ส านักปลัด

(ชคบ.) ให้แก่ข้าราชการบ านาญ (ชคบ.) ครองชีพร้อยละ 100 ให้แก่ผู้รับบ านาญ
5 เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า ค่าบ าเหน็จบ านาญ เงินบ าเหน็จให้แก่ลูกจ้างประจ า 37,000 37,000 37,000 200,000 250,000 จ่ายค่าบ าเหน็จ สร้างขวัญและ ส านักปลัด

บ านาญร้อยละ100 ก าลังใจให้แก่ผู้รับบ านาญ

6 เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่าย เพ่ือสมทบเงินช่วยเหลือ เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่าย 980,000 980,000 980,000 980,000 980,000 สมทบปีละ 1 คร้ัง สมทบเงินช่วยเหลือ ส านักปลัด
เฉพาะการประปา งบประมาณรายจ่าย เฉพาะการประปา งบประมาณรายจ่าย

เฉพาะการประปา เฉพาะการประปา
8 เงินบ ารุงสันนิบาตเทศบาล เงินบ ารุงสันนิบาต เงินบ ารุงสันนิบาตเทศบาล 40,000 43,000 44,000 45,000 45,000 บ ารุงสันนิบาตเทศบาล เงินบ ารุงสันนิบาตเทศบาล ส านักปลัด

แห่งประเทศไทย เทศบาลแห่งประเทศไทย แห่งประเทศไทย ปีละ 1 คร้ัง แห่งประเทศไทย
9 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพ่ือคุ้มครองแก่ลูกจ้าง สบทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี 5,000 5,000 5,000 สบทบเงินกองทุนเงิน สร้างขวัญและ ส านักปลัด

ท่ีประสบอันตรายเจ็บป่วย ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดย ทดแทน ร้อยละ 100 ก าลังใจให้แก่ลูกจ้าง
ตายหรือสูญหายอันเน่ือง ประมาณท้ังปี
มาจากการท างานให้
แก่นายจ้าง

10 เงินช่วยพิเศษ เงินช่วยเหลือพิเศษให้กับ เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษให้กับ 50,000 100,000 100,000 จ่ายเงินช่วยเหลือ สร้างขวัญและก าลังใจ ส านักปลัด
พนักงานส่วนต าบล ผู้รับ พนักงาน และเจ้าหน้าท่ี หรือผู้มี พิเศษไห้กับผู้มีสิทธิ ให้แก่พนักงานและ
บ านาญ ลูกจ้างและพนักงาน สิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ ได้รับเงิน ร้อยละ 100
จ้างถึงแก่ความตาย

รวม 1,647,000 1,650,000 1,706,000 2,025,000 2,080,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลบ้านปล้อง     อ าเภอเทิง     จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
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5.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย เพ่ือส่งเสริมประชาธิปไตย จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จัดกิจกรรมปีละ 1 คร้ัง ส่งเสริมประชาธิปไตย ส านักปลัด

ประชาธิปไตย

2 โครงการให้ความรู้เก่ียวกับผล เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับ จัดกิจกรรมตามโครงการให้ความรู้ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จัดโครงการปีละ 1 คร้ัง ความรู้เก่ียวกับ ส านักปลัด

ประโยชน์ทับซ้อน ผลประโยชน์ทับซ้อน เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผลประโยชน์ทับซ้อน

3 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จัดกิจกรรมปีละ 1 คร้ัง ส่งเสริมคุณธรรมและ ส านักปลัด

จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต จริยธรรมในการป้องกัน และจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต จริยธรรมในการป้องกัน

การทุจริต การทุจริต

4 .โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ ส านักปลัด
จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต จริยธรรมในการป้องกัน พนักงานเทศบาล  พนักงานครู กว่าร้อยละ 60 ได้รับ ความรู้เร่ืองคุณธรรมและ

การทุจริต พนักงานจ้าง และประชาชนท่ัวไป ฯลฯ ความรู้เพ่ิมมากข้ึน จริยธรรมการป้องกันการทุจริต
5 โครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า เพ่ือให้ผู้สูงอายุด ารงชีวิต จัดกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุ 100,000 100,000 100,000 ผู้สูงอายุจ านวน ผู้สุงอายุมีสุขภาพใจ ส านักปลัด

ชราอย่างมีศักด์ิศรี อยู่ในสังคมได้อย่าง จ านวนไม่น้อยกว่า  120 คน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 กายท่ีดีและมีความสุข
มีความสุข มีความสุข สุขภาพดี

6 โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี ผู้สูงอายุ  อสม. ผู้น าชุมชน และ 28,000 28,000 28,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี ส านักปลัด
เทศบาลต าบลบ้านปล้อง ท้ังร่างกายและจิตใจ ผู้สูงอายุ ประชาชนท่ัวไปจ านวน  120 คน ไม่น้อยกว่าร้อยละ สุขภาพดีท้ังร่างกาย

มีความรู้ในการส่งเสริม  70 มีสุขภาพดี และจิตใจ
สุขภาพของตนเอง

7 โครงการฝึกอบรมและสาธิต เพ่ือส่งเสริมครัวเรือนผลิตน้ า กลุ่มพัฒนาสตรีในเขตเทศบาล 30,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ ครัวเรือนผลิตน้ ายาไว้ ส านักปลัด
การผลิตน้ ายาอเนกประสงค์ ยาอเนกประสงค์ไว้ใช้เอง จ านวน 3 รุ่น ๆละ 30 คน น้อยกว่าร้อยละ 50 ใช้เอง
ทต.บ้านปล้อง ในครัวเรือน รวม  90  คน มีน้ ายาฯไว้ใช้เอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลบ้านปล้อง     อ าเภอเทิง     จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
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5.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการท าบายศรีและจัด เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ภูมิ กลุ่มพัฒนาสตรีในเขตเทศบาล 30,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ส านักปลัด
ดอกไม้เทศบาลต าบล ปัญญาท้องถ่ิน และประชาชนท่ัวไป รวม 60  คน น้อยกว่าร้อยละ 50 มีความรู้เร่ืองการท า
บ้านปล้อง มีความรู้เร่ืองการท า บายศรีและการ

บายศรีและจัดดอกไม้ จัดดอกไม้
9 โครงการฝึกอบรมและสาธิต เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็น ผู้สูงอายุ  กลุ่มพัฒนาสตรี 20,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ส านักปลัด

การผลิตและส่งเสริมการ ความส าคัญและอนุรักษ์ภูมิ ประชาชนท่ัวไป ฯลฯ  น้อยกว่าร้อยละ 60 มีความรู้เร่ืองการ
ใช้สมุนไพรในครัวเรือน ปัญญาการใช้ประโยชน์จาก รวม  120  คน อนุรักษ์ภูมิปัญญา ใช้ประโยชน์จาก

สมุนไพร การใช้ประโยชน์จาก สมุนไพร
สมุนไพร

10 โครงการร้อยใจรักษ์ เพ่ืออบรมให้ความรู้ด้าน ผู้เข้าอบรมจ านวนไม่น้อยกว่า 60,000 60,000 60,000 อบรมจ านวน  1  คร้ัง ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ส านักปลัด
เศรษฐกิจพอเพียง 20  คน ได้รับความรู้ด้าน

ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลและเขตพ้ืนท่ี เศรษฐกิจพอเพียง
รับผิดชอบในเขตเทศบาล

