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ส่วนที่ ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
    
 
 
 

๑. ด้านกายภาพ 
1.1 ประวัติและความเป็นมาของตำบลเหมืองจี้ 
 ตำบลเหมืองจี้ แต่เดิมนั้นมีผู้สูงอายุเล่าต่อกันมาว่าแต่ก่อนนั้นพ้ืนที่ตำบลเหมืองจี้มีสภาพเป็นป่าไม้ และมี
ต้นไม้ชนิดหนึ่งชื ่อว่า “ต้นจี้” และต่อมามีเจ้านายฝ่ายเหนืออพยพเดินทางมาตั้งรกรากถิ่นฐานอยู่บริเวณป่าจี้ 
พร้อมทั้งชาวบ้านช่วยกันบุกเบิกป่าจี้เป็นที่อยู่อาศัยและทำมาหากินบริเวณนี้ ประกอบกับไม่มีแม่น้ำลำธารไหลผ่าน 
จึงได้ช่วยกันขุดคลองขึ้น ซึ่งคนภาคเหนือเรียกว่า “น้ำเหมือง” โดยได้ขุดผ่านป่าจี้เพื่อนำมาใช้ในการเกษตร จึงได้
เรียกชื่อหมู่บ้านว่าเหมืองจี้ และใช้เป็นชื่อตำบลมาจนทุกวันนี้ 
 

1.2 ที่ตั้ง (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอำเภอ) 
 ที่ทำการเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ตั ้งอยู่เลขที่ ๓๙๙  หมู่ที ่ ๑๒ บ้านเชตวัน ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง 
จังหวัดลำพูน อยู่ทางทศิใต้ของอำเภอเมืองลำพูน ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร 
และมีระยะห่างจากตัวจังหวัดลำพูน ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร 
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1.3 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ตำบลเหมืองจี้ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบที่ใช้ในการเกษตร และบางส่วนของพ้ืนที่เป็นภูเขา 
และป่าไม ้
 

1.4 ลักษณะภูมิอากาศ 
 ตำบลเหมืองจี้ มีลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปเป็นแบบมรสุม มี ๓ ฤดู อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ๓๐ องศา
เซลเซียส 
 

1.5 แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 # มีแม่น้ำ จำนวน  ๑  แห่ง   คือ  แม่น้ำแม่ทา 
 # มีลำเหมือง จำนวน  ๕  แห่ง  

1. ลำเหมืองโจ้หนองอ่ึง 
2. ลำเหมืองป่าคะยอม 
3. ลำเหมืองแม่เจ้าเฝือ 
4. ลำเหมืองดอยครั่ง 
5. ลำเหมอืงแป้น 

      แหล่งน้ำที่สร้างข้ึน 
@ อ่างเก็บน้ำ  จำนวน  ๑  แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำดิบ 
@ สระเก็บน้ำสาธารณะ   จำนวน  2  แห่ง คือ สระเก็บน้ำบ้านกู่เส้า และสระเก็บน้ำเฉลิมพระเกียรติ 84  

    พรรษา 

      แหล่งน้ำใต้ดิน 
 แหล่งน้ำเพื่อการบริโภค ได้จาก 
 ระบบประปาบาดาล   จำนวน  13  แห่ง หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 1 2 แห่ง, หมู่ที่ 10,    หมู่

ที่ 4, หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 2 2 แห่ง, หมู่ที่ 11, หมู่ที่ 12, หมู่ที่ 5, และหมู่ที่ 9 
      แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ได้จาก 

 บ่อบาดาลสาธารณะ   จำนวน  13  แห่ง หมู่ที่ 3, หมู่ที ่8, หมู่ที่ 1 2 แห่ง, หมู่ที่ 10,    หมู่
ที่ 4, หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 2 2 แห่ง, หมู่ที่ 11, หมู่ที่ 12, หมู่ที่ 5, และหมู่ที่ 9 

  อ่างเก็บน้ำ  จำนวน  ๑  แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำดิบ 
 สระเก็บน้ำสาธารณะ   จำนวน  ๒  แห่ง คือ สระเก็บน้ำบ้านกู่เส้า และสระเก็บน้ำเฉลิม- 

                                                                   พระเกียรติ 84 พรรษา 
หนองน้ำสาธารณะแม่ทาหลง บ้านฝั่งหมิ่น (บ้านเหล่าทาหลง) 

1.6 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
 เป็นที่ราบที่ใช้ในการเกษตร และบางส่วนของพ้ืนที่เป็นภูเขา และป่าไม ้
 

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง  

อาณาเขต 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับ เขต เทศบาลตำบลบ้านแป้น  

อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  
ทิศใต ้  ติดต่อกับ เขต เทศบาลตำบลทาขุมเงิน 
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อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 

และเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 
         ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตเทศบาลตำบลม่วงน้อย  อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน  

เนื้อที ่
 มีเนื้อที่ประมาณ ๓๔.๖ ตารางกิโลเมตร 
 

จำนวนหมู่บ้าน  ๑๔  หมู่บ้าน  ได้แก่ 
 หมู่ที่ ๑    บ้านเหมืองจี้หลวง 
 หมู่ที ่๒  บ้านกู่เส้า 
 หมู่ที่ ๓     บ้านปงชัย 
 หมู่ที่ ๔     บ้านฝายแป้น 
 หมู่ที่ ๕     บ้านห้วยส้ม 
 หมู่ที่ ๖      บ้านป่าตึง 
 หมู่ที่ ๗      บ้านฝั่งหมิ่น 
 หมู่ที่ ๘      บ้านเหมืองจี้ใหม ่
 หมู่ที่ ๙      บ้านหมูเปิ้ง 
 หมู่ที่ ๑๐    บ้านป่าตัน 
 หมู่ที่ ๑๑    บ้านป่าตอง - หนองจาง 
 หมู่ที่ ๑๒    บ้านเชตวัน 
 หมู่ที่ ๑๓    บ้านป่าตองหลวง 
 หมู่ที่ ๑๔    บ้านป่าห้า 
 

๒.๒  การเลือกตั้ง 
  เทศบาลตำบลเหมืองจี้ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้  เป็น ๑ เขตเลือกตั้ง  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ออกเป็น  ๒  เขต ดังนี้ 

เขตเลือกตั้งท่ี ๑  ประกอบด้วย   
หมู่ที่ 4   บ้านฝายแป้น 
หมู่ที่ 5   บ้านห้วยส้ม 
หมู่ที่ 6   บ้านป่าตึง 
หมู่ที่ 7   บ้านฝั่งหมิ่น 
หมู่ที่ 9   บ้านหมูเปิ้ง 
หมู่ที่ 12   บ้านเชตวัน 
หมู่ที่ 13   บ้านป่าตองหลวง-บ้านก้วม 
หมู่ที่ 14   บ้านป่าห้า 
เขตเลือกตั้งท่ี  ๒  ประกอบไปด้วย  
หมู่ที่ 1   บ้านเหมืองจี้หลวง 
หมู่ที่ 2   บ้านกู่เส้า 
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หมู่ที่ 3   บ้านปงชัย 
หมู่ที่ 8   บ้านเหมืองจี้ใหม่ 
หมู่ที่ 10   บ้านป่าตัน 
หมู่ที่ 11   บ้านป่าตอง-หนองจาง 

 

๓. ประชากร 
 3.1 ประชากรทั้งสิ้น จำนวน 8,๘39 คน แยกเป็น 
 @   ชาย ๔,19๓ คน 
 @   หญิง ๔,๖46 คน 
 @   จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  3,815  ครัวเรือน 
 

ตารางจำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลเหมืองจี้ แยกเป็นรายหมูบ่้าน 
 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 
พื้นที่ 

(ตร.กม.) 
ประชากร 

ชาย หญิง รวม จำนวนครัวเรือน 
๑ บ้านเหมืองจี้หลวง ๒.๘๘ ๕18 ๕๖7 ๑,๐๘5 44๖ 
๒ บ้านกู่เส้า ๓.๔๗ ๓12 ๓๓1 ๖43 274 
๓ บ้านปงชัย ๑.๑๒ ๒1๙ ๒50 ๔69 ๑86 
๔ บ้านฝายแป้น ๑.๗๒ ๒๙4 ๓10 ๖๐4 ๓3๔ 
๕ บ้านห้วยส้ม ๓.๙๓ ๒๘0 299 ๕79 ๒73 
๖ บ้านป่าตึง ๒.๕๓ ๒66 ๒๖2 ๕28 ๒21 
๗ บ้านฝั่งหมิ่น ๒.๖๑ ๒5๔ ๓๐5 ๕๕9 195 
๘ บ้านเหมืองจี้ใหม่ ๑.๙๓ ๔39 ๕29 ๙68 435 
๙ บ้านหมูเปิ้ง ๑.๕๗ ๓1๒ ๓57 ๖69 316 

๑๐ บ้านป่าตัน ๓.๑๒ ๔๐3 ๕09 ๙1๒ ๓43 
๑๑ บ้านป่าตอง-หนองจาง ๑.๙๕ ๑70 ๒๐2 ๓๗2 ๑58 
๑๒ บ้านเชตวัน ๒.๘๐ ๓39 ๓31 ๖70 318 
๑๓ บ้านป่าตองหลวง ๒.๗๒ ๒๑3 ๒๐0 ๔๑3 ๑67 
๑๔ บ้านป่าห้า ๒.๒๕ ๑74 ๑๙4 3๖๘ ๑49 

รวม ๓๔.๖๐ ๔,19๓ ๔,646 8,๘39 ๓,815 
 

ที่มา: ข้อมูลประชากร (แหล่งข้อมูล : อำเภอเมืองลำพูน ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕9) 

3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
                                                          

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
ต่ำกว่า 18 ปี 615 601 1,216 
18-60 ป ี 2,713 3,004 5,717 

มากกว่า 60 ปี 867 1,039 1,906 
รวม 4195 4644 8,839 
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๔. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน  ๓  แห่ง  ได้แก่ 
  1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝั่งหมิ่น 
  2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเหมืองจี้ 
  3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกู่เส้า 
 - โรงเรียนในเขตพ้ืนที่จำนวน  ๖  แห่ง  ได้แก่ 
  ๑. โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้ 

เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
  ๒. โรงเรียนวัดต้นโชค 

เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
  ๓. โรงเรียนวัดกู่เส้า 

เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
  ๔. โรงเรียนบ้านป่าตึงเชตวัน 

เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
  ๕. โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 

เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
๖. โรงเรียนลำพูนพัฒนา 

เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 เป็นต้นไป 
 - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน  ๑๔  แห่ง 
 
4.2 การสาธารณสุข 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน จำนวน  ๒  แห่ง 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลเหมืองจี้ 
-    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านป่าห้า 

 
4.3 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 สถานีตำรวจภูธรเหมืองจี้  จำนวน  ๑  แห่ง 
 ป้อมตำรวจ   จำนวน  ๑  แห่ง 
 ป้อมยาม อปพร.   จำนวน  ๑  แห่ง 
 

4.4 สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
 วัด / สำนักสงฆ์ จำนวน   ๑๓  แห่ง  ได้แก่ 

- วัดเหมืองจี้หลวง   หมู่ที่ 1 
- วัดกู่เรือง  หมู่ที่ 2      
- วัดปงชัย  หมู่ที่ 3 
- วัดต้นโชค  หมู่ที่ 4 
- วัดดอยกุศล  หมู่ที่ 5 
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- วัดป่าตึง  หมู่ที่ 6 
- วัดดอยแต  หมู่ที ่7 
- วัดเหมืองจี้ใหม่ หมู่ที่ 8 
- วัดหมูเปิ้ง  หมู่ที่ 9 
- วัดป่าตันเจริญธรรม หมู่ที่ 10 
- วัดป่าตอง  หมู่ที่ 11 
- วัดหนองจาง  หมู่ที่ 11 
- วัดเชตวัน  หมู่ที่ 12 

4.5 มวลชนจัดตั้ง 
 - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  จำนวน     ๒๓๐  คน 
 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  จำนวน     267  คน   

 

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
 การคมนาคมขนส่ง 
 - มีทางหลวงแผ่นดินผ่าน คือ ถนนสายอ้อมเมือง - ป่าซาง 
 - มีทางหลวงจังหวัดผ่าน  คือ ถนนสายท่าจักร – แม่ทา 
 - มีถนนภายในหมู่บ้านเต็มพ้ืนที่  จำนวน  ๑๕๓  สาย 
 

 การไฟฟ้า และประปา 
 มีไฟฟ้าน้ำประปาใช้ทุกครัวเรือน  
 
 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
  รายได้ประชากร 

 ประชากรตำบลเหมืองจี้ มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี  จำนวน  53,174  บาท  รายได้ภาคเกษตรเฉลี่ย 
ต่อคนต่อปี  จำนวน  30,500  บาท 

อาชีพ 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ซึ่งมีพื้นที่ทำการเกษตรอยู่ร้อยละ 37.64 ของพ้ืนที่

ทั้งหมด หรือประมาณ 7,814 ไร่ ส่วนมาก ปลูกข้าว ปลูกลำไย และเลี้ยงสัตว์ อาชีพรองลงมาคือด้านค้าขาย 
การใช้พื้นที่เพื่อการเกษตรกรรม  ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง  ปี ๒๕๕8 
ประเภทพื้นที่ พื้นที่ (ไร่) ครัวเรือน/ราย 

พื้นที่การเกษตร 
   ๑. ที่นา 
   ๒. ไม้ผล - ไม้ยนืต้น  
              -  ลำไย , มะม่วง 
   ๓. พืชผัก(ทำสวน) 
               - กระเทียม , ผักกาด,พริก ,  
                 คะน้า,ผักบุ้ง  ฯลฯ 
   ๔. ที่ทำการเกษตรอ่ืน ๆ   
 

 
7,814 
1,670 
4,387 

   
  728 

 
            1,029 

 
๑,125 
   575 
    966 

 
    445 

 
    112 
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ข้อมูลด้านการตลาดในพื้นที่ตำบลเหมืองจี้ 
 -  ตลาดทั่วไป      จำนวน      ๕  แห่ง 
 -  จุดรับซื้อพืชผลทางการเกษตร  จำนวน    ๑๓  แห่ง 
 -  โรงสีข้าว    จำนวน      ๑  แห่ง 
 -  โรงงานอาหารกระป๋อง   จำนวน      ๑  แห่ง 
 -  โรงงานอบลำไย   จำนวน      ๑  แห่ง 
 
ที่มา :  ข้อมูลพื้นที่การเกษตรรายหมู่บ้าน อำเภอเมืองลำพูน เมษายน 255๘ 
 

ด้านการคลัง 
การคลัง 
ในปี ๒๕๕9  เทศบาลตำบลเหมืองจี้  มีปริมาณเงินรับ-จ่าย แยกเป็นรายรับ 59,505,928.43 บาท   เป็น

รายจ่าย  57,067,781.60  บาท  
 

รายงานเงินรับ – จ่าย   ตั้งแต่ ปี ๒๕๕9 – ๒๕61 
 

ปีงบประมาณ เงินรับ เงินจ่าย 
พ.ศ. ๒๕๕9 32,294,504.22 23,481,627.90 
พ.ศ. ๒๕60 54,302,691.37 47,898,028.05 
พ.ศ. ๒๕61 60,507,792.98 51,421,759.68 

 

ข้อมูลการจัดเก็บภาษีในพื้นที่ตำบลเหมืองจี้ 
 

ประเภทภาษี 
ผลการจัดเก็บ 

ปีงบประมาณ 
๒๕๕9 

ปีงบประมาณ 
๒๕60 

ปีงบประมาณ 
๒๕61 

๑. ภาษีอากร 1,234,876.40 1,419,124.71 1,358,423.12 
๒. ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและ
ใบอนุญาต 

422,464.75 745,021.90 974,039.41 

๓. ภาษีจดัสรร 23,097,803.13 23,083,387.11 27,845,802.87 
รวม 24,755,144,28 25,247,533.72 30,178,265.40 

 
ที่มา :  งบรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่  30  กันยายน  2561 
 

๗. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
7.1 การนับถือศาสนา 

-  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   ๙9  
    วัด      ๑๓    แห่ง         
      สำนักสงฆ์   ๑    แห่ง 

-  ผู้ที่นับถือศาสนาอ่ืน ๆ  ร้อยละ  1 
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7.2 ประเพณีและงานประจำปี 
-  ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ   ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณวีันสงกรานต์     ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีแห่เทียนพรรษา   ประมาณเดือน   กรกฎาคม   
-  ประเพณีลอยกระทง    ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
-  ประเพณีโสสานกรรม    ประมาณเดือน พฤศจิกายนและธันวาคม 

 
7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการทำเครื่องจักสาร
ใช้สำหรับในครัวเรือน     
 ภาษาถิ่น ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาเหนือ (อู้กำเมือง) และพูดภาษายอง 

 
7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
 ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตภัณฑ์ปูนปั้น  เช่น  ไม้หินอ่อน, ตุ๊กตาปูนปั้น, งานแกะสลัก และ 
งานทอจักรสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ 
 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1 น้ำ  ที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้ำที่ได้จากน้ำใต้ดิน น้ำฝน และน้ำดิบจากแม่น้ำทา  
 
8.2 ป่าไม้ ในเขตเทศบาลมีพ้ืนที่บางส่วนเป็นป่าไมเ้ต็งรัง 
 
8.3 ภูเขา  ในเขตเทศบาลมีพ้ืนที่บางส่วนเป็นภูเขา 
 
8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพื้นที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพื้นราบสำหรับที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ  เพาะปลูก 
ตามลำดับ และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ ได้แก่ ดิน น้ำ  ต้นไม้   
 น้ำในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำ
สำหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นของประชาชน เอกชน ปัญหาด้านขยะ เมื่อชุมชนมากขึ้น  
ขยะก็เพ่ิมขึ้น การแก้ไขปัญหาเทศบาลได้จัดทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความ
ต้องการของประชาชน เช่น โครงการคัดแยกขยะ โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่าง ๆ ในพื้นที่ธารณะ 
 

 
 
 
 

**************************************** 
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ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
 
 

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   
 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยมุ่งเน้นเพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความม่ันคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทย
กำลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้
อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทำร่างยุทธศาสตร์
ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีประกอบด้วย 
๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและ

ป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศ
ไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(๑) การเสร ิมสร ้างความม ั ่นคงของสถาบ ันหล ักและการปกครองระบอบประชาธ ิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลั งป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็น

ประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัย
ด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่ง
อนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครั ฐ
และภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น การ
ส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่
ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่
มูลค่ามากขึ้น 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดย
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลาย
ตามรูปแบบการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย
ของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค
เกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู ่การทำการเกษตรยั่งยื นที่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อมและรวมกลุ่ม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และ
ปลอดภัย 



แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕65)                                                                     เทศบาลตำบลเหมืองจ้ี 
  

 

 หน้าท่ี 

 

13 

 
 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มี
ศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่มมูลค่าและยกระดับ
ห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที ่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ ่งแวดล้อม เมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริม
ความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความม่ันคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึง
สร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่

แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครั วที่มั่นคง กรอบแนวทางที่
ต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัว ในการบ่มเพาะ

จิตใจให้เข้มแข็ง 
 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่งกระจายโอกาสการ

พัฒนาและสร้างความม่ันคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำไปสู่สังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางท่ีต้องให้
ความสำคัญ อาท ิ

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
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๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและ
สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ำ รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสี
เขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ

อุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพฒันาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมี

ขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่
ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560– 2564) 
วิสัยทัศน์ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ ทำให้การกำหนด

วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ กรอบหลักการ
ของการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
อย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้
ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
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เป้าหมายการพัฒนาประเทศ  
1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
 (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5.0  
 (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP 

Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 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 (การขยายตัวของการ ลงทุนภาครัฐไม่ต่ำ

กว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะ ที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)  

2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ  

 (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic Security) 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

 (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ  
 (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน  
3. การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
 (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น  
 (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง  
4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ การใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  
 (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ  
 (4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  
 (5) มีการบริหารจัดการน้้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้้า 
5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  
 (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม  
 (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น  
 (3) มีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม   
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กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
1) แผนพัฒนาภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
 (1) ปรับโครงสร้างการผลิตสู่การพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และปรับระบบ

การผลิตที่สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างสมดุล เพื่อคงความเป็นฐานเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เช่น การพัฒนาประสิทธิภาพการ
ผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์การเกษตร 

 (2) ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสตลาด เน้นการ
พัฒนาบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ระบบโลจิสติกส์เพ่ือสนับสนุนการค้าการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

 
 (3) พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญและเมืองชายแดนเพื ่อรองรับการเชื ่อมโยงในระดับ

นานาชาติ 
 (4) พัฒนาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความมั่นคงและอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 

เช่น ด้านสุขภาพ  ด้านการศึกษา  แรงงาน  ฯลฯ 
 (5) พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาที่นำไปสู่การ

พ่ึงตนเอง  มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 (6) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เน้นการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้

ประโยชน์อย่างสมดุล และเตรียมการป้องกันและรับมือภัยธรรมชาติ 
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 2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
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เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
“ยกระดับการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการเกษตร สู่ฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูง เพ่ือเชื่อมโยง

เศรษฐกิจกับห่วงโซ่อุปทานของโลก”  
 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (Gross Provincial Cluster Product: GPCP) ภาพรวมเพ่ิมข้ึนไม่น้อย

กว่า 3%  
2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (Gross Provincial Cluster Product: GPCP) ของเศรษฐกิจมูลค่าสูงมี

สัดส่วนไม่น้อยกว่า 5% ของ GPCP ภาพรวม  
3. การเพ่ิมข้ึนของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) ในกลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 1  
 

ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่เน้นความโดดเด่นและเชื่อมโยง

ห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด  
วัตถุประสงค์  
1. สร้างแบรนด์ด้านการท่องเที่ยวที่ผสมผสานความสูงเด่นของสัมพัสมนุษย์และเทคโนโลยี  
2. เพ่ือสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน  
3. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการตลาดที่เน้นการเป็นแหล่งท่องเที่ยวปลายทาง (Destination)  
 
เป้าหมายและตัวชี้วัด  
1. รายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพ่ิมข้ึน (ล้านบาท)  
2. จำนวนนักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพ่ิมข้ึน (คน)  
 
แนวทางการพัฒนา  
1. กำหนดทิศทางยุทธศาสตร์และขอบเขตและเป้าหมายด้านการท่องเที่ยว  
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว  
3. เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพบุคคลากร  
4. พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวก  
5. พัฒนากิจกรรมและมาตรฐานธุรกิจที่เก่ียวข้อง  
6. พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์  
 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 เพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุน การค้าชายแดนและการค้าตา่งประเทศ  
วัตถุประสงค์  
1. พัฒนาเมืองในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สู่ Smart City  
2. เป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุนของภาคเหนือ เชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้งในและ
ต่างประเทศ 
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เป้าหมายและตัวชี้วัด  
1. พ้ืนที่การพัฒนาแบบ Smart City (แห่ง)  
2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
 
แนวทางการพัฒนา  
1. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D)  
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล  
3. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเครือข่าย  
4. พัฒนาและเชื่อมโยงนวัตกรรมสู่เชิงพาณชิย์  
5. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานกระบวนการผลิต การจัดการและการค้า  
6. พัฒนาระบบโลจิสติกส์  
7. พัฒนาระบบการตลาดช่องทางการตลาดและส่งเสริมการค้าการลงทุน 
 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป ที่มุ่งเน้นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม  
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร  
2. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตผลการเกษตร  
 
เป้าหมายและตัวชี้วัด  
ร้อยละของมูลค่าเพ่ิมเฉลี่ยที่สูงขึ้นของสินค้าเกษตรที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
 
แนวทางการพัฒนา  
1. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D)  
2. พัฒนาโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร  
3. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและสถาบันการเกษตร  
4. ส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพและลดต้นทุน  
5. ส่งเสริมการแปรรูปที่ได้มาตรฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี  
6. พัฒนาการขนส่งและระบบการบริหารจัดการสินค้า  
7. ส่งเสริมการตลาดและสร้างการรับรู้สินค้าเกษตร  
8. ส่งเสริมการบริโภค (Smart Consumer) 
 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาการบริการด้านสุขภาพ (Wellness) แบบองค์รวม มุ่งเน้นการ

เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือสร้างเครื่องจักรเศรษฐกิจใหม่ด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพ  
2. การเพ่ิมมาตรฐานด้านสุขภาวะของกลุ่มผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
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เป้าหมายและตัวชี้วัด  
1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจำนวนธุรกิจหรือสถานประกอบการประเภท Wellness ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 1  
2. จำนวนผู้มีอายุยืนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของประชากรในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
 
แนวทางการพัฒนา  
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก  
2. ส่งเสริมพัฒนาความพร้อมและศักยภาพคนและองค์ความรู้  
3. สร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน  
4. ยกระดับด้วยนวัตกรรม องค์ความรู้และมาตรฐาน  
5. เสริมสร้างการรับรู้และการประชาสัมพันธ์  
6. มุ่งสู่ศูนย์กลางด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน 
 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 บริหารจัดการ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน  
วัตถุประสงค์  
1. สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น หรืออยู่ในเกณฑม์าตรฐาน เกื้อหนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
2. เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของภาคี

เครือข่าย และการใช้ประโยชน์อย่างมีคุณค่าที่ก่อให้เกิดความยั่งยืน  
3. เพ่ือบริหารจัดการน้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
4.เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

สาธารณภัย  
 
เป้าหมายและตัวชี้วัด  
1. จำนวนวันที่มีค่าคุณภาพอากาศ (PM10) เกินเกณฑ์มาตรฐาน  
2. จำนวนพ้ืนที่ป่าต้นน้าได้รับการฟ้ืนฟูไม่น้อยกว่า 10,000 ไร่/ปี  
3. จำนวนแหล่งน้าในพ้ืนที่ลุ่มน้าสาขาท่ีสำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่มีคุณภาพน้าเป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐาน  
4. ร้อยละของจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน/สถาบันการศึกษา ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยได้รับการเสริมศักยภาพและ

พัฒนากลไกการเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณะภัย  
 
แนวทางการพัฒนา  
1. ป้องกันควบคุม แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน  
2. ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟ ูและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการ  
3. บริหารจัดการคุณภาพน้าในพื้นที่ลุ่มน้าสาขาท่ีสำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
4. บริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นท่ีเสี่ยงให้สามารถปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน 
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  3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2561 -2565)  
            ประวัติความเป็นมา  

จังหวัดลำพูน เดิมชื่อเมืองหริภุญชัย เป็นเมืองโบราณมีอายุประมาณ 1,343 ปี ข้อมูลตามพงศาวดาร
โยนกเล่าสืบต่อกันมาถึงการสร้างเมืองหริภุญชัยว่าสร้างโดยฤาษีวาสุเทพเป็นผู้เกณฑ์พวกเม็งคบุตร หรือชนเชื้อชาติ
มอญ มาสร้างเมืองนี้ขึ้นในพ้ืนที่ระหว่างแม่น้ำสองสาย คือ แม่นำ้กวงและแม่น้ำปิง เมื่อสร้างเสร็จได้ส่งทูตไปเชิญ 
รชชธิดากษัตริย์เมืองละโว้พระนามว่า “จามเทวี” มาเป็นปฐมกษัตริย์ปกครองเมืองหริภุญชัย สืบราชวงศ์กษัตริย์
ต่อมาหลายพระองค ์จนกระทั่งถึงสมัยพระยายีบาจึงได้เสียการปกครองให้แก่พ่อขุนเม็งรายมหาราช ผู้รวบรวม
แว่นแคว้นทางเหนือเขา้เป็นอาณาจักรล้านนำ เมืองลำพูนถึงแม้ว่าจะตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักร
ล้านนา แต่ก็ได้เป็นผู้ถา่ยทอดมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่ผู้ที่เข้ามาปกครอง ดังปรากฏหลักฐานทั่วไป    
ในเวียงกุมกาม เชียงใหม่ และเชียงราย เมืองลำพูนจึงยังคงความสำคัญในทางศิลปะและวัฒนธรรมของอาณาจักร
ล้านนา จนกระท่ังสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมืองลำพูนจึงได้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทย มีผู้ครอง
นครสืบต่อกันมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมาภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เมื่อเจ้าผู้
ครองนครองค์สุดทา้ย คือ พลตรีเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ ถึงแก่พิราลัย “เมืองลำพูน” จึงเปลี่ยนเป็น “จังหวัด” จึง
เปลี่ยนเป็นการบริหารราชการแบบภูมิภาคตั้งแต่นั้นมา  

คำขวัญจังหวัดลำพูน  
“พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมด ีประเพณีงาม จามเทวี ศรีหริภุญชัย”  
 
การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2563 ได้ดำเนินการ

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 และนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด ตามที่คณะกรรมการ
บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) กำหนด  

  แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน (พ.ศ.2561 -2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2563 ได้ทบทวนเพ่ือให้สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาล กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 และ
แผนพัฒนาภาคเหนือ รวมทั้งสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้สามารถกำหนดทิศทาง การพัฒนาในระยะ 5 ปี 
ให้มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพและสามารถขับเคลื ่อนให้บรรลุตามเป้าหมาย  ที่กำหนดไว้ จึงกำหนด
ยุทธศาสตร์การการพัฒนาจังหวัด ดังนี้  

