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ส่วนที่ ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
    
 
 
 

(๑) ด้านกายภาพ 
      ประวัติและความเป็นมาของตำบลเหมืองจี้ 
 ตำบลเหมืองจี้ แต่เดิมนั้นมีผู้สูงอายุเล่าต่อกันมาว่าแต่ก่อนนั้นพ้ืนที่ตำบลเหมืองจี้มีสภาพเป็นป่าไม้ 
และมีต้นไม้ชนิดหนึ่งชื่อว่า “ต้นจี้” และต่อมามีเจ้านายฝ่ายเหนืออพยพเดินทางมาตั้งรกรากถิ่นฐานอยู่บริเวณ
ป่าจี้ พร้อมทั้งชาวบ้านช่วยกันบุกเบิกป่าจี้เป็นที่อยู่อาศัยและทำมาหากินบริเวณนี้ ประกอบกับไม่มีแม่น้ำลำธาร
ไหลผ่าน จึงได้ช่วยกันขุดคลองขึ้น ซึ่งคนภาคเหนือเรียกว่า “น้ำเหมือง” โดยได้ขุดผ่านป่าจี้เพ่ือนำน้ำมาใช้ใน
การเกษตร จึงได้เรียกชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านเหมืองจี้” และใช้เป็นชื่อตำบลมาจนทุกวันนี้ 

1) ที่ตั้ง (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอ) 
 ที่ทำการเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๙๙ หมู่ที่ ๑๒ บ้านเชตวัน ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง
ลำพูน จังหวัดลำพูน อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเมืองลำพูน ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ประมาณ 
๑๐ กิโลเมตร และมีระยะห่างจากตัวจังหวัดลำพูน ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร 
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2) ลักษณะภูมิประเทศ 
 ตำบลเหมืองจี้ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ ที่ใช้ในการเกษตร และบางส่วนของพ้ืนที่เป็นภูเขา 
และป่าไม ้  

3) ลักษณะภูมิอากาศ 
 ตำบลเหมืองจี้ มีลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปเป็นแบบมรสุม มี ๓ ฤดู คือ ฤดูหนาว ฤดูฝน และฤดูร้อน
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ๓๐ องศาเซลเซียส 

4) ลักษณะของดิน 
ตำบลเหมืองจี้ มีลักษณะของดิน เป็นดินร่วน ซึ่งประกอบด้วย ทราย โคลนตม และดินเหนียว โดยมี

ปริมาณดินทรายและดินเหนียวไม่มากนัก ดังนั้น น้ำและอากาศจึงไหลผ่านดินร่วนได้ดีกว่าดินเหนียว           
เหมาะสำหรับการเกษตร 

(๒) ด้านการเมือง/การปกครอง 
 1) เขตการปกครอง  

อาณาเขต 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับเขต เทศบาลตำบลท่าเชียงทอง และเทศบาลตำบลบ้านแป้น  

อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
ทิศใต ้  ติดต่อกับเขต เทศบาลตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม และเทศบาลตำบล 

ป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน  

เนื้อที ่
 มีเนื้อที่ประมาณ ๓๔.๖ ตารางกิโลเมตร 

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

 ๒)  การเลือกตั้ง 
 เทศบาลตำบลเหมืองจี้ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้  เป็น ๑ เขต

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

(๓) ประชากร 
 1) ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร  

เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ประชากรทั้งสิ้น จำนวน 8,765 คน แยกเป็น ชาย ๔,149 คน           
หญิง ๔,๖16 คน จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 3,937 ครัวเรือน 

เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ประชากรทั้งสิ้น จำนวน 8,683 คน แยกเป็น ชาย ๔,081 คน           
หญิง ๔,๖02 คน จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 3,965 ครัวเรือน 

เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ประชากรทั้งสิ้น จำนวน 8,635 คน แยกเป็น ชาย ๔,105 คน           
หญิง ๔,530 คน จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 3,987 ครัวเรือน 

 

2) ช่วงอายุและจำนวนประชากร  
ที่มา: ข้อมูลประชากร (แหล่งข้อมูล : อำเภอเมืองลำพูน ณ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) 
ประชากรทั้งสิ้น จำนวน 8,590 คน แยกเป็น 

  ชาย   ๔,046  คน 
  หญิง   ๔,544  คน 
  จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น   4,045    ครัวเรือน 

จำนวนประชากรแบ่งตามช่วงอายุ 
                                                          

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
ต่ำกว่า 18 ปี 613 575 1,188 
18-60 ป ี 2,384 2,707 5,091 