11 โครงการท้องถ่ินไทยใสสะอาด เพ่ือก าหนดแนวทางและ ผู้เข้าอบรม ผู้บริหารท้องถ่ิน 10,000 10,000 10,000 อบรมจ านวน 1 คร้ัง สามารถป้องกัน แก้ไข ส านักปลัด

มาตรการในการป้องกัน สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานเทศบาล และลดปัญหาทุจริต

และปราบปรามทุจริต ลูกจ้าง เทศบาลต าบลบ้านปล้อง คอร์รัปช่ันท่ีเกิดข้ึนใน

คอร์รัปช่ันท่ีเกิดข้ึนใน องค์กรปกครองส่วน

องค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ิน

ท้องถ่ิน

12 โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี เพ่ือรับทราบถึงปัญหา ออกพบปะประชาชนในเขตเทศบาลต าบล 10,000 10,000 10,000 ออกพบปะประชาชนใน ทราบถึงความต้องการ ส านักปลัด

ความต้องการของ บ้านปล้องทุกหมู่บ้านอย่ างใกล้ชิด เขตเทศบาลทุกหมู่บ้าน และปัญหาของ

ประชาชนอย่ างแท้จริง และท่ัวถึง ประชาชนมากข้ึน

รวม 40,000 40,000 348,000 268,000 268,000

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
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5.4  แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินบ ารุงรักษาและปรับปรุง บ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน 150,000 150,000 150,000 จ านวน 4 คร้ัง/ปี บ ารุงรักษาและปรับปรุง กองการศึกษา
และส่ิงก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายใน ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง และส่ิงก่อสร้าง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

การซ่อมแซมอาคารเรียน

2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบ 900,000 1,000,000 1,100,000 1,200,000 1,300,000 จ่ายประโยชน์ พนักงาน/ข้าราชการ กองการศึกษา
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ในการปฏิบัติราชการของ แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทน ตอบแทนอ่ืนเป็น มีขวัญและก าลังใจ
ส่วนท้องถ่ิน  พนักงานและข้าราชการ คณะกรรมการประเมินผลงาน กรณีพิเศษปีละ ในการปฏิบัติงาน

ฯลฯ คณะกรรมการเจ้าหน้าท่ีด าเนิน 1  คร้ัง เพ่ือการบริการ
การสอบ ฯลฯ ประชาชน

รวม 900,000 1,000,000 1,250,000 1,350,000 1,450,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลบ้านปล้อง     อ าเภอเทิง     จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
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5.5 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ 100,000 100,000 100,000 จ านวน 4 คร้ัง/ปี บ ารุงรักษาและปรับปรุง กองช่าง
และส่ิงก่อสร้าง และปรับปรุงท่ีดินและ ส่ิงก่อสร้างของเทศบาล ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ส่ิงก่อสร้าง

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้อง เพ่ือซ๋อมแซมห้องประชุม ปรับปรุงซ่อมแซมผ้าเพดาน  ผนังห้อง 100,000 100,000 100,000 ซ่อมแซมปีละ มีห้องประชุมท่ีเหมาะ กองช่าง
ประชุมสภาเทศบาล เพ่ือใช้รองรับประชาชน พร้อมทาสี  หรือตามแบบท่ีเทศบาล 1 คร้ัง แก่การประชุม/อบรม
อาคารส านักงานเทศบาลต าบล ท่ีมาประชุม/อบรม ต าบลบ้านปล้องก าหนด
บ้านปล้อง

3 โครงการปรับปรุง:ซ่อมแซม เพือปรับปรุงซ่อมแซม ซ่อมท าสีกระบะด้ัมพ์ - พร้อมโครงและ 80,000 80,000 80000 ปรับปรุง รถขนชยะมีสภาพร้อม กองสาธารณสุข
รถขยะทะเบียน81-0570  รถขยะเทศบาลทะเบียน  หัวเก๋งรถ MITSUBISHI 6 ล้อสีเหลือง ซ่อมแซม ใช้งานได้ดีข้ึน
เชียงราย 81-0570  เชียงราย ฯลฯ จ านวน 1 คัน

ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
รวม 0 0 280,000 280,000 280,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลบ้านปล้อง     อ าเภอเทิง     จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
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5.6  แผนงานอุตสาหกรรม

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตาม เป็นหลักประกันในกรณี สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 20,000 30,000 50,000 ชดเชยค่างานก่อสร้าง มีหลักประกันท่ีม่ันคง กองช่าง
สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) ท่ีราคาวัสดุก่อสร้าง ใช้กับสัญญาจ้างก่อสร้าง รวมถึง ตามสัญญาแบบปรับ ในกรณีท่ีราคาวัสดุก่อ

ส าคัญๆ เกิดการเปล่ียน การปรับปรุง ซ่อมแซม ส่ิงก่อสร้าง ราคาได้  (ค่าK) สร้างส าคัญต่าง ๆ เกิด
แปลงราคาในลักษณะ ทดแทนของเดิมท้ังหมด การเปล่ียนแปลงฯลฯ
เพ่ิมข้ึนและลดลงในอนาคต

2 ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะ เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ จ่ายค่าตอบแทนตามค าส่ังท่ีได้รับ 120,000 500,000 500,000 ตามจ านวนโครงการ บุคคลหรือคณะกรรม กองช่าง
กรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซ้ือ ให้กับบุคคลหรือคณะ การแต่งต้ังไม่เกินอัตราท่ีก าหนด ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การผู้รับผิดชอบการ
จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ กรรมการผู้รับผิดชอบการ จัดซ้ือจัดจ้างมีขวัญและ
ภาครัฐ จัดซ้ือจัดจ้างและการ ก าลังใจในการ

บริหารงานพัสดุภาครัฐ ปฏิบัติงาน
3 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบ 900,000 1,000,000 1,100,000 1,200,000 1,300,000 จ่ายประโยชน์ พนักงาน/ข้าราชการ กองช่าง

เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ในการปฏิบัติราชการของ แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทน ตอบแทนอ่ืนเป็น มีขวัญและก าลังใจ
ส่วนท้องถ่ิน  พนักงานและข้าราชการ คณะกรรมการประเมินผลงาน กรณีพิเศษปีละ ในการปฏิบัติงาน

ฯลฯ คณะกรรมการเจ้าหน้าท่ีด าเนิน 1  คร้ัง เพ่ือการบริการ
การสอบ ฯลฯ ประชาชน

รวม 900,000 1,000,000 1,240,000 1,730,000 1,850,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลบ้านปล้อง     อ าเภอเทิง     จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 143
5.7  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน บ ารุงรักษาและปรับปรุง บ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน 150,000 150,000 150,000 จ านวน 4 คร้ัง/ปี บ ารุงรักษาและปรับปรุง งานป้องกันฯ
และส่ิงก่อสร้าง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง และส่ิงก่อสร้าง ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบ 900,000 1,000,000 1,100,000 1,200,000 1,300,000 จ่ายประโยชน์ พนักงาน/ข้าราชการ งานป้องกัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ในการปฏิบัติราชการของ แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบแทน ตอบแทนอ่ืนเป็น มีขวัญและก าลังใจ
ส่วนท้องถ่ิน  พนักงานและข้าราชการ คณะกรรมการประเมินผลงาน กรณีพิเศษปีละ ในการปฏิบัติงาน

ฯลฯ คณะกรรมการเจ้าหน้าท่ีด าเนิน 1  คร้ัง เพ่ือการบริการ
การสอบ ฯลฯ ประชาชน

รวม 900,000 1,000,000 1,250,000 1,350,000 1,450,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลบ้านปล้อง     อ าเภอเทิง     จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน  
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความม่ันคงของประชาชน 144
6.๑ แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการศึกษาและจัดท าน  า  -เพ่ือเป็นอนุรักษ์ทรัพยา 1.1  โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ชุม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สนับสนุนกิจกรรม -กิจกรรมการ ส านักปลัด