 
1. วิสัยทัศน์ :  เมืองแห่งความสุข  บนความพอเพียง 

  นิยามวิสัยทัศน์ 
      “เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง” หมายถึง “ประชาชนในจังหวัดลำพูนมีความสุขจากคุณภาพ

ชีวิตและอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี” 
 

 ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์  
       ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  

(1) ตัวชี้วัดความสุข   
(2) ตัวชี้วัดความพอเพียง  
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โดยการวัดความสุขของประชาชนในจังหวัดจากคุณภาพชีวิต อ้างอิงตัวชี้วัดที่ปรับปรุงจากดัชนีคุณภาพ
ชีวิตของคณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พชช. (2558) ซึ่งสามารถใช้ข้อมูลความ
จำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน และได้นำเอาแนวคิดคุณภาพชีวิต (quality of life)  ของ OECD (The 
Organization for Economic Co-operation and Development) มาปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทเฉพาะ
ของจังหวัดลำพูน โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้ 

1) ความจำเป็นขั้นพื้นฐาน       
2) การพัฒนาทุนมนุษย์  
3) การเติบโตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  
4) การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
5) คุณธรรมและความสามัคคีของคนในสังคม 
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  รายละเอียดตัวชี้วัดภายในแต่ละหมวดแยกตามประเด็นความสุขและความพอเพียง ดังนี้  
 

ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน พ.ศ.2561 – 2565 
 

ตัวช้ีวัด ความสุข ความพอเพียง 
หมวดที่ 1 ความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (Basic living needs)   

1.1 ร้อยละของสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพ HA ✓ ✓(มีภูมิคุ้มกัน) 
1.2 ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ไฟฟ้า และอินเตอร์เนต ✓ ✓(มีภูมิคุ้มกัน) 
1.3 ร้อยละของครัวเรือนที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ถูกสุขลักษณะ  
และ ไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ 

✓ ✓(มีภูมิคุ้มกัน) 

1.4 ร้อยละของครัวเรือนที่มีความอบอุ่น ภูมิคุ้มกัน และ มีความปลอดภัยในชีวติ
และ ทรัพย์สนิ  

✓ ✓(มีภูมิคุ้มกัน) 

หมวดที่ 2 การพัฒนาทุนมนุษย์ (Human capital development)   
2.1 จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุระหวา่ง 15-59 ป ี ✓ ✓ (มีความรู้) 
2.2 ร้อยละเด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปี ที่ไมไ่ด้ เรียนต่อและยังไม่มีงานทำได้รับการ
ฝึกอบรมด้านอาชีพ 

✓ ✓ (มีความรู้) 

2.3 สัดส่วนคนอายุ 15 -60 ปเีต็ม อ่าน เขียน ภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้  ✓ ✓ (มีความรู้) 
2.4 ผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน) ✓  

หมวดที่ 3 การเติบโตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (Economic Growth and 
Stability) 

  

3.1 อัตรารายได้ของครัวเรือนต่อหัวเฉลี่ย (บาท/คน/ครัวเรือน) ✓  
3.2 อัตราการออมของครัวเรือนต่อหัวเฉลี่ย (บาท/คน/ครัวเรือน)  ✓(พอประมาณ) 
3.3 อัตราส่วนหนี้ต่อรายได้ของครัวเรือนเฉลี่ย* (ร้อยละ)  ✓(พอประมาณ) 
3.4 อัตราการว่างงาน* (ร้อยละ) ✓  
3.5 สัดส่วนของประชากรที่อยูใ่ต้เส้นความยากจน  (ร้อยละ) ✓  
3.6 ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ (คา่สัมประสิทธิ์ จนีี่) ✓  

หมวดที่ 4 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Energy & Environmental 
Preservation) 

  

4.1 อัตราเปลี่ยนแปลงพื้นทีป่่าในจังหวัด ✓  
4.2 สัดส่วนปริมาณขยะในจงัหวัดต่อประชากร ✓  
4.3 สัดส่วนการใชไ้ฟฟ้า และ น้ำมันเชื้อเพลิงของครัวเรือน  ✓(พอประมาณ) 
4.4 สัดส่วนการใชไ้ฟฟ้า และ น้ำมันเชื้อเพลิงของอุตสาหกรรม  ✓(พอประมาณ) 

หมวดที่ 5 คุณธรรมและความสามัคคีของคนในชุมชน (Community Moral and 
Solidarity) 

  

5.1 จำนวนหมู่บา้นศลี 5 ตัวอย่าง ✓ ✓ (มีคุณธรรม) 
5.2 จำนวนคนในครัวเรือนมีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ✓ ✓ (มีคุณธรรม) 
5.3 สัดส่วนผูสู้งอายุ คนพิการ ได้รับการดูแลจากครอบครัว หรือ สังคม ✓ ✓ (มีคุณธรรม) 

 

หมายเหตุ: ตัวชี้วัดที่มีการผกผันของข้อมูล 
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ประเด็นการพัฒนาจังหวัด  
จังหวัดลำพูนกำหนดประเด็นการพัฒนา จำนวน 5 ประเด็น โดยเรียงตามลาดับความสำคัญ ดังนี้  
1. เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green City)  
2. เมืองหัตถนวัตกรรม สร้างสรรค์ (Creative Craft Innopolis)  
3. เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agricultural City)  
4. เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience 
Destination)  
5. เมอืงแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)  
 
1. ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green City)  
     1.1 วัตถุประสงค์ :  

(1) พัฒนาให้เป็นจังหวัดสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(2) อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  

     1.2 เป้าหมายและตัวชี้วัด :  
ตัวช้ีวัด  

 

ค่าเป้าหมาย (2563-2565) 

1. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง  
ตามหลักวิชาการ  

 

 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี  
 

2. ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและ
ไฟป่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด  

 

ตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ำหนด  

  3. จำนวนพ้ืนที่ป่าไม้ที่ได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟ ู เพ่ิมข้ึน 100 ไร่ต่อป ี

     1.3 แนวทางการพัฒนา :  
(1) การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  
(2) การรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
(3) การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(4) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษหมอกควันไฟป่า  
(5) การบริหารจัดการน้า อย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพ้ืนที่เกษตรให้ทั่วถึง 
  

2. ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : เมืองหัตถนวัตกรรม สร้างสรรค์ (Creative Craft Innopolis)  
          2.1 วัตถุประสงค์  

(1) เพ่ือส่งเสริม ยกระดับและพัฒนาหัตถกรรม ด้วยนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์  
  (2) เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
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    2.2 เป้าหมายและตัวชี้วัด : 
ตัวช้ีวัด  

 

ค่าเป้าหมาย (2563-2565) 

1. มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม
สร้างสรรค ์ผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด และ OTOP 
เพ่ิมข้ึน  

 

 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี  
 

2. จำนวนผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมและสร้างสรรค์เข้าสู่
ตลาดเพิ่มขึ้น  

 

จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ต่อปี  
 

  3. ผูผ้ลิต/ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพ
เพ่ิมข้ึน  

50 รายต่อป ี 
 

  4. ส่งเสริมสนับสนุนและผลกัดันการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและการคมนาคม ขนส่งและ Logistics รองรับ
การขยายตัวของอุตสาหกรรม การค้าและลงทุน  

1 แผนงานต่อป ี 
 

 
2.3 แนวทางการพัฒนา :  

(1) การวิจัยพัฒนา (R&D) ออกแบบผลิตภัณฑ์ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
(2) เพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการและฝีมือแรงงาน  
(3) การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี  
(4) การประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาด ให้สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มประเทศ
เพ่ือนบ้าน AEC และกลุ่ม Asean+3  
 

3. ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture)  
    3.1 วัตถุประสงค์ :  

พัฒนาการเกษตรให้มาตรฐานปลอดภัยและมูลค่าเพ่ิมสูง  

   3.2 เป้าหมายและตัวชี้วัด : 
ตัวช้ีวัด  

 

ค่าเป้าหมาย (2563-2565) 

1. มูลค่าสินค้าเกษตรเพ่ิมขึ้น  ร้อยละ 10 ต่อปี 
2.ลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร  ร้อยละ 5 ต่อปี 
3.สินค้าเกษตรได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย
เพ่ิมข้ึน  

ร้อยละ 20 ต่อปี  
 

4.สินค้าเกษตรได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
เพ่ิมข้ึน  

ร้อยละ 5 ต่อปี  
 

5.เตรียมการเข้าสู่เกษตรอินทรีย์ (PGS) เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 ต่อปี 
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   3.3 แนวทางการพัฒนา :  
(1) การวิจัยพัฒนา (R&D) ผลิตภัณฑ์ และพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานและบุคลากร  
(2) การเพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพและลดต้นทุนการผลิต  
(3) การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี  
(4) การประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาด ให้สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มประเทศ

เพ่ือนบ้าน AEC และกลุ่ม Asean+3   
 

4. ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม  
(Cultural Experience Destination)  

    4.1 วัตถุประสงค์  
พัฒนาลำพูนสู่เมืองมรดกวัฒนธรรมล้านนา และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

   4.2 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด  

 

ค่าเป้าหมาย (2563-2565) 

1.รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ต่อปี  
2.นักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น  ร้อยละ 2 ต่อปี  
3.ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวในพื้นที่เพ่ิมขึ้น  ร้อยละ 2 ต่อป  

 
    4.3 แนวทางการพัฒนา :  

(1) การสืบค้นและจัดการองค์ความรู้ฐานวัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยว  
(2) การสืบค้นและจัดการองค์ความรู้วัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยว  
(3) เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
(4) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และการอานวยความสะดวก  
(5) พัฒนากิจกรรมและของที่ระลึกฯ รองรับการท่องเที่ยว  
(6) การพัฒนาตลาดและประชาสัมพันธ์ 
  

5. ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)  
               5.1 วัตถุประสงค์  

ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดลำพนู อย่างเท่าเทียม  
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     5.2 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด  

 

ค่าเป้าหมาย (2563-2565) 

1.ร้อยละของครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ ์จปฐ. 
ลดลง  

ลดลงร้อยละ 3 ต่อปี  

2.ร้อยละของคดียาเสพติดลดลง  ลดลงร้อยละ 1 ต่อปี  
3.ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น
ชุมชนเข้มแข็งต้นแบบ  

เพ่ิมข้ึน 8 แห่งต่อปี  

    5.3 แนวทางการพัฒนา :  
1) การยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพ โครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี  
2) การพัฒนาศักยภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย  
3) การขับเคลื่อนสู่เมืองน่าอยู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕65)                                                                     เทศบาลตำบลเหมืองจ้ี 
  

 

 หน้าท่ี 

 

28 

สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561-2565 ) (ฉบับทบทวน) 
 

หัวข้อ 
 

แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
(พ.ศ. 2561-2565 ) 

(เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562) 

แผนพัฒนาจังหวัด/ 
กลุ่มจังหวัด 

(พ.ศ. 2561-2565 ) 
(ฉบับทบทวน) 

เหตุของการ
ปรับเปลี่ยน 

เป้าหมายการ
พัฒนา  

ยกระดับการท่องเที่ยว การค้า การ
ลงทุน และการเกษตรสู่
ฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูงเพื่อเชื่อมโยง
เศรษฐกิจกับประเทศใน กลุ่มอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 

ยกระดับการท่องเที่ยว การค้า 
การลงทุนและการเกษตรสู่
ฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูงเพื่อ
เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับห่วงโซ่
อุปทานโลก 

เพ่ือให้เป้าหมายการ
พัฒนากลุ่มจังหวัดมี
ความ 
ชัดเจนสอดคล้องกับ
การวิเคราะห์
ศักยภาพของกลุ่ม
จังหวัดมากยิ่งขึ้น 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ตามเป้าหมาย 
การพัฒนา 

1. อัตราการขยายตัวมูลค่า
ผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด 
2. ขนาดเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด 
3. จำนวนที่เพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์
และบริการที่ได้รับการพัฒนาต่อ
ยอดด้วยอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
ได้รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 
5. จำนวนย่านการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม/สร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
พัฒนา 
6. จำนวนที่มีค่าคุณภาพอากาศ
เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
ลดลง 
7. จำนวนพ้ืนที่ป่าเพ่ิมขึ้นตาม
สัดส่วนพื้นที่ป่าของจังหวัด 
 
 
 
 
 

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่ม
จังหวัด (Gross Provincial 
Cluster Product : GPCP) 
ภาพรวมเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า
3% 
2.ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่ม
จังหวัด (Gross Provincial 
Cluster Product : GPCP) 
ของเศรษฐกิจมูลค่าสูงมี
สัดส่วนไม่น้อยกว่า5% ของ 
GPCP ภาพรวม 
3. การเพ่ิมข้ึนของการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศ 
(Foreing Direct 
Investment 
: FDI) ในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 

เพ่ือให้ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 
ตามเป้าหมายการ
พัฒนามี 
ความชัดเจน 
สอดคล้อง 
และเพียงพอที่จะวัด 
ความสำเร็จตาม
เป้าหมาย 
การพัฒนาทีก่ำหนด 

หัวข้อ 
 

แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
(พ.ศ. 2561-2565 ) 

แผนพัฒนาจังหวัด/ 
กลุ่มจังหวัด 

(พ.ศ. 2561-2565 ) 

เหตุของการ
ปรับเปลี่ยน 
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(เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562) 

(ฉบับทบทวน) 

ประเด็นการพัฒนา 1. พัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการ 
2. เพ่ิมศักยภาพการค้า การลงทุน 
และการค้าชายแดน 
3. พัฒนาเกษตรอินทรีย์ เกษตร
ปลอดภัย เกษตรแปรรูปที่สร้าง
มูลค่าเพ่ิมสูง 
4. อนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

1. พัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการที่เน้น
ความโดดเด่นและเชื่อมโยง
ห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมการท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัด 
2. เพ่ิมศักยภาพการค้า การ
ลงทุน การค้าชายแดนและ
การค้าต่างประเทศ 
3. พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
เกษตรปลอดภัย เกษตรแปร
รปู ที่มุ่งเน้นการเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการผลิต และ
สร้างมูลค่าเพ่ิม 
4. พัฒนาการบริการด้าน
สุขภาพ (Wellness) แบบ
องค์รวม มุ่งเน้นการ
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ 
5. บริหารจัดการ อนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

เพ่ือให้ประเด็นการ
พัฒนา 
มีความเชื่อมโยงกับ 
ประเด็นการพัฒนา 
ระดับชาติและ
ทิศทาง 
พัฒนาภาครวมทั้ง 
ศักยภาพโอกาส 
ปัญหา 
และความต้องการ
ของ 
พ้ืนที่ 
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๒. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
 

 ๒.๑ วิสัยทัศน ์
   ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ศิลปวัฒนธรรมสืบสาน โครงสร้างพื้นฐานบริบูรณ์ 
 

 พันธกิจหลักการพัฒนา 
พันธกิจที่ ๑ ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อ

ความต้องการของประชาชนและเพ่ือรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรม 
พันธกิจที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและ

ยกระดับคุณภาพผลผลิต การลงทุน การจัดจำหน่ายและส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบล เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งแก่ชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

พันธกิจที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
พันธกิจที่ ๔ ส่งเสริมการสนับสนุน  การฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
พันธกิจที่ ๕ ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน 
พันธกิจที่ ๖ ส่งเสริมการเรียนรู้ยกระดับการจัดการศึกษเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและจัดให้มีสนามกีฬาและ

ลานกีฬาเพ่ือส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการของประชาชนตำบลเหมืองจี้ 
พันธกิจที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนได้รับการบริการขั้นพื้นฐานและการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและ

เพียงพอ 
พันธกิจที่ 8 ส่งเสริมและพัฒนาด้านบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลาการและประชาชนใน

ตำบลเหมืองจี้ 
 
จุดมุ่งหมายการพัฒนา 
 ๑. ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒. ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  เกษตรและการท่องเที่ยว 
 ๓. ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ๔. ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5. ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6. ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา 
 7. ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชน 
 8. ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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๒.๒ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลเหมืองจี ้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา  

1. การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ 
2. การก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนาระบบประปา  โรงกรองสนิมเหล็ก บ่อบาดาล และจัดซื้อ

อุปกรณ์ประปา 
3. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อมแซมไฟกิ่ง และขยายไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
4. การปรับปรุง พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำ 

ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตรและการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน 
3. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
4. การพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินที่สาธารณะในท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชน 
2. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน 
3. สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม 

ยุทธศาสตร์ที่  4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 

1. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมศาสนา ศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม 
3. อนุรักษ์ สืบค้น และพัฒนาแหล่งโบราณสถานโบราณวัตถุและสถานที่สำคัญ 

 

ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 

1. การจัดการ ดูแล อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพลังงาน

ทดแทน 
3. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่  6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา 
แนวทางการพัฒนา 

1. การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระบบในท้องถิ่นเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

2. การปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาในท้องถิ่น 
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3. การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการกีฬาและนันทนาการในท้องถิ่น 
4. การก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา  ลานกีฬา 

 

ยุทธศาสตร์ที่  7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และการเสริมสร้างสุขภาพประชาชน 
แนวทางการพัฒนา 

1. การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคแก่ประชาชน 
2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 
3. การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพประชาชน 
4. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่  8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาศักยภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากรและการบริหารงานในองค์กร 
2. การพัฒนา ICT เพ่ือการบริหารจัดการภายในองค์กรและการให้บริการประชาชน 
3. พัฒนาการจัดทำระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น 

 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 

1.1 ปรับปรุง  ซ่อมแซม ขยายพ้ืนผิวจราจร ถนนสายหลักทุกสายในชุมชนให้อยู่ในสภาพดี 
1.2 ก่อสร้างถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรอย่างทั่วถึง 
1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซ่อมแซมถนน รางระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ระบบน้ำเพ่ืออุปโภคและ 

บริโภค 
1.4 จัดให้มีระบบแสงสว่างในที่สาธารณะอย่างทั่วถึงตามความเหมาะสมและปลอดภัยโดยสนับสนุนให้มี

หน่วยเคลื่อนที่เร็ว ในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้า ไฟกิ่งตามตรอก ถนน ในหมู่บ้านให้รวดเร็ว 
2. ด้านการเกษตร 
 2.1  ส่งเสริม พัฒนาการเกษตรทุกรูปแบบ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ สวนลำไยสาธิต 
 2.2  สนับสนุน  พัฒนาแหล่งน้ำ  เพ่ือการเกษตร ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
 2.3  ส่งเสริม สร้างถนน ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรในเขตเทศบาล 

3.  ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3.1  ส่งเสริม กิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา ทุกภาคส่วนทุกองค์กร 
 3.2  สนับสนุนจัดตั้งศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สืบสานส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
4.  ด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพ 
 4.1  ส่งเสริม พัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้ผลิตสินค้ากับความต้องการของตลาด 
 4.2  สนับสนุนจัดตลาดกลางเพื่อจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร โดยให้ผู้ซื้อมีโอกาสพบผู้ขาย 
 4.3  ส่งเสริม สนับสนุน  กลุ่มอาชีพ เช่น  กลุ่มเลี้ยงหมูหลุม  กลุ่มเลี้ยงกบ กลุ่มเลี้ยงปลา  กลุ่มลำไยเนื้อ
สีทอง 
 4.4  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตำบลให้พัฒนาด้านต่าง ๆ เช่น กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า กลุ่มจักสาน กลุ่ม
แกะสลักและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
5.  ด้านสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขและสวัสดิการชุมชน คุณภาพชีวิต 
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 5.1  การบริหารจัดการขยะโดยส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกขยะโดยกระบวนการมีส่วนร่ว ม
สร้างแรงจูงใจโดยการแจกถุงขยะฟรี รณรงค์การคัดแยกขยะให้เป็นรูปธรรมให้เกิดขึ้นทุกครอบครัว หมู่บ้านชุมชน
และมีความยั่งยืน 
 5.2  ส่งเสริมจัดบริการนำเศษอาหาร จากบ้านที่มีงานต่าง ๆ มาทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ 
 5.3  ส่งเสริม  สนับสนุน  กิจกรรม  สวัสดิการของทุกกลุ่มองค์กร เช่น กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ 
กลุ่มอสม. กลุ่มอปพร. กลุ่มเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อและการพิการ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจน
เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลให้มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน 
 5.4  สนับสนุนให้มีรถกู้ภัยเพิ่ม โดยแยกให้ชัดเจน รถรับส่งผู้ป่วยและรถรับส่งผู้เสียชีวิต 
 5.5  ส่งเสริม ประสานงาน จัดหารถสูบสิ่งปฏิกูล สำหรับเทศบาลตำบลเหมืองจี้โดยประสานงานกับ
องค์กรอื่นให้มีส่วนร่วมเป็นไปอย่างรวดเร็วและราคาถูก 
 5.6  สนับสนุน ติดตั้งกล้องวงจรปิด (cctv) บริเวณทางแยก ทางร่วมสำคัญ ทั่วทั้งเขตเทศบาล 
 5.7  สนับสนุน ให้บริการ ช่วยเหลือกิจกรรมงานสาธารณะกุศลต่าง ๆ ในหมู่บ้าน 

6.  ด้านการศึกษา 
 6.1  ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนแก่ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย 
 6.2  สนับสนุน พัฒนากิจกรรม ทุนการศึกษา เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ จัดหลักสูตรส่งเสริม  
อบรมสอนภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้สนทนาในชีวิตประจำวันฟรี เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไตใหญ่ ภาษาพม่า เพ่ือ
เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซีย(AEC) 
 6.3  ส่งเสริมพัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนให้มีคุณภาพทุก ๆ ด้าน 

7.  ด้านการท่องเที่ยว 
 7.1  ส่งเสริม  การสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Eco-Tourism&Home stay) เพื่อสร้างรายได้ใน
ท้องถิ่น 
 7.2  สนับสนุนจัดแหล่งท่องเที ่ยวเชิงเศรษฐกิจและอนุรักษ์  โดยเกษตรกรชาวสวนลำไยพบผู ้ซื้อ
นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลเข้าพรรษา  นักท่องเที่ยวมีโอกาสเก็บลำไยจากต้นและซื้อขายในราคายุติธรรม 

8.  ด้านพัฒนาการเมือง  การปกครองและบริหารท้องถิ่น 
 8.1  บริหารท้องถิ่นด้วยหลักธรรม พรหมวิหาร 4 โปร่งใส มีส่วนร่วม ตรวจสอบได้ 
 8.2  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน  โดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 8.3  ประสานองค์กรภายนอก เพ่ือผลักดันโครงการ งบประมาณ พัฒนาท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรม 
 8.4  พัฒนาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  ให้เป็นหน่วยงานที่ยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มี
มาตรฐาน ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้างและพนักงาน
จ้าง เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและยกระดับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 8.5  ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนหมู่บ้านเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมทางการบริหารและการเมืองภายใต้
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 8.6  พัฒนาการทำงานฝ่ายนิติบัญญัติ ได้แก่ สภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  สมาชิกสมาเทศบาลตำบล
เหมืองจี้  ประชาธิปไตยในระดับชุมชนหมู่บ้าน 
 8.7  ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนหมู่บ้านสนับสนุนให้มีกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ 
 8.8  ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการชุมชนหมู่บ้าน ประชาชนในชุมชนหมู่บ้านและ
เทศบาลทำงานอย่างสมานฉันท์ ไม่แตกแยก เพ่ือร่วมกันพัฒนาและยกระดับชุมชนหมู่บ้านให้มีการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
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 8.9  สนับสนุนและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัยและตอบสนองต่อการให้บริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสภานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
 

 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
- ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อการประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสในการพัฒนา 

ในอนาคตของเทศบาลตำบลเหมืองจี้  ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 
 

จุดแข็ง  (Strengths : S) 
 ๑. มีเส้นทางการคมนาคมสายหลักท่ีเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน  ตำบล  อำเภอ  และจังหวัดข้างเคียง 
 ๒. มีแหล่งพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ กระเทียม หอมแดง ลำไย 
 ๓. มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผักผลไม้ในพื้นที่ 
 ๔. มีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมและมีภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีสืบทอดกันมา 

๕. มีแผนพัฒนาท้องถิ่น มีระบบการจัดการบริหารที่เป็นอิสระภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ มีการจัดวาง
ระบบควบคุมภายในขององค์กร และส่วนงานในองค์กร 
 ๖. ได้กำหนดอัตรากำลังในการดำเนินงาน มีการแบ่งงานในหน่วยงานตามสายการบังคับบัญชา บุคลากรมี
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 ๗. ที่ดินตำบลเหมืองจี้เป็นที่ราบที่ใช้ในการเกษตร และบางส่วนของพื้นที่เป็นภูเขาและป่าไม้ เหมาะแก่
การลงทุนทางด้านการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนและอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่เก่ียวข้องกับการเกษตร 
 

จุดอ่อน  (Weaknesses : W) 
 ๑. เส้นทางการคมนาคมภายในหมู่บ้านยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง 
 ๒. ในช่วงหน้าแล้งมีปัญหาด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ 
 ๓. มีการใช้สารเคมีในพ้ืนที่ทำการเกษตร 
 ๔. ผลผลิตทางการเกษตรขาดการบริหารจัดการทางด้านตลาด 
 ๕. แรงงานในพื้นที่ขาดทักษะฝีมือในการทำงานตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
 ๖. การดำเนินการตามแผนมีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ 
 7. การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของคณะผู้บริหารแต่ละคณะ 
 

โอกาส  (Opportunities : O) 
 ๑. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ขอ ง
ประชาชนในท้องถิ่น โดยที่ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 ๒. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง 
 ๓. รัฐบาลมีนโยบายและให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
 ๔. รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น 

๕. การส่งเสริมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดให้มีอินเตอร์เน็ตตำบลเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
และเป็นแหล่งความรู้ 
 ๖. มีการสนับสนุนของหน่วยงานสาธารณะสุขในการป้องกันโรค 
 

ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด  (Threats : T) 
๑. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับโลก ระดับประเทศ และในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
๒. แรงงานต่างด้าวที่อพยพมาในท้องถิ่น ส่งผลให้วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นรวมถึงวิถี 

ชีวิตของคนเปลี่ยนไป 
 ๓. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐานวัฒนธรรมที่มีอยู่ 
และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากข้ึน 
 ๔. มีปัญหาสุขภาพ  ปัญหายาเสพติด  ปัญหาแรงงานต่างด้าว และปัญหาโรคเอดส์ 
 ๕. ผลกระทบจากการเปิดตลาดเสรีทางการค้า (FTA) และการค้า (WTO) ของจีน ส่งผลกระทบต่อพืช
เศรษฐกิจโดยเฉพาะหอมแดงและกระเทียม 
 ๖. มีการขยายตัวของการปลูกลำไยไปหลายจังหวัด ทำให้มีคู่แข่งทางการค้ามากขึ้น 
 

๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนั้น  ได้ทำการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่
เกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
 

 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
- ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาเทศบาลตำบล

เหมืองจี้  ประกอบด้วย ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย และการคาดการณ์
แนวโน้มในอนาคต 
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ตารางการวิเคราะห์ปัจจัยภายในของตำบลเหมืองจี้สภาพปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน 
 

ปัจจัยภายใน จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. โครงสร้างพื้นฐาน - มีเส้นทางคมนาคมสายหลักที่

เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านและตำบล 
อำเภอและจังหวัดใกล้เคียง 

- เส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้านยังไม่ 
ครอบคลุมทั่วถึง 

2. ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- เป็นตำบลที่มีความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร 
-มีทรัพยากรป่าไม้ที่เป็นแหล่งอาหาร
สำหรับราษฎร 

- ขาดระบบการบริหารจัดการ/การจัดสรรน้ำ
เพ่ือการเกษตรอย่างทั่วถึงในฤดูแล้ง 
- จิตสำนึกของประชาชนในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- มีปัญหาพ้ืนที่ทำกิน เนื่องจากมีพ้ืนที่ทาง
การเกษตรน้อยและน้ำเพ่ือการเกษตรไม่
เพียงพอ 

3. ด้านเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ 
กระเทียม หอมแดงและลำไย 
- มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผักและ
ผลไม้ในพ้ืนที่ 
- ประชากรมีความสามารถในการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตรมา 
ช้านาน 
- มีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
- มีการจัดทำอุตสาหกรรมภายใน
ครัวเรือน 

- ผลผลิตกระเทียม หอมแดงและลำไยขาด
การบริหารจัดการทางการตลาด 
- ไม่มีการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเพ่ือให้มี
อำนาจในการต่อรองราคาผลผลิต 
- ประชาชนทำการเกษตรโดยการพ่ึงพา
สารเคมีมากเกินไปเป็นการเน้นทำผลผลิต
และไม่คำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว 
- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ
พัฒนาผลผลิตแบบยั่งยืน 

4. ด้านสังคม วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา และ
การศึกษา 

- มีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมา 
- มีความสามารถด้านหัตถกรรม
แกะสลัก 
- เป็นตำบลที่มีประเพณีวัฒนธรรมที่
โดดเด่น 
 
 
 
 
 
 

- คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยสนใจและไม่สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม 
- ประชาชนขาดโอกาสในการรับข่าวสาร
ข้อมลูที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในด้าน
ต่างๆ 
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ปัจจัยภายนอก โอกาส (Opportunity) ข้อจำกัด (Threat) 
5. นโยบายของรัฐ - นโยบายเศรษฐกิจกระจายรายได้ท่ี