มากกว่า 60 ปี 1049 1,262 2,311 
รวม 4,046 4,544 8,590 
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จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลเหมืองจี้ แยกเป็นรายหมู่บ้าน 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
พ้ืนที่ 

(ตร.กม.) 
ประชากร 

ชาย หญิง รวม จำนวนครัวเรือน 
๑ บ้านเหมืองจี้หลวง ๒.๘๘ 501 569 1070 461 
๒ บ้านกู่เส้า ๓.๔๗ 301 320 621 289 
๓ บ้านปงชัย ๑.๑๒ 203 246 449 191 
๔ บ้านฝายแป้น ๑.๗๒ 290 295 585 341 
๕ บ้านห้วยส้ม ๓.๙๓ 257 276 533 274 
๖ บ้านป่าตึง ๒.๕๓ 252 254 506 228 
๗ บ้านฝั่งหมิ่น ๒.๖๑ 241 304 545 205 
๘ บ้านเหมืองจี้ใหม่ ๑.๙๓ 435 537 972 453 
๙ บ้านหมูเปิ้ง ๑.๕๗ 298 338 636 417 

๑๐ บ้านป่าตัน ๓.๑๒ 402 490 892 352 
๑๑ บ้านป่าตอง ๑.๙๕ 172 195 367 165 
๑๒ บ้านเชตวัน ๒.๘๐ 328 328 656 336 
๑๓ บ้านป่าตองหลวง ๒.๗๒ 205 199 404 174 
๑๔ บ้านป่าห้า ๒.๒๕ 161 193 354 159 

รวม ๓๔.๖๐ 4,046 4,544 8,590 4,045 
 

 (๔) สภาพทางสังคม 
1) การศึกษา 

 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน  ๓  แห่ง  ได้แก่ 
  1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝั่งหมิ่น 
  2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเหมืองจี้ 
  3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกู่เส้า 
 - โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ จำนวน  ๖  แห่ง  ได้แก่ 
  ๑. โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้ 

เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
  ๒. โรงเรียนวัดต้นโชค 

เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
  ๓. โรงเรียนวัดกู่เส้า 

เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
  ๔. โรงเรียนบ้านป่าตึงเชตวัน 

เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
  ๕. โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 

เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
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๖. โรงเรียนลำพูนพัฒนา (โรงเรียนเอกชน) 
เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน  ๑๔  แห่ง 

2) สาธารณสุข 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน จำนวน  ๒  แห่ง 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมืองจี้ 
-    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านป่าห้า 

3) อาชญากรรม ข้อมูลระหว่างวันที่  1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 จากสถานี
ตำรวจภูธรเหมืองจี้ 

คดีอาวุธปืน     24  ราย 
คดีการพนัน     19  ราย 
คดีเก่ียวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ     8  ราย 
คดีเก่ียวกับทรัพย์     25  ราย 

4) ยาเสพติด 
คดีผลิต      17  ราย 
คดีจำหน่าย         10  ราย 
คดีครอบครองเพ่ือจำหน่าย   36  ราย 
คดีครอบครอง       51  ราย 
คดีเสพยาเสพติด   216  ราย 

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

มวลชนจัดตั้ง 
  - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  จำนวน     ๒๓๐  คน 
  - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  จำนวน     267  คน  

 5) การสังคมสงเคราะห์  
  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 รายละเอียดดังนี้ 
 

ช่วงอายุ จำนวนคน (ราย) จำนวนเงิน (บาท) 
60 – 69 ป ี 1,447 868,200 
70 – 79 ป ี 550 385,000 
80 – 89 ป ี 258 206,400 
90 ปี ขึ้นไป 39 39,000 

รวม 2,294 1,498,600 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)                                                                     เทศบาลตำบลเหมืองจ้ี 
  

 

                                                            หน้าท่ี 

 

6 

 
เบี้ยยังชีพความพิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 รายละเอียดดังนี้ 

 

ช่วงอายุ จำนวนคน (ราย) จำนวนเงิน (บาท) 
แรกเกิด - 17 ปี 12 12,000 

18 ปี ขึ้นไป 563 450,400 
รวม 575 462,400 

 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 จำนวน 38 ราย เป็นจำนวนเงิน 
19,000 บาท 
 