ปุ๋ยหมักชีวภาพ พร้อมเคร่ืองพ่น กรธรรมชาติและส่ิงแวด ชนปล้องตลาด (หน้าบ้าน น่ามอง) ของชุมชนในการ อนุรักษ์ธรรมชาติ
ล้อม แบบมีส่วนร่วมของ ด าเนินงาน และส่ิงแวดล้อม
ประชาชน 1.2 จัดท าน  าปุ๋ยหมักชีวภาพ พร้อม 20,000 20,000 20,000 20,000

เคร่ืองพ่น
๒ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร  -เพ่ือเป็นการสร้างความ ด าเนินงานในส่วนท่ีเก่ียวข้อง โดยชุม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ป่าไม้มีความอุดม -กิจกรรมการ ส านักปลัด 

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ตระหนัก และปลูกจิต ชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ สมบูรณ์เพ่ิมข้ึน อนุรักษ์ธรรมชาติ
ส านึกถึงปัญหาหมอกควัน อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู และป้องกัน เช่น ปลูก ร้อยละ 60 และส่ิงแวดล้อม

ป่าทดแทน  การรักษาแหล่งต้นน  า 
การใช้สารสกัดชีวภาพแทนการใช้สาร
เคมี

3 โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ป่าชุมชนหมู่ท่ี  10  10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ป่าไม้มีความอุดม มีป่าชุมชนท่ีอุดม ส านักปลัด
หมู่ท่ี  10 สภาพป่าชุมชน จ านวน  700 ไร่ สมบูรณ์เพ่ิมข้ึน สมบูรณ์ กองสาธารณสุข

ร้อยละ 60
4 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพ่ือสนองพระราชด าริด้าน จัดท าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 30,000 30,000 30,000 หมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน เข้า เกิดการรวมกลุ่มท า ส านักปลัด

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ มามีส่วนร่วมในการ กิจกรรมตามแนว 
ในพื นท่ี ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลและเขตพื นท่ี เรียนรู้และร่วมอนุรักษ์ พระราชด าริฯ และ

รับผิดชอบในเขตเทศบาล ทรัพยากรท้องถ่ิน มีการดูแลรักษา
ทรัพยากรในชุมชน

5 โครงการ อปท.ต้นแบบจัดการน  า เพ่ือให้มีการบริหารจัดการน  า ด าเนินโครงการอปท.ต้นแบบจัดการน  า 120,000 120,000 120,000 ธนาคารน  าใต้ดิน แก้ไขปัญหาขาด ส านักปลัด

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ท่ีดีตามหลักเศรษฐกิจ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แคลนน  าในพื นท่ี
(ธนาคารน  าใต้ดิน) พอเพียง (ธนาคารน  าใต้ดิน)

ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลและเขตพื นท่ี
รับผิดชอบในเขตเทศบาล

รวม 130,000 150,000 300,000 300,000 300,000

เทศบาลต าบลบ้านปล้อง     อ าเภอเทิง     จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน  
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความม่ันคงของประชาชน 145
6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการรักน  า  รักป่า  รักแผ่นดิน เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา ด าเนินกิจกรรมตามโครงการรักน  า  รักป่า 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ลดการเกิดปัญหา ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม ส านักปลัด

การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อมในชุมชน รักแผ่นดิน ด้านส่ิงแวดล้อม ลดลง กองสาธารณสุข
ร้อยละ  70

2 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา ด าเนินกิจกรรมตามโครงการแก้ไขปัญหา 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปีละ  1  ครั ง มีมาตรการป้องกันและ งานป้องกัน
ยาเสพติด ยาเสพติด แก้ไขปัญหายาเสพติด ส านักปลัดฯ

3 โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ เพ่ือลดการแพร่ระบาดของ จ านวนผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 90 คน 10,000 10,000 10,000 อบรมปีละ 1 ครั ง ลดการแพร่ระบาดของ งานป้องกัน
ยาเสพติดและการรณรงค์ป้องกัน ยาเสพติดกลุ่มเด็ก เยาวชน ยาเสพติดกลุ่มเด็ก ส านักปลัดฯ
ยาเสพติดในชุมชน เยาวชน

4 โครงการร้อยใจรักษ์ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา ด าเนินโครงการร้อยใจรักษ์ 40,000 40,000 40,000 ปีละ  1  ครั ง มีมาตรการป้องกันและ งานป้องกัน
(การประยุกต์ใช้แนวพระราชด าริ) ยาเสพติด (การประยุกต์ใช้แนวพระราชด าริ) แก้ไขปัญหายาเสพติด ส านักปลัดฯ

รวม 60,000 60,000 110,000 110,000 110,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลบ้านปล้อง     อ าเภอเทิง     จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน  
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความม่ันคงของประชาชน 146
6.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการปรับปรุงการบริหารจัดการ -เพ่ือเป็นการปรับปรุง 2.1 การบริหารจัดการการก าจัด 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 บริหารจัดการตาม -กิจกรรมการ ส านักปลัด 

ด้านขยะมูลฝอยในชุมชน สภาพการด าเนินงานใน ขยะของเทศบาล อ านาจหน้าท่ีของ อนุรักษ์ธรรมชาติ กองช่าง
ส่วนท่ีเก่ียวข้องต่างๆ 2.2 ปรับปรุงครุภัณฑ์รถกระเช้า 200,000 200,000 200,000      เทศบาล ต่อการ และส่ิงแวดล้อม
ตลอดจนเคร่ืองไม้เคร่ือง  จ านวน 1 คัน ก าจัดปัญหาขยะ
มือ ท่ีใช้ในการปฏิบัติ ในชุมชน

2 โครงการจัดการส่ิงแวดล้อมและ เพ่ือดูแลส่ิงแวดล้อม ปลูกป่า/บวชป่า  จัดฝึกอบรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปลูกป่าอย่างน้อย ชุมชนสะอาดและ ส านักปลัด
ขยะในชุมชน ในชุมชน  และเพ่ือ ให้ความรู้  ศึกษาดูงาน  จัดต้ัง ปีละ 1 คร้ัง น่าอยู่  การก าจัด กองสาธารณสุข
หมู่ท่ี 3,4,5,7,10  และ 11 ให้ชุมชนจัดการขยะ ธนาคารขยะในชุมชน อบรมและศึกษา ขยะถูกวิธี  และ

อย่างถูกวิธี การคัดแยกขยะ  และการรีไซเคิลขยะ ดูงานปีละ 1 คร้ัง ปริมาณขยะลดลง
ให้แก่ประชาชนหมู่ท่ี 3,4,5,7,10
และ 11

3 โครงการขยะและการ เพ่ือให้ความรู้การก าจัดขยะ จัดการขยะและส่ิงแวดล้อม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนได้รับความ ประชาชนได้รับความรู้ ส านักปลัด
จัดการส่ิงแวดล้อม  อย่างถูกวิธี  และการ หมู่ท่ี 3,4,5,7,10  และ 11 รู้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 เร่ืองขยะและการจัด กองสาธารณสุข
หมู่ท่ี 3,4,5,7,10  และ 11 จัดการส่ิงแวดล้อม การส่ิงแวดล้อม