เป็นธรรม ปรับโครงสร้างภาษีอากรทั้ง
ระบบ มีนโยบายสร้างรายได้จากการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพ่ิมข้ึน 2 
เท่าตัวในเวลา 5 ปี ผลักดันไทยเป็น
ศูนย์กลางการผลิตและการค้าอาหาร 
มีนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ส่วนนโยบายโครงสร้างพื้นฐาน จะ
พัฒนาระบบขนส่ง ประปา ไฟฟ้าให้
กระจายไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึง 
เพียงพอ 
  

 

6. ด้านเศรษฐกิจ - ผลผลิตลำไยมีชื่อเสียงและเป็นที่
นิยมมากสามรถสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกรและขยายตลาดมากขึ้น 
- มีตลาดในภูมิภาคอ่ืนๆและ
ต่างประเทศ 
- โอกาสในการปรับตัวเข้าหา
เทคโนโลยีใหม่ 
- เส้นทางคมนาคมที่สะดวกเป็นโอกาส
ในการขนส่งผลผลิตและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
 

- ผลิตภัณฑ์สารเคมี  ปุ๋ยบำรุงพืชมีราคาสูง 
- มีการขยายเขตพ้ืนที่การปลูกลำไยใน
หลายๆพ้ืนที่ของจังหวัดทำให้มีคู่แข่งทาง
การค้า 
- ผลกระทบจากการใช้สารเคมีมากทำให้
ผลผลิตไม่มีคุณภาพ 
 

7. ด้านการสาธารณสุข
และการศึกษา 
 

- มีการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของภาครัฐ โดยเฉพาะการจัดให้มี
โครงการอินเตอร์เน็ทตำบลเพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาและการเรียนรู้ 
 
 
 

- ปัญหาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
- มีประชาชนวัยสูงอายุมากซึ่งเป็นข้อจำกัด
ด้านการพัฒนา 
 

 



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

     ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

1.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 251 122,740,000        251 122,740,000        251 122,740,000         251 122,740,000       251 122,740,000       1,255     613,700,000       

รวม 251 122,740,000        251 122,740,000        251 122,740,000         251 122,740,000       251 122,740,000       1,255     613,700,000       

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

    ด้ำนเศรษฐกิจ เกษตร

    และกำรท่องเท่ียว 

2.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๑๐ 710,000               ๑๐ 710,000               ๑๐ 710,000                ๑๐ 710,000              ๑๐ 710,000              50          2,840,000           

2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม 4 220,000               4 220,000               4 220,000                4 220,000              4 220,000              20          1,100,000           

      และนันทนาการ

๒.3 แผนงานการเกษตร 15 1,560,000            15 1,560,000            15 1,560,000              15 1,560,000           15 1,560,000           75          7,800,000           

รวม ๒๙ 2,490,000            ๒๙ 2,490,000            ๒๙ 2,490,000              ๒๙ 2,490,000           ๒๙ 2,490,000           145        11,740,000         

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

    ด้ำนสังคม และคุณภำพชีวิต

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 20 2,680,000            20 2,680,000            20 2,680,000              20 2,680,000           20 2,680,000           100        13,400,000         

3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 25 1,050,000            25 1,050,000            25 1,050,000              25 1,050,000           25 1,050,000           125        5,250,000           

3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 7 134,000               7 134,000               7 134,000                7 134,000              7 134,000              35          670,000              

3.4 แผนงานงบกลาง 3 22,854,000          3 24,631,200          3 24,631,200            3 24,631,200         3 24,631,200         15          121,378,800       

รวม ๕๕ ๒๖,๗๑๘,๐๐๐ ๕๕ ๒๘,๔๙๕,๒๐๐ ๕๕ ๒๘,๔๙๕,๒๐๐ ๕๕ ๒๘,๔๙๕,๒๐๐ ๕๕ ๒๘,๔๙๕,๒๐๐ 275        ๑๔๐,๖๙๘,๘๐๐

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 25๖5) 
เทศบำลต ำบลเหมืองจ้ี  อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน

ยุทธศำสตร์
ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 25๖3 ปี พ.ศ. 25๖4 รวม  5   ปี
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ปี พ.ศ. 25๖5

แบบ ผ. 01



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 25๖5) 
เทศบำลต ำบลเหมืองจ้ี  อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน

ยุทธศำสตร์
ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 25๖3 ปี พ.ศ. 25๖4 รวม  5   ปีปี พ.ศ. 25๖5

แบบ ผ. 01

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

    ด้ำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม  

   และภูมิปัญญำท้องถ่ิน

๔.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 23 1,746,000            23 1,746,000            23 1,746,000              23 1,746,000           23 1,746,000           115        8,730,000           

      และนันทนาการ

รวม 23 1,746,000            23 1,746,000            23 1,746,000              23 1,746,000           23 1,746,000           115        8,730,000           

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

    ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ

    และส่ิงแวดล้อม

๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 260,000               4 260,000               4 260,000                4 260,000              4 260,000              20          1,300,000           
๕.๒ แผนงานสาธารณสุข 5 1,270,000            5 1,270,000            5 1,270,000              5 1,270,000           5 1,270,000           25          6,350,000           
๕.3 แผนงานเคหะและชุมชน 19 48,500,000          19 48,500,000          19 48,500,000            19 48,500,000         19 48,500,000         95          242,500,000       
๕.4 แผนงานการเกษตร 7 220,000               7 220,000               7 220,000                7 220,000              7 220,000              35          1,100,000           

รวม 35 50,250,000          35 50,250,000          35 50,250,000            35 50,250,000         35 50,250,000         175        251,250,000       

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

    ด้ำนกำรศึกษำและกีฬำ

๖.๑  แผนงานการศึกษา 31 5,385,000            31 5,385,000            31 5,385,000              31 5,385,000           31 5,385,000           155        26,925,000         

๖.2  แผนงานแผนงานการศาสนา 9 890,000               9 890,000               9 890,000                9 890,000              9 890,000              45          4,450,000           

       วัฒนธรรม และนันทนาการ

รวม 40 6,275,000            40 6,275,000            40 6,275,000              40 6,275,000           40 6,275,000           200        31,375,000         

หน้า 40



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 25๖5) 
เทศบำลต ำบลเหมืองจ้ี  อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน

ยุทธศำสตร์
ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 25๖3 ปี พ.ศ. 25๖4 รวม  5   ปีปี พ.ศ. 25๖5

แบบ ผ. 01

7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

    ด้ำนกำรสำธำรณสุข

    และกำรเสริมสร้ำงสุขภำพ ประชำชน

7.๑  แผนงานสาธารณสุข 47 2,810,000            47 2,810,000            47 2,810,000              47 2,810,000           47 2,810,000           235        14,050,000         

รวม 47 2,810,000            47 2,810,000            47 2,810,000              47 2,810,000           47 2,810,000           235        14,050,000         

8. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

   ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

   และเทคโนโลยีสำรเทศ

8.๑  แผนงานบริหารท่ัวไป 40 4,722,000 40 4,722,000 40 4,722,000 40 4,722,000 40 4,722,000 200        23,610,000         

8.๒  แผนงานเคหะและชุมชน 17 10,720,000          17 10,720,000          17 10,720,000            17 10,720,000         17 10,720,000         85          53,600,000         

8.3  แผนงานงบกลาง 7 715,000               7 730,000               7 730,000                7 1,275,000           7 1,275,000           35          4,725,000           

รวม 64 16,157,000          64 16,172,000          64 16,172,000            64 16,717,000         64 16,717,000         320        81,935,000         

รวมท้ังส้ิน (1 - 8) ๕๔๔ ๒๒๙,๑๘๖,๐๐๐ ๕๔๔ ๒๓๐,๙๗๘,๒๐๐ ๕๔๔ ๒๓๐,๙๗๘,๒๐๐ ๕๔๔ ๒๓๑,๕๒๓,๒๐๐ ๕๔๔ ๒๓๑,๕๒๓,๒๐๐ 2,720     ๑,๑๕๓,๔๗๘,๘๐๐
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แบบ ผ. ๐2

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 ๒๕๖๒ 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

๑ ก่อสร้างสะพานข้ามล าเหมืองแป้นหลัง เพ่ือการสัญจรคมนาคม สะพาน 1 แห่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
โรงเรียนชุมชนเหมืองจ้ี ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ หมู่ท่ี 1 ความพึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน

ทรัพย์สิน ร้อยละ 80
๒ ก่อสร้างสะพานบ้านเหล่าต าบลเหมืองจ้ี สะพาน 1 แห่ง 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000

เช่ือมต าบลป่าซาง หมู่ท่ี 1

3 ก่อสร้างสะพานสายตลาดเหมืองจ้ีหลวง สะพาน  1 แห่ง 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
หลังโรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจ้ี หมู่ท่ี 1 บ้านเหมืองจ้ีหลวง

4 ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัดสายบ้าน ถนนคสล. 1 สาย 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
เหล่าใต้ (เลียบล าน้ าทา) บ้านเหมืองจ้ีหลวง

หมู่ท่ี 1

5 ก่อสร้างถนนแอสฟัสติกบ้านเหล่า ถนนคสล. 1 สาย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
เช่ือมบ้านปงชัย บ้านเหมืองจ้ีหลวง

หมู่ท่ี 1
6 ก่อสร้างถนนคสล.เลียบตล่ิงล าเหมืองแป้น ถนนคสล. 1 สาย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

หลังตลาดชุมชนบ้านเหมืองจ้ีหลวงพร้อม บ้านเหมืองจ้ีหลวง
ราวกันตก หมู่ท่ี 1

7 ก่อสร้างถนนแอสฟัสติกสายเหมืองจ้ีหลวง- ถนนแอสฟัสติก 1 สาย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
บ้านเหล่า หมู่ท่ี 1

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ   
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 25๖๑ - 2565) 

เทศบำลต ำบลเหมืองจ้ี  อ ำเภอเมืองล ำพูน  จังหวัดล ำพูน

ท่ี โครงกำร ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับเป้ำหมำย
งบประมำณ

วัตถุประสงค์

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี ๑  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมืองหัตถ นวัตกรรม สร้ำงสรรค์
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2  กำรพัฒนำภูมินิเวศวัฒนธรรมและอำรยสถำปัตย์
    1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  

หน้า 42

ตัวช้ีวัด (KPI)

๒.  บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน



1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 ๒๕๖๒ 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

8 ก่อสร้างถนนคสล.สายตลาดเหมืองจ้ีหลวง เพ่ือการสัญจรคมนาคม ถนนคสล. 1 สาย 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
หลังโรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจ้ี ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ หมู่ท่ี 1 บ้านเหมืองจ้ีหลวง ความพึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน

ทรัพย์สิน ร้อยละ 80
9 ก่อสร้างถนนคสล./แอสฟัสติก ซอย 4 ถนน 1 สาย 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000

หมู่ท่ี 1 บ้านเหมืองจ้ีหลวง

10 ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ท่ี 1 เช่ือมหมู่ท่ี 10 ถนนคสล. 1 สาย
หมู่ท่ี 1 บ้านเหมืองจ้ีหลวง 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000

11 ก่อสร้างรางระบายน้ า ซอย 8 รางระบายน้ า 1 แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
หมู่ท่ี 1 บ้านเหมืองจ้ีหลวง

12 ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด เพ่ือป้องกันบรรเทา รางระบายน้ า 1 แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
บ้านเหล่า สาธารณภัย และเพ่ือ หมู่ท่ี 1 บ้านเหมืองจ้ีหลวง

การเกษตร
๑๓ ก่อสร้างรางระบายน้ าสายซอย ๕ รางระบายน้ า ๑ แห่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

ถึงซอย 2 บ้านกู่เส้า บ้านกู่เส้า หมู่ท่ี 2

๑๔ ท่อส่งน้ าเพ่ือการเกษตรภายในหมู่บ้าน ท่อส่งน้ า ๑ สาย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
พร้อมขยายเขตไฟฟ้า บ้านเหมืองจ้ีหลวง

หมู่ท่ี 1

๑๕ ท่อส่งน้ าเพ่ือการเกษตรสายเหมืองจ้ีหลวง- ท่อส่งน้ า ๑ สาย 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
หนองจาง บ้านเหมืองจ้ีหลวง

หมู่ท่ี 1
๑๖ ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า เพ่ือประชาชนได้มีกระแส หมู่ท่ี 1 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง บ้านเหมืองจ้ีหลวง

งบประมำณ
โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ

    1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  

หน้า 43

ตัวช้ีวัด (KPI)ท่ี



1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 ๒๕๖๒ 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

17 ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์บ้านเหล่า เพ่ือบริการประชาชน หมู่ท่ี 1 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
ในการด าเนินกิจกรรม บ้านเหมืองจ้ีหลวง ความพึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน
ต่าง ๆ ร้อยละ 80

๑๘ ก่อสร้างลานคสล.อเนกประสงค์ ลานคสล. ๑ แห่ง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
หมู่ท่ี 1

ท่ี

หน้า 44

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย
งบประมำณ

ตัวช้ีวัด (KPI)โครงกำร

    1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  



1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 ๒๕๖๒ 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

19 ก่อสร้างถนนคสล.บ้านกู่เส้า-บ้านกอลุง เพ่ือการสัญจรคมนาคม ถนนคสล. 1 สาย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
เช่ือมต าบลหนองหนาม ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ บ้านกู่เส้า หมู่ท่ี 2 ความพึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน

ทรัพย์สิน ร้อยละ 80
๒๐ ก่อสร้างถนนแอสฟัสติกสายกู่เส้า- ถนนแอสฟัสติก 1 สาย ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐

เหมืองจ้ีหลวง หมู่ท่ี ๒

21 ก่อสร้างถนนเลียบฝายน้ าล้นบริเวณศาลา ถนน 1 สาย 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
อเนกประสงค์ หมู่ท่ี 2 บ้านกู่เส้า

22 ก่อสร้างถนนคสล.ซอย 1 ถนน 1 สาย 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
หมู่ท่ี 2 บ้านกู่เส้า

23 บดอัดลูกรังเลียบล าเหมืองดอยคร่ัง บดอัดลูกรัง 1 สาย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
หมู่ท่ี 2, 6, 12

24 ก่อสร้างรางระบายน้ าสายเลียบหลังวัด รางระบายน้ า 1 แห่ง 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
กู่เรืองซอย 4 ,ซอย 2 หมู่ท่ี 2 บ้านกู่เส้า

25 ก่อสร้างรางระบายน้ าสายหน้าบ้านก านัน รางระบายน้ า 1 แห่ง 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
ต าบลเหมืองจ้ีถึงบ้านนางอนงค์  พีระศักด์ิ หมู่ท่ี 2 บ้านกู่เส้า

26 ก่อสร้างรางระบายน้ าต้ังแต่บ้านนาย รางระบายน้ า 1 แห่ง 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
ประเวศ ถึงบ้านนางวิลาวรรณ  เถินโจง หมู่ท่ี 2 บ้านกู่เส้า

27 ก่อสร้างรางระบายน้ าต้ังแต่บ้านนางบังอร รางระบายน้ า 1 แห่ง 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
ค าลือ ถึงบ้านน.ส.ประภา  พรมแก้ว หมู่ท่ี 2 บ้านกู่เส้า

หน้า 45

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย
งบประมำณ

ตัวช้ีวัด (KPI)

    1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  



1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 ๒๕๖๒ 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

28 ขุดลอกล าเหมืองแม่เจ้าเฝือ เพ่ือป้องกันบรรเทา ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
และล าเหมืองกอง สาธารณภัย และเพ่ือ หมู่ท่ี 2 บ้านกู่เส้า ความพึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน

การเกษตร ร้อยละ 80

๒๙ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน ๔ สาย เพ่ือป้องกันบรรเทา หมู่ท่ี ๒ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
 - สายทุ่งห้วยต้ังแต่สวนพุทธธรรม อาชญากรรม และความ บ้านกู่เส้า
 - สายกู่เส้า-หนองจาง ปลอดภัยต่อชีวิตและ
 - สายบ้านกอลุง ทรัพย์สิน
 - สายซอย ๑

30 ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรสายหมู่ท่ี 2 เพ่ือประชาชนได้มีกระแส ขยายเขตไฟฟ้า 1 สาย 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
เช่ือมหมู่ท่ี 11, หมู่ท่ี 8 เช่ือม ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง หมู่ท่ี 2 บ้านกู่เส้า
ซอยป่าช้าเก่าบ้านหนองจาง

31 ขยายเขตไฟฟ้าก่ิงซอย 8 ขยายเขตไฟฟ้า 1 สาย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
หมู่ท่ี 2 บ้านกู่เส้า

๓๒ โครงการเทลานกีฬาต้านยาเสพติด เพ่ือให้ประชาชนได้มี หมู่ท่ี ๒ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
บ้านกู่เส้า สถานท่ีเหมาะสมส าหรับ บ้านกู่เส้า

ออก าลังกาย
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ท่ี โครงกำร เป้ำหมำย
งบประมำณ

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ

    1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  



1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 ๒๕๖๒ 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

๓๓ ก่อสร้างถนนแอสฟัสติก  ซอย ๓ เพ่ือการสัญจรคมนาคม ถนนแอสฟัสติก 1 สาย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ บ้านปงชัย ความพึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน
ทรัพย์สิน หมู่ท่ี 3 ร้อยละ 80

๓๔ ก่อสร้างถนนแอสฟัสติก  ซอย ๔ ถนนแอสฟัสติก 1 สาย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
บ้านปงชัย
หมู่ท่ี 3

๓๕ ก่อสร้างถนนแอสฟัสติก ถนนแอสฟัสติก 1 สาย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
สายปงชัย-ป่าซางน้อย,ต.บ้านแป้น บ้านปงชัย

หมู่ท่ี 3

๓๖ ก่อสร้างถนนแอสฟัสติกสาย ถนนแอสฟัสติก 1 สาย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
ปงชัย-เหมืองจ้ีใหม่ บ้านปงชัย

หมู่ท่ี 3,๘

37 ก่อสร้างถนนคสล.สายสันธง ถนนคสล. 1 สาย 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
หมู่ท่ี 3 บ้านปงชัย

38 ก่อสร้างถนนแอสฟัสติก ม.3 เช่ือม ม.1 ถนนแอสฟัสติก 1 สาย 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
บ้านปงชัย
หมู่ท่ี 3,1

39 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หน้าวัดปงชัย เพ่ือบริการประชาชน อาคารอเนกประสงค์ 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
ในการด าเนินกิจกรรม หมู่ท่ี 3 บ้านปงชัย
ต่าง ๆ 
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ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย
งบประมำณ

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับตัวช้ีวัด (KPI)

    1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  



1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 ๒๕๖๒ 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

๔๐ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์หน้าวัด เพ่ือบริการประชาชน ศาลาอเนกประสงค์ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
ปงชัย (ทรงโดม) ในการด าเนินกิจกรรม ๑ แห่ง ความพึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน

ต่าง ๆ ร้อยละ 80

41 ติดต้ังกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน เพ่ือป้องกันบรรเทา หมู่ท่ี 3 บ้านปงชัย
อาชญากรรม

42 ก่อสร้างพนังก้ันน้ าล าน้ าทา เพ่ือป้องกันบรรเทา หมู่ท่ี 3 บ้านปงชัย 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
สาธารณภัย และเพ่ือ
การเกษตร

43 ก่อสร้างเขียงก้ันน้ าล าน้ าทา หมู่ท่ี 3 บ้านปงชัย 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000

44 วางท่อเมนจ่ายน้ าประปาหมู่บ้าน ประชาชนมีน้ าอุปโภค หมู่ท่ี 3 บ้านปงชัย 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
บริโภคอย่างท่ัวถึง

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด (KPI)

    1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  

ท่ี โครงกำร
งบประมำณ

หน้า 48

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ



1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 ๒๕๖๒ 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

45 ก่อสร้างถนนแอสฟัสติกสายบ้านฝายแป้น เพ่ือการสัญจรคมนาคม ถนนแอสฟัสติก 1 สาย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
ซอยศาลาอเนกประสงค์ถึงศูนย์อปพร.ทต. ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ บ้านฝายแป้น ความพึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน
เหมืองจ้ี ทรัพย์สิน หมู่ท่ี 4 ร้อยละ 80

46 ก่อสร้างถนนแอสฟัสติกสายวัดต้นโชค ถนนแอสฟัสติก. 1 สาย 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
หมู่ท่ี 4 บ้านฝายแป้น

47 ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านบวกมะกังเช่ือม ถนนคสล. 1 สาย 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ หมู่ท่ี 4 บ้านฝายแป้น

48 ก่อสร้างถนนคสล.สายสันธง ถนนคสล. 1 สาย 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
หมู่ท่ี 4 บ้านฝายแป้น

49 ก่อสร้างร้ัวฌาปนสถาน เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ท่ี 4 บ้านฝายแป้น 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000

50 จัดซ้ือท่ีดิน เพ่ือบริการประชาชน หมู่ท่ี 4 บ้านฝายแป้น 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
ในการด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยท่ี โครงกำร
งบประมำณ

    1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  

หน้า 49



1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 ๒๕๖๒ 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

๕๑ ก่อสร้างถนนแอสฟัสติก.สายบ้านห้วยส้ม ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ บ้านห้วยส้ม หมู่ท่ี 5 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
ซอย 1,๒ ทรัพย์สิน ความพึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน

ร้อยละ 80
๕๒  ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนทางข้ึนดอยกุศล ซ่อมแซมถนน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

บ้านเหล่า ดอยกุศล หมู่ท่ี  5

๕๓ ก่อสร้างถนนคสล.บ้านไร่อ้อย ซอย ๒,๓ บ้านไร่อ้อย หมู่ท่ี 5 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
พร้อมวางท่อระบายน้ า

๕๔ ก่อสร้างถนนคสล.เช่ือม ม.๕ และ ม.๗ ถนนคสล. 1 สาย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
บ้านห้วยส้ม หมู่ท่ี 5

55 เสริมผิวถนนแอสฟัสติกคอนกรีตทางข้ึน เสริมผิวถนน 1 สาย 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
ดอยกุศลพร้อมขยายสะพาน หมู่ท่ี 5 บ้านห้วยส้ม

56 ก่อสร้างถนนคสล. ซอย 1,2,3 หมู่ท่ี 5 บ้านห้วยส้ม 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

57 เสริมผิวถนนแอสฟัสติกคอนกรีตซอย 1 เสริมผิวถนน 1 สาย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
หมู่ท่ี 5 บ้านห้วยส้ม

58 ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ เพ่ือบริการประชาชน ศาลาอเนกประสงค์ 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
ในการด าเนินกิจกรรม หมู่ท่ี 5
ต่าง ๆ 

59 จัดซ้ือท่ีดิน เพ่ือบริการประชาชน หมู่ท่ี 5 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
ในการด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ 

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ
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ตัวช้ีวัด (KPI)

    1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  

โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยท่ี
งบประมำณ



1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 ๒๕๖๒ 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

60 ก่อสร้างถนนคสล. พร้อมก่อสร้างราง เพ่ือการสัญจรคมนาคม ถนนคสล. 1 สาย 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
รางระบายน้ า สายเขต 7 เช่ือมหมู่ท่ี 12 ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ หมู่ท่ี 6 บ้านป่าตึง ความพึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน

ทรัพย์สิน ร้อยละ 80
61 ก่อสร้างถนนคสล. เขต 1 เช่ือมหมู่ท่ี 12 ถนนคสล. 1 สาย 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000

หมู่ท่ี 6 บ้านป่าตึง

62 ก่อสร้างถนนคสล. เขต 6 ถนนคสล. 1 สาย 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
หมู่ท่ี 6 บ้านป่าตึง

63 ปรับปรุงขยายสะพาน เขต 1 เช่ือม ปรับปรุงขยายสะพาน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
หมู่ท่ี 12 1 แห่ง หมู่ท่ี 6 บ้านป่าตึง

64 ขยายไหล่ทางถนนหลังวัดป่าตึง ขยายไหล่ทางถนน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
หมู่ท่ี 6 บ้านป่าตึง

65 ก่อสร้างถนนคสล./ลาดยางม.๖ ถนน ๑ สาย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
เช่ือม ม.๑๑ บ้านป่าตึง หมู่ท่ี ๖

66 ก่อสร้างถนนคสล..๖ เช่ือม ม.4 ถนน ๑ สาย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
บ้านบวกมะกัง บ้านป่าตึง หมู่ท่ี ๖

67 ก่อสร้างถนนคสล.พร้อมก่อสร้างราง ถนนพร้อมรางระบายน้ า 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
ระบายน้ า เขต 7 เช่ือมหมู่ท่ี 12 1 แห่ง หมู่ท่ี 6 บ้านป่าตึง

ตัวช้ีวัด (KPI)เป้ำหมำย
งบประมำณ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ

หน้า 51

    1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  



1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 ๒๕๖๒ 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

๖๘ ขยายเขตไฟฟ้าเช่ือม ม.๖ - ม.๑๒ เพ่ือประชาชนได้มีกระแส หมู่ท่ี ๖ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง บ้านป่าตึง ความพึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน

ร้อยละ 80
๖๙ ติดต้ังเสาไฟฟ้า ๒ ต้น พร้อมขยายเขต 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

ไฟฟ้า ไฟก่ิง เขต ๑ ซอย ๗ 
พร้อมซ่อมแซมถนน

๗๐ ติดต้ังไฟก่ิงสายป่าตึง-ป่าคะยอม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

๗๑ ก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพ่ือการ ประชาชนได้มีน้ าส าหรับ หมู่ท่ี ๖ 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
เกษตร ใช้ท าการเกษตร บ้านป่าตึง

หน้า 52

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ

    1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  

ท่ี
งบประมำณ

ตัวช้ีวัด (KPI)โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย



1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 ๒๕๖๒ 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

72 ก่อสร้างสะพานข้ามล าเหมืองดอยแต เพ่ือการสัญจรคมนาคม สะพาน 1 แห่ง 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ หมู่ท่ี 7 บ้านฝ่ังหม่ิน ความพึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน
ทรัพย์สิน ร้อยละ 80

๗๓ ก่อสร้างรางระบายน้ าบ้านกอลุงและ รางระบายน้ า ๑ สาย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
บ้านเหล่า ซอย ๒ พร้อมขยายถนน บ้านกอลุงและบ้านเหล่า

หมู่ท่ี ๗
๗๔ ขยายถนนสายวัดดอยแต ถนนคสล. 1 สาย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

บ้านฝ่ังหม่ิน หมู่ท่ี ๗

๗๕ ก่อสร้างถนนแอสฟัสติกสายดอยกุศล ถนน 1 สาย 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000
บ้านฝ่ังหม่ิน หมู่ท่ี 7

๗๖ ก่อสร้างถนนเลียบล าน้ าทา ถนน 1 สาย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
สายฝ่ังหม่ิน-ห้วยส้ม บ้านฝ่ังหม่ิน หมู่ท่ี 7

77 ก่อสร้างถนนคสล.ล าเหมืองดอยคร่ัง ถนนคสล. 1 สาย 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
หมู่ท่ี 7 บ้านฝ่ังหม่ิน

78 ก่อสร้างถนนแอสฟัสติกพร้อมราง ถนนแอสฟัสติกพร้อม 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
ระบายน้ าซอย 2 บ้านเหล่า รางระบายน้ า 1 สาย

หมู่ท่ี 7 บ้านฝ่ังหม่ิน

79 บดอัดลูกรังสายเลียบล าน้ าทาเช่ือม หมู่ท่ี บดอัดลูกรัง 1 สาย 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
7, หมู่ท่ี 5, หมู่ท่ี 9 หมู่ท่ี 7 บ้านฝ่ังหม่ิน

หน้า 53

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ

    1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  

ท่ี โครงกำร
งบประมำณ

ตัวช้ีวัด (KPI)วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย



1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 ๒๕๖๒ 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

๘๐ ขยายเขตไฟฟ้าบ้านเหล่า ซอย ๒ เพ่ือประชาชนได้มีกระแส บ้านเหล่า 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง หมู่ท่ี ๗ ความพึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน

ร้อยละ 80
๘๑ ขยายเขตไฟฟ้าสายเลียบล าเหมือง บ้านฝ่ังหม่ิน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

ดอยคร่ัง (สายเหนือ) หมู่ท่ี ๗

๘๒ ขยายเขตไฟฟ้าเขตบ้านกอลุง-ดอยแต บ้านฝ่ังหม่ิน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
หมู่ท่ี ๗

๘๓ ขุดลอกล าน้ าแม่ทาหลง หมู่ท่ี 7 เพ่ือป้องกันบรรเทา  บ้านฝ่ังหม่ิน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
สาธารณภัย และเพ่ือ หมู่ท่ี 7
การเกษตร

84 ก่อสร้างระบบประปาเพ่ืออุปโภค บริโภค ประชาชนมีน้ าอุปโภค  บ้านฝ่ังหม่ิน 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
บริโภคอย่างท่ัวถึง หมู่ท่ี 7

85 ก่อสร้างก าแพงฌาปนสถาน เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์  บ้านฝ่ังหม่ิน 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
พร้อมก่อสร้างถนนคสล. และเพ่ิมความสะดวก หมู่ท่ี 7

ในการด าเนินกิจกรรม

86 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ าแม่ทาหลง  บ้านฝ่ังหม่ิน 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
หมู่ท่ี 7

หน้า 54

โครงกำรท่ี
งบประมำณ

เป้ำหมำย ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับตัวช้ีวัด (KPI)วัตถุประสงค์