(๕) ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 1) การคมนาคมขนส่ง 
 - มีทางหลวงแผ่นดินผ่าน คือ ถนนสายอ้อมเมือง หมายเลข 106 ป่าซาง  
 - มีทางหลวงจังหวัดผ่าน  คือ ถนนสายท่าจักร หมายเลข 1033  แม่ทา 
 - มีถนนภายในหมู่บ้านเต็มพ้ืนที่  จำนวน  ๑๕๓  สาย 

 2) การไฟฟ้า  
 มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 

3) การประปา มีน้ำประปาใช้ทุกครัวเรือน  
แหล่งน้ำเพื่อการบริโภค ได้จาก 

 ระบบประปาบาดาล   จำนวน  15  แห่ง หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 1 มี 2 แห่ง, หมู่ที่ 10,    
หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 2 มี 2 แห่ง, หมู่ที่ 11, หมู่ที่ 12, หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 9, หมู่ที่ 13     
และหมู่ท่ี 14 

        แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ได้จาก 
บ่อบาดาลสาธารณะ   จำนวน  13  แห่ง หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 1 มี 2 แห่ง, หมู่ที่ 10,    

หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 2 มี 2 แห่ง, หมู่ที่ 11, หมู่ที่ 12, หมู่ที่ 5 
และหมู่ท่ี 9 

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

                                                               พระเกียรติ 84 พรรษา 
หนองน้ำสาธารณะแม่ทาหลง บ้านฝั่งหมิ่น (บ้านเหล่าทาหลง) 

 4) โทรศัพท์ เทศบาลตำบลเหมืองจี้ โทร. 0-5300-3442, โทรสาร. 0-5300-3043 สายด่วน 
ระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 
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คณะผู้บริหาร 
ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

1 พันตรีชนินทร  พุฒิเศรษฐ์ นายกเทศมนตรี 081-3321381 

2 นายไชยพร  ฟูวงศ์สิทธิ รองนายกฯ 086-1859869 

3 นายวรกาญจน์  ธรรมตา รองนายกฯ 088-2525774 

4 นางรัตติกาล  แจ้ใจ เลขานุการนายกฯ 086-9149576 

5 นายนริศ  มหาพรหมวัน ที่ปรึกษานายกฯ 081-6892507 

สภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

1 นายจำรัส  กันทะวัง ประธานสภาฯ 089-5546712 

2 นายนิรันดร  จิตรา รองประธานฯ 094-6350531 

3 นางศรีเรือน  มาละแซม สมาชิกสภาฯ เขต 1 086-9154087 

4 นายปริญญา  ศรีวิชัย สมาชิกสภาฯ เขต 1 083-5777255 

5 นายรุ่งอรุณ  อุ่นนันกาศ สมาชิกสภาฯ เขต 1 089-5549502 

6 นางจิตตสุณัฐชา  พงธนัชภาคินทร์ สมาชิกสภาฯ เขต 1 093-3161135 

7 นายทองเหรียญ  ธุรี สมาชิกสภาฯ เขต 2 080-1335174 

8 นายยศ  ศรีวิชัย สมาชิกสภาฯ เขต 2 083-3203283 

9 นายเจตน์  จันทร์ดวง สมาชิกสภาฯ เขต 2 081-0348841 

10 นายธวัตร  บุญมาทอง สมาชิกสภาฯ เขต 2 096-3450461 

11 นางอุตสาห์  ยุปาระมี สมาชิกสภาฯ เขต 2 081-7065159 

12 นายวัชรพงษ์  รินรา สมาชิกสภาฯ เขต 2 086-6594964 
 

กำนันและผู้ใหญ่บ้าน 
ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมู่ที่ บ้าน เบอร์โทรศัพท์ 

1 นายบรรยง  หิรัญรัตน์ กำนัน 2 บ้านกู่เส้า 080-6715379 

2 นายครองคิด  อะคะปัน ผู้ใหญ่บ้าน 1 บ้านเหมืองจี้หลวง 086-1792113 

3 นางประนอม  วังธิยอง ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านปงชัย 082-9341395 

4 นายฉัตรชัย  ประกายวิทย์ ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านฝายแป้น 087-1757856 

5 นายสัญชาติ  จี้รัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 5 บ้านห้วยส้ม 081-2886146 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมู่ที่ บ้าน เบอร์โทรศัพท์ 

6 นายณรงค์  คำคึง ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านป่าตึง 087-1767510 

7 นางวณิดาพร  ตาบุญลือ ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ้านฝั่งหมิ่น 098-7582528 

8 นายพีรวัส  สมจิตร ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ้านเหมืองจี้ใหม่ 093-4198259 