4 โครงการจัดการขยะโดยครัวเรือน เพ่ือให้ความรู้การก าจัดขยะ ส่งเสริมการจัดการขยะโดยครัวเรือน 10,000 10,000 10,000 10,000 ขยะลดปริมาณลง คัดแยกขยะได้ถูกวิธี ส านักปลัด
อย่างถูกวิธี ร้อยละ 60 ชุมชนสะอาดและ กองสาธารณสุข

น่าอยู่
5 โครงการจัดซ้ือถังขยะเพ่ือบริการ เพ่ือบริหารการจัดการขยะ จัดซ้ือถังขยะเพ่ือบริการประชาชน 60,000 60,000 ปัญหาขยะลดลง ชุมชนสะอาด ปราศจาก ส านักปลัด

ประชาชน ของประชาชน จ านวน  6  หมู่บ้าน  เพ่ือคัดแยกขยะ ร้อยละ 60 ขยะปัญหาด้านส่ิงแวด กองสาธารณสุข
ล้อมลดลง

6 โครงการปรับปรุงบ่อขยะ  -เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา ปรับปรุงบ่อขยะให้ได้มาตรฐาน 100,000 100,000 100,000 100,000 ด าเนินการปรับปรุง มีบ่อขยะท่ีได้มาตรฐาน ส านักปลัด
และโครงการขุดบ่อขยะ ขยะ เช่น  การปูผ้ายางรองรับการซึมของน้ า ปีละ 1 คร้ัง ต่อการท้ิงขยะในพ้ืนท่ี กองสาธารณสุข

 -เพ่ือป้องกันปัญหามลพิษ การก่อสร้างท่อระบายน้ า  
จากขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลบ้านปล้อง     อ าเภอเทิง     จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการบริหารจัดการขยะ เพ่ือบริหารจัดการขยะ เพ่ือบริหารจัดการขยะ 20,000 20,000 20,000 20,000 จัดหาอย่างน้อย มีวัสดุครุภัณฑ์ กองสาธารณสุข

เทศบาลต าบลบ้านปล้อง เทศบาลต าบลบ้านปล้อง หมู่ท่ี  3,4,5,,7 ,10  และหมู่ท่ี  11 ปีละ  1  คร้ัง ครบครันและพร้อม
จัดฝึกอบรม , ป้ายประชาสัมพันธ์ฯลฯ

8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะ เพ่ือความเป็นระเบียบ ปรับปรุงเกาะกลางถนน เช่น การดูแล 50,000 50,000 50,000 เกาะกลางถนน สร้างความเป็นระเบียบ กองช่าง
กลางถนน เรียบร้อยและสวยงามของ รักษาและปลูกดอกไม้ ไม้ดอก ในพ้ืนท่ีเทศบาล เรียบร้อยและสวยงาม

เกาะกลางถนน ไม้ประดับ เกาะกลาง ถนน และ ของเกาะกลางถนน
ดูแลรดน้ าตลอดระยะเวลา ฯลฯ

9 อุดหนุนกลุ่มผู้ใช้น้ าต าบลปล้อง เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าสะอาด อุดหนุนกลุ่มผู้ใช้น้ าต าบลปล้อง 40,000 40,000 อุดหนุนปีละ ประชาชนมีน้ าสะอาดเพ่ือ กองประปา
อุปโภค บริโภค เพ่ือดูแล บ ารุงรักษาระบบส่งน  า 1 คร้ัง อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ ต าบลปล้อง อย่างเพียงพอ

รวม 530,000 520,000 710,000 610,000 750,000

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนิน 1.โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อ านวยความ ได้มีการป้องกันอุบัติ ส านักปลัด

ในช่วงเทศกาล กิจกรรมตามโครงการ ในช่วงเทศกาลส้ินปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สะดวกแก่ผู้เดิน เหตุต่างๆ ท่ีอาจเกิด (งานป้องกัน 
2.โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ทาง ข้ึนในช่วงเทศกาล และบรรเทาฯ)
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ ส าคัญ

๒ โครงการพัฒนาศักยภาพอาสา - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนิน 1.โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 พัฒนาคุณภาพ มีการด าเนินกิจการ ส านักปลัด
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กิจกรรมตามโครงการ  และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของ ของอาสาสมัครฯ ต่างๆ เพ่ือประโยชน์ (งานป้องกัน 
(อปพร.) เทศบาลต าบลบ้านปล้อง สมาชิก อปพร.  และจัดต้ังอปรพร.ใหม่ (อปพร.) ต่อประชาชน และบรรเทาฯ)

2.โครงการป้องกันและบรรเทา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
สาธารณภัยต่างๆ
3.การปรับปรุงและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000
เคร่ืองไม้เคร่ืองมือ พาหนะต่างๆ ท่ีใช้
ในกิจกรรมของ อปพร. และงานบรร
เทาสาธารณภัย

3 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพ่ือช่วยเหลือประชาชน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆเช่น 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ผู้ประสบภัยได้รับ ช่วยเหลือประชาชน ส านักปลัด
ธรรมชาติและสาธารณภัยต่าง ๆ ท่ีได้รับความเดือดร้อน อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ฯลฯ การช่วยเหลือ ได้อย่างทันท่วงทีและ (งานป้องกัน 
เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัยฯลฯ อย่างทันท่วงที ทันต่อสถานการณ์ และบรรเทาฯ)

4 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือการป้องกันและแก้ไข ทุกหมู่บ้าน ได้รับการแก้ไขป้องกัน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้รับ ประชาชนมีความ ส านักปลัด
ของศูนย์ป้องกันและบรรเทา ปัญหาสาธารณภัยต่างๆ และบรรเทาความเดือดร้อนของ การช่วยเหลือ ปลอดภัยต่อชีวิตและ (งานป้องกัน 
สาธารณภัยเทศบาลต าบลบ้านปล้อง และการบริหารงานตาม ประชาชนท่ีเกิดจากสาธารณภัยต่างๆ อย่างทันท่วงที ทรัพย์สิน และบรรเทาฯ)

อ านาจหน้าท่ี และได้รับการบริการท่ีดี
๕ โครงการเฝ้าระวัง และป้องกันแก้ไข - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนิน 1.โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมาย 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ลดปัญหาท่ีอาจ ได้มีการป้องกัน/ ส านักปลัด

ปัญหา จากปัญหาภัยต่างๆท่ีจะเข้า กิจกรรมตามโครงการ ต้องโทษ ด้านอาชญากรรม การละ จะเกิดข้ึน หรือ แก้ไขปัญหาภัยต่างๆ (งานป้องกัน 
มาในชุมชน เมิด สิทธิคุ้มครองผู้บริโภค ฯลฯ สามารถน าไปสู่ ท่ีอาจเกิดข้ึนในชุมชน และบรรเทาฯ)

2.โครงการส่งเสริมกิจการลูกเสือ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 การพิสูจน์หา
ชาวบ้าน ความจริง
3.จัดท าป้ายต่างๆ ติดต้ังในพ้ืนท่ี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการจัดท าเคร่ืองหมายจราจร เพ่ือจัดท าเคร่ืองหมาย จัดท าเคร่ืองหมายจราจรจุดบริเวณ 10,000          10,000          10,000          10,000         10,000           การเกิดอุบัติเหตุ ลดการเกิดอุบัติเหตุ ส านักปลัด

หมู่ท่ี  3 จราจรเพ่ิมความปลอดภัย หน้าบ้านพ่อหลวงพล  น้ าเย็น ในพ้ืนท่ีลดลง ในพ้ืนท่ี (งานป้องกัน 
ให้แก่ประชาชน จุดหน้าโรงเรียนบ้านปล้องใต้ ร้อยละ  80 และบรรเทาฯ)