    1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  



1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 ๒๕๖๒ 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

87 ก่อสร้างถนนแอสฟัสติกพร้อมวางท่อ เพ่ือการสัญจรคมนาคม ถนนแอสฟัสติกพร้อม 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
ระบายน้ า ซอย 3 (ร่ืนจิต) มาลาจร ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ วางท่อระบายน้ า 1 สาย ความพึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน

ทรัพย์สิน หมู่ท่ี 8 บ้านเหมืองจ้ีหใม่ ร้อยละ 80

๘๘ ก่อสร้างถนนคสล.สายม.๘ เช่ือม ม.๑ ถนนคสล. 1 สาย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
(สายน้ าด่ืมทิพย์ทวี-อู่วิโรจน์) บ้านเหมืองจ้ีใหม่ หมู่ท่ี 8

๘๙ ก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านครูสุพจน์- ถนนคสล. 1 สาย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
บ้านลุงแสงวัน บ้านเหมืองจ้ีใหม่ หมู่ท่ี 8

๙๐ ก่อสร้างถนนคสล.ซอยหลังวัดเหมืองจ้ีใหม่ ถนนคสล. 1 สาย 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
บ้านเหมืองจ้ีใหม่ หมู่ท่ี 8

๙๑ ก่อสร้างถนนคสล.ซอย ๒ ถนนคสล. 1 สาย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
บ้านเหมืองจ้ีใหม่ หมู่ท่ี 8

92 ก่อสร้างรางระบายน้ าบริเวณหน้าวัด รางระบายน้ า 1 สาย 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
เหมืองจ้ีใหม่ถึงซอย 10 หมู่ท่ี 8 บ้านเหมืองจ้ีหใม่

93 วางท่อระบายน้ าซอย 10 พร้อมขยาย วางท่อระบายน้ าพร้อม 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
ไหล่ทาง ขยายไหล่ทาง 1 สาย

หมู่ท่ี 8 บ้านเหมืองจ้ีหใม่

94 วางท่อระบายน้ าซอย 2 ต้ังแต่สวน วางท่อระบายน้ า 1 สาย 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
พ่อสมพลถึงสวนนายประดิษฐ์  นวลแก้ว หมู่ท่ี 8 บ้านเหมืองจ้ีหใม่

เป้ำหมำยท่ี โครงกำร

หน้า 55

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับวัตถุประสงค์

    1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด (KPI)



1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 ๒๕๖๒ 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

๙๕ วางท่อระบายน้ าซอย 10 เพ่ือการสัญจรคมนาคม วางท่อระบายน้ า 1 แห่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
พร้อมขยายไหล่ทาง ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ บ้านเหมืองจ้ีใหม่ หมู่ท่ี 8 ความพึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน

ทรัพย์สิน ร้อยละ 80
96 ก่อสร้างรางระบายน้ า ซอย 2,3 รางระบายน้ า 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

หมู่ท่ี 8 บ้านเหมืองจ้ีหใม่

๙๗ ก่อสร้างรางระบายน้ าต้ังแต่หน้าวัด บ้านเหมืองจ้ีใหม่ หมู่ท่ี 8 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
เหมืองจ้ีใหม่ถึงสามแยกซอยอุดมทรัพย์

๙๘ ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ืออุปโภค บริโภค ประชาชนมีน้ าอุปโภค  บ่อบาดาล ๑ แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
พร้อมอุปกรณ์(ตะวันตกสวนลุงฐาน) บริโภคอย่างท่ัวถึง บ้านเหมืองจ้ีใหม่

หมู่ท่ี ๘
99 ขุดลอกล าเหมืองแป้น เพ่ือป้องกันบรรเทา ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

สาธารณภัย และเพ่ือ หมู่ท่ี 8 บ้านเหมืองจ้ีใหม่
การเกษตร

100 ก่อสร้างโรงเรือนท าปุ๋ยหมักชีวภาพ เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีท า หมู่ท่ี 8 บ้านเหมืองจ้ีใหม่ 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
ภายในหมู่บ้าน ปุ๋ยหมักชีวภาพ

101 ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์หน้าวัด เพ่ือบริการประชาชน ศาลาอเนกประสงค์ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
เหมืองจ้ีใหม่ ในการด าเนินกิจกรรม ๑ แห่ง

ต่าง ๆ หมู่ท่ี 8 บ้านเหมืองจ้ีใหม่

๑๐๒ ก่อสร้างโดมครอบลานกีฬาหน้าวัด เพ่ือให้ประชาชนได้มี หมู่ท่ี ๘ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
เหมืองจ้ีใหม่ สถานท่ีเหมาะสมส าหรับ บ้านเหมืองจ้ีใหม่

ออก าลังกาย

ท่ี โครงกำร
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วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย
งบประมำณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ

    1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  



1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 ๒๕๖๒ 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

103 ก่อสร้างรางระบายน้ า ซอย 2, 3 เพ่ือการสัญจรคมนาคม บ้านหมูเป้ิง หมู่ท่ี ๙ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
(หลังวัด) ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ ความพึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน

ทรัพย์สิน ร้อยละ 80
104 บดอัดลูกรังเลียบล าน้ าแม่ทา บ้านหมูเป้ิง หมู่ท่ี ๙ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

หมู่ 9 หมู่ 5 หมู่ 7

105 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
แอสฟัสติก/คสล. ซอย 6,7,8,9  หมู่ท่ี 9 บ้านหมูเป้ิง
ซอยหน้าตลาดหมูเป้ิง

๑๐๖ ก่อสร้างถนนคสล.ต้ังแต่ ถนนคสล. 1 สาย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
ซอย ๖,๑๔,๑๐,๑๓ บ้านหมูเป้ิง หมู่ท่ี 9

๑๐๗ บดอัดลูกรังถนนเช่ือม ม.๗ - ม.๕ - ม.๙ บดอัดลูกรัง ๑ สาย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
เลียบล าน้ าทา บ้านหมูเป้ิง หมู่ท่ี ๙

๑๐๘ ก่อสร้างถนนคสล.ซอยตลาด ถนนคสล. 1 สาย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
บ้านหมูเป้ิง หมู่ท่ี ๙

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย
งบประมำณ

ท่ี

หน้า 57

    1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  

ตัวช้ีวัด (KPI)โครงกำร ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ



1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 ๒๕๖๒ 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

๑๐๙ ขยายเขตไฟฟ้าสายท่าจักร-แม่ทาต้ังแต่ เพ่ือประชาชนได้มีกระแส บ้านหมูเป้ิง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
บ้านเลขท่ี ๑๑๔ (บ้านบน) ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง หมู่ท่ี ๙ ความพึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน

ร้อยละ 80

๑๑๐ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย ๒ บ้านหมูเป้ิง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
หมู่ท่ี ๙

๑๑๑ ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้านหมูเป้ิง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๙

112 ก่อสร้างระบบประปาเพ่ืออุปโภคบริโภค ประชาชนมีน้ าอุปโภค บ้านหมูเป้ิง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
และใช้ในการเกษตรแบบระบบโซลาเซล บริโภคและใช้ในการเกษตร หมู่ท่ี ๙

อย่างท่ัวถึง
113 ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ บ้านหมูเป้ิง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

หมู่ท่ี ๙

๑๑๔ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์หน้าวัด เพ่ือบริการประชาชน ศาลาอเนกประสงค์ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
หมูเป้ิง ในการด าเนินกิจกรรม ๑ แห่ง

ต่าง ๆ บ้านหมูเป้ิง หมู่ท่ี ๙

๑๑๕ ก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมระบบไฟฟ้า เพ่ือส่งเสริมการออกก าลัง สนามฟุตซอล ๑ แห่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
หน้าวัดหมูเป้ิง หมู่ท่ี ๙ บ้านหมูเป้ิง

    1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย
งบประมำณ

หน้า 58



1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 ๒๕๖๒ 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

๑๑๖ ก่อสร้างถนนคสล.สายป่าช้า เพ่ือการสัญจรคมนาคม ถนนคสล. 1 สาย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
เช่ือมบ้านเหล่า ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ บ้านป่าตัน หมู่ท่ี 10 ความพึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน

ทรัพย์สิน ร้อยละ 80
117 ก่อสร้างถนนคสล.สายป่าตัน-ม่วงน้อย ถนนคสล. 1 สาย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

บ้านป่าตัน หมู่ท่ี 10

118 ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านป่าตันเช่ือม ถนนคสล. 1 สาย 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
บ้านม่วงน้อย อ าเภอป่าซาง หมู่ท่ี 10 บ้านป่าตัน

119 ปรับปรุงรางส่งน้ าสายหอเส้ือบ้าน ปรับปรุงรางส่งน้ า 1 สาย 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
หน้าวัดป่าตัน หมู่ท่ี 10 บ้านป่าตัน

120 ปรับปรุงรางระบายน้ า เขต 4 หมู่ท่ี 10 บ้านป่าตัน 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000

๑๒๑ ก่อสร้างรางระบายน้ า ซอย 2 รางระบายน้ า 1 แห่ง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
พร้อมขยายไหล่ทาง บ้านป่าตัน หมู่ท่ี 10

๑๒๒ วางท่อระบายน้ าทางแยกซอย 1 ,๖ ท่อระบายน้ า 1 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
บ้านป่าตัน หมู่ท่ี 10

๑๒๓ ซ่อมแซม รางส่งน้ า (รางริน) รางส่งน้ า 1 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
สายเส้ือบ้านหน้าวัดป่าตัน บ้านป่าตัน หมู่ท่ี 10

เป้ำหมำยวัตถุประสงค์
งบประมำณ

ตัวช้ีวัด (KPI)

หน้า 59

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับโครงกำร

    1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  

ท่ี



1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 ๒๕๖๒ 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

124 ขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรสายล าเหมือง เพ่ือประชาชนได้มีกระแส ขยายเขตไฟฟ้า 1 สาย 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
กลางเหมืองจ้ีหลวง-ป่าตัน ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง หมู่ท่ี 10 บ้านป่าตัน ความพึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน

ร้อยละ 80
125 ขยายเขตไฟฟ้าสายป่าช้า-บ้านเหล่า หมู่ท่ี 10 บ้านป่าตัน 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000

126 ก่อสร้างดาดคอนกรีตล าเหมืองสาธารณะ เพ่ือส่งน้ าในการเกษตร หมู่ท่ี 10 บ้านป่าตัน 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
ภายในหมู่บ้าน

127 ขุดเจาะบ่อบาดาลเขต 4 เพ่ือใช้อุปโภคบริโภค หมู่ท่ี 10 บ้านป่าตัน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
และเพ่ือการเกษตร

128 ปรับปรุงศาลาฌาปนสถานบ้านป่าตัน เพ่ือบริการประชาชน หมู่ท่ี 10 บ้านป่าตัน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
ในการด าเนินกิจกรรม

129 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 10 บ้านป่าตัน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
ภายในหมู่บ้าน

130 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเส้ือบ้าน หมู่ท่ี 10 บ้านป่าตัน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
หน้าวัดป่าตัน

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย
งบประมำณ

ตัวช้ีวัด (KPI)ท่ี

    1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  

โครงกำร ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 ๒๕๖๒ 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

131 ก่อสร้างถนนแอสฟัสติกสาย เพ่ือการสัญจรคมนาคม ถนนแอสฟัสติก 1 สาย 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
บ้านหนองจาง (ป่าเป้า) ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ หมู่ท่ี 11 ความพึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน

ทรัพย์สิน บ้านป่าตอง-หนองจาง ร้อยละ 80

132 เสริมผิวถนนสายข้างวัดป่าตอง เสริมผิวถนน 1 สาย 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
หมู่ท่ี 11 

บ้านป่าตอง-หนองจาง

133 ก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายถาวร  ถนนคสล. 1 สาย 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
อุดตึง หมู่ท่ี 11 

บ้านป่าตอง-หนองจาง

๑๓๔ ก่อสร้างถนนคสล.บ้านป่าตองซอยต้ังแต่ ถนนคสล. 1 สาย 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
บ้านเลขท่ี 71 และซอยบ้านนายบุญรัตน์ บ้านป่าตอง-หนองจาง
บ้านเลขท่ี 113 หมู่ท่ี 1๑

๑๓๕ ก่อสร้างถนนคสล.สายหนองจาง-ฝายแป้น บ้านป่าตอง-หนองจาง 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
หมู่ท่ี 1๑

๑๓๖ ก่อสร้างถนนแอสฟัสติก ถนนแอสฟัสติก 1 สาย 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
สายหน้าบ้านหนองจาง บ้านป่าตอง-หนองจาง

หมู่ท่ี 1๑
๑๓๗ ก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองจาง-กู่เส้า บ้านป่าตอง-หนองจาง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

หมู่ท่ี 1๑

138 ก่อสร้างถนนแอสฟัสติกสายป่าเป้า บ้านป่าตอง-หนองจาง 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
ซอยข้างศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1๑

139 ก่อสร้างถนนคสล.สายบวกมะกัง-ป่าตอง บ้านป่าตอง-หนองจาง 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
หมู่ท่ี 1๑

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับเป้ำหมำย
งบประมำณ

ตัวช้ีวัด (KPI)

    1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  

หน้า 61



1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 ๒๕๖๒ 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

๑๔๐ ขุดเจาะบ่อน้ าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า บ่อบาดาล ๑ แห่ง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
(บ้านหนองจาง) ใช้อุปโภคบริโภค บ้านป่าตอง-หนองจาง ความพึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน

และเพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 11 ร้อยละ 80
๑๔๑ ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่หน้าวัด ระบบประปา ๑ แห่ง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

ป่าตอง บ้านป่าตอง-หนองจาง
หมู่ท่ี 11

๑๔๒ ปรับปรุงระบบส่งน้ าเพ่ือการเกษตร ระบบส่งน้ า 1 แห่ง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
(ล าเหมืองค่า) บ้านป่าตอง-หนองจาง

หมู่ท่ี 11
143 ก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล บ้านป่าตอง-หนองจาง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 1๑

144 จัดซ้ือท่ีดินเพ่ือก่อสร้างระบบประปา บ้านป่าตอง-หนองจาง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
เพ่ืออุปโภคบริโภค หมู่ท่ี 1๑

145 ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน เพ่ือประชาชนได้มีกระแส ขยายเขตไฟฟ้า 1 สาย 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง บ้านป่าตอง-หนองจาง

หมู่ท่ี 1๑
146 ซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ เพ่ือบริการประชาชน บ้านป่าตอง-หนองจาง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

ภายในหมู่บ้าน ในการด าเนินกิจกรรม หมู่ท่ี 1๑

๑๔๗ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์หน้าวัด ศาลาอเนกประสงค์ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
หนองจาง ๑ แห่ง

 หมู่ท่ี ๑๑

๑๔๘ ก่อสร้างลานคสล.อเนกประสงค์ เพ่ือบริการประชาชน ลานคสล. ๑ แห่ง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
ในการด าเนินกิจกรรม หมู่ท่ี 11
ต่าง ๆ 

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ

    1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  

ท่ี

หน้า 62

โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย
งบประมำณ

ตัวช้ีวัด (KPI)



1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 ๒๕๖๒ 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

๑๔๙ ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เพ่ือการสัญจรคมนาคม บ้านเชตวัน หมู่ท่ี ๑๒ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ ความพึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน

ทรัพย์สิน ร้อยละ 80
๑๕๐ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชตวัน หมู่ท่ี ๑๒ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

ภายในหมู่บ้าน

151 ก่อสร้างถนนคสล. เขต 4 (ซอยผาสุก) ถนนคสล. 1 สาย 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
ช่วงท่ี 2 หมู่ท่ี 12 บ้านเชตวัน

๑๕๒ ก่อสร้างรางระบายน้ า เขต ๗ รางระบายน้ า 1 สาย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
บ้านเชตวัน หมู่ท่ี 12

153 ก่อสร้างรางระบายน้ าและวางท่อ หมู่ท่ี 12 บ้านเชตวัน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
ระบายน้ า หมู่ท่ี 12 บ้านเชตวัน 

๑๕๔ ก่อสร้างถนนคสล.ต้ังแต่บ้านเลขท่ี ๑๙/๑ ถนนคสล. 1 สาย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
ถึงบ้านเลขท่ี ๒๖ หลังศูนย์อปพร. บ้านเชตวัน หมู่ท่ี ๑๒

๑๕๕ ก่อสร้างถนนแอสฟัสติกบ้านเชตวัน เขต ๓ ถนนแอสฟัสติก 1 สาย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
เช่ือมต าบลแม่ทา บ้านเชตวัน หมู่ท่ี ๑๒

156 ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนรอบวัดเชตวัน ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
๑ สาย

บ้านเชตวัน หมู่ท่ี ๑๒

๑๕๗ บดอัดลูกรัง ซอย ๓ เข้าอ่างห้วยน้ าดิบ บดอัดลูกรัง ๑ สาย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
บ้านเชตวัน หมู่ท่ี ๑๒

งบประมำณ
โครงกำร วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับเป้ำหมำยท่ี

หน้า 63

    1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  



1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 ๒๕๖๒ 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

๑๕๘ ก่อสร้างถนนคสล.เขต ๔ ซอยผาสุข เพ่ือการสัญจรคมนาคม ถนนคสล. 1 สาย 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ บ้านเชตวัน หมู่ท่ี ๑๒ ความพึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน
ทรัพย์สิน ร้อยละ 80

159 ก่อสร้างระบบส่งน้ าโดยใช้พลังงาน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า ระบบส่งน้ า 1 แห่ง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
แสงอาทิตย์สายห้วยน้ าดิบเข้าสู่หมู่บ้าน ใช้อุปโภคบริโภค หมู่ท่ี 12 เชตวัน

และเพ่ือการเกษตร

๑๖๐ ส่งเสริมและพัฒนาอ่างเก็บน้ าห้วย เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว อ่างเก็บน้ าห้วยน้ าดิบ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
น้ าดิบให้เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อยใจ และพัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านเชตวัน หมู่ท่ี ๑๒
และเป็นแหล่งท่องเท่ียวในต าบล ในด้านเศรษฐกิจ
เหมืองจ้ี

๑๖๑ ขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยน้ าดิบและขุดขยาย เพ่ือประชาชนได้มีกระแส บ้านเชตวัน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
อ่างห้วยขุนละ ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง หมู่ท่ี 12

๑๖๒ ขยายเขตไฟฟ้าอ่างห้วยน้ าดิบ เพ่ือประชาชนได้มีกระแส บ้านเชตวัน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง หมู่ท่ี ๑๒

๑๖๓ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านเชตวัน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๑๒

164 จัดซ้ือท่ีดิน เพ่ือบริการประชาชน บ้านเชตวัน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
ในการด าเนินกิจกรรม หมู่ท่ี ๑๒
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ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย
งบประมำณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ

    1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  



1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 ๒๕๖๒ 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

๑๖๕ ซ่อมแซมถนนซอย ๓ จากบ้านเลขท่ี เพ่ือการสัญจรคมนาคม ซ่อมแซมถนน 1 สาย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
๑๐๖-๑18 ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ บ้านป่าตองหลวง ความพึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน

ทรัพย์สิน หมู่ท่ี 13 ร้อยละ 80

166 ก่อสร้างคสล.หลังบ้านเลขท่ี 106-101 ถนนคสล. 1 สาย 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
หมู่ท่ี 13 

บ้านป่าตองหลวง-บ้านก้วม
167 ก่อสร้างถนนคสล.สายหมู่ท่ี ๑๓ เช่ือม ถนนคสล. 1 สาย 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

หมู่ท่ี 1๔ สถานีอนามัยป่าห้า บ้านป่าตองหลวง
หมู่ท่ี 13

๑๖๘ ก่อสร้างรางระบายน้ าเลียบถนน รางระบายน้ า 1 แห่ง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
สายท่าจักร-แม่ทา ต้ังแต่ บ้านป่าตองหลวง
สายแยกโรงพักเก่า ถึงบ้านเลขท่ี หมู่ท่ี 13
๘๙ บ้านป่าตอง

๑๖๙ ก่อสร้างรางระบายน้ าต้ังแต่บ้านกัลยา ถนนคสล. 1 สาย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
อูทอง ถึงบ้านพ่อเป็ง ปัญญาพฤกษ์ บ้านป่าตองหลวง

หมู่ท่ี 13

170 ปรับปรุงรางระบายน้ าซอย 2 บ้านป่าตอง หมู่ท่ี 13 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
ถึงบ้านเลขท่ี 111 บ้านป่าตองหลวง-บ้านก้วม

171 ปรับปรุงท่อส่งน้ าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า หมู่ท่ี 13 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
เลียบล าน้ าแม่ทาบ้านก้วม ใช้อุปโภคบริโภค บ้านป่าตองหลวง-บ้านก้วม

และเพ่ือการเกษตร

ท่ี ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับโครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด (KPI)

    1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  

งบประมำณ
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 ๒๕๖๒ 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

172 ปรับปรุงท่อส่งน้ าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า ปรับปรุงท่อส่งน้ า 1 แห่ง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
เลียบล าน้ าแม่ทา ใช้อุปโภคบริโภค หมู่ท่ี 13 ความพึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน

และเพ่ือการเกษตร บ้านป่าตองหลวง-บ้านก้วม ร้อยละ 80

๑๗๓ ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ ระบบประปา ๑ แห่ง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
บ้านป่าตองหลวง

หมู่ท่ี 1๓
๑๗๔ ขยายเขตไฟฟ้าเลียบล าเหมืองดอยแต เพ่ือประชาชนได้มีกระแส บ้านป่าตองหลวง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง หมู่ท่ี ๑๓

175 ขยายเขตไฟฟ้าต้ังแต่บ้านเลขท่ี 70 ขยายเขตไฟฟ้า 1 สาย 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
ถึงนาทราย หมู่ท่ี 13 

บ้านป่าตองหลวง-บ้านก้วม

176 ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าสาธารณะจาก ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
สะพานท่ากอม่วงไปทางทิศเหนือ 1 สาย

หมู่ท่ี 13 
บ้านป่าตองหลวง-บ้านก้วม

177 ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ี หมู่ท่ี 13 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ บ้านป่าตองหลวง-บ้านก้วม

178 ติดต้ังกล้องวงจรปิด บริเวณหน้าศาลา เพ่ือป้องกันบรรเทาปัญหา หมู่ท่ี 13 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
อเนกประสงค์ และสามแยกโรงพักเก่า อาชญากรรม บ้านป่าตองหลวง-บ้านก้วม

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย
งบประมำณ

ตัวช้ีวัด (KPI)
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ท่ี โครงกำร ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ

    1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  



1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 ๒๕๖๒ 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

๑๗๙ ปรับปรุงระบบเสียงตามสายบ้านป่าตอง - ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร บ้านป่าตองหลวง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
สายล าน้ าทา และประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ หมู่ท่ี ๑๓ ความพึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน

ร้อยละ 80

๑๘๐ ติดต้ังกล้องวงจรปิด ๔จุด เพ่ือป้องกันบรรเทาปัญหา บ้านป่าตองหลวง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
 -หน้าศาลาอเนกประสงค์ อาชญากรรม หมู่ท่ี ๑๓
 -สามแยกโรงพักเก่า
 -สะพานป่าตอง-ท่อกอม่วง
 -สามแยกเข้าสุสานม.๑๓

โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย
งบประมำณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ
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ท่ี

    1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  



1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 ๒๕๖๒ 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

181 ก่อสร้างถนนคสล.เลียบล าน้ าทา เพ่ือการสัญจรคมนาคม ถนนคสล. 1 สาย 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
(โรงม้ินเก่า) ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ หมู่ท่ี14 บ้านป่าห้า ความพึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน

ทรัพย์สิน ร้อยละ 80
182 ก่อสร้างถนนแอสฟัสติก ถนนแอสฟัสติก 1 สาย 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000

สายรพสต.-บ้านป่าห้า หมู่ท่ี 14 บ้านป่าห้า

๑๘๓ ก่อสร้างถนนคสล.สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถนนคสล. 1 สาย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
ต าบลเหมืองจ้ี บ้านป่าห้า หมู่ท่ี 14

๑๘๔ ก่อสร้างรางระบายน้ าล าเหมืองมะโหก รางระบายน้ า 1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
บ้านป่าห้า หมู่ท่ี 14

๑๘๕ ก่อสร้างรางระบายน้ าสายบ้านใหม่ต้ังแต่ รางระบายน้ า 1 แห่ง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
บ้านเลขท่ี 79-100 บ้านป่าห้า หมู่ท่ี 14

๑๘๖ ก่อสร้างรางระบายน้ าสายแยกล าเหมือง รางระบายน้ า 1 แห่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
ดอยคร่ัง ช่วงท่ี ๒ บ้านป่าห้า หมู่ท่ี 14

หน้า 68

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์

    1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  

เป้ำหมำย
งบประมำณ

ตัวช้ีวัด (KPI)



1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 ๒๕๖๒ 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

187 วางท่อประปาเพ่ืออุปโภคบริโภค ประชาชนได้มีน้ าใช้ส าหรับ บ้านป่าห้า หมู่ท่ี 14 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน อุปโภคบริโภค ความพึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน

ร้อยละ 80

188 ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปา บ้านป่าห้า หมู่ท่ี 14 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
(ทดแทนหอถังเก็บน้ าเดิม)

๑๘๙ ขยายเขตไฟฟ้าสายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือประชาชนได้มีกระแส บ้านป่าห้า หมู่ท่ี 14 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
ต าบลเหมืองจ้ีพร้อม ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

๑๙๐ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายบ้านใหม่ บ้านป่าห้า 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
ถึงสถานีอนามัยบ้านป่าห้า หมู่ท่ี ๑๔

191 ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ี บ้านป่าห้า 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
ภายในหมู่บ้าน ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ หมู่ท่ี ๑๔

๑๙๒ ก่อสร้างอาคารศูนย์กองทุนแม่ อาคาร ๑ แห่ง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
ของแผ่นดิน  หมู่ท่ี ๑๔

193 จัดซ้ือท่ีดิน บ้านป่าห้า 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
หมู่ท่ี ๑๔

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ
งบประมำณ

ตัวช้ีวัด (KPI)
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    1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  



1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 ๒๕๖๒ 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

๑๙๔ บดอัดลูกรังเลียบล าเหมืองดอยแต เพ่ือการสัญจรคมนาคม บดอัดลูกรัง ๑ สาย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ หมู่ท่ี ๕,๗,๙,๑๓,๑๔ ความพึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน
ทรัพย์สิน ร้อยละ 80

195 บดอัดลูกรังเลียบล าน้ าทา หมู่ 9, 5, 7 บดอัดลูกรังเลียบล าน้ าทา 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
หมู่ท่ี 9, 5, 7

๑๙๖ บดอัดลูกรังเลียบล าเหมืองดอยแต บดอัดลูกรัง ๑ สาย 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
หมู่ท่ี ๕,๗,๙,๑๓,๑๔

197 ลาดยางแอสฟัลติกภายในหมู่บ้าน ถนนลาดยางแอสฟัสติก 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000
ท้ัง  14  หมู่บ้าน

198 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ถนนคสล. 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000
ท้ัง  14  หมู่บ้าน

199 บดอัดถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ถนนลูกรัง 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000
ท้ัง  14  หมู่บ้าน

200 ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน เพ่ือซ่อมแซมถนน. 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000
ท้ัง  14  หมู่บ้าน

๒๐๑ ก่อสร้าง/ปรับปรุงสะพานภายในหมู่บ้าน สะพาน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
หรือเช่ือมระหว่างต าบล ท้ัง  14  หมู่บ้าน

หน้า 70

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย
งบประมำณ

ตัวช้ีวัด (KPI)

    1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  



1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 ๒๕๖๒ 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

๒๐๒ วางท่อ/รางระบายน้ าแบบมีฝาปิด เพ่ือการสัญจรคมนาคม ท่อ/รางระบายน้ า 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
พร้อมขยายไหล่ทางภายในหมู่บ้าน ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ ท้ัง  14  หมู่บ้าน ความพึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน

ทรัพย์สิน ร้อยละ 80
๒๐๓ วางท่อลอดเหล่ียมเช่ือมถนน ท่อลอดเหล่ียม 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000

ภายในหมู่บ้าน ท้ัง  14  หมู่บ้าน

204 วางท่อประปาเพ่ืออุปโภค-บริโภค เพ่ือให้ประชาชนได้มีการ ท้ัง 14 หมู่บ้าน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
ภายในหมู่บ้าน ปรับปรุงและพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคสาธารณู
๒๐๕ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ/การเกษตร ปการอย่างท่ัวถึง ประชาชน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

ท้ัง 14 หมู่บ้าน

๒๐๖ ติดต้ัง ซ่อมแซม ไฟก่ิง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

๒๐๗ ขุดลอกล าเหมือง/ขุดสระ/ขุดบ่อน้ า ท้ัง 14 หมู่บ้าน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
สาธารณะ/เกษตร  ภายในหมู่บ้าน

๒๐๘ ขุดลอกล าเหมืองดอยแต ต าบลเหมืองจ้ี 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

๒๐๙ ขุดลอกล าน้ าทาพร้อมท าฝายก้ันน้ า หมู่ท่ี 1,3,4,5,7,9, 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 10,13,14  

๒๑๐ ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบส่งน้ า ท้ัง 14 หมู่บ้าน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
เพ่ือการเกษตร

211 ก่อสร้างโรงเรือนท าปุ๋ยหมักชีวภาพ ท้ัง 14 หมู่บ้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
ภายในหมู่บ้าน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
งบประมำณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับเป้ำหมำย