9 นายสมนึก  ดำรงมณี ผู้ใหญ่บ้าน 9 บ้านหมูเปิ้ง 081-9803442 

10 นายประดิษฐ์  จันทร์ดวง ผู้ใหญ่บ้าน 10 บ้านป่าตัน 080-6721172 

11 นายวิจิตร  วีระพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 11 บ้านป่าตอง 093-1516185 

12 นายแสนศักดิ์  เขียวคำ ผู้ใหญ่บ้าน 12 บ้านเชตวัน 081-0279453 

13 นายพัศลพ  ญาณะทาน ผู้ใหญ่บ้าน 13 บ้านป่าตองหลวง 081-9520053 

14 นางสาวสายฝน  ริยะกาศ ผู้ใหญ่บ้าน 14 บ้านป่าห้า 093-1907778 

5) ระบบโลจีสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง 
        - มีทางหลวงแผ่นดินผ่าน คือ ถนนสายอ้อมเมือง - ป่าซาง 
      - มีทางหลวงจังหวัดผ่าน  คือ ถนนสายท่าจักร – แม่ทา 
      - มีถนนภายในหมู่บ้านเต็มพ้ืนที่  จำนวน  153  สาย 

- รถโดยสารประจำทาง (รถยนต์สีฟ้า) สาย บ้านทา-เมืองลำพูน วันละ 2 เที่ยว 

(๖) ระบบเศรษฐกิจ 
  รายได้ประชากร 

 ประชากรตำบลเหมืองจี้ ปี 2562 มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน  จำนวน  23,600  บาท (ข้อมูล
จากรายงานสถิติจังหวัดลำพูน) 

อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ค้าขาย และด้านเกษตรกรรม 
1) การเกษตร  

การใช้พื้นที่เพื่อการเกษตรกรรม  ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน  ปี ๒๕63 

ประเภทพื้นที่ พื้นที่ (ไร่) ครัวเรือน/ราย 
   ๑. ข้าว 
   ๒. ลำไย 
   ๓. พืชผัก (ทำสวน)               

1,580.73 
3,622.95 

6.40   

   308 
   929 
      8 

ที่มา :  ข้อมูลพื้นที่การเกษตรรายหมู่บ้าน อำเภอเมืองลำพูน มกราคม 2564  

2) การประมง 
เลี้ยงปลา จำนวน   2  ราย 
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3) การปศุสัตว์  
เลี้ยงไก่  จำนวน  3 ฟาร์ม 
เลี้ยงสุกร จำนวน  6 ฟาร์ม 
เลี้ยงเป็ด จำนวน  1 ฟาร์ม 
เลี้ยงวัว  จำนวน  5 ฟาร์ม 

4) การบริการ 
 -  ร้านเสริมสวย/ตัดผม   จำนวน           6   แห่ง 
 -  ร้านอาหาร    จำนวน          20   แห่ง 

-  ห้องพัก      จำนวน       7   แห่ง 
 -  อู่ซ่อมรถ    จำนวน           7   แห่ง 

-  ตลาดชุมชน      จำนวน       2   แห่ง 
 -  โรงสีข้าว    จำนวน       2   แห่ง 
 -  ร้านค้า    จำนวน          70   แห่ง 
 -  อุตสาหกรรมในครัวเรือน  จำนวน          20   แห่ง 
 -  ปั๊มน้ำมัน    จำนวน       8   แห่ง 

5) การท่องเที่ยว 
 -  วัดภายในตำบลเหมืองจี้ จำนวน 13 แห่ง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และให้ความรู้ 
สติปัญญาในด้าน วัฒนธรรม ประเพณี ประติมากรรม ชีวิตความเป็นอยู่ และสอดแทรกด้านศาสนาด้วย 

6) อุตสาหกรรม 
 - บริษัท ไทยอกริฟู้ด จำกัด ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง 
 - บริษัท นพดา จำกัด ผลิตภัณฑ์กระเทียมดำ  
 - บริษัท ไทยฟง รับเบอร์ จำกัด ลำไยอบแห้ง พืชผลทางการเกษตร 

7) การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

    ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ข้อมูล ณ 1 มิถุนายน 2563 (ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน) 