และตลาดสดปล้องใต้  ฯลฯ
7 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน เพ่ือฝึกซ้อมแผนป้องกัน ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา 20,000          20,000          20,000          20,000         20,000           ฝึกซ้อมแผนฯ ประชาชนได้รับการ ส านักปลัด

และบรรเทาสาธารณภัย และบรรเทาสาธารณภัย สาธารณภัย เช่นแผนอัคคีภัย ปีละ  1  คร้ัง ช่วยเหลืออย่างทัน (งานป้องกัน 
แผ่นดินไหว  วาตภัย ฯลฯ ท่วงที และบรรเทาฯ)

๘ โครงการปรับปรุงรถดับเพลิง เพ่ือปรับปรุงรถดับเพลิง ปรับปรุงรถดับเพลิง  จ านวน 2 คัน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปรับปรุงปีละ รถดับเพลิงมีสภาพ ส านักปลัด
ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ปีละ  1  คร้ัง 1 คร้ัง เหมาะแก่การใช้งาน งานป้องกันฯ

เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ี
๙ โครงการปรับปรุงรถขยะ เพ่ือปรับปรุงรถขยะ ปรับปรุงรถขยะ  จ านวน  2  คัน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปรับปรุงปีละ รถบรรทุกขยะ ส านักปลัด

ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ปีละ  1  คร้ัง 1 คร้ัง มีสภาพพร้อมใช้งาน งานป้องกันฯ
อยู่ตลอดเวลา

๑๐ โครงการปรับปรุงรถบรรทุกน้ า เพ่ือปรับปรุงรถบรรทุกน้ า ปรับปรุงรถบรรทุกน้ าขนาด 6,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปรับปรุงปีละ รถบรรทุกน้ า ส านักปลัด
ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ลิตร  ปีละ  1  คร้ัง 1 คร้ัง มีสภาพพร้อมใช้งาน งานป้องกันฯ

อยู่ตลอดเวลา
๑๑ โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม เพ่ือให้อาคารและพ้ืนท่ี ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารดับเพลิง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารและพ้ืนท่ีโดย ส านักปลัด

อาคารดับเพลิงและพ้ืนท่ีโดยรอบ โดยรอบมีสภาพท่ีเหมาะ และพ้ืนท่ีโดยรอบ  ปีละ  1  คร้ัง ปีละ 1 คร้ัง รอบมีสภาพท่ีเอ้ือต่อ งานป้องกันฯ
เทศบาลต าบลบ้านปล้อง สมแก่การปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน

12 จัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทยุ เพ่ือแจ้งข่าวสารด้าน ประกอบด้วยตัวเคร่ือง แท่นชาร์ท 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จัดซ้ือปีละ ประชาชนได้รับ ส านักปลัด
ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ สาธารณภัยต่าง ๆให้แก่ แบตเตอร่ี 1 ก้อน เสายาง เหล็กพับ 1  คร้ัง ข่าวสารอย่างท่ัวถึง งานป้องกันฯ

ประชาชนอย่างทันท่วงที จ านวน  10  เคร่ือง/ปี
13 โครงการจัดซ้ือถังน้ าส าหรับ เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน จัดซ้ือถังน้ าส าหรับหมู่บ้าน  จ านวน 100,000       100,000        100,000        100,000       100,000         ประชาชนได้รับ แก้ไขปัญหาการขาด ส านักปลัด

หมู่บ้าน ฤดูแล้ง 6  หมู่บ้าน  ถังขนาดไม่น้อยว่า  ได้รับการช่วยเหลือ แคลนน้ าให้แก่ งานป้องกันฯ
2,000  ลิตร ร้อยละ 80 ประชาชน

14 โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกัน เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถ จ านวนผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 200,000 200,000 200,000 อบรมจ านวน  1  คร้ัง มีความรู้ความสามารถ งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือ 60  คน ในการปฏิบัติงานช่วย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 - ทางราชการในการช่วยเหลือ เหลือทางราชการในการ
2565 ทต.บ้านปล้อง อ.เทิง จ.ชร. ผู้ประสบภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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15 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์เพ่ือใช้ในการ เพ่ือป้องกันการเกิดอัคคีภัย จัดช้ืออุปกรณ์ดับเพลิง  เช่น  หัวฉีด 100,000       100,000        100,000        100,000       100,000         ประชาชนได้รับ ประชาชนได้รับ ส านักปลัด

ดับเพลิง ในพ้ืนท่ี สายยางดับเพลิง  ถังน้ ายาเคมี ฯลฯ ความปลอดภัย ความปลอดภัยต่อการ งานป้องกันฯ
ร้อยละ 80 เกิดอัคคีภัยในพ้ืนท่ี

16 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย เพ่ือความปลอดภัย จัดซ้ืออุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย  เช่น 100,000       100,000        100,000        100,000       100,000         ประชาชนได้รับ ประชาชนได้รับ ส านักปลัด
ในชีวิตและทรัพย์สิน เปลยกผู้ป่วย  เวชภัณฑ์ต่างๆ ความปลอดภัย การช่วยเหลืออย่าง งานป้องกันฯ

เคร่ืองมือกู้ชีพกู้ภัย ฯลฯ ร้อยละ 80 ทันท่วงที
17 โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์พร้อม เพ่ือใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ี จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์พร้อมเคร่ืองแต่งกาย 20,000          20,000          20,000          20,000         20,000           การปฏิบัติงาน ช่วยเหลือประชาชน ส านักปลัด

เคร่ืองแต่งกายของเจ้าหน้าท่ีผู้ เพ่ือช่วยเหลือประชาชน ของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกัน มีประสิทธิภาพ ได้อย่างทันท่วงทีและ งานป้องกันฯ
ปฏิบัติงานด้านป้องกันและ ท่ีได้รับความเดือดร้อน และบรรเทาสาธารณภัย ร้อยละ 80 ทันต่อสถานการณ์
บรรเทาสาธารณภัย

18 โครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้า เพ่ือเพ่ิมความรู้ในการ เจ้าพนักงานท่ีปฏิบัติงานด้านการป้องกัน 20,000          20,000          20,000          20,000         20,000           เจ้าพนักงานปฏิบัติ สามารถช่วยเหลือ ส านักปลัด
พนักงานท่ีปฏิบัติงานด้านการป้องกัน ปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน และบรรเทาสาธารณภัย งานอย่างมีประสิท ประชาชนได้อย่าง งานป้องกันฯ
และบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ธิภาพร้อยละ 90 ทันท่วงที

19 โครงการอบรมให้ความรู้การใช้ เพ่ือเพ่ิมความรู้ในการ กลุ่มแม่บ้าน  จ านวน  6  หมู่บ้าน 20,000          20,000          20,000          20,000         20,000           ประชาชนได้รับ ได้รับความรู้เร่ืองการ ส านักปลัด
แก๊สหุงต้มในชุมชน ใช้แก๊สหุงต้มในครัวเรือน ความรู้เพ่ิมข้ึน ใช้แก๊สหุงต้มเพ่ิมข้ึน งานป้องกันฯ

ให้แก่ประชาชน ร้อยละ 80 และใช้อย่างระมัดระวัง
20 โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ เพ่ือให้ความรู้เร่ืองการ ประชาชนท่ัวไป  จ านวน  6  หมู่บ้าน 20,000          20,000          20,000          20,000         20,000           ประชาชนได้รับ ประชาชนได้รับความ ส านักปลัด