    1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 ๒๕๖๒ 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

212 ก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณศูนย์ป้องกัน เพ่ือจัดเก็บรถของเทศบาล ศูนย์ป้องกันบรรเทา 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนมี รถใช้ส าหรับบริการ กองช่าง
บรรเทาสาธารณภัย จ านวน 2 หลัง สาธารณภัย ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับ

ร้อยละ 80 การดูแลรักษา
213 ติดต้ังเสาวิทยุพร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วย เพ่ือการบริการประชาชน ศูนย์ป้องกันบรรเทา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 การบริการท่ีมี

เสาไฟฟ้าความสูง ไม่น้อยกว่า 12 เมตร ท่ีมีประสิทธิภาพ สาธารณภัย ประสิทธิภาพ
สายวิทยุและเสาวิทยุอลูมิเนียม 
ขนาด 4 POL

๒๑๔ ก่อสร้างอาคารโรงเพาะช า บริเวณส านักงาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
เทศบาลต าบลเหมืองจ้ี

๒๑๕ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม เพ่ือให้ประชาชนได้มีการ ระบบประปาท้ัง 14 หมู่ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
ระบบประปาหมู่บ้าน/ขนาดใหญ่ ปรับปรุงและพัฒนาระบบ  และสนง.ทต.เหมืองจ้ี

สาธารณูปโภคสาธารณู
๒๑๖ ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ืออุปโภค-บริโภค ปการอย่างท่ัวถึง ขุดเจาะบ่อบาดาล 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

พร้อมติดต้ังอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดต้ังอุปกรณ์
ท้ัง  14  หมู่บ้าน

๒๑๗ ก่อสร้างแทงค์น้ าพร้อมอุปกรณ์ แท็งค์น้ าพร้อมอุปกรณ์ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
ท้ัง  14  หมู่บ้านและ

สนง.ทต.เหมืองจ้ี

๒๑๘ จัดซ้ืออุปกรณ์ประปา/เคร่ืองสูบน้ า อุปกรณ์ประปา, 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
เพ่ือใช้ในกิจการในต าบลเหมืองจ้ี เคร่ืองสูบน้ า

ท้ัง  14  หมู่บ้าน

219 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร ขุดเจาะบ่อบาดาล 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
พร้อมติดต้ังอุปกรณ์
ท้ัง  14  หมู่บ้าน

ท่ี ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย
งบประมำณ

ตัวช้ีวัด (KPI)

หน้า 72

    1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  

โครงกำร



1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 ๒๕๖๒ 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

220 ก่อสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติม สาธารณูปโภค เพ่ือให้ประชาชนได้มีการ ท้ัง  14  หมู่บ้าน/ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนมี การบริการท่ีมี กองช่าง
สาธารณูปการ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ปรับปรุงและพัฒนาระบบ สนง.ทต.เหมืองจ้ี ความพึงพอใจ ประสิทธิภาพ
ในพ้ืนท่ีต าบลเหมืองจ้ี/สนง.ทต.เหมืองจ้ี สาธารณูปโภคสาธารณู ร้อยละ 80

ปการอย่างท่ัวถึง
๒๒๑ ปรับปรุง,ถมดินท่ีสาธารณะภายใน ท้ัง ๑๔ หมู่บ้าน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

หมู่บ้านในพ้ืนท่ีต าบลเหมืองจ้ี ในต าบลเหมืองจ้ี

๒๒๒ จัดหา/จัดซ้ือ/เช่าท่ีดิน เพ่ือใช้ใน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
กิจการ/กิจกรรมภายในต าบลเหมืองจ้ี

๒๒๓ ก่อสร้างโดมบริเวณสุสาน เพ่ือให้ราษฎรมีสถานท่ี โดม ๑ แห่ง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
ส าหรับท ากิจกรรม  หมู่ท่ี ๑๔

๒๒๔ จัดซ้ือท่ีดินเพ่ือขยายแหล่งน้ าฝายโจ้ เพ่ือให้ประชาชนได้มีการ หมู่ท่ี 14,6,8,11,2 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีคุณภาพ
บ้านป่าห้า ปรับปรุงและพัฒนาระบบ ชีวิตท่ีดีข้ึน

สาธารณูปโภคสาธารณู
ปการอย่างท่ัวถึง

๒๒๕ ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ เพ่ือให้ราษฎรมีสถานท่ี ก่อสร้าง/ปรับปรุง 1,000,000    1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   ราษฎรมีสถานท่ี
ภายในหมู่บ้าน ส าหรับท ากิจกรรม อาคารอเนกประสงค์ ไว้ใช้สอยและท า

ท้ัง ๑๔ หมู่บ้าน กิจกรรม

๒๒๖ ก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพของหมู่บ้าน ท้ัง 14 หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับเป้ำหมำย
งบประมำณ

ตัวช้ีวัด (KPI)ท่ี โครงกำร

    1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  

วัตถุประสงค์

หน้า 73



1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 ๒๕๖๒ 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

๒๒๗ ก่อสร้างอาคารศูนย์หน่ึงต าบลหน่ึง อาคาร ๑ แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี ราษฎรมีสถานท่ี กองช่าง
ผลิตภัณฑ์ (otop) ประจ าต าบล ทต.เหมืองจ้ี ความพึงพอใจ ไว้ใช้สอยและท า
และศูนย์แพทย์ทางเลือก ร้อยละ 80 กิจกรรม

๒๒๘ ก่อสร้าง/ปรับปรุงท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ มีท่ีอ่านหนังสิทพิมพ์ท่ีได้ ท้ัง 14 หมู่บ้าน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีท่ีอ่านหนังสือพิมพ์
ประจ าหมู่บ้าน มาตรฐาน ท่ีได้มาตรฐาน

229 ก่อสร้างบ้านผู้ด้อยโอกาส เพ่ือช่วยเหลือผู้ยากไร้,ผู้ด้อยโอกาสท้ัง 14 หมู่บ้าน 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการกองช่าง
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน กองสวัสดิการ

๒๓๐ ติดต้ัง ปรับปรุง ซ่อมแซมเสียงตามสาย เพ่ือให้การรับรู้ข่าวสารและ ท้ัง 14 หมู่บ้าน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนได้รับรู้ กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน การประชาสัมพันธ์ให้มี การประชาสัมพันธ์

ประสิทธิภาพ ข่าวสารต่าง ๆ

๒๓๑ ก่อสร้าง/ปรับปรุงฌาปนกิจสถาน เพ่ือให้ราษฎรมีสถานท่ี ปรับปรุงฌาปนกิจสถาน 1,000,000    1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   ราษฎรมีสถานท่ี
ในต าบลเหมืองจ้ี ส าหรับท ากิจกรรม ท้ัง 14 หมู่บ้าน ไว้ใช้สอยและท า

กิจกรรม
๒๓๒ ก่อสร้างร้ัวรอบบริเวณสุสาน เพ่ือให้ราษฎรมีสถานท่ี ท้ัง 14 หมู่บ้าน 1,000,000    1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   ราษฎรมีสถานท่ี

ในต าบลเหมืองจ้ี ส าหรับท ากิจกรรม ไว้ใช้สอยและท า
กิจกรรม

๒๓๓ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ลานกีฬา/สนามกีฬา ราษฎรได้มีสถานท่ีและ ท้ัง14 หมู่บ้าน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ราษฎรมีสถานท่ีใน
ท่ีมีส่วนผสมของยางพาราภายในต าบล เคร่ืองออกก าลังกายใน ในพ้ืนท่ีต าบลเหมืองจ้ี การออกก าลังกาย
เหมืองจ้ี หมู่บ้าน/ต าบลท่ีได้

มาตรฐาน

๒๓๔ ก่อสร้างสนามฟุตซอล 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับเป้ำหมำย
งบประมำณ

ตัวช้ีวัด (KPI)

    1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
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๖.๓  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

๒๓๕ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ลานกีฬาภายใน เพ่ือให้ราษฎรมีสถานท่ีใน ท้ัง14 หมู่บ้าน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนมี ราษฎรมีสถานท่ีใน กองช่าง
หมู่บ้านและสนามกีฬา การออกก าลังกาย ความพึงพอใจ การออกก าลังกาย
ต าบลเหมืองจ้ี ร้อยละ 80

๒๓๖ สร้างสวนสุขภาพเพ่ือการออกก าลังกาย 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

๒๓๗ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามกีฬา/ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
ลานกีฬา

๒๓๘ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ในศพด. เพ่ือให้มีอาคาร สถานท่ี อาคาร  ๑ แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ได้มีอาคาร สถานท่ี กองช่าง
ต.เหมืองจ้ี และปรับปรุงบริวณพ้ืนท่ี ทต.เหมืองจ้ี และปรับปรุงบริวณ กองการศึกษา

ศพด.ต าบลเหมืองจ้ี พ้ืนท่ีศพด.ต าบล
๒๓๙ ก่อสร้างร้ัวของศพด.ในสังกัด ร้ัว  ๑ แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เหมืองจ้ี

ทต.เหมืองจ้ี

240 ก่อสร้าง/ปรับปรุงศพด.ในสังกัด เพ่ือให้มีอาคาร สถานท่ี ก่อสร้าง/ปรับปรุงศพด. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ได้มีอาคาร สถานท่ี
และปรับปรุงบริวณพ้ืนท่ี 1 แห่ง และปรับปรุงบริวณ
ศพด.ต าบลเหมืองจ้ี พ้ืนท่ีศพด.ต าบล

241 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศพด.ในสังกัด ปรับปรุงภูมิทัศน์ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เหมืองจ้ี
1 แห่ง

242 ก่อสร้างท่ีแปรงฟันส าหรับเด็กศพด. ท่ีแปรงฟันส าหรับเด็ก 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
ในสังกัด ศพด.ในสังกัด 

๒๔๓ โครงการถมดินปรับพ้ืนท่ีศพด.ในสังกัด เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์บริวณ ศพด.ในสังกัด 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
ศพด.ต าบลเหมืองจ้ี

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ตัวช้ีวัด (KPI)

    1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
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๖.๓  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

๒๔๔ โครงการก่อสร้างห้องน้ าส าหรับผู้มา เพ่ือก่อสร้าง ปรับปรุง ห้องน้ าในศพด. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนมี ได้มีอาคาร สถานท่ี กองช่าง
ติดต่อราชการของศพด.ในสังกัด บริเวณ อาคาร สถานท่ี ในสังกัด ความพึงพอใจ และปรับปรุงบริวณ กองการศึกษา

ของศพด.ในสังกัด ร้อยละ 80 พ้ืนท่ีศพด.ต าบล
๒๔๕ โครงการติดต้ังมุ้งลวดในศพด.ในสังกัด ติดต้ังมุ้งลวดศพด. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เหมืองจ้ี

ในสังกัด

๒๔๖ โครงการก่อสร้างป้ายศพด.ในสังกัด ป้ายศพด.ในสังกัด 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

๒๔๗ โครงการก่อสร้างเสาธงศพด.ในสังกัด เสาธงศพด. 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
ในสังกัด

๒๔๘ ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะภายใน เพ่ือการบริการสาธารณะ ประชาชน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนได้รับ กองช่าง
ต าบลเหมืองจ้ี แก่ประชาชน 14 หมู่บ้าน การบริการท่ีดี

ในพ้ืนท่ีต าบลเหมืองจ้ี

249 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ประชาชนได้มี ท้ัง ๑๔ หมู่บ้าน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมี
เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ/เกษตร ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง ในพ้ืนท่ีต าบลเหมืองจ้ี คุณภาพชีวิตท่ีดี

๒๕๐ ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 1 ถึง หมู่ท่ี 10 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
สายล าเหมืองกลาง เหมืองจ้ีหลวง-ป่าตัน

251 จัดซ้ือท่ีดินและก่อสร้างระบบประปา เพ่ือบริการประชาชน ส านักงานเทศบาล 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได้รับ
ส าหรับใช้ในส านักงานเทศบาลต าบล ผู้มาติดต่อราชการ ต าบลเหมืองจ้ี การบริการท่ีดี
เหมืองจ้ี และบุคลากรของเทศบาล

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ

หน้า 76

    1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  



ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี ๒  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมืองเกษตรสีเขียว แบบ ผ. ๐2
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี ๓  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมืองจุดหมำยปลำยทำงแห่งกำรท่องเท่ียวเชิงประสบกำรณ์วัฒนธรรม
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3  กำรพัฒนำเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้ำงสรรค์
     ๒. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ เกษตรและกำรท่องเท่ียว  

๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

1 โครงการของดีทางวัฒนธรรม เพ่ือการส่งเสริมและพัฒนา ราษฎร ท้ัง 14 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีความ มีการส่งเสริมและ กองสวัสดิการ
ต าบลเหมืองจ้ี อาชีพและอุตสาหกรรมใน หมู่บ้านในต าบลเหมืองจ้ี พึงพอใจ พัฒนาอาชีพแก่

ครัวเรือนแก่ประชาชน และหน่วยงานราชการ ร้อยละ 80 ประชาชน
2 โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพแก่ ในพ้ืนท่ี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

ประชาชนต าบลเหมืองจ้ี

3 โครงการของดีต าบลเหมืองจ้ี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

๔ ส่งเสริมอาชีพ  พัฒนาศักยภาพ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
กลุ่มอาชีพภายในต าบลเหมืองจ้ี

5 โครงการส่งเสริมอาชีพพอเพียง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
ต้นแบบ

6 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะส้ัน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

7 โครงการส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ตามแนว 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000
ทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๘ โครงการส่งเสริมอาชีพ การมีรายได้ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
มีชีวิตปกติสุข ต าบลเหมืองจ้ี

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย

หน้า 77

ท่ี โครงกำร ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับตัวช้ีวัด (KPI)
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ



     ๒. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ เกษตรและกำรท่องเท่ียว  
๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

๙ ส่งเสริมอาชีพภายในหมู่บ้าน เพ่ือการส่งเสริมและพัฒนา ราษฎร ท้ัง 14 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมีความ มีการส่งเสริมและ กองสวัสดิการ
(ร้านค้าชุมชน) อาชีพและอุตสาหกรรมใน หมู่บ้านในต าบลเหมืองจ้ี พึงพอใจ พัฒนาอาชีพแก่

ครัวเรือนแก่ประชาชน ร้อยละ 80 ประชาชน

๑๐ ฝึกอบรมสร้างงานสร้างอาชีพ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยท่ี โครงกำร ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ตัวช้ีวัด (KPI)

หน้า 78



     ๒. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ เกษตรและกำรท่องเท่ียว  
๒.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

๑ สร้างศูนย์เรียนรู้ประจ าต าบลเหมืองจ้ี เพ่ือมีแหล่งเรียนรู้ในต าบล พ้ืนท่ีในต าบลเหมืองจ้ี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีศูนย์เรียนรู้ ได้มีแหล่งเรียนรู้ใน ส านักปลัด
เหมืองจ้ี ประจ าต าบล ต าบลเหมืองจ้ี กองสวัสดิการ

เหมืองจ้ี กองการศึกษา
๒ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวใน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 แหล่งท่องเท่ียว ส่งเสริมการท่อง-

ในต าบลเหมืองจ้ี ต าบลเหมืองจ้ี ในต าบลเหมืองจ้ี เท่ียวในต าบล
 - การท่องเท่ียวเชิงเกษตร ได้รับการส่งเสริม เหมืองจ้ี
 - โฮมสเตย์ และพัฒนา
 - การท่องเท่ียวในด้านศิลปวัฒนธรรม
 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน (ทุนทางวัฒนธรรม)

๓ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียววัด 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
ท้ัง ๑๓ วัดในต าบลเหมืองจ้ี

4 โครงการจัดกิจกรรมงานเทศกาลล าไย ประชาชนต าบลเหมืองจ้ี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส่งเสริมการท่องเท่ียว จัดงานเทศกาล กองการศึกษา
ล าไย

ตัวช้ีวัด (KPI)เป้ำหมำย
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

หน้า 79

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ



     ๒. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ เกษตรและกำรท่องเท่ียว  
๒.3 แผนงานการเกษตร

2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

๑ รณรงค์ อนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ าในฤดู เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา เกษตรกรท้ัง 14 หมู่บ้าน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมีความ มีการการส่งเสริม ส านักปลัด
วางไข่ การเกษตรให้กับประชาชนใน พึงพอใจ สนับสนุน พัฒนา

พ้ืนท่ีต าบลเหมืองจ้ีอย่างท่ัวถึง ร้อยละ 80 การเกษตรให้กับ
ต าบลเหมืองจ้ี

๒ ส่งเสริมการท าปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยชีวภาพ, 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อย่างท่ัวถึง
ปุ๋ยอินทรี

๓ ส่งเสริมการเล้ียงไส้เดือน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

๔ รณรงค์ป้องกันศัตรูพืชทุกชนิด 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
 

๕ โครงการสวนสมุนไพร 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

๖ โครงการปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ าเฉลิม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
พระเกียรติ

๗ โครงการขับเคล่ือนหลักปรัชญา เพ่ือให้เกษตรกรท่ีเข้าร่วมเรียน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เกษตรกรได้เรียนรู้ กองสวัสดิการ
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร รู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงลด ตามแนวเศรษฐกิจ กองการศึกษา

รายจ่าย เพ่ิมรายได้ พอเพียง ลดราย
จ่าย เพ่ิมรายได้ 

๘ โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์การ เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มสถาบันเกษตร 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เกษตรกรได้รับการ ส านักปลัด
เกษตร ท่ีเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้น า ส่งเสริมและพัฒนา

ความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ในการ
ด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ

๙ โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้า เพ่ือให้เกษตรกรมีทักษะการผลิต 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
เกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน สินค้าทางการเกษตรให้ปลอดภัย

วัตถุประสงค์ ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับเป้ำหมำย
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ตัวช้ีวัด (KPI)

หน้า 80

ท่ี โครงกำร



     ๒. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ เกษตรและกำรท่องเท่ียว  
๒.3 แผนงานการเกษตร

2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

๑๐ จัดต้ังจุดรับซ้ือสินค้าทางการเกษตร เพ่ือให้เกษตรกรมีจุดรับซ้ือ ราษฎร ท้ัง 14 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีความ เกษตรกรได้มีจุดรับ ส านักปลัด
ผลผลิตทางการเกษตร หมู่บ้านในต าบลเหมืองจ้ี พึงพอใจ ซ้ือผลิตผลทางการ กองสวัสดิการ

ร้อยละ 80 เกษตร กองการศึกษา

๑๑ จัดต้ังโรงเรียนชาวนา เพ่ือพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ได้พัฒนาศักยภาพ
เกษตรกร

๑๒ จัดต้ัง/ส่งเสริม/พัฒนา กลุ่มวิสาหกิจ เพ่ือให้เกษตรกรมีจุดรับซ้ือ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เกษตรกรได้รับการ
ชุมชนภายในต าบลเหมืองจ้ี ผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมและพัฒนา

๑๓ จัดต้ังสหกรณ์ชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

๑๔ โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือการด าเนินงานของ 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000
ศูนย์บริการและถ่ายทอด ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร

๑๕ ฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ด้านเศรษฐกิจ เพ่ือส่งเสริมความรู้ด้านเศรษฐกิจ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เกษตรกรได้เรียนรู้ กองสวัสดิการ
พอเพียง ชุมชนพ่ึงตนเอง พอเพียงให้กับประชาชน ตามแนวเศรษฐกิจ กองการศึกษา

พอเพียง 

หน้า 81

ท่ี เป้ำหมำย
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับวัตถุประสงค์โครงกำร



ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี ๔  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมืองแห่งคุณภำพชีวิต แบบ ผ. ๐2
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1  กำรพัฒนำและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถประชำชนบนรำกฐำนประเพณีทุนทำงวัฒนธรรมชุมชน
    ๓. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 
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๑ โครงการเหมืองจ้ี Help Call 1. เป็นนวัตกรรม ประชาชนในต าบล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีความ ประชาชนได้รับ ส านักปลัด
Center 2. การช่วยเหลือ เหมืองจ้ี พึงพอใจ การช่วยเหลือ

ด้วยระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน ท้ัง 14 หมู่บ้าน ร้อยละ 80 ด้วยความรวดเร็ว
แสดงผลอัตโนมัติ
ด้วยโปรแกรมน าทางบน 
App Map น าทาง
เจ้าหน้าท่ีไปยังบ้านผู้ป่วย
เพ่ือให้การช่วยเหลือ
อย่างเร่งด่วน

๒ โครงการฝึกอบรมจราจร เพ่ือให้ประชาชนได้มี ประชาชนจิตอาสา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
ส่วนร่วมในการแก้ไข และประชาชน
ปัญหาจราจรท่ีเกิดข้ึน ท่ัวไปในต าบล
และน าความรู้ท่ีได้รับ
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเองและสังคม

๓ โครงการจัดท าแผนและป้องกัน เพ่ือการวางแผนในด้าน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มีแผนในด้าน
สาธารณะภัยต าบลเหมืองจ้ี สาธารณภัยในต าบล สาธารณภัย

ในต าบลเหมืองจ้ี
๔ โครงการฝึกอบรมดับเพลิงและอพยพ เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับ พนง.จนท. 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 บุคลากรของทต.

หนีไฟของพนง.เทศบาลต าบลเหมืองจ้ี สาธารณภัย ทต.เหมืองจ้ี ได้รับความรู้ 
เก่ียวกับสาธารณภัย

๕ โครงการฝึกอบรมทบทวนอปพร. เพ่ืออบรมให้ความรู้ อปพร.ต.เหมืองจ้ี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 พัฒนาและเพ่ิม
แก่อปพร. ศักยภาพบุคลากรใน

องค์กร

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
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๖ โครงการอบรมด้านการป้องกันอัคคีภัย เพ่ือให้ความรู้การป้องกัน สถานศึกษาและ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีความ ป้องกันอัคคีภัย ส านักปลัด
ในสถานศึกษาและชุมชน อัคคีภัยให้กับประชาชน ประชาชนในพ.ท พึงพอใจ ให้กับประชาชน

และสถานศึกษา ร้อยละ 80
สถานศึกษา

๗ โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล เพ่ือป้องกันและลด ประชาชนใน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ได้ป้องกันและลด
อุบัติเหตุในช่วงเทศบาล ต าบลเหมืองจ้ี อุบัติเหตุในช่วง

เทศกาล

๘ สนับสนุนเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ เพ่ือจัดหาเคร่ืองมือ อปพร.ในพ.ท 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส่งเสริมงาน
ปฏิบัติงานของอปพร. ทต.เหมืองจ้ี เคร่ืองใช้ไว้ใช้ของอปพร. ต.เหมืองจ้ี กิจการของอปพร.

ต.เหมืองจ้ี ต.เหมืองจ้ี

๙ จัดต้ังอาสาสมัครกู้ชีพและเตือนภัย เพ่ือให้มีหน่วยกู้ชีพและ พ้ืนท่ีต าบลเหมืองจ้ี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ได้มีหน่วยกู้ชีพและ
ต าบลเหมืองจ้ี เตือนภัยในต าบลเหมืองจ้ี เตือนภัยในต าบล

๑๐ โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะและ เพ่ือให้ความรู้เสริมทักษะ ประชาชนใน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ป้องกันและบรรเทา
ให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทา ด้านการป้องกันและ ต าบลเหมืองจ้ี สาธารณภัย
สาธารณภัย บรรเทาสาธารณภัย

๑๑ โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะการ เพ่ือเพ่ิมความรู้เสริม พนง./อปพร. 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ได้เพ่ิมความรู้เสริม
ดับเพลิง/กู้ชีพ ทักษะด้านดับเพลิง/กู้ชีพ ในสังกัด ทักษะด้านดับเพลิง

๑๒ โครงการจัดกิจกรรมวันอปพร. เพ่ือเพ่ิมความรู้เสริม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ได้เพ่ิมความรู้เสริม
ทักษะการกู้ชีพ ทักษะการกู้ชีพ

๑๓ โครงการพัฒนาระบบ EMS ระดับต าบล เพ่ือพัฒนาบุคลากรใน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
ในคัดกรองภาวะฉุกเฉิน
การปฐมพยาบาล

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับตัวช้ีวัด (KPI)ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
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๑๔ ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ เพ่ือป้องกันและลด ประชาชน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมีความ ได้ป้องกันและลด ส านักปลัด
อุบัติเหตุทางถนน ท้ัง 14 หมู่บ้าน พึงพอใจ อุบัติเหตุทางถนน

ร้อยละ 80
๑๕ ติดต้ังกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเส่ียงหรือ เพ่ือป้องกันและแก้ไข 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ป้องกันและแก้ไข

ตรงทางแยก ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาอาชญากรรม

๑๖ ติดต้ังกระจกโค้งลดอุบัติเหตุทางถนน ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ป้องกันและลด
ทางถนน อุบัติเหตุทางถนน

๑๗ การด าเนินการแก้ไขปัญหาและป้องกัน เพ่ือแก้ไขและป้องกัน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 แก้ไขและป้องกัน
บรรเทาความเดือร้อนของประชาชน บรรเทาสาธารณภัย บรรเทาสาธารณภัย
ท่ีเกิดจากสาธารณภัย

๑๘ โครงการปฏิบัติการระบบการแพทย์ เพ่ือช่วยเหลือประชาขน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนได้รับการ
ฉุกเฉิน จากภัยฉุกเฉิน ช่วยเหลือเบ้ืองต้น

จากภาวะฉุกเฉิน

๑๙ โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ เพ่ือส่งเสริมความรู้ด้าน พนง.จนท.ท่ีปฏิบัติ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส่งเสริมความรู้
ฉุกเฉิน การแพทย์ฉุกเฉิน งานด้านการแพทย์ ด้านการแพทย์

ฉุกเฉิน ฉุกเฉิน

๒๐ โครงการสนับสนุนการด าเนินงาน เพ่ือสนับสนุนการด าเนิน อปพร.ต.เหมืองจ้ี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สนับสนุนการด าเนิน
การแพทย์ฉุกเฉิน งานการแพทย์ฉุกเฉิน งานการแพทย์ฉุกเฉิน

ท่ี โครงกำร เป้ำหมำย
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ
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๑ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีความ ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ กองสวัสดิการ
ชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส พึงพอใจ และผู้ด้อยโอกาส กองสาธารณสุข

และผู้ด้อยโอกาส ท้ัง ๑๔ หมู่บ้าน ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

๒ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เพ่ือส่งเสริมดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาส
ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาสท่ีบ้าน ท้ัง ๑๔ หมู่บ้าน

๓ โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองสวัสดิการ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

๔ ติดตาม เย่ียมและฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วย เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
ติดเตียง ผู้พิการ  ผู้สูงอายุและ ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ด้อยโอกาส

๕ โครงการจัดกิจกรรม ร.ร.ผู้สูงอายุ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองสวัสดิการ
ต าบลเหมืองจ้ี ผู้สูงอายุ ท้ัง ๑๔ หมู่บ้าน

๖ โครงการส่งเสริมสุขภาพแบบครบวงจร 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองสวัสดิการ
ในกลุ่มผู้สูงวัย กองสาธารณสุข

ร่วมกับรพ.สต.
เหมืองจ้ี

๗ โครงการจัดท าส่ิงอ านวยความสะดวก เพ่ือส่งเสริม พัฒนา ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ได้ส่งเสริม พัฒนา กองสวัสดิการ
แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และคนทุกกลุ่มวัย คุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ และคนทุกกลุ่มวัย คุณภาพชีวิตผู้สูง กองช่าง

ผู้พิการและทุกกลุ่มวัย ในต าบลเหมืองจ้ี อายุ ผู้พิการ
และประชาชน

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
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๘ โครงการส่งเสริมการยกระดับคุณภาพ เพ่ือส่งเสริม พัฒนา ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีความ ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ กองสวัสดิการ
ชีวิตผู้ด้อยโอกาสในต าบลเหมืองจ้ี คุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส และผู้ด้อยโอกาส พึงพอใจ และผู้ด้อยโอกาส กอง

ท้ัง ๑๔ หมู่บ้าน ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนา สาธารณสุข
๙ โครงการสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

๑๐ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง เพ่ือให้ประชาชนมี ประชาชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนในต าบล ส านักฯ/ช่าง
เครือข่ายงานสวัสดิการสังคมต าบล สวัสดิการชุมชนท่ีดี ท้ัง ๑๔ หมู่บ้าน มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน กองสวัสดิการ
เหมืองจ้ี

๑๑ ส่งเสริมสวัสดิการชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

๑๒ โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

๑๓ โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้ เพ่ือเชิญชวนผู้มีจิตอาสา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนได้แสดง กองสวัสดิการ
จันทน์พระราชทาน ประชาชน นักเรียน ความจงรัก ภักดี และทุกส่วนงาน
เทศบาลต าบลเหมืองจ้ี นักศึกษา กลุ่มมวลชน ต่อสถาบันพระมหา

ฯลฯ ได้ร่วมจัดท า กษัตริย์
ดอกไม้จันทน์ในการ
จัดงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ
อย่างสมพระเกียรติ

๑๔ โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ขาดแคลน เพ่ือช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ยากไร้ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้ยากไร้และผู้ด้อย กองสวัสดิการ
ต าบลเหมืองจ้ี และผู้ด้อยโอกาส และผู้ด้อยโอกาส โอกาสได้รับการ กองช่าง

ท้ัง 14 หมู่บ้าน พัฒนาคุณภาพชีวิต

    ๓. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ
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๓.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