ลำ 
ดับ 

ชื่อผู้ประกอบการ ประเภท ประธานกลุ่มเจ้าของ หมู่ โทรศัพท์ 
ปีที่

ลงทะเบียน 

1 
บ้านหัตถกรรมไผ่ทอ
ลำพูน 

ผู้ผลิตชุมชนที่เป็น
เจ้าของรายเดียว 

นายบุญธรรม ไชยกาศ 9 0898518273 2557 

2 น.ส.นภาพร จี้รัตน ์
ผู้ผลิตชุมชนที่เป็น
เจ้าของรายเดียว 

นางสาวนภาพร จี้รัตน์ 9 0861957101 2558 

3 
หจก.บางกอกวู๊ดเวิร์ค 
(เฟอร์นิเจอร์งานไม้)  

ผู้ผลิตวิสาหกิจ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

นางวรษา ธนุรธรณ์ 12 0816829894 2557 

4 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
แม่บ้านเหมืองจี้ใหม่ 

กลุ่มผู้ผลิตชุมชน นางลำพร หล้าเมือง 8 053003123 2557 
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    ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ข้อมูล ณ 1 มิถุนายน 2563 (ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน) 

ลำ 
ดับ 

ชื่อผู้ประกอบการ ประเภท ประธานกลุ่มเจ้าของ หมู่ โทรศัพท์ 
ปีที่

ลงทะเบียน 
5 แหนมห่อใบตอง กลุ่มผู้ผลิตชุมชน นางรุจิเรศ วรรณตัน 1 0918263331 2560 

6 

ลำพูนเดลี่ฟู้ดส์ 
(Lamphun Daily 
Food) (สมุนไพร
อบแห้ง) 

ผู้ผลิตชุมชนที่เป็น
เจ้าของรายเดียว 

นายประทีป กุณะแสงคำ 2 0827657414 2562 

7 
กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยหมัก
อินทรีย์ชีวภาพ 

กลุ่มผู้ผลิตชุมชน นายวิชาญ จี้รัตน์ 7 0933267047 2560 

8 แหนมหมูสด กลุ่มผู้ผลิตชุมชน นางเพ็ญจันทร์ ศรีพลวารี 8 0982976909 2560 

9 
กลุ่มหัตกรรมสร้าง
อาชีพ 

กลุ่มผู้ผลิตชุมชน นางฉัตรพิรมย์ ดีธนาบุญมี 12 0871791254 2561 

10 
กลุ่มเกษตรกรรม
ยั่งยืนบ้านเชตวัน 

กลุ่มผู้ผลิตชุมชน นางประเทือง ดีบุญมี 12 0879194287 2560 

11 
กลุ่มทำผ้าห่มนวม
ตำบลเหมืองจี้ 

กลุ่มผู้ผลิตชุมชน นางอัมรา  จินะทอง 2 0856181252 2560 

12 เป๋าตุงดีไซน์ 
ผู้ผลิตชุมชนที่เป็น
เจ้าของรายเดียว 

นางกษมา เปียงตั้ง 14 0627922694 2561 

8) แรงงาน 
 -  ข้อมูลระดับจังหวัด จากรายงานสถิติจังหวัดลำพูน พ.ศ. 2563 ไตรมาสแรกของปี 2563  

1. ผู้ว่างงาน ชาย 655 คน หญิง 667 คน รวม 1,322 คน 
2. ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทำ ชาย 171,449 คน หญิง 185,573 คน รวม 357,022 

คน จำแนกตามระดับการศึกษาท่ีสำเร็จ และเพศ ดังนี้ 
 - ไม่มีการศึกษา ชาย 11,969 คน หญิง 15,659 คน รวม 27,628 คน 
 - ต่ำกว่าประถมศึกษา ชาย 40,278 คน หญิง 51,525 คน รวม 91,803 คน 
 - ประถมศึกษา ชาย 26,905 คน หญิง 28,490 คน รวม 55,395 คน 
 - มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย 27,166 คน หญิง 24,577 คน รวม 51,743 คน 
 - มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย 33,707 คน หญิง 31,261 คน รวม 64,968 คน แยกเป็น 
  สายสามัญ ชาย 24,505 คน หญิง 25,960 คน รวม 50,465 คน 
  สายอาชีวศึกษา ชาย 9,202 คน หญิง 5,301 คน รวม 14,503 คน  
 - อุดมศึกษา ชาย 31,424 คน หญิง 33,649 คน รวม 65,073 คน แยกเป็น 
  สายวิชาการ ชาย 15,810 คน หญิง 20,277 คน รวม 36,088 คน 
  สายวิชาชีพ ชาย 13,483 คน หญิง 6,734 คน รวม 20,217 คน  
  สายวิชาการศึกษา ชาย 2,131 คน หญิง 6,637 คน รวม 8,768 คน 
 - ไม่ทราบ ชาย - คน หญิง 412 คน รวม 412 คน 
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(๗) ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
1) การนับถือศาสนา 