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ป้องกันและบรรเทา ความรู้เพ่ิมข้ึน รู้ในการป้องกันและ งานป้องกันฯ
สาธารณภัยให้แก่ประชาชน ร้อยละ 80 บรรเทาสาธารณภัย

21 โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ เพ่ือเพ่ิมความรู้ในการ ประชาชนท่ัวไป 20,000          20,000          20,000          20,000         20,000           ประชาชนได้รับ ประชาชนได้รับความ ส านักปลัด
การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น  จ านวน  6  หมู่บ้าน ความรู้เพ่ิมข้ึน ความรู้เร่ืองการ งานป้องกันฯ

ให้แก่ประชาชน ร้อยละ 80 ปฐมพยาบาล
22 โครงการติดต้ังสัญญานไฟตาม เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย ติดต้ังสัญญาณไฟตามจุดเส่ียงต่าง ๆ 30,000          30,000          30,000          30,000         30,000           ติดต้ังสัญญานไฟ ประชาชนได้รับความ ส านักปลัด

จุดเส่ียง ให้แก่ประชาชน ติดต้ังไฟกระพริบ  ป้ายจราจร ต่างๆตามจุดเส่ียง ความสะดวกและ งานป้องกันฯ
ในการสัญจรไปมา กระจกมุมโค้ง ฯลฯ  จ านวน  6  หมู่บ้าน ปีละ  3 จุด ปลอดภัยจากการสัญจร

23 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ือง เพ่ือให้ประชนมีความรู้ด้าน อบรมให้ความรู้เร่ืองความปลอดภัย 30,000          30,000          30,000          30,000         30,000           ประชาชนได้รับ ประชาชนมีความรู้เร่ือง ส านักปลัด
ความปลอดภัยบนท้องถนน จราจร กฎและระเบียบ บนท้องถนน  เช่น  การสวมหมวก ความรู้เพ่ิมข้ึน กฎจราจรเพ่ิมข้ึน งานป้องกันฯ

เก่ียวกับการจราจร นิรภัย  การขับข่ีบนท้องถนน ฯลฯ ร้อยละ 80

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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24 โครงการวันอปพร. เพ่ือจัดกิจกรรมวัน จัดกิจกรรมวันอปพร. 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปีละ 1 คร้ัง สมาชิกอปพร. ส านักปลัด

อปพร.ให้แก่สมาชิก ได้ร่วมกิจกรรม งานป้องกันฯ
อปพร. วันอปพร.

25 โครงการอาสาป้องกันอัคคีภัย เพ่ือป้องกันอัคคีภัย ด าเนินการตามโครงการอาสา 20,000          20,000          20,000          20,000         20,000           ปีละ 1 คร้ัง ได้รับความรู้การ ส านักปลัด
ในชุมชน ในชุมชน ป้องกันอัคคีภัยในชุมชน ป้องกันอัคคีภัย งานป้องกันฯ

ในชุมชน
26 โครงการอบรมกฎหมายจราจร เพ่ือให้ความรู้ด้านกฎหมาย เด็ก  เยาวชน และประชาขน 10,000          10,000          10,000          10,000         10,000           ปีละ 1 คร้ัง ได้รับความรู้เร่ือง ส านักปลัด

และยาเสพติดให้แก่เยาวชนในเขต และยาเสพติดให้แก่เด็ก หมู่ท่ี  3 , 4 , 5, 7 , 10 กฎหมาย งานป้องกันฯ
เทศบาลต าบลบ้านปล้อง เยาวชนในเขตเทศบาล และหมู่ท่ี 11 และยาเสพติด

27 โครงการป้องกันอัคคีภัยใน เพ่ือป้องกันอัคคีภัยใน ด าเนินการตามโครงการป้องกัน 10,000          10,000          10,000          10,000         10,000           ปีละ 1 คร้ัง มีความรู้ด้านการป้อง ส านักปลัด
อาคารส านักงาน อาคารส านักงาน อัคคีภัยในอาคารส านักงาน กันอัคคีภัยใน งานป้องกันฯ

อาคารส านักงาน
28 โครงการอบรมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง เพ่ือให้ความรู้ด้านการปฐม ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า  30  คน 10,000 10,000 10,000 อบรมปีละ 1 คร้ัง ทราบวิธีการปฐมพยาบาล งานป้องกัน

ในหน่วยงานและปฏิบัติการการแพทย์ พยาบาลการแพทย์ฉุกเฉิน เบ้ืองต้น  ทราบวิธีการ
ฉุกเฉินเบ้ืองต้น เบ้ืองต้น เพ่ือทราบวิธีการ ป้องกันอัคคีภัยข้ันต้น

ป้องกันอัคคีภัยข้ันต้น
29 โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันภัย เพ่ือลดความสูญเสียในชีวิต ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า  30  คน 10,000 10,000 10,000 อบรมปีละ  1  คร้ัง ความสูญเสียในชีวิต งานป้องกัน

จากอุบัติเหตุจราจรในเขตเทศบาล และทรัพย์สินของประชาชน และทรัพย์สินลดลง
ต าบลบ้านปล้อง

30 โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ เพ่ือเตรียมพร้อมจากภัย จ านวนผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 10,000 10,000 10,000 อบรมจ านวน  1  คร้ัง มีการเตรียมพร้อมรับมือ งานป้องกัน
สาธารณภัยในชุมชน ทางธรรมชาติ 30  คน จากภัยทางธรรมชาติ

31 โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกัน เพ่ือให้มีความรู้ ความ จ านวนผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 200,000 200,000 200,000 อบรมจ านวน  1  คร้ัง มีความรู้ความสามารถ งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) สามารถในการปฏิบัติงาน 60  คน ในการปฏิบัติงานช่วย

ทางราชการในการ เหลือทางราชการในการ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความม่ันคงของประชาชน 152
6.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
32 โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ เพ่ือลดการแพร่ระบาดของ จ านวนผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 10,000 10,000 10,000 อบรมจ านวน  1  คร้ัง ลดการแพร่ระบาดของ งานป้องกัน

ยาเสพติดและการรณรงค์ป้องกัน ยาเสพติดในกลุ่มเด็ก , 30  คน ยาเสพติดของกลุ่มเด็ก
ยาเสพติดในชุมชน เยาวชนลดปัญหาด้าน เยาวชน ลดปัญหาทาง

จิตใจในการหันไปใช้ ด้านจิตใจ
ส่ิงเสพติด

33 โครงการฝึกอบรมเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ด าเนินโครงการโครงการฝึกอบรมเพ่ิม 80,000          80,000         80,000           อบรมจ านวน  1  คร้ัง มีประสิทธิภาพในการ งานป้องกัน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าท่ี การปฏิบัติหน้าท่ี ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าท่ี การปฏิบัติหน้าท่ีของ
ของอาสาสมัครป้องกันภัย ของอาสาสมัครป้องกันภัย ของอาสาสมัครป้องกันภัย อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

34 โครงการรณรงค์วันยาเสพติดโลก เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชน ด าเนินโครงการรณรงค์วันยาเสพติดโลก 5,000            5,000           5,000             ปีละ  1  คร้ัง เพ่ือเป็นการป้องกันการ งานป้องกัน
ห่างไกลจากยาเสพติด แพร่ระบาดของ

ยาเสพติดเข้าสู่ชุมชน
ในเขตเทศบาล

รวม 1,775,000 1,775,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน  
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความม่ันคงของประชาชน
6.5 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 153