15 โครงการคัดเลือกปราชญ์ชาวบ้านท่ีท า เพ่ือคัดเลือก เสาะหาผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีความ ได้มีปราชญ์ชาวบ้าน กองการศึกษา
คุณประโยชน์ให้แก่ชุมชน ในสาขาวิชาด้านต่าง ๆ พึงพอใจ เพ่ือพัฒนาด้านต่างๆ กองสวัสดิการ

ท่ีท าคุณประโยชน์ให้แก่ ร้อยละ 80 ให้แก่ชุมชน
ชุมชนต าบลเหมืองจ้ี

16 โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัว เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี ประชาชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนได้รับ กองสวัสดิการ
และเฝ้าระวังการค้ามนุษย์ และป้องกันการค้า ต าบลเหมืองจ้ี การพัฒนาคุณภาพ

มนุษย์ ชีวิตและการป้องกัน
อาชญากรรม

17 โครงการส่งเสริมบทบาทสตรีในชุมชน เพ่ือส่งเสริมบทบาทและ สตรี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สตรีต าบลเหมืองจ้ี
และภาวะผู้น าแก่แกนน าสตรี ศักยภาพแก่สตรี ต าบลเหมืองจ้ี มีศักยภาพท่ีดี

18 โครงการสนับสนุนการพัฒนาเด็ก เพ่ือพัฒนาศักยภาพเด็ก เด็กและเยาวชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กและเยาวชน
และเยาวชนต าบลเหมืองจ้ี และเยาวชน ต าบลเหมืองจ้ี มีศักยภาพท่ีดี

19 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง เพ่ือพัฒนาเครือข่าย ผู้สูงอายุ คนพิการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เครือข่ายผู้สูงอายุ
ของเครือข่ายผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้สูงอายุ คนพิการ และอาสาสมัคร คนพิการ และอาสา
และอาสาสมัครด้านสังคม และอาสาสมัคร ด้านสังคม สมัครด้านสังคม

ด้านสังคม มีความเข้มแข็ง

20 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง เพ่ือพัฒนาเครือข่าย เด็กและเยาวชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เครือข่ายสภาเด็ก
ของสภาเด็กและเยาวชนต าบล สภาเด็กและเยาวชน ต าบลเหมืองจ้ี และเยาวชน
เหมืองจ้ี ต าบลเหมืองจ้ี มีความเข้มแข็ง

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับเป้ำหมำย
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ตัวช้ีวัด (KPI)
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ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์



    ๓. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 
๓.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

๒๑ โครงการอบรมให้ความรู้กลุ่มวัยแรงงาน เพ่ือส่งเสริม พัฒนา ผู้สูงอายุ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีความ ได้ส่งเสริม พัฒนา กองสวัสดิการ
เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่งวัยผู้สูง คุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ ท้ัง 14 หมู่บ้าน พึงพอใจ คุณภาพชีวิต 
อายุ ร้อยละ 80 แก่ผู้สูงอายุ

๒๒ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ เพ่ือป้องกันและแก้ไข เด็กและเยาวชนใน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ป้องกันและแก้ไข
ต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ปัญหาให้แก่วัยรุ่น ต าบลเหมืองจ้ี ปัญหาให้แก่วัยรุ่น

๒๓ ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาศักยภาพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพเด็ก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กและเยาวชน
รอบด้าน (องค์รวม) ของเด็ก เยาวชน และเยาวชน มีศักยภาพท่ีดี
ต าบลเหมืองจ้ี

๒๔ โครงการชราภิบาล เพ่ือสืบสาน อนุรักษ์และ ประชาชนและ 100,000       100,000      100,000      100,000       100,000         ได้สืบสาน อนุรักษ์
ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม ผู้สูงอายุ และฟ้ืนฟูศิลป
ขนบธรรมเนียม ในต าบลเหมืองจ้ี วัฒนธรรม ขนบ
ประเพณีและภูมิปัญญา ธรรมเนียมประเพณี
ท้องถ่ิน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

๒๕ สร้างงานให้เด็กและเยาวชนในช่วงปิด ส่งเสริมให้เด็กมีงานท า เด็กและเยาวชนใน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส่งเสริมการใช้เวลา
ภาคเรียน ใช้เวลาว่างให้เกิด ต าบลเหมืองจ้ี ว่างให้เกิดประโยชน์

ประโยชน์

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ
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    ๓. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 
๓.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

๑ โครงการส่งเสริมกิจกรรม ชมรม เพ่ือป้องกันปัญหา ประชาชนต าบล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีความ ป้องกันปัญหา ส านักปลัด
ทูบินัมเบอร์วันเป็นหน่ึงไม่พ่ึงยา ยาเสพติด เหมืองจ้ี พึงพอใจ ยาเสพติด

ร้อยละ 80
๒ ส่งเสริมการงดเหล้าและห้ามการพนัน เพ่ือส่งเสริมการจัด 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส่งเสริมการจัด

ในงานศพ ระเบียบสังคม ระเบียบสังคม

๓ อบรมเสริมสร้างความรู้เก่ียวกับการ เพ่ือป้องกันปัญหา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ป้องกันปัญหา
ยาเสพติด ยาเสพติด ยาเสพติด

๔ รณรงค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือป้องกันและแก้ไข 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ป้องกันและแก้ไข
ยาเสพติดในกลุ่มประชาชน เด็กและ ปัญหายาเสพติด ปัญหายาเสพติด
เยาวชนต าบลเหมืองจ้ี

๕ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือป้องกันและแก้ไข 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ป้องกันและแก้ไข
ยาเสพติดในต าบลเหมืองจ้ี ปัญหายาเสพติด ปัญหายาเสพติด

๖ อุดหนุนอ าเภอเมืองล าพูนตามโครงการ 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๗ โครงการอัยการพบประชาชน เพ่ือส่งเสริมความรู้ด้าน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ได้ส่งเสริมความ
กฎหมาย รู้ด้านกฏหมาย

เป้ำหมำย
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด (KPI)
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    ๓. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 
๓.3 แผนงานงบกลาง

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 2564 2564 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

๑ โครงการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับเบ้ีย ผู้สูงอายุ 14 หมู่บ้าน 16,222,800 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 ประชาชนมีความ ผู้สูงอายุได้รับ กองสวัสดิการ
(เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ) ยังชีพ พึงพอใจ เบ้ียยังชีพ

ร้อยละ 80

๒ โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือให้ผู้ติดเช้ือเอดส์ได้รับ ผู้ติดเช้ือเอดส์ 14 276,000 276,000 276,000 276,000 276,000 ผู้ติดเช้ือเอดส์ได้รับ
(เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์) เบ้ียยังชีพ หมู่บ้าน เบ้ียยังชีพ

๓ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพ่ือให้คนพิการได้รับเบ้ียยังชีพคนพิการ 14 หมู่บ้าน 6,355,200 6,355,200 6,355,200 6,355,200 6,355,200 คนพิการได้รับ
(เบ้ียยังชีพคนพิการ) เบ้ียยังชีพ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับตัวช้ีวัด (KPI)
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ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี ๓  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมืองจุดหมำยปลำยทำงแห่งกำรท่องเท่ียวเชิงประสบกำรณ์วัฒนธรรม แบบ ผ. ๐2
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3  กำรพัฒนำเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้ำงสรรค์
    ๔. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถ่ิน  

๔.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

๑ โครงการส่งเสริม สนับสนุน ขนบ เพ่ือการจัดงานรัฐพิธีและ ประชาชนในต าบล 500,000       500,000     500,000    500,000    500,000    ประชาชนมีความ ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ส านักปลัด
ธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม งานพิธีการในวันส าคัญ เหมืองจ้ี พึงพอใจ ประเพณีวัฒนธรรม กองการศึกษา
งานรัฐพิธี และพิธีการต่าง ๆ ต่าง ๆ ร้อยละ 80 พิธีการต่าง ๆ กองสวัสดิการ

 และละงานรัฐพิธี

๒ การจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมของ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กองการศึกษา
ท้องถ่ิน

๓ จัดซ้ือเคร่ืองดนตรีไทย/ส่งเสริมอนุรักษ์ ประชาชนในต าบล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
ดนตรีไทย โรงเรียน 5 แห่ง

๔ การฟ้ืนฟูภูมิปัญญาท้องถ่ินแบบ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
บูรณาการ

5 โครงการจัดงานประเพณี ประชาชนในต าบล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
เข้ารุกขมูลกรรม เหมืองจ้ี

๖ โครงการสนับสนุนกิจกรรมวัดใน เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมของวัด 20,000         20,000       20,000      20,000      20,000      
ต าบลเหมืองจ้ี และส่งเสริมกิจกรรม  

ด้านการเผยแพร่ศาสนา

๗ โครงการปฏิบัติธรรมเข้ากรรมของวัดใน 20,000         20,000       20,000      20,000      20,000      
ต าบลเหมืองจ้ี

ตัวช้ีวัด (KPI)เป้ำหมำย ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับโครงกำร วัตถุประสงค์
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ท่ี
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ



    ๔. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถ่ิน  
๔.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

๘ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และส่งเสริม เพ่ือแสดงออกถึงความ ผู้บริหาร/สท. /พนง. 100,000       100,000     100,000    100,000    100,000    ประชาชนมีความ ได้แสดงออกถึงความ กองการศึกษา
หรือสนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจาก จงรักภักดีต่อสถาบัน นร. 5 โรงและ พึงพอใจ จงรักภักดีต่อสถาบัน ส านักปลัด
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ พระมหากษัตริย์ ประชาชนในต าบล ร้อยละ 80 พระมหากษัตริย์
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระ เหมืองจ้ี
บรมราชินีนาถและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร

๙ โครงการจัดหาส่ือการเรียนการสอนเพ่ือ เพ่ือให้เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนใน 20,000         20,000       20,000      20,000      20,000      เด็กและเยาวชนได้พัฒนา กองการศึกษา
พัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ได้รักษาวัฒนธรรม ประเพณี ต าบลเหมืองจ้ี วัฒนธรรม ประเพณี
และจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน และจริยธรรม และจริยธรรม

๑๐ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม ประชาชนในต าบล 20,000         20,000       20,000      20,000      20,000      ส่งเสริมคุณธรรม กองการศึกษา
เด็ก นักเรียนในต าบลเหมืองจ้ี ผู้สูงอายุ จริยธรรม แก่ประชาชน จริยธรรม แก่ประชาชน กองสวัสดิการ
ประชาชนและพนง.เทศบาล และพนง.ทต. และพนง.ทต.

๑๑ โครงการธรรมะสัญจร เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมด้าน ประชาชนในต าบล 20,000         20,000       20,000      20,000      20,000      ได้ส่งเสริมกิจกรรมด้าน กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม เหมืองจ้ี ศาสนา 

๑๒ โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ เด็ก เยาวชน และ 20,000         20,000       20,000      20,000      20,000      สร้างภูมิคุ้มกันของ
วัฒนธรรม การด าเนินงานสร้างภูมิ ประชาชน สังคมในมิติวัฒนธรรม

คุ้มกันของสังคมในมิติ
วัฒนธรรม

๑๓ โครงการบูรณะปรับปรุงและ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู บูรณะ โบราณสถานในต าบล 100,000       100,000     100,000    100,000    100,000    โบราณสถานในต าบล
พัฒนาโบราณสถานในต าบลเหมืองจ้ี สถานท่ีส าคัญ เหมืองจ้ี ได้รับการบูรณะปรับปรุง

และพัฒนา

โครงกำร ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับตัวช้ีวัด (KPI)เป้ำหมำย
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
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ท่ี วัตถุประสงค์



    ๔. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถ่ิน  
๔.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

14 โครงการสนับสนุนชุมชนในการหล่อ เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมด้าน ประชาชนในต าบล 196,000       196,000     196,000    196,000    196,000    ประชาชนมีความ ได้ส่งเสริมกิจกรรมด้าน กองการศึกษา
และแกะสลักเทียน ศาสนาและวัฒนธรรม เหมืองจ้ี พึงพอใจ ศาสนา 

ร้อยละ 80

๑๕ โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เพ่ือส่งเสริมประเพณี ประชาชนในต าบล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ วัฒนธรรมท้องถ่ิน เหมืองจ้ี

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
๑๖ โครงการอบรมพัฒนาสืบสานภูมิปัญญา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

ท้องถ่ิน

๑๗ โครงการจัดงานส่งเสริมสนับสนุน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
สภาวัฒนธรรมต าบลเหมืองจ้ี

๑๘ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

19 โครงการฝึกศึกษาและอบรมให้ความรู้ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน

20 โครงการฝึกศึกษาและอบรมให้ความรู้ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
ภูมิปัญญาท้องถ่ินการแกะสลักเทียน

21 โครงการรวบรวมข้อมูลและจัดท า เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลด้าน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มีแหล่งข้อมูลด้าน
ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถ่ินในต าบล ภูมิปัญญาท้องถ่ินในต าบล ภูมิปัญญาท้องถ่ินใน
เหมืองจ้ี เหมืองจ้ี ต าบลเหมืองจ้ี

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
วัตถุประสงค์ ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับตัวช้ีวัด (KPI)เป้ำหมำยท่ี โครงกำร
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    ๔. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถ่ิน  
๔.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

๒๒ อุดหนุนหน่วยอบรมประชาชนต าบล เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมด้าน อปต.ต าบลเหมืองจ้ี 20,000         20,000       20,000      20,000      20,000      ประชาชนมีความ ส่งเสริมกิจกรรมด้าน กองการศึกษา
เหมืองจ้ี (วัดในต าบลหเมืองจ้ี) ศาสนา ในต าบลเหมืองจ้ี พึงพอใจ ศาสนาในต าบลเหมืองจ้ี
เพ่ือส่งเสริมศีลธรรมและจริยธรรม ร้อยละ 80
ให้กับประชาชน

23 อุดหนุนวัดในพ้ืนท่ีต าบลเหมืองจ้ี ท้ัง ๑๓ วัด 50,000         50,000       50,000      50,000      50,000      
ในพ้ืนท่ีต าบลเหมืองจ้ี

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ
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ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี ๕   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมืองนิเวศน์ แบบ ผ. ๐2

๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

๑ โครงการรณรงค์ลดการเผา เพ่ือป้องกันภัยจากหมอก ท้ัง 14 หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีความ ป้องกันภัยจากหมอก ส านักปลัด
ควันไฟป่า ภัยแล้ง พึงพอใจ ควันไฟป่า ภัยแล้ง
และรักษาทรัพยากร ร้อยละ 80 และรักษาทรัพยากร

๒ โครงการป้องกันปัญหาไฟป่า ธรรมชาติ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ธรรมชาติ
หมอกควัน และภัยแล้ง

๓ โครงการแก้ไขปัญหาและป้องกัน 200,000      200,000      200,000      200,000      200,000      
บรรเทาสาธารณะภัยให้กับ
ประชาชน

๔ โครงการประหยัดพลังงาน เพ่ือลดค่าไฟฟ้าส านักงาน พนักงานเทศบาลฯ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ค่าไฟฟ้าลดลง
ในส านักงาน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2  กำรพัฒนำภูมินิเวศวัฒนธรรมและอำรยสถำปัตย์
    ๕. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
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๕.2 แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

๑ โครงการจัดการปัญหาส่ิงแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ ท้ัง 14 หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีสุขภาพ กอง
ชุมชน ลดปัญหามลพิษจาก พึงพอใจ ท่ีดี ไร้มลพิษ สาธารณสุข

ส่ิงแวดล้อม ร้อยละ 80

๒ โครงการส่งเสริม รณรงค์ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
การคัดแยกขยะ

๓ การก าจัดส่ิงปฏิกูลในส านักงาน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
เทศบาลต าบลเหมืองจ้ี
และพ้ืนท่ีในต าบลเหมืองจ้ี

๔ การบริหารจัดการขยะภายใน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
ต าบลเหมืองจ้ี

๕ จัดต้ังกองทุนธนาคารขยะ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

วัตถุประสงค์

    ๕. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับท่ี โครงกำร เป้ำหมำย
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
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๕.3 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

๑ ก่อสร้างเรียงหินล าน้ าทาเพ่ือ เพ่ือการปรับปรุงพัฒนา หมู่ท่ี 1,3,4,5,7, 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมีความ มีการพัฒนา กองช่าง
ป้องกันตล่ิงพังพร้อมปรับปรุง สภาพแวดล้อมให้สวยงาม 9,10,13,14 พึงพอใจ ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ และรักษาทรัพยากร ร้อยละ 80 สภาพแวดล้อม

ธรรมชาติ และรักษา
๒ ก่อสร้างคานแบ่งน้ าล าเหมือง ท้ัง 14 หมู่บ้าน 1,000,000   1,000,000   1,000,000 1,000,000   1,000,000   ทรัพยากรธรรมชาติ

สาธารณะ

๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน 1,000,000   1,000,000   1,000,000 1,000,000   1,000,000   

๔ ก่อสร้างพนังก้ันน้ าป้องกันตล่ิงพัง 1,000,000   1,000,000   1,000,000 1,000,000   1,000,000   

๕ ก่อสร้าง/ปรับปรุงฝายชลอน้ า/ 1,000,000   1,000,000   1,000,000 1,000,000   1,000,000   
ฝายน้ าล้นภายในหมู่บ้าน

๖ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม หมู่ท่ี ๕,๗,9,๑๓, 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000
ฝายดอยแต และ 14

๗ ปรับปรุง ซ่อมแซมสันกู่ บ้านห้วยส้ม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
บ้านห้วยส้ม หมู่ท่ี 5

๘ ปรับปรุงซ่อมแซมเขียงแบ่งน้ า บ้านป่าตึง 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      
แม่เจ้าเฝือ หมู่ท่ี ๖

๙ ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าวัดหนองจาง บ้านหนองจาง 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      
หมู่ท่ี ๑๑

๑๐ ปรับปรุง พัฒนาอ่างเก็บน้ า ปรับปรุงอ่างเก็บน้ า 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
ห้วยน้ าดิบบ้านเชตวัน หมู่ท่ี ๑๒ ห้วยน้ าดิบ 1 แห่ง

หมู่ท่ี ๑๒

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยโครงกำร
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ตัวช้ีวัด (KPI)ท่ี
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    ๕. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม



๕.3 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

๑๑ โครงการก าจัดผักตบชวา เพ่ือการปรับปรุงพัฒนา ต าบลเหมืองจ้ี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีความ มีการพัฒนา กองช่าง
สภาพแวดล้อมให้สวยงาม ท้ัง ๑๔ หมู่บ้าน พึงพอใจ ปรับปรุง
และรักษาทรัพยากร ร้อยละ 80 สภาพแวดล้อม

๑๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเทศบาล ธรรมชาติ 200,000      200,000      200,000      200,000      200,000      และรักษา
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทรัพยากรธรรมชาติ

๑๓ โครงการรณรงค์/ส่งเสริมการใช้ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
พลังงานทดแทน

๑๔ โครงการบ าบัด ก าจัดน้ าเสีย 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
ในชุมชน

๑๕ โครงการส่งเสริมทางด้านการผลิต 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
พลังงานทดแทนทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

๑๖ โครงการก่อสร้างท่ีก าจัดขยะ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
ครบวงจร

๑๗ ก่อสร้างดาดคอนกรีตล าน้ าทา 1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   

๑๘ ติดต้ังแผงพลังงานแสงอาทิตย์ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
(โซลาเซล)

๑๙ โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
ในการผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน/
การเกษตร

วัตถุประสงค์ท่ี โครงกำร เป้ำหมำย
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    ๕. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ



๕.4 แผนงานการเกษตร

2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

๑ รณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพ่ือรักษา เพ่ือการปรับปรุงพัฒนา ต าบลเหมืองจ้ี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีความ มีการพัฒนา ส านักปลัด
สภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมให้สวยงาม ท้ัง ๑๔ หมู่บ้าน พึงพอใจ ปรับปรุง

และรักษาทรัพยากร ร้อยละ 80 สภาพแวดล้อม
๒ โครงการปลูกต้นไม้เพ่ือส่งเสริม ธรรมชาติ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

การผลิตและใช้พลังงานทดแทน

๓ โครงการดูแล รักษา ฟ้ืนฟูอนุรักษ์ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
ป่าชุมชนในต าบลเหมืองจ้ี

๔ โครงการส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
ป้องกัน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

๕ โครงการจัดต้ังหน่วยพิทักษ์ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000
ป่าชุมชน

๖ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

๗ การบริหารจัดการขยะภายใน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
ชุมชนเพ่ือจัดท าปุ๋ยหมักชีวภาพ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับเป้ำหมำยท่ี โครงกำร
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

วัตถุประสงค์
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    ๕. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม



ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี ๔  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมืองแห่งคุณภำพชีวิต แบบ ผ. ๐2

6.1 แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

๑ ส่งเสริมการศึกษาด้านภาษาล้านนา/ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา เด็ก เยาวชน ประชาชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีความ ประชาชนได้มีศักยภาพ กองการศึกษา
ภาษาต่างประเทศเพ่ือรองรับ ศักยภาพในด้านภาษามาก พนง.เทศบาล และ พึงพอใจ ในด้านภาษามากข้ึน
ประชาคมอาเซียน ย่ิงข้ึน ผู้บริหารในต าบล ร้อยละ 80

๒ การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการ เด็กและเยาวชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ได้ส่งเสริม สนับสนุนการ
ศึกษาในระบบ นอกระบบและการ ศึกษาให้เป็นไปตาม ประชาชนในต าบล ศึกษาให้เป็นไปตาม
ศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือเข้าสู่ มาตรฐานของชาติ มาตรฐานของชาติ
ประชาคมอาเซียน

๓ โครงการประเมินพัฒนาเด็ก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

๔ โครงการพัฒนาคณะกรรมการบริหาร เพ่ือพัฒนาศักยภาพคณะ คณะกรรมการบริหาร 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 คณะกรรมการบริหาร
ศพด.ในสังกัดทต.เหมืองจ้ี กรรมการบริหารศพด.ของ ศพด.ในสังกัดทต. ศพด.ของทต.เหมืองจ้ี

ทต.เหมืองจ้ี เหมืองจ้ี ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

๕ จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ในต าบลเหมืองจ้ี เพ่ือไว้ส าหรับศึกษา ท้ัง ๑๔ หมู่บ้าน 200,000      200,000      200,000      200,000      200,000     มีสถานท่ีไว้ส าหรับศึกษา
หาความรู้เพ่ิมเติม หาความรู้เพ่ิมเติม

๖ ก่อสร้าง/ปรับปรุงศพด.ในต าบลเหมืองจ้ี เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อสร้าง/ปรับปรุงศพด. 200,000      200,000      200,000      200,000      200,000     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ มีสถานท่ีท่ีได้มาตรฐาน ในเขตความรับผิดชอบ มีสถานท่ีท่ีได้มาตรฐาน

ในต าบลเหมืองจ้ี

๗ จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนของ ศพด. เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ ศพด. ท้ัง 3 ศูนย์ 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 อ านวยความสะดวกแก่
เด็กนักเรียน เด็กนักเรียน

ตัวช้ีวัด (KPI)
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

หน้า 100

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับเป้ำหมำย

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1  กำรพัฒนำและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถประชำชนบนรำกฐำนประเพณีทุนทำงวัฒนธรรมชุมชน
    6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำและกีฬำ



6.1 แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

๘ โครงการสานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน เพ่ือประสานความสัมพันธ์ ศพด. ท้ัง 3 ศูนย์ 20,000     20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีความ ได้ประสานความสัมพันธ์ กองการศึกษา
บ้านและโรงเรียน พึงพอใจ บ้านและโรงเรียน

ร้อยละ 80
9 โครงการรักการอ่าน เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมี เด็ก เยาวชน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กและเยาวชนมีนิสัย

นิสัยรักการอ่าน ในต าบลเหมืองจ้ี รักการอ่าน

๑๐ โครงการหนูน้อยกับธรรมะ เพ่ือพัฒนาเด็กเล็กในศพด. เด็กเล็ก ท้ัง 3 ศูนย์ 20,000     20,000 20,000 20,000 20,000 ได้พัฒนาเด็กเล็กในศพด.
ท้ัง 3 ศูนย์ มีประสบการณ์ ท้ัง 3 ศูนย์ ให้มี
กับกิจกรรมในสังคม พัฒนาการท่ีเหมาะสม

ตามวัย

๑๑ โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่าน
ผ่านเกณฑ์ประเมิน เกณฑ์ประเมิน

๑๒ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนตาม เพ่ือจัดหาส่ือการเรียนการ นักเรียน นักศึกษา ใน 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     มีส่ือการเรียนการสอน
หลักสูตรปฐมวัย สอนส าหรับการพัฒนา ต าบลเหมืองจ้ี ส าหรับการพัฒนา

ตามหลักปฐมวัย ตามหลักปฐมวัย

๑๓ พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีการ 5 โรงเรียน 3 ศพด. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 นักเรียนมีการพัฒนาคุณ
พัฒนาคุณภาพทาง ภาพการศึกษามากข้ึน
การศึกษาเพ่ิมข้ึน

๑๔ จัดหาส่ือ วัสดุการศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เพ่ิมประสิทธิภาพ
อุปกรณ์การเรียนการสอน/เคร่ืองเล่น เรียนการสอนและส่งเสริม การเรียนการสอนและ
สนาม พัฒนาการเด็ก ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับตัวช้ีวัด (KPI)

    6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำและกีฬำ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย

หน้า 101



6.1 แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

๑๕ สนับสนุนอาหารกลางวัน เพ่ือให้เด็กได้รับสารอาหาร 5 โรงเรียน 3 ศพด. 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนมีความ เด็กได้รับสารอาหารท่ีมี กองการศึกษา
ท่ีมีประโยชน์ พึงพอใจ ประโยชน์

ร้อยละ 80

๑๖ โครงการอบรม/ผู้ปกครองในการ เพ่ือให้เด็กได้รับการ 5 โรงเรียน 3 ศพด. 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กได้รับการเอาใจใส่
จัดการศึกษาและการเล้ียงดูบุตร เอาใจใส่จากผู้ปกครอง จากผู้ปกครองอย่าง

อย่างถูกต้อง ถูกต้อง

๑๗ โครงการจัดนิทรรศการและแสดง เพ่ือเผยแพร่ผลงาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เผยแพร่ผลงานและความ
ผลงานด้านการศึกษา และความก้าวหน้าของ ก้าวหน้าของการจัดการ

การจัดการศึกษา ศึกษา

๑๘ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ บุคลากรทางการศึกษา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 บุคลากรมีความรู้ความ
ความสามารถเพ่ิมข้ึน ของ ทต.เหมืองจ้ี สามารถเพ่ิมข้ึน

๑๙ โครงการพัฒนาเด็กเล็กสู่โลกกว้าง เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์ ศพด.ต าบลเหมืองจ้ี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส่งเสริมประสบการณ์
ของนักเรียน ของนักเรียน

๒๐ โครงการวันส าคัญสัมพันธ์ทุกวัย เพ่ือจัดงานวันส าคัญต่าง ๆ ศพด.ท้ัง 3 ศูนย์ 5,000          5,000          5,000          5,000          5,000          ได้จัดงานวันส าคัญต่างๆ
ให้ทุกวัยได้ท ากิจกรรม
ร่วมกัน

๒๑ โครงการศพด.ปลอดโรค เพ่ือส่งเสริมและป้องกัน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ได้ส่งเสริมและป้องกัน
การเกิดโรคท่ีติดต่อและไม่ การเกิดโรคท่ีติดต่อ
ติดต่อ และไม่ติดต่อ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ

    6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำและกีฬำ
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6.1 แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

๒๒ โครงการศพด.ร่วมกิจกรรมในชุมชน เพ่ือให้เด็กเล็กได้ร่วม ศพด.ท้ัง 3 ศูนย์ 5,000          5,000          5,000          5,000          5,000          ประชาชนมีความ เด็กเล็กได้ร่วมกิจกรรรม กองการศึกษา
กิจกรรรมในชุมชน พึงพอใจ ในชุมชน ส่งเสริมการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ ร้อยละ 80 เรียนรู้นอกห้องเรียน
นอกห้องเรียน

๒๓ โครงการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์ 5 โรงเรียน 3 ศพด. 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส่งเสริมประสบการณ์
ของนักเรียน ของนักเรียน

๒๔ โครงการส่งเสริมการศึกษาดูงาน เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์ 5 โรงเรียน 3 ศพด. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส่งเสริมประสบการณ์
นอกสถานท่ี ของนักเรียน ของนักเรียน

๒๕ โครงการนิเทศน์ภายใน เพ่ือเสริมสร้างความรู้ บุคลากรทางการศึกษา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติ ของ ทต.เหมืองจ้ี ความเข้าใจในการปฏิบัติ
ร่วมกันมากข้ึน ร่วมกันมากข้ึน

๒๖ โครงการส่งเสิรมการคิดวิเคราะห์ เพ่ือส่งเสริม องค์ความรู้ 5 โรงเรียน 3 ศพด. 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส่งเสริม องค์ความรู้
ของเด็ก ความคิดของเด็กในต าบล ความคิดของเด็กในต าบล

เหมืองจ้ี เหมืองจ้ี

๒๗ โครงการส ารวจความพึงพอใจใน เพ่ือได้ทราบถึงประสิทธิ ศพด.ท้ัง 3 ศูนย์ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ได้ทราบถึงประสิทธภาพ
การจัดการศึกษาของศพด. ภาพ ประสิทธิผลของการ ประสิทธิผลของการ

บริหารจัดการของศพด. บริหารจัดการของศพด.