-  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   ๙9        
-  ผู้ที่นับถือศาสนาอ่ืน ๆ  ร้อยละ  1 
วัด จำนวน   ๑๓  แห่ง  ได้แก่ 
1. วัดเหมืองจี้หลวง     หมู่ที่ 1 
2. วัดกู่เรือง    หมู่ที่ 2      
3. วัดปงชัย    หมู่ที่ 3 
4. วัดต้นโชค    หมู่ที่ 4 
5. วัดดอยกุศล    หมู่ที่ 5 
6. วัดป่าตึง    หมู่ที่ 6 
7. วัดพระธาตุดอยแต   หมู่ที่ 7 
8. วัดเหมืองจี้ใหม่   หมู่ที่ 8 
9. วัดหมูเปิ้ง    หมู่ที่ 9 
10. วัดป่าตันเจริญธรรม   หมู่ที่ 10 
11. วัดป่าตอง    หมู่ที่ 11 
12. วัดหนองจาง   หมู่ที่ 11 
13. วัดเชตวันธรรมมารามอรัญวาสี หมู่ที่ 12 

   สำนักสงฆ ์จำนวน  2    แห่ง ได้แก่ 
1. สำนักสงฆ์พระเจ้านั่งโก๋น  หมู่ที่ 9 
2. สำนักสงฆ์พระบาทน้ำพุ  หมู่ที่ 9 

2) ประเพณีและงานประจำปี 
-  ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณวีันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีแห่เทียนพรรษา   ประมาณเดือน   กรกฎาคม   
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
-  ประเพณีโสสานกรรม/รุกขมูลกรรม ประมาณเดือน พฤศจิกายน-มกราคม 

3) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น การแกะสลักและฟ้ันเทียน วิถีชีวิตชาวล้านนา งานประเพณีประจำท้องถิ่น   
 ภาษาถิ่น ส่วนมากร้อยละ ๙๐% พูดภาษาเหนือ (อู้กำเมือง) และพูดภาษายอง 

4) OTOP สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
 ได้แก่ งานปูนปั้น หมู่ที่ 4 โดยนายเมืองอินทร์  สุธรรมมา งานไม้และแกะสลักไม้รูปเหมือน หมู่ที่ 8 
โดยนายสมพล  หล้าสกุล หัตถกรรมจากไม้ไผ่ หมู่ที่ 9 โดยนายบุญธรรม  ไชยกาศ แหนมหมูสด กลุ่มสัมมาชีพ 
หมู่ที่ 1  นางเพ็ญจันทร์  ศรีพลวารี  ผู้รับผิดชอบ และข้าวแต๋นน้ำแตงโม หมู่ที่ 4 โดยนายฉัตรชัย  จี้โนตัน 
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(8) ทรัพยากรธรรมชาติ 
1) น้ำ  ที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้ำที่ได้จากน้ำใตด้ิน น้ำฝน และน้ำดิบจากแม่น้ำทา  
แหล่งน้ำธรรมชาติ มีแม่น้ำ จำนวน 1 แห่ง คือ แม่น้ำแม่ทา  
มีลำเหมืองหลัก จำนวน 3 แห่ง  

            - ลำเหมืองดอยแต 
            - ลำเหมืองดอยครั่ง  
            - ลำเหมืองแป้น 

มีลำเหมืองสาขา จำนวน 9 แห่ง  
            - ลำเหมืองแม่เจ้าเฝือ 
            - ลำเหมืองป่าคะยอม 
            - ลำเหมืองสัน 
            - ลำเหมืองค่า 
            - ลำเหมืองปีน 
            - ลำเหมืองแอ่น 
            - ลำเหมืองทองกวาวดอกเหลือง 
            - ลำเหมืองเหล่า 
            - ลำเหมืองปง 

มีลำห้วย จำนวน 1 แห่ง คือ  
            - ลำห้วยขุนลั้ว 

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 
        อ่างเก็บน้ำ จำนวน 1 แห่ง คือ  
           - อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำดิบ 
       สระเก็บน้ำสาธารณะ จำนวน 2 แห่ง  
           - สระเก็บน้ำบ้านกู่เส้า 
           - หนองน้ำแม่ทาหลงบ้านฝั่งหมิ่น 

แหล