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา - เพ่ือก าหนดมาตรการใน ด านินกิจกรรมตามโครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สนับสนุนภารกิจ มีการจัดต้ังมาตรการ ส านักปลัด

เสพติดในชุมชน การป้องกันและแก้ไข แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน การแก้ไขปัญหา ป้องกัน และแก้ไขปัญ (งานป้องกัน 
ปัญหายาเสพติด ยาเสพติดทุกภาค หาเก่ียวกับยาเสพติด และบรรเทาฯ)

ส่วน
2 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายา จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กและประชาชน 30,000           20000 20000 20000 20000 ปัญหายาเสพติด ปัญหายาเสพติดใน ส านักปลัด

ของเด็กและประชาชน เสพติดในพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 3 , 4 , 5 , 7 , 10 และ 11 ลดลงร้อยละ 70 พ้ืนท่ีลดลง (งานป้องกัน 
หมู่ท่ี 3 , 4 , 5 , 7 , 10 และ 11 และบรรเทาฯ)

3 โครงการอบรมกฎหมายจราจร เพ่ือให้ความรู้ด้านกฎหมาย จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กและประชาชน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปัญหายาเสพติด ปัญหายาเสพติดใน ส านักปลัด
และยาเสพติดเยาวชน จราจรและความรู้เร่ือง หมู่ท่ี 3 , 4 , 5 , 7 , 10 และ 11 ลดลงร้อยละ 70 พ้ืนท่ีลดลง (งานป้องกัน 
ในเขตเทศบาลต าบลบ้านปล้อง ยาเสพติดให้แก่เยาวชน และบรรเทาฯ)

4 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง เพ่ือสนับสนุนการบริหารงาน ศพส.อ.เทิง 30,000 30,000 30,000 อุดหนุน การบริหารงานของ ส านักปลัด
อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ของศูนย์ปฏิบัติการพลัง ปีละ 1 คร้ัง ศพส.อ.เทิงมีประสิทธิ (งานป้องกัน 

แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ภาพมากข้ึน และบรรเทาฯ)
(ศพส.อ.เทิง)

5 อุดหนุนศูนย์อ านวยการ - เพ่ือก าหนดมาตรการใน อุดหนุนศูนย์อ านวยการ 10,000 10,000 10,000 สนับสนุนภารกิจ มีการจัดต้ังมาตรการ ส านักปลัด
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  การป้องกันและแก้ไข พลังแผ่นดินเอาชนะ การแก้ไขปัญหา ป้องกัน และแก้ไขปัญ (งานป้องกัน 
 (ศพส.จ.ชร.) ปัญหายาเสพติด ยาเสพติด   (ศพส.จ.ชร.) ยาเสพติดทุกภาค หาเก่ียวกับยาเสพติด และบรรเทาฯ)

ส่วน
รวม 60,000 50,000 90,000 90,000 90,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลบ้านปล้อง     อ าเภอเทิง     จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน  
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และความม่ันคงของประชาชน
6.6 แผนงานงบกลาง 154

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ เงินส ารองจ่าย เงินส ารองจ่าย เงินส ารองจ่ายของเทศบาล 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000 เพ่ือใช้จ่ายให้เป็น ประชาชนได้รับการช่วย ส านักปลัด

ไปตามกฎ ระเบียบ เหลืออย่างทันท่วงที (งานป้องกัน 
ท่ีเก่ียวข้อง และบรรเทาฯ)

2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เพ่ือใช้จ่ายในการจัดการ จัดการจราจรให้แก่ประชาชน 30,000           30,000         30,000          30,000          30,000          ปีละ 1 คร้ัง ประชาชนได้รับความ ส านักปลัด
หมู่ท่ี 3 , 4 , 5 , 7 , 10 และ 11 จราจรให้แก่ประชาชน หมู่ท่ี 3 , 4 , 5 , 7 , 10 และ 11 สะดวกรวดเร็วและ (งานป้องกัน 

เกิดความปลอดภัย และบรรเทาฯ)
รวม 330,000 380,000 430,000 480,000 530,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.  2561 - 2565)

เทศบาลต าบลบ้านปล้อง     อ าเภอเทิง     จังหวัดเชียงราย

งบประมาณและท่ีผ่านมา



๑๗๓ 
 

ส่วนที่ ส่วนที่ 44  
 
 

 
 
 

 ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี นั้น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) จะต้องมีการติดตาม
และประเมินผลแผน  โดยจะต้องติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙   และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕62  ข้อ ๑2 
และข้อ 13  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามแนวทางการพิจารณาการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ของหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
๐๘๑๐.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕62  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งมีแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 

 
  แนวทางการพิจารณาการตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5 
ของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 60 
   ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
   ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
   ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
   ๓.๔ วิสัยทัศน์ (๕) 
   ๓.๕ กลยุทธ ์ (๕) 
   ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
   ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
   ๓.๘ แผนงาน (๕) 
   ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 

 

การติดตามและประเมินผล 

๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 



๑๗๔ 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

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

(2) 
 

 

 
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม  
การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ  

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ภาษาถิน่ สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  
ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(3)  

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(3)  



๑๗๕ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่ได้ 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้  ฯลฯ ด้าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

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

(2) 
 

 

 
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม  
การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ  

(2) 
 

 

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

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วม
คิด  ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ 
ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา
สำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
การบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

 
 



๑๗๖ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่ได้ 

3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุง่หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 

(5)  

3.7 จุดยืนทาง 
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์  

(5)  

3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุ่ งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ งหรือแผนงานที่ เกิดจาก
เป้ าประสงค์  ตั ว ช้ีวัดค่ าเป้ าหมาย กลยุทธ์  จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยง
ดังกล่าว 

(5) 
 
 
 

 

3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจงัหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

รวม 100   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 



๑๗๗ 
 

 
 
 
 ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี นั้น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) จะต้องมีการติดตาม

และประเมินผลแผน  โดยจะต้องติดตามและประเมินผลโครงการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕62  ข้อ ๑2 
และข้อ 13  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามแนวทางการพิจารณาการติดตาม
และประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ของหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
๐๘๑๐.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕62  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งมีแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
   ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
   ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
   ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
        สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

   ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
   ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
   ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
        ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

   ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
   ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
   ๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 



๑๗๘ 
 

แนวทางเบื้องต้นในการใหค้ะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะหศ์ักยภาพด้านเศรษฐกิจ,  
ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ไปปฏิบตัิในเชิง
ปริมาณ 

1) การควบคุมทีม่ีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณ เช่น 
การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลตินั่นเองว่าเปน็ไป
ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามทีไ่ด้กำหนดไว้
เท่าไหร่ จำนวนที่ไมส่ามารถดำเนนิการไดม้ีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบาย
ได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ
หน้าท่ีที่ได้กำหนดไว ้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ไปปฏิบตัิในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงานและ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ทีเ่กิดจากด้านต่างๆ มคีวามสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การ
จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบรูณาการ 
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพืน้ท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10  

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 
 
  

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ช่ือโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

60 
(5) 
 
  

 

 
 
 



๑๗๙ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจำนวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ดำเนินงาน และ
ระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน  
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใคร
คือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ป ี

โครงการสอดคล้องกับ  (1 ) ความมั่ นคง (2 ) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3)การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
ทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5) 
 

 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสมัฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการ
แข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) 
การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
(4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่  Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาค
บริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและ
พัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้าน
เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  



๑๘๐ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่
สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

(๕)  

5.8 โครงการแกไ้ขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสรมิสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน           
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(5)  