๒๘ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ 5 โรงเรียน 3 ศพด. 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 ส่งเสริมการบริหาร
ศึกษา บริหารจัดการของสถาน จัดการของสถาน

ศึกษา ศึกษา

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย
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6.1 แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

๒๙ สนับสนุนอาหารเสริม (นม) เพ่ือให้เด็กได้รับสารอาหาร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมีความ เด็กได้รับสารอาหารท่ีมี กองการศึกษา
ท่ีมีประโยชน์ พึงพอใจ ประโยชน์

ร้อยละ 80
๓๐ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เด็กในต าบลท่ากว้าง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ

และต าบลใกล้เคียง

31 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ เพ่ือเด็กนักเรียนโรงเรียน โรงเรียนสพฐ. 1,400,000   1,400,000   1,400,000   1,400,000   1,400,000   เด็กนักเรียนโรงเรียน
บริหารสถานศึกษาเป็นค่าอาหาร สพฐ. ในเขตเทศบาลต าบล ในเขตเทศบาลต าบล สพฐ. ในต าบลเหมืองจ้ี
กลางวันของเด็กนักเรียนโรงเรียน เหมืองจ้ีได้มีอาหาร เหมืองจ้ี ได้มีอาหารกลางวัน
สพฐ. ในเขตเทศบาลต าบลเหมืองจ้ี กลางวัน

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ
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ตัวช้ีวัด (KPI)



6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

๑ โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม ราษฎร 14 หมู่บ้าน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีความ ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วม กองการศึกษา
ต าบลเหมืองจ้ี ทุกภาคส่วนในการออกก าลัง โรงเรียน 5 พึงพอใจ ทุกภาคส่วนในการออก

กายเพ่ือสุขภาพ พนง.,จนท.ทต.เหมืองจ้ี ร้อยละ 80 ก าลังกายเพ่ือสุขภาพ
๒ ส่งเสริมการจัดกีฬาพิทักษ์ ครุ จตุรมิตร อสม.ท้ัง 2 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

สัมพันธ์ สภ.เหมืองจ้ี

๓ สนับสนุนตามโครงการกีฬาเทศบาล ราษฎร 14 หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
โรงเรียน 5 

พนง.,จนท.ทต.เหมืองจ้ี
๔ โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม อสม.ท้ัง 2 แห่ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

การแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ สภ.เหมืองจ้ี

๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการออกก าลังกาย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
ทุกประเภท

๖ โครงการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพด้วย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
การออกก าลังกาย

๗ จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา/เคร่ืองออกก าลังกาย 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000

๘ จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกายไว้บริเวณ บ้านป่าตองหลวง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
อาคารอเนกประสงค์ หมู่ท่ี ๑๑

๙ กีฬาเช่ือมความสัมพันธ์ศพด. ศพด.ท้ัง 3 ศูนย์ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับท่ี
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ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี ๔  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมืองแห่งคุณภำพชีวิต แบบ ผ. ๐2
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1  กำรพัฒนำและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถประชำชนบนรำกฐำนประเพณีทุนทำงวัฒนธรรมชุมชน
    7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรสำธำรณสุขและกำรเสริมสร้ำงสุขภำพ ประชำชน

7.1 แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

๑ โครงการหมู่บ้านน่าอยู่ชุมชนน่ามอง เพ่ือให้ประชาชนมีส่ิงแวดล้อม ประชาชน 50,000      50,000      50,000        50,000       50,000        ประชาชนมีความ มีส่ิงแวดล้อมท่ีดี กอง
ท่ีดีต่อสุขภาพกายและจิตใจ ท้ัง 14 หมู่บ้าน พึงพอใจ ต่อสุขภาพกาย สาธารณสุข

ร้อยละ 80 และจิตใจ

๒ จัดซ้ือสารเคมีและน้ ามันเช้ือเพลิง เพ่ือป้องกันและควบคุมโรค 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ป้องกันและควบคุม
ส าหรับพ่นหมอกควัน ไข้เลือดออกในชุมชน โรคไข้เลือดออกใ

๓ รณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ เพ่ือป้องกันและลดอัตราการเกิด 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 สามารถป้องกันและ
โรคต่างๆ ลดอัตราการเกิด

โรคต่าง ๆ

๔ โครงการควบคุมและท าลายแหล่ง เพ่ือป้องกันและควบคุมโรค 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ป้องกันและควบคุม
เพาะพันธ์ุลูกน้ ายุงลายในชุมชน ไข้เลือดออกในชุมชน โรคไข้เลือดออก

ในชุมชน

๕ โครงการประชาคมสุขภาพต าบล เพ่ือส่งเสริมให้ความรู้ด้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส่งเสริมให้ความรู้
สุขภาพให้กับประชาชน ด้านสุขภาพให้กับ
ในต าบลเหมืองจ้ี ประชาชนในต าบล

เหมืองจ้ี
๖ โครงการประชามีสุขบริการเชิงรุก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

ทต.เหมืองจ้ี

๗ โครงการตรวจน้ ามันทอดซ้ า 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

เป้ำหมำยท่ี ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับตัวช้ีวัด (KPI)
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
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    7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรสำธำรณสุขและกำรเสริมสร้ำงสุขภำพ ประชำชน
7.1 แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

๘ ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุภายในหมู่บ้าน  เพ่ือส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีความ ผู้สูงอายุได้รับการ กอง
ท้ัง14 หมู่บ้าน พึงพอใจ ดูแลด้านสุขภาพ สาธารณสุข

ร้อยละ 80
๙ โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพ่ือป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัข 14 หมู่บ้าน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 สามารถป้องกันและ

บ้านในชุมชน ควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้าในชุมชน

๑๐ โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคก่อน เพ่ือกระตุ้นสร้างความตระหนัก ศพด., โรงเรีย, วัด, ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ สร้างความตระหนัก
ฤดูกาลการระบาด ให้ประชาชนมีส่วนร่วมการ ประชาชนท้ัง ๑๔ ให้ประชาชนมี

ควบคุมป้องกันโรค หมู่บ้าน ส่วนร่วมในการ
ควบคุม/ป้องกันโรค

๑๑ ควบคุมป้องกันโรคติดต่อทางเดินอาหาร เพ่ือควบคุม ป้องกันโรคติดต่อ 14 หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ป้องกันและควบคุม
น้ า และโรคติดต่ออ่ืน ๆ ทางเดินอาหาร น้ า และโรค โรคติดต่อทาง

ติดต่ออ่ืน ๆ อาหาร น้ า
และโรคติดต่อ่ืน ๆ

๑๒ โครงการป้องกัน ควบคุมโรคมะเร็ง เพ่ือลดอัตราป่วยด้วยโรคมะเร็ง สตรีอายุ 35 ปี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ลดอัตราป่วยด้วยโรค
เต้านมและมะเร็งปากมดลูก เต้านมและมะเร็งปากมดลูก ข้ึนไปภายใน มะเร็งเต้านมและ

ต าบลเหมืองจ้ี มะเร็งปากมดลูก

๑๓ ตรวจหาสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกรเพ่ือให้เกษตรกรตระหนักถึง เกษตรกร 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เกษตรกรตระหนักถึง
อันตรายของสารเคมี 14 หมู่บ้าน อันตรายของสารเคมี

๑๔ โครงการตลาดสดน่าซ้ือ เพ่ือให้มีตลาดท่ีได้มาตรฐาน ท้ัง ๑๔ หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีตลาดท่ีได้มาตรฐาน
สะอาด ถูกหลักอนามัย สะอาด ถูกหลัก

อนามัย

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด (KPI)ท่ี โครงกำร
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๑๕ ตรวจสุขภาพประจ าปีพนักงานเทศบาล เพ่ือส่งเสริมสุขภาพท่ีดีของ พนักงานเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีความ พนักงานมีสุขภาพท่ีดี กอง
พนักงาน พึงพอใจ สาธารณสุข

ร้อยละ 80
๑๖ จัดต้ังศูนย์สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึง ท้ัง ๑๔ หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนได้เข้าถึง

สถานพยาบาลได้อย่างท่ัวถึง สถานพยาบาลได้
อย่างท่ัวถึง

๑๗ สนับสนุนกิจกรรมแพทย์ทางเลือก เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
กิจกรรมแพทย์ทางเลือก

18 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยวัยเด็ก เพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็ก เด็กในต าบล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ส่งเสริมสุขภาพ
ในต าบลเหมืองจ้ี เหมืองจ้ี อนามัยเด็กในต าบล

เหมืองจ้ี

๑๙ อบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการแบบ เพ่ือควบคุมป้องกันโรคไข้เลือด 14 หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ป้องกันและควบ
บูรณาการในการควบคุมป้องกัน ออก คุมโรคไข้เลือดออก
โรคไข้เลือดออก ในชุมชนได้

๒๐ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสุขาภิบาล เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าและ 14 หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส่งเสริมสุขภาพของ
อาหารและกิจการค้าท่ีเป็นอันตราย อาหารท่ีสะอาดปลอดภัย ประชาชน

๒๑ อบรมให้ความรู้ในหญิงต้ังครรภ์และ เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์และหญิง หญิงมีครรภ์และ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 หญิงต้ังครรภ์และ
หญิงหลังคลอด หลังคลอดมีความรู้และได้แลก หญิงหลังคลอด หลังคลอดมีความรู้

เปล่ียนประสบการณ์ในการดูแล ได้แลกเปล่ียน
ตนเองให้มีสุขภาพดี ประสบการณ์ในการ

ดูแลตนเอง

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ
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๒๒ ตรวจสอบคุณภาพน้ าประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักถึง 14 หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีความ ประชาชนตระหนัก กอง
อันตรายจากสารปนเป้ือนในน้ า พึงพอใจ ถึงอันตรายจากสาร สาธารณสุข
ประปา ร้อยละ 80 ปนเป้ือนในน้ าประปา

๒๓ ส่งเสริมสุขภาพแรงงานนอกระบบ เพ่ือให้มีความรู้เร่ืองการป้องกัน 14 หมู่บ้าน 10,000      10,000      10,000        10,000       10,000        ประชาชนได้เข้าถึง
ตนเองเพ่ือสุขภาพดีไม่เจ็บป่วย สถานพยาบาลได้
จากการท างาน อย่างท่ัวถึง

๒๔ โครงการอบรมฟ้ืนฟูพัฒนาศักยภาพของ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และทักษะ รพ.สต.เหมืองจ้ี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 พัฒนาองค์ความรู้
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานของ อสม. ต.เหมืองจ้ี และทักษะของ
(อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัคร

สาธารณสุข

๒๕ อบรมฟ้ืนฟูพัฒนาศักยภาพอสม. ฟ้ืนฟูและพัฒนาองค์ความรู้ใน อสม. ต.เหมืองจ้ี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
การส่งเสริมสุขภาพประชาชน
ตามสภาพปัญหาปัจจุบัน

๒๖ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันอสม. เพ่ือเช่ือมความสามัคคีระหว่าง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส่งเสริมสนับสนุน
แห่งชาติ อสม.และตระหนักถึงความ อสม.

ร่วมมือในการท างานเป็นทีม

๒๗ ส่งเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มอายุ เพ่ือส่งเสริมสุขภาพของ ประชาชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ได้ส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชนทุกกลุ่มอายุ 14 หมู่บ้าน ประชาชนทุกกลุ่มวัย

ท่ี เป้ำหมำย ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับตัวช้ีวัด (KPI)
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
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๒๘ โครงการอาหารปลอดภัย รสชาติอร่อย เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ใน 14 หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีความรู้ กอง
การเลือกอาหารท่ีปลอดภัย ศพด.ท้ัง 3 ศูนย์ พึงพอใจ ในการเลือกอาหารท่ี สาธารณสุข

โรงเรียน 5 โรง ร้อยละ 80 ปลอดภัย

๒๙ โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็ก เพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็ก ศพด.ท้ัง 3 ศูนย์ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส่งเสริมสุขภาพ
ในต าบลเหมืองจ้ี อนามัยเด็กในต าบล

๓๐ โครงการหนูน้อยฟันสวย เพ่ือส่งเสริมสุขภาพฟันเด็กเล็ก ศพด.ท้ัง 3 ศูนย์ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กมีสุขภาพฟัท่ีดี
ในต าบลเหมืองจ้ีให้แข็งแรง

๓๑ ส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็ก 0 - 6 ปี เพ่ือส่งเสริมภาวะโภชนาการ เด็ก 0 - 5 ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็ก 0-5 ปี มีสุขภาพ
เด็ก 0 - 5 ปี มีสุขภาพ แข็งแรงสมบูรณ์
สมบูรณ์

๓๒ โครงการออกก าลังกาย (คนไทยไร้พุง) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีการ 14 หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีสุขภาพดี
ออกก าลังกายและดูแลสุขภาพ
ท่ีถูกต้อง

๓๓ อบรมให้ความรู้และตรวจสุภาพประจ าปี เพ่ือส่งเสริมและให้ความรู้ด้าน ผู้สูงอายุ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส่งเสริมและให้ความ
แก่ผู้สูงอายุ สุขภาพของผู้สูงอายุ  14 หมู่บ้าน รู้ด้านสุขภาพของ

ผู้สูงอายุ

๓๔ โครงการสนับสนุนการด าเนินงานและ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน ประชาชน/อสม. 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 สนับสนุนการด าเนิน
บริการงานสาธารณสุขในชุมชน สาธารณสุขในชุมชน ในพ้ืนท่ี งานสาธารณสุข

ในชุมชน

ตัวช้ีวัด (KPI)ท่ี โครงกำร ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับเป้ำหมำยวัตถุประสงค์
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
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๓๕ โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ เด็ก นักเรียน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมีความ เฝ้าระวังภาวะ กอง
เด็กก่อนวัยเรียนและเด็กวัยเรียน ในเด็กและวางแผนควบคุม ในต าบลเหมืองจ้ี พึงพอใจ โภชนาการในเด็กและ สาธารณสุข

ป้องกันปัญหาภาวะอ้วนของเด็ก ร้อยละ 80 ป้องกันปัญหาภาวะ
อ้วนของเด็ก

36 โครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยใน เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ประชาชนในพ้ืนท่ี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมีความรู้
ชุมชน พ้ืนฐานด้านยาปฏิชีวนะและ ต าบลเหมืองจ้ี พ้ืนฐานด้านยา

ยาสเตียรอยด์ ปฏิชีวนะและยา
สเตียรอยด์

๓๗ โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.และ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ อสม.ต าบล อสม. ต.เหมืองจ้ี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ได้พัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง เหมืองจ้ี อสม.ต าบลเหมืองจ้ี

๓๘ โครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถ่ิน เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ใน ราษฎรท้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีความรู้ใน
สู่การขับเคล่ือนต าบลน่าอยู่ การขับเคล่ือนให้ต าบลน่าอยู่ 14 หมู่บ้าน การขับเคล่ือนให้

ต าบลน่าอยู่

๓๙ โครงการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพ่ือป้องกัน/ควบคุมโรคติดต่อ ราษฎรท้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ป้องกัน/ควบคุมโรค
ควบคุมป้องกันโรคตามฤดูกาล เช่น ในชุมชน 14 หมู่บ้าน ติดต่อในชุมชน
โรคอุจจาระร่วง โรคพิษสุนัขบ้า โรค
มือเท้าปาก เป็นต้น

ตัวช้ีวัด (KPI)
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ท่ี วัตถุประสงค์โครงกำร เป้ำหมำย ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ

หน้า 111



    7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรสำธำรณสุขและกำรเสริมสร้ำงสุขภำพ ประชำชน
7.1 แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

๔๐ โครงการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชนตระหนัก ราษฎรท้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมีความ ประชาชนตระหนัก กอง
ควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ เช่น ในการดูแลตนเองและส่วนร่วม 14 หมู่บ้าน พึงพอใจ ในการดูแลตนเอง สาธารณสุข
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในการควบคุมป้องกันโรค ร้อยละ 80 และมีส่วนร่วมในการ
โรคหลอดเลือด โรคหัวใจ โรคมะเร็ง ควบคุมป้องกันโรค
โรคหลอดเลือดอุดตัน เป็นต้น

๔๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ เพ่ือส่งเสริมการแพทย์แผนไทย ประชาชน 20,000      20,000      20,000        20,000       20,000        ประชาชนได้รับ
แพทย์แผนไทยและสมุนไพร และสมุนไพรท้องถ่ินและให้ อสม.ต.เหมืองจ้ี การส่งเสริมการแพทย์
ท้องถ่ิน ความรู้เก่ียวกับการใช้สมุนไพร แผนไทยและสมุนไพร
๑.๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนา ทดแทนการใช้ยาแผนปัจจุบัน ท้องถ่ิน
การแพทย์แผนไทย เพ่ือส่งเสริมการใช้/ปลูก
๑.๒ โครงการส่งเสริมการปลูก สมุนไพรใว้บริโภคและส่งเสริม
พืชสมุนไพรในหมู่บ้าน การปลูกสมุนไพรล้างพิษ
1.3 โครงการส่งเสริมการใช้
สมุนไพรไว้บริโภคและส่งเสริม        
การปลูกสมุนไพรล้างพิษ ฯลฯ   
1.4 ปรับปรุงจุดให้บริการแพทย์
แผนไทยในสถานบริการ

๔๒ การด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน พ้ืนท่ีต.เหมืองจ้ี 205,000    205,000    205,000      205,000     205,000      สนับสนุนการด าเนิน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือ และบริหารจัดการระบบหลัก งานและบริหารจัดการ
พ้ืนท่ีของเทศบาลต าบลเหมืองจ้ี ประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ิน ระบบหลักประกัน

(สปสช.) สุขภาพในระดับท้องถ่ิน
(สปสช.)

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ตัวช้ีวัด (KPI)
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๔๓ โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต พ้ืนท่ีต.เหมืองจ้ี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีความ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ กอง
และการป้องกัน/ควบคุมโรคติดต่อ และป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ พึงพอใจ ชีวิตและป้องกัน/ สาธารณสุข

ให้กับประชาชนในต าบล ร้อยละ 80 ควบคุมโรคติดต่อ
เหมืองจ้ี

๔๔ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย เพ่ือป้องกันและควบคุมโรค 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ป้องกันและควบคุม
จากโรคพิษสุนัขบ้า พิษสุนัขบ้าฯ โรคพิษสุนัขบ้า

๔๕ โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์ เพ่ือมีข้อมูลจ านวนสัตว์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีข้อมูลจ านวนสัตว์
และข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ (หมา/แมว) ในพ้ืนท่ีไว้ใช้ (หมา/แมว) ในพ้ืนท่ี
ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก ประกอบการป้องกันโรค ไว้ใช้ประกอบการ
โรคพิษสุนัขบ้าฯ พิษสุนัขบ้าฯ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ

46 อุดหนุนการด าเนินงานตามแนวทาง เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการ คณะกรรมการ 280,000    280,000    280,000      280,000     280,000      ประชาชนมีคุณภาพ
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านตามโครงการพระ หมู่บ้าน ชีวิตท่ีดี

ราชด าริด้านสาธารณสุข 14 หมู่บ้าน

47 โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริหาร เพ่ือสนับสนุนกิจการท่ีเป็น อสม. ๑๔ หมู่บ้าน 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000
สาธารณสุขมูลฐานแต่ละหมู่บ้าน สาธารณประโยชน์ในพ้ืนท่ี

ต าบลเหมืองจ้ี
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ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ



ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี ๑  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมืองหัตถ นวัตกรรม สร้ำงสรรค์ แบบ ผ. ๐2
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3  กำรพัฒนำเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้ำงสรรค์
    8. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและเทคโนโลยีสำรเทศ

8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

๑ พัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับผู้น า ผู้น าชุมชุน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีความ เพ่ิมศักยภาพให้กับ ส านักปลัด
ชุมชน ท้ัง 14 หมู่บ้าน พึงพอใจ ผู้น าชุมชนต าบล

ร้อยละ 80 เหมืองจ้ี

๒ จัดต้ังสถานีวิทยุชุมชน เพ่ือให้ชุมชนในต าบลเหมืองจ้ี ท้ัง 14 หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้รับ
ได้รับข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลข่าวสาร

๓ ติดต้ังสัญญาณอินเตอร์ให้ครอบคลุม 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
ในพ้ืนท่ีต าบลเหมืองจ้ี

๔ สนับสนุนศูนย์ยุติธรรมต าบล เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน ศูนย์ยุติธรรมต าบล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส่งเสริมและสนับสนุน
เหมืองจ้ี ศูนย์ยุติธรรมต าบลเหมืองจ้ี เหมืองจ้ี ศูนย์ยุติธรรมต าบล

เหมืองจ้ี

๕ โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพใน เพ่ือเพ่ิมความรู้ความเข้าใจใน พนง.ทต.เหมืองจ้ี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เพ่ิมความรู้ความ
การจัดท าแผนพัฒนา การจัดท าแผนพัฒนาให้กับ เข้าใจในการจัดท า

ประชาชนและบุคลากรของ แผนพัฒนา
ทต.เหมืองจ้ี

6 โครงการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีและ เพ่ือสนับสนุนประชาธิปไตย พ้ืนท่ีต าบลเหมืองจ้ี 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส่งเสริมประชาธิปไตย
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเหมืองจ้ี และการมีส่วนร่วมของ และการมีส่วนร่วม

ประชาชนใ ของประชาชน

๗ ส่งพนักงาน ลูกจ้าง เข้ารับการฝึก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ พนักงาน ลูกจ้าง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 บุคลากรในองค์กร
อบรมในหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องในการ ท างานและให้มีความรู้ ทักษะ เทศบาลต าบล ได้พัฒนาศักยภาพ
พัฒนาประสิทธิภาพการท างาน กฎ ระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เหมืองจ้ี

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับท่ี โครงกำร
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด (KPI)เป้ำหมำย
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    8. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและเทคโนโลยีสำรเทศ
8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

๘ อบรมสท. คณะผู้บริหารเพ่ือให้เข้าใจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ สท. และคณะผู้ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีความ บุคลากรในองค์กร ส านักปลัด
บทบาทและหน้าท่ี กฎ ระเบียบต่างๆ ท างานและให้มีความรู้ ทักษะ บริหารเทศบาล พึงพอใจ ได้พัฒนาศักยภาพ

กฎ ระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ต าบลเหมืองจ้ี ร้อยละ 80

๙ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ คณะผู้บริหาร สท. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
ผู้บริหาร สท. พนักงานเทศบาลต าบล พนักงานเทศบาล
เหมืองจ้ี  ผู้น าชุมชน ต าบลเหมืองจ้ี

๑๐ โครงการลดข้ันตอนในการปฏิบัติ พนักงานเทศบาล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เพ่ิมความรวเร็วใน
ราชการ การปฏิบัติงาน

๑๑ อบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 บุคลากรในองค์กร
ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการตาม ได้พัฒนาศักยภาพ
มาตรฐานวินัยข้าราชการ
และพนักงานจ้าง

๑๒ โครงการประชาคมการจัดท าแผน ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประชาชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
พัฒนาของทต.เหมืองจ้ี 14 หมู่บ้าน เพ่ือการจัดท าแผน

๑๓ จัดท า ปรับปรุงแผนท่ีภาษีและ เพ่ือการมีข้อมูลและระบบ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 การบริการท่ีมี
ทะเบียนทรัพย์สิน แผนท่ีภาษีท่ีได้มาตรฐาน คุณภาพ

๑๔ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ ประชาชนในต าบล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนได้รับการ กองคลัง
ประปาหมู่บ้าน ท างาน เหมืองจ้ี บริการท่ีดีมีคุณภาพ

๑๕ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ประชาชนได้รับความ
จัดเก็บรายได้และให้ความรู้แก่ รู้เร่ืองภาษีอย่าง
ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี ถูกต้อง

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
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เป้ำหมำย
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ตัวช้ีวัด (KPI)



    8. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและเทคโนโลยีสำรเทศ
8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

๑๖ โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้แก่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ คณะกรรมการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีความ ส่งเสริมความรู้ด้าน ส านักปลัด
คณะกรรมการตรวจรับการซ้ือการจ้าง ท างาน การจัดซ้ือจัดจ้าง พึงพอใจ ตรวจการซ้ือการจ้าง
ตามโครงการต่าง ๆ ร้อยละ 80

๑๗ อบรมเสริมสร้างความรู้ เก่ียวกับการ เพ่ือป้องกันการทุจริต พนักงานเทศบาล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ป้องกันการทุจริต
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมความโปร่งใส ต าบลเหมืองจ้ี ส่งเสริมความโปร่งใส
คอรัปช่ัน

๑๘ โครงการเทศบาลสัญจร เพ่ือบริการและรับทราบ ท้ัง 14 หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส่งเสริมการบริการ
ปัญหาของประชาชน ประชาชน

๑๙ โครงการอบรมความรู้ด้านภาษีให้กับ เพ่ือส่งเสริมความรู้ในการ ประชาชนและ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองคลัง
ประชาชนและผู้ประกอบการ เสียภาษี ผู้ประกอบการ

ต าบลเหมืองจ้ี

๒๐ โครงการจัดงานวันท้องถ่ินไทย เพ่ือให้ตระหนักถึงหน้าท่ี ผู้บริหาร,สท. 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลัด
ของการบริหารงานท้องถ่ิน พนง.ทต.เหมืองจ้ี

๒๑ โครงการจัดงานวันเทศบาล เพ่ือจัดงานวันเทศบาล ผู้บริหาร,สท. 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จัดงานวันเทศบาล
พนง.ทต.เหมืองจ้ี

๒๒ โครงการอบรม ๕ ส. เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา ผู้บริหาร,สท. 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เพ่ือการบริการท่ีมี ส านักปลัด
ในส่วนราชการให้เป็น พนง.ทต.เหมืองจ้ี ประสิทธิภาพ กองคลัง
ระเบียบเรียบร้อย

๒๓ จัดซ้ือวัสดุ  ครุภัณฑ์ไว้ใช้ในงานกิจการ เพ่ือจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ ส านักงานเทศบาล 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
ของเทศบาลต าบลเหมืองจ้ี เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ต าบลเหมืองจ้ี

ในส านักงาน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
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    8. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและเทคโนโลยีสำรเทศ
8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

24 การจัดท าส่ือ ส่ิงพิมพ์ เพ่ือประชา- เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่ือ ส่ิงพิมพ์ต่างๆ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีความ เผยแพร่และประชา ส านักปลัด
สัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล ให้ท่ัวถึง พึงพอใจ สัมพันธ์ข้อมูล

ร้อยละ 80 ข่าวสารท่ีมี
ประสิทธิภาพและ

25 ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ท่ัวถึง
ของเทศบาล 1 แห่ง

26 สร้างศูนย์อินเทอร์เน็ตต าบล เพ่ือให้มีการติดต่อส่ือสาร ศูนย์อินเตอร์เน็ต 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
ท่ีทันสมัย 1 แห่ง

27 จัดต้ังศูนย์วิทยุชุมชนต าบล เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์วิทยุชุมชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
ให้ท่ัวถึง 1 แห่ง

28 จัดท าและปรับปรุงเว็ปไซด์ของเทศบาล เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูล ทต.เหมืองจ้ี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
ของ เทศบาล

29 การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลต าบล เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง ท้ัง 14 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนได้รับ
และสามารถน าไปใช้ให้เกิด การบริการท่ีมี
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ประสิทธิภาพ

30 โครงการพัฒนาเทศบาลเป็นองค์กร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ พนักงาน ลูกจ้าง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
แห่งการเรียนรู้ ท างาน เทศบาลต าบล

เหมืองจ้ี

31 โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
บุคลากรเทศบาลต าบลเหมืองจ้ี

ท่ี ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับตัวช้ีวัด (KPI)เป้ำหมำยวัตถุประสงค์
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
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๓๒ โครงการจัดงานวันปิยมหาราช เพ่ือส่งเสริมสถาบันพระมหา ผู้บริหาร,สท. 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีความ ประชาชนเกิดความ ส านักปลัด
กษัตริย์ พนง.ทต.เหมืองจ้ี พึงพอใจ จงรักภักดีต่อสถาบัน

และประชาชน ร้อยละ 80 พระมหากษัตริย์

๓๓ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ เพ่ือส่งเสริมสถาบันพระมหา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
เจ้าอยู่หัว รัขการท่ี 10 กษัตริย์

๓๔ โครงการวันพ่อแห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมสถาบันพระมหา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
กษัตริย์

๓๕ โครงการวันแม่แห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมสถาบันพระมหา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
กษัตริย์

๓๖ โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือป้องกันการทุจริต ผู้บริหาร,สท. 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ป้องกันการทุจริต
ในการป้องกันการทุจริต และส่งเสริมความโปร่งใส พนง.ทต.เหมืองจ้ี ส่งเสริมความโปร่งใส

37 อุดหนุนงานส่งเสริมการปกครอง เพ่ืออุดหนุนอ าเภองานส่งเสริม อ าเภอเมือง 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 ประชาชนมีคุณภาพ
ท้องถ่ินอ าเภอเมืองล าพูนตามโครงการ การปกครองท้องถ่ิน ล าพูน ชีวิตท่ีดี
จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของอปท.