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ  5 
ประการในการจัดทำโครงการได้แก่  (1 ) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  
(3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความเหลี่อมล้ำใน
การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่ความยุติธรรม (Equity)  
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ  

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  

(๕)  

5.11 มีการกำหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์
และผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 

มีการกำหนดดัชนี ช้ีวัดผลงาน  (Key Performance Indicator 
: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น 
การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนด 
ร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ 
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(๕)  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการ
ดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕)  

รวม ๑๐๐  
 
 

 
 
 

 



๑๘๑ 
 

 
 
 

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่เทศบาลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมา  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
เทศบาลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  
ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙   และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕62  ข้อ ๑2 
และข้อ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

 
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล 
ข้อมูลในระบบ e-plan  (http://e-plan.dla.go.th/) 

  
 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพใน
การดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

 
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล
ตำบลบ้านปล้องในแต่ละยุทธศาสตร์ 

แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของ
เทศบาลตำบลบ้านปล้อง (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ) 

 
 
 
 
 

๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 



๑๘๒ 
 

 
 

 ๔.๑  ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
 ๑)  เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้อง

ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน 
 ๒)  ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น 
 ๓)  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำได้

ยากและบางเรื่องอาจทำไม่ได้ 
   
 ๔.๒  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังใน

การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น  
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้าน

ที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.  ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิน่ในอนาคต 



๑๘๓ 
 

 
 
 
 
แบบท่ี  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คำชี้แจง  :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาแล้ว 
 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ....................................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินการ 
ไม่มีการ

ดำเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพฒันาเทศบาลเพื่อจดัทำแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ   
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทำแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทำแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมเมืองพิจารณารา่งแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

  

๒  การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมลูและปัญหาสำคญัของเทศบาลมาจัดทำฐานข้อมูล   
๒.๒  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดทำแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) และ AIC  เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาเทศบาล 

  

๒.๔  มีการกำหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ 
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๒.๕  มีการกำหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๒.๖  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนาท่ียั่งยืน   
๒.๗  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล   
๒.๘  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๒ มีการจัดทำบญัชีกลุ่มโครงการในยุทธศาสตร ์   
๒.๑๓ มีการกำหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลยุทธศาสตร ์   

 
 

 
 
 
 
 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ 



๑๘๔ 
 

แบบท่ี ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส และระยะ ๖  เดือน 
คำชี้แจง  :  แบบที ่ ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์ ๕  ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงาน
ผลการดำเนินงานทุกๆ  ๓  เดือน (รายไตรมาส)  และ ทุกๆ  ๖  เดือน  โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการเดือนตุลาคม  – 
กันยายน  ของปีงบประมาณนั้นๆ  
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
๑.๒  รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส 

(๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม)  
(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม) 
(๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน)   
(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน) 

๑.๓  รายงานผลการดำเนินงานระยะ  ๖  เดือน   
  (๑)  เดือน  ตุลาคม  – มีนาคม   
  (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน   

 
ส่วนที่  ๒  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)   
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๒.๑  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖5 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และการ
บริการสาธารณสุข 

 
         

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน           

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในชุมชน           

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒ นธรรม ภู มิปัญ ญ าท้องถิ่น  และการ
นันทนาการ 

 
         

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมมาภิบาล 

 
         

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และความมั่นคงของ
ประชาชน 

 
         

รวมท้ังสิ้น           
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์ อปท.           

 
 



๑๘๖ 
 

 

แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
คำชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานอย่างน้อยปีละ ๒  ครั้ง หลังจากสิ้นปีงบประมาณ      

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑  ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         
๒.๑  วัน/เดือน/ปีท่ีรายงาน           

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณนั้นๆ  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
๒.๑  ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการทีไ่ด้ปฏิบตัิ 

 

ยุทธศาสตร์ อปท. 

จำนวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ป ี

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 

(นำไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และการบริการ
สาธารณสุข 

   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในชุมชน    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการนันทนาการ 

   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจั ดการตาม
หลักธรรมมาภิบาล 

   

ยุ ท ธศ าสตร์ ก าร พั ฒ น าด้ าน ก ารบ ริห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ และความม่ันคงของประชาชน 

   

รวม    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๗ 
 

 

 
 
 
 
แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
               ในภาพรวม   
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง     
 
คำชี้แจง  :  แบบท่ี  ๓/๒ และแบบที่ ๓/๓                
➢  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)  ของเทศบาลตำบลบ้านปล้องในการ
พัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาของปีงบประมาณนัน้ๆ (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖5)   
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป   
คำอธิบาย :  ให้ผู้ทำแบบประเมินทำเครื่องหมาย ()     
๑.  เพศ  (   )  ชาย     (   )  หญงิ 
 
๒.  อาย ุ  (   )  ต่ำกวา่  ๒๕  ปี   (   )  ๒๕ – ๔๐  ปี  
  (   )  ๔๑ – ๖๐  ปี    (   )  มากกว่า  ๖๐  ปี  
 
๓.  การศึกษา       (   )  ต่ำกว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา               (   )  มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เทียบเท่า 

            (   )  ปริญญาตร ี             (   )  สงูกว่าปรญิญาตรี  
     
๔.  อาชีพ (   )  รับราชการ     (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย 
  (   )  รับจา้ง/เกษตรกร    (   )  นักเรยีน/นักศึกษา  

         (   )  อ่ืนๆ  ระบุ................................................ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพ 



๑๘๘ 
 

 

ส่วนที่  ๒   การประเมินความพึงพอใจผลการดำเนินงาน(โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลตำบล     
            บ้านปล้องในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีในภาพรวม 
            ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาของปีงบประมาณนั้นๆ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
คำอธิบาย  :  ๑.  มีทั้งหมด  6  ยุทธศาสตร์  ในแต่ละยุทธศาสตร์มี  ๙  ข้อ (ประเด็นการพัฒนา) 
   ๒.  แต่ละข้อมี  ๑๐  คะแนน           
          ๓.  ให้ผู้ที่ทำแบบประเมินใส่คะแนนในแต่ละข้อได้ตั้งแต่  ๐ – ๑๐  คะแนน 

 
แบบท่ี  ๓/๒ 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านปล้องในภาพรวม 
 

  ๑.  ความพึงพอใจตามประเด็นการพัฒนา 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๔.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๕.  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๖.  มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กจิกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   

รวมคะแนน รวม ๙๐ คะแนน ได้    
 

  ๒.  ระดับความพึงพอใจคิดเห็นร้อยละ 

ประเด็นการพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ (%) 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
๔  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
๕.  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม    
๖.  มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด    
๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กจิกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา    
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๙ 
 

 

แบบท่ี  ๓/๓ 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  ๑.  ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ อปท. ......................................(๑ – ๖) 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๔.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ เต็ม ๑๐ คะแนน   ให ้  
๕.  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให ้  
๖.  มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด เต็ม ๑๐ คะแนน   ให ้  
๗.  ผลการดำเนินโครงการ/กจิกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให้   

รวมคะแนน รวม ๙๐ คะแนน ได้    
 

 ๒. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วย 

ผลการดำเนินงาน 
ก่อน

ดำเนินการ
(จำนวน) 

หลังดำเนินการ
(จำนวน) 

เพ่ิม/ลด 

     
     
     

 
๓.  ผลการประเมินตามยุทธศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ (%) 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และการบริการสาธารณสุข    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในชุมชน    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และการนันทนาการ 

   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล    

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
ความมั่นคงของประชาชน 

   

ภาพรวม    
*************************** 
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