38 อุดหนุนกิจการกิจกรรมของ ศอ.ปส.จังหวัด เพ่ือให้การด าเนินงานของ ศตส.อ.เมืองล าพูน 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 การด าเนินงานของ 
ล าพูน และศพส. อ าเภอเมืองล าพูน ศตส.อ.เมืองล าพูนเป็นไป ศอ.ปส.จังหวัดล าพูน อ.เมืองล าพูนมีความ

อย่างเรียบร้อย สะดวกมากข้ึน

ท่ี โครงกำร เป้ำหมำย
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับวัตถุประสงค์
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    8. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและเทคโนโลยีสำรเทศ
8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

39 อุดหนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงาน เพ่ือให้การประสานงานร่วม หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีคุณภาพ ส านักปลัด
ต่างๆท่ีมีภารกิจท่ีเก่ียวข้อง กันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กับการบริหารงาน พึงพอใจ ชีวิตท่ีดี

ของเทศบาล ร้อยละ 80

40 อุดหนุนองค์กรประชาชน เพ่ือให้การด าเนินงานของ องค์กรท่ีร่วมกัน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
ในพ้ืนท่ีต าบลเหมืองจ้ี องค์กรประชาชนในพ้ืนท่ี ของประชาชน

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต าบลเหมืองจ้ี

ตัวช้ีวัด (KPI)
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ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ



    8. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและเทคโนโลยีสำรเทศ
8.2 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

๑ ปรับปรุงระบบอินเตอร์ภายใน เพ่ือการท างานท่ีมีประสิทธิ- เทศบาลต าบล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีความ ประชาชนได้รับ กองช่าง
ส านักงานทต.เหมืองจ้ี ภาพ เหมืองจ้ี พึงพอใจ การบริการท่ีมี

ร้อยละ 80 ประสิทธิภาพ
๒ โครงการส ารวจการออกโฉนดในเขต เพ่ือมีข้อมูลการออกโฉนด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

ต าบลเหมืองจ้ี ท่ีถูกต้อง

๓ น่ังร้าน (ส าหรับไว้จัดสถานท่ี) จัดงาน เพ่ือให้การจัดงานต่าง ๆ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
กิจกรรมต่าง ๆ ในต าบลเหมืองจ้ี เป็นไปด้วยความส าเร็จ

เรียบร้อย
๔ ก่อสร้างเวทีมาตรฐานส าหรับใช้การจัด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

กิจกรรมของเทศบาลต าบลเหมืองจ้ี

๕ ก่อสร้างและต่อเติมห้องเก็บของบริเวณ เพ่ือการจัดเก็บเคร่ืองมือ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
ส านักงานเทศบาลต าบลเหมืองจ้ี เคร่ืองใช้ในการบริการ

ประชาชนให้เป็นระเบียบ

๖ ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารส านักงาน เพ่ือให้มีสถานท่ีท่ีได้มาตรฐาน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
เทศบาลต าบลเหมืองจ้ี ปลอดภัยในการบริการ

ประชาชน
๗ ก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาล 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000

ต าบลเหมืองจ้ี (อาคารป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย) และกิจการสภาเทศบาล
ต าบลเหมืองจ้ี

๘ ก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

ท่ี ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ตัวช้ีวัด (KPI)วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยโครงกำร
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    8. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและเทคโนโลยีสำรเทศ
8.2 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

๙ ปรับปรุงศูนย์บริการคนพิการ เพ่ือให้มีสถานท่ีท่ีได้มาตรฐาน เทศบาลต าบล 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีความ ประชาชนได้รับ กองช่าง
ปลอดภัยในการบริการ เหมืองจ้ี พึงพอใจ การบริการท่ีมี
ประชาชน ร้อยละ 80 ประสิทธิภาพ

๑๐ ปรับปรุงศูนย์บริการผู้สูงอายุ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

๑๑ ก่อสร้างศูนย์บริการแพทย์ทางเลือก 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

๑๒ จัดท าผังเมืองรวมของทต.เหมืองจ้ี เพ่ือมีข้อมูลท่ีถูกต้องและน า 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
ไปใช้ประโยชน์ได้

13 จัดซ้ือเคร่ืองเสียง เพ่ือใช้ในกิจกรรมของชุมชน 14 หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

14 ปรับปรุงระบบมัลติมีเดียภายใน เพ่ือปรับปรุงระบบมัลติมีเดีย ห้องประชุมเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
ห้องประชุมสภาฯ ให้ทันสมัย ต าบลเหมืองจ้ี

15 ติดต้ังระบบมัลติมีเดียภายในศาลา เพ่ือใช้ในงานกิจกรรมของทต. ศาลาอเนกประสงค์ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
อเนกประสงค์ (โดม) เหมืองจ้ี เทศบาล

16 ติดต้ังระบบเสียงประชาสัมพันธ์ภายใน ส านักงานเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
ส านักงานเทศบาลต าบลเหมืองจ้ี ต าบลเหมืองจ้ี

17 ก่อสร้างและปรับปรุงห้องน้ าส านักงาน เพ่ือบริการสาธารณะให้กับ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
เทศบาลต าบลเหมืองจ้ี ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ

และบุคลากรของเทศบาล
ต าบลเหมืองจ้ี

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ตัวช้ีวัด (KPI)
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    8. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและเทคโนโลยีสำรเทศ
8.3 แผนงานงบกลาง

2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

1 เงินสมทบประกันสังคม เพ่ือให้พนักงานจ้าง มีสวัสดิ พนักงานจ้าง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมีความ การบริหารงานท่ีมี กองคลัง
การท่ีดี เป็นขวัญและก าลังใจ เทศบาลต าบล พึงพอใจ ประสิทธิภาพ

เหมืองจ้ี ร้อยละ 80

2 ส ารองจ่าย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายกรณีจ าเป็น ประชาชน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ส านักปลัด
ฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ีน ต าบลเหมืองจ้ี
หรือบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน

3 ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่ง เพ่ือเป็นการบ ารุงสันนิบาต เทศบาล 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000
ประเทศไทย (ส.ท.ท.)  เทศบาล ต าบลเหมืองจ้ี

4 การบริหารจัดการระบบหลักประกัน เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินสมทบ 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 กอง
สุขภาพระดับต าบลในระดับท้องถ่ิน การด าเนินงานของระบบ สาธารณสุข

หลักประกันสุขภาพ

5 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กอง
สวัสดิการ

สังคม

6 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 560,000 560,000 560,000 560,000 560,000 กองคลัง
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.)

7 ค่าเช่าท่ีดินธรณีสงฆ์วัดป่าตอง หมู่ท่ี 11 เพ่ือจ่ายค่าเช่าท่ีส าหรับระบบ เพ่ือก่อสร้างระบบ 110,000 15,000 15,000 15,000
(ใช้ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 11 ประปาหมู่บ้าน
บาดาลขนาดใหญ่ 1 งาน 18 ตรว.) ให้แก่วัดป่าตอง หมู่ท่ี 11
ปีแรกจ่ายค่าประกันและค่าธรรมเนียม

โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับท่ี
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ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี ๑  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมืองหัตถ นวัตกรรม สร้ำงสรรค์
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี  2  กำรพัฒนำภูมินิเวศวัฒนธรรมและอำรยสถำปัตย์
     1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  

1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

2561 ๒๕๖๒ 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

1 ก่อสร้างถนนแอสฟัสติกสายกู่เส้า- เพ่ือให้ประชาชนได้ปรับ ถนนแอสฟัสติก ๔,๔๓๒,๐๐๐ ๔,๔๓๒,๐๐๐ ๔,๔๓๒,๐๐๐ ๔,๔๓๒,๐๐๐ ๔,๔๓๒,๐๐๐ ประชาชนมีความ ประชาชนมีคุณภาพ ทต.เหมืองจ้ี
เหมืองจ้ีหลวง ปรุงและพัฒนาสาธารณู 1 สาย พึงพอใจ ชีวิตท่ีดี การสัญจร หน่วยงานอ่ืน

ปโภคสาธารญูปการ บ้านกู่เส้า หมู่ท่ี ๒ ร้อยละ 80 ปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน

๒ ก่อสร้างถนนแอสฟัสติกสายดอยกุศล ถนนแอสฟัสติก 2,165,000       2,165,000    2,165,000    2,165,000    2,165,000    
หมู่ท่ี 5 บ้านห้วยส้ม - บ้านฝ่ังหม่ิน 1 สาย
 หมู่ท่ี 7 บ้านฝ่ังหม่ิน หมู่ท่ี 7

3 ก่อสร้างถนนลูกรังเสริมคันเหมือง ถนนลูกรัง 1 สาย 642,000 642,000 642,000 642,000 642,000
ดอยแต หมู่ท่ี ๙,๑๓,๑๔

๔ โครงการก่อสร้างถนน ถนนและพนังก้ันน้ า 828,200 828,200 828,200 828,200 828,200
และพนังก้ันน้ าล าน้ าทา หมู่ท่ี ๗,๕,๙,๑๓

5 ก่อสร้างถนนคสล.สายนิด้า ซอย 3 ถนน 1 สาย 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
บ้านเชตวัน 
หมู่ท่ี 12

6 ก่อสร้างถนนแอสฟัสติกสายปากทาง ถนนแอสฟัสติก 2,998,000 2,998,000 2,998,000 2,998,000 2,998,000
ถนนท่าจักร แม่ทา - บ้านดอยแต 1 สาย
ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา บ้านฝ่ังหม่ิน หมู่ท่ี 7

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด (KPI)

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ   
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 25๖๑ - 2565)

ส ำหรับโครงกำรท่ีเกินศักยภำพของเทศบำลต ำบลเหมืองจ้ี
เทศบำลต ำบลเหมืองจ้ี  อ ำเภอเมืองล ำพูน  จังหวัดล ำพูน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ
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แบบ ผ. ๐2/1



     1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

2561 ๒๕๖๒ 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

7 ก่อสร้างถนนแอสฟัสติก สายฝ่ังหม่ิน เพ่ือให้ประชาชนได้ปรับ ถนนแอสฟัสติก 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีคุณภาพ ทต.เหมืองจ้ี
 - ดอยแต ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา ปรุงและพัฒนาสาธารณู 1 สาย พึงพอใจ ชีวิตท่ีดี การสัญจร หน่วยงานอ่ืน

ปโภคสาธารญูปการ ร้อยละ 80 ปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน

8 ก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต ถนนแอสฟัสติก 4,066,000 4,066,000 4,066,000 4,066,000 4,066,000
หมู่ 7 บ้านฝ่ังหม่ิน เช่ือม บ้านหนอง 1 สาย
สร้อย ต.มะกอก อ.ป่าซาง

๙ ก่อสร้างถนนแอสฟัสติกหมู่ท่ี 11 ถนนแอสฟัสติก 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
เช่ือมหมู่ 10 และหมู่ 4 1 สาย

 หมู่ท่ี 11,10,4

10 ก่อสร้างถนนแอสฟัสติกหมู่ท่ี 1 ถนนแอสฟัสติก 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
เช่ือมหมู่ 11 และหมู่ 2 1 สาย

 หมู่ท่ี 11,1,2

11 ปรับปรุงถนนเลียบล าเหมือง ปรับปรุงถนน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
ดอยคร่ังสู่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์  1 สาย หมู่ท่ี 14

๑๒ ก่อสร้างถนนโดยการเสริมผิว ถนนลาดยาง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
แอสฟัลต์คอนกรีตต าบลหนองหนาม จ านวน 1 สาย
บ้านกอลุง-ต าบลเหมืองจ้ี บ้านกู่เส้า หมู่ท่ี 2
หมู่ท่ี 2

๑๓ ก่อสร้างถนนคสล.เลียบล าน้ าทา ถนนคสล. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
บ้านฝ่ังหม่ินเช่ือมอ าเภอแม่ทา จ านวน 1 สาย

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ

หน้า 124



     1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

2561 ๒๕๖๒ 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

14 ก่อสร้างถนนแอสฟัสติกสาย เพ่ือให้ประชาชนได้ปรับ ถนนแอสฟัสติก 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีคุณภาพ ทต.เหมืองจ้ี
บ้านป่าตัน หมู่ท่ี 10 ถึง ปรุงและพัฒนาสาธารณู จ านวน 1 สาย พึงพอใจ ชีวิตท่ีดี การสัญจร หน่วยงานอ่ืน
บ้านม่วงน้อย ต าบลป่าซาง ปโภคสาธารญูปการ ร้อยละ 80 ปลอดภัยต่อชีวิตและ

ทรัพย์สิน
15 ก่อสร้างถนนแอสฟัสติกสาย ถนนแอสฟัสติก 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

บ้านเหมืองจ้ีใหม่ หมู่ท่ี 8 จ านวน 1 สาย
เช่ือมต าบลบ้านแป้น

16 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนแอสฟัลท์ติก 1,008,000 1,008,000 1,008,000 1,008,000 1,008,000
สายบ้านเหมืองจ้ีใหม่ หมู่ 8 เช่ือม คอนกรีต เหมืองจ้ีใหม่ 

บ้านฉางข้าวน้อย ต าบลป่าซาง หมู่ 8เช่ือมบ้าน

อ าเภอป่าซาง ฉางข้าวน้อย ต.ป่าซาง

จ านวน 1 สาย

17 เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผิวถนน ถนน 1,200,000 1,200,000 1,200,000
สายบ้านฝ่ังหม่ิน-วัดดอยแต  หมู่ 7 บ้านฝ่ังหม่ิน 
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 600 จ านวน 1 สาย
เมตร หมู่ท่ี 7 บ้านฝ่ังหม่ิน 
ต าบลเหมืองจ้ี 

๑๘ ก่อสร้างสะพานบ้านเหล่าต าบล สะพาน ๑ แห่ง 2,644,000 2,644,000 2,644,000 2,644,000 2,644,000
เหมืองจ้ีเช่ือมต าบลป่าซาง หมู่ท่ี ๑

19 ก่อสร้างรางระบายน้ า รางระบายน้ า 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
สายเชตวัน-นิด้า(สภ.เหมืองจ้ี) 1 สาย

หมู่ท่ี ๑2

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

หน้า 125



     1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

2561 ๒๕๖๒ 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

20 โครงการท่อส่งน้ าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า ท่อส่งน้ า 1 แห่ง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีคุณภาพ ทต.เหมืองจ้ี
อ่างเก็บน้ าห้วยน้ าดิบ ส าหรับใช้ท าการเกษตร  หมู่ท่ี 12 พึงพอใจ ชีวิตท่ีดี มีน้ าใช้ส าหรับ หน่วยงานอ่ืน

และอุปโภคบริโภค บ้านเชตวัน ร้อยละ 80 อุปโภค บริโภค และ
ใช้ในการเกษตร

๒๑ ก่อสร้างฝายดอยแต ฝาย ๑ แห่ง 85,000,000 85,000,000 85,000,000 85,000,000 85,000,000
หมู่ท่ี ๕,๗

22 ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ ระบบประปา 2,351,000 2,351,000 2,351,000 2,351,000 2,351,000
 ๑ แห่ง หมู่ท่ี 2

๒๓ ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ ระบบประปา 2,790,000 2,790,000 2,790,000 2,790,000 2,790,000
 ๑ แห่ง หมู่ท่ี ๗

๒๔ ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ ระบบประปา 2,790,000 2,790,000 2,790,000 2,790,000 2,790,000
๑ แห่ง หมู่ท่ี ๕

๒๕ ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ ระบบประปา 2,351,000 2,351,000 2,351,000 2,351,000 2,351,000
๑ แห่ง หมู่ท่ี ๑๑

๒๖ ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ ระบบประปา 2,790,000 2,790,000 2,790,000 2,790,000 2,790,000
๑ แห่งหมู่ท่ี ๑๓

๒๗ ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ ระบบประปา 2,506,000 2,506,000 2,506,000 2,506,000 2,506,000
 ๑ แห่ง หมู่ท่ี ๑๔

๒๘ ขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่อ่างเก็บน้ า เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้า 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชนมีคุณภาพ
ห้วยน้ าดิบ ใช้อย่างท่ัวถึง 1 สาย หมู่ท่ี ๑2 ชีวิตท่ีดี

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับท่ี โครงกำร

หน้า 126



     1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน

2561 ๒๕๖๒ 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

๒๙ ก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ เพ่ือให้ประชาชนมี อาคารเรียน ๑ แห่ง 4,860,000 4,860,000 4,860,000 4,860,000 4,860,000 ประชาชนมีความ ประชาชนได้มีสถานท่ี ทต.เหมืองจ้ี
สถานท่ีไว้ท ากิจกรรม ทต.เหมืองจ้ี พึงพอใจ ใช้ท ากิจกรรมต่าง ๆ หน่วยงานอ่ืน
ต่าง ๆ ร่วมกัน ร้อยละ 80

30 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ใน อาคาร  ๑ แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
ศพด.ต.เหมืองจ้ี ทต.เหมืองจ้ี

31 ก่อสร้างร้ัวของศพด.ในสังกัด ร้ัว  ๑ แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
ทต.เหมืองจ้ี

32 ก่อสร้าง/ปรับปรุงศพด.ในสังกัด ก่อสร้าง/ปรับปรุง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
ศพด. 1 แห่ง

33 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศพด.ในสังกัด ปรับปรุงภูมิทัศน์ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
1 แห่ง

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ

หน้า 127



แบบ ผ.๐2/1

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี ๔  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมืองแห่งคุณภำพชีวิต 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี  1  กำรพัฒนำและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถประชำชนบนรำกฐำนประเพณีทุนทำงวัฒนธรรมชุมชน
    ๓. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 

3.1 แผนงำนสังคมสงเครำะห์

2561 ๒๕๖๒ 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ฝึกอบรมและ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีความ ผู้สูงอายุมีคุณภาพ ทต.เหมืองจ้ี
ต าบลเหมืองจ้ี ในต าบลเหมืองจ้ีมี ท ากิจกรรม พึงพอใจ ชีวิตท่ีดี หน่วยงานอ่ืน

คุณภาพชีวิตท่ีดี ร้อยละ 80

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ตัวช้ีวัด (KPI)

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 25๖๑ - 2565)
ส ำหรับโครงกำรท่ีเกินศักยภำพของเทศบำลต ำบลเหมืองจ้ี
เทศบำลต ำบลเหมืองจ้ี  อ ำเภอเมืองล ำพูน  จังหวัดล ำพูน

หน้า 128

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ   



แบบ ผ. ๐3

เป้ำหมำย
แผนงำน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ
1 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ บริการประชาชน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ส านักปลัด

และขนส่ง ไว้ใช้ในงานของเทศบาล กองคลัง

2 ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานต่าง ๆ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
ไว้ใช้ในส านักงานเทศบาล

3 ครุภัณฑ์ จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
คอมพิวเตอร์ ไว้ใช้ในส านักงานเทศบาล

4 ครุภัณฑ์ เคร่ืองอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ส านักปลัด
คอมพิวเตอร์ (Smart Card Reader)

5 ครุภัณฑ์ เคร่ืองอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 กองคลัง
คอมพิวเตอร์ (Smart Card Reader)

6 ครุภัณฑ์โฆษณา ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
และเผยแพร่ ไว้ใช้ในส านักงานเทศบาล

หน้าท่ี 129

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 25๖๑ - 2565)

เทศบำลต ำบลเหมืองจ้ี  อ ำเภอเมืองล ำพูน  จังหวัดล ำพูน

ท่ี
งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

วัตถุประสงค์



เป้ำหมำย
แผนงำน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ
ท่ี

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
วัตถุประสงค์

7 ครุภัณฑ์งานบ้าน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวต่าง ๆ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลัด
งานครัว ไว้ใช้ในส านักงานเทศบาล

8 เตาไมโครเวฟ  จ านวน 2 เคร่ือง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

9 เตาแก๊ส  จ านวน  2  ตัว 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

10 เคร่ืองตัดหญ้า  จ านวน  5  ตัว 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

11 รักษาความสงบ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ บริการประชาชน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000
ภายใน และขนส่ง ไว้ใช้ในกิจการของเทศบาล

12 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
และการแพทย์ ต่าง ๆ ไว้ใช้ในส านักงานเทศบาล

หน้าท่ี 130



เป้ำหมำย
แผนงำน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ
ท่ี

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
วัตถุประสงค์

13 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ จัดซ้ือครุภัณฑ์การศึกษาต่าง  ๆ 100,000 100,000 100,000 100,000 กองการศึกษา
การศึกษา ไว้ใช้ในกิจการของเทศบาล 100,000

14 โต๊ะนักเรียนส าหรับศพด.ในสังกัด 20,000 20,000 20,000 20,000
20,000

15 โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอ้ีส าหรับศพด. 20,000 20,000 20,000 20,000
ในสังกัด 20,000

16 จัดซ้ือโทรทัศน์ จ านวน ๒ เคร่ือง 20,000 20,000 20,000 20,000
20,000

17 ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานต่าง ๆ 100,000 100,000 100,000 100,000
ไว้ใช้ในส านักงานเทศบาล 100,000

18 พัดโคจร จ านวน ๒ เคร่ือง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

19 เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 2 เคร่ือง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

20 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
วิทยุ ไว้ใช้ในส านักงานเทศบาล

21 ครุภัณฑ์งานบ้าน บริการประชาชน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวต่าง ๆ 100,000 100,000 100,000 100,000
งานครัว ไว้ใช้ในส านักงานเทศบาล 100,000

22 ครุภัณฑ์ จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ 100,000 100,000 100,000 100,000
คอมพิวเตอร์ ไว้ใช้ในส านักงานเทศบาล 100,000
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เป้ำหมำย
แผนงำน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ
ท่ี

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
วัตถุประสงค์

23 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เคร่ืองอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 กองการศึกษา
คอมพิวเตอร์ (Smart Card Reader)

24 ครุภัณฑ์โฆษณา ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
และเผยแพร่ ไว้ใช้ในส านักงานเทศบาล

25 จัดซ้ือกล้องถ่ายรูป จ านวน ๑ เคร่ือง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

26 ครุภัณฑ์ดนตรีและ ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ต่าง ๆ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
นาฎศิลป์ ไว้ใช้ในส านักงานเทศบาล
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เป้ำหมำย
แผนงำน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ
ท่ี

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
วัตถุประสงค์

27 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน บริการประชาชน ครุภัณฑ์ส านักงานต่าง ๆ 100,000 100,000 100,000 100,000 กอง
100,000 สาธารณสุข

28 จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร จ านวน ๒ ตู้ 10,000 10,000 10,000 10,000
10,000

29 จัดซ้ือตาช่ังดิจิตอล จ านวน ๒ อัน 10,000 10,000 10,000 10,000
10,000

30 จัดซ้ือรถเข็น  จ านวน 2 คัน 6,000 6,000 6,000 6,000
6,000

31 ครุภัณฑ์โฆษณา ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ 100,000 100,000 100,000 100,000
และเผยแพร่ ไว้ใช้ในส านักงานเทศบาล 100,000

32 จัดซ้ือกล้องถ่ายรูป จ านวน 1 ตัว 50,000 50,000 50,000 50,000
50,000

33 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
และขนส่ง ไว้ใช้ในส านักงานเทศบาล 1,000,000

34 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ 100,000 100,000 100,000 100,000
คอมพิวเตอร์ ไว้ใช้ในส านักงานเทศบาล 100,000

35 เคร่ืองอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
(Smart Card Reader)

32 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ๑ ชุด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
ไว้ใช้ในส านักงานเทศบาล
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เป้ำหมำย
แผนงำน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ
ท่ี

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
วัตถุประสงค์

33 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ บริการประชาชน เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานสนง. 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 กอง
คอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ เคร่ือง สาธารณสุข

34 ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
แบบแคร่ส้ัน
จ านวน ๑ เคร่ือง

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
LED ขาวด า ชนิด Network

35 ครุภัณฑ์ จ านวน ๑ เคร่ือง
คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
ต่าง ๆ ไว้ใช้ในส านักงานเทศบาล

36 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์
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เป้ำหมำย
แผนงำน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ
ท่ี

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
วัตถุประสงค์

37 สังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน บริการประชาชน ครุภัณฑ์ส านักงานต่าง ๆ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กอง
ไว้ใช้ในส านักงานเทศบาล สวัสดิการฯ

38 ตู้เก็บเอกสาร จ านวน ๑ ตู้ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

39 เก้าอ้ีระดับ ๓-๕ จ านวน ๒ ตัว 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

40 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
คอมพิวเตอร์ ไว้ใช้ในส านักงานเทศบาล

41 ปร้ินเตอร์ (สี) จ านวน ๑ เคร่ือง 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

42 ครุภัณฑ์งานบ้าน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวต่าง ๆ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
งานครัว ไว้ใช้ในส านักงานเทศบาล

5,000
43 ครุภัณฑ์ เคร่ืองอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 5,000 5,000 5,000 5,000

คอมพิวเตอร์ (Smart Card Reader)

44 ครุภัณฑ์โฆษณา ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
และเผยแพร่ ไว้ใช้ในส านักงานเทศบาล

45 กล้องถ่ายรูป จ านวน 1 ตัว 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

46 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถรางบรรทุกโดยสารอเนกประสงค์ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000
และขนส่ง

47 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
ไว้ใช้ในส านักงานเทศบาล
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เป้ำหมำย
แผนงำน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ
ท่ี

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
วัตถุประสงค์

48 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน บริการประชาชน ครุภัณฑ์ส านักงานต่าง ๆ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง
ไว้ใช้ในส านักงานเทศบาล

49 โต๊ะท างาน จ านวน ๑ ตัว ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐

50 ตู้เหล็ก ๒ บานแบบเล่ือนกระจ า ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐
จ านวน ๑ ตู้

51 ตู้เหล็กล้ินชักแบบแขวน ส าหรับ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐
ใส่แผนท่ี ๔ ล้ินชัก จ านวน ๑ ตู้

52 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
คอมพิวเตอร์ ไว้ใช้ในส านักงานเทศบาล

53 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานสนง. 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000

54 เคร่ืองอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
(Smart Card Reader)

55 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐
และขนส่ง ไว้ใช้ในส านักงานเทศบาลต าบล

56 จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ จ านวน ๑ คัน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

57 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
ไฟฟ้าและวิทยุ ไว้ใช้ในส านักงานเทศบาล
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เป้ำหมำย
แผนงำน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ
ท่ี

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
วัตถุประสงค์

58 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง บริการประชาชน ครุภัณฑ์ก่อสร้างต่าง ๆ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง
ไว้ใช้ในส านักงานเทศบาลต าบล

59 ครุภัณฑ์โรงงาน ครุภัณฑ์โรงงานต่าง ๆ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
ไว้ใช้ในส านักงานเทศบาล

60 ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจต่าง ๆ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
ส ารวจ ไว้ใช้ในส านักงานเทศบาล

61 ครุภัณฑ์ กล้องวัดมุม จ านวน ๑ เคร่ือง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
ส ารวจ

62 ล้อวัดระยะ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

63 ครุภัณฑ์อ่ืน ครุภัณฑ์อ่ืนต่าง ๆ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
ไว้ใช้ในส านักงานเทศบาล
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เป้ำหมำย
แผนงำน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงำนท่ี

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) รับผิดชอบ
ท่ี

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
วัตถุประสงค์

64 สร้างความเข้มแข็ง ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด
ของชุมชน และการแพทย์ ต่าง ๆ ไว้ใช้ในส านักงานเทศบาล

65 ศาสนา วัฒนธรรม ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา ครุภัณฑ์กีฬาต่าง ๆ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองการศึกษา
และนันทนาการ ไว้ใช้ในส านักงานเทศบาล

9,876,000 9,876,000 9,876,000 9,876,000 9,876,000

หน้าท่ี 138

รวม



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลตำบลเหมืองจี ้ หน้า ๑๓๙ 
 

ส่วนที่ 4                 การติดตามและประเมินผล 

 
 
4.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑๓ และในการประเมิน
แผนนั้นจะต้อง ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 6046 ลงวันที่ ๑9 ตุลาคม ๒๕61 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางหลักเกณฑ์
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61          และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 2931 ลงวันที่ ๑5 พฤษภาคม ๒๕62 เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

4.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมกีารติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะต้อง

ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผน
นั้นจะต้อง ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผล
ย ุทธศาสตร ์ เพ ื ่อสอดคล ้องแผนพ ัฒนาท้องถ ิ ่นขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่นแจ ้งตามหน ังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 6046 ลงวันที่ ๑9 ตุลาคม ๒๕61 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางหลักเกณฑ์
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 2931 ลงวันที่ ๑5 พฤษภาคม ๒๕62 เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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4.๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
ตามท่ีเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ

พัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  
ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙ ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑๓     

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ซึ ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๑     การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒     แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที ่ ๒ กุมภาพันธ์  

๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ 
การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  
ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan    
 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การวัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลตำบลเหมืองจี้ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง

คุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิง
คุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
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๔.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.4.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง

ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนสลับซับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น 
 ๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำได้ยาก

และบางเรื่องอาจทำไม่ได ้
4. ควรมีการจัดทำโครงการและประมาณการราคาโดยมีรายละเอียดชัดเจน เพื่อการวางแผน

และข้ันตอนดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. แผนพัฒนาท้องถิ่นควรมีการวางแผนในแต่ละปีให้ชัดเจน เพื่อป้องกันจำนวนโครงการที่มี

มากเกินกว่าที่จะนำไปดำเนินการ เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 
4.๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณ และคำนึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น  
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔)  เทศบาลตำบลเหมืองจี้ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจ

แต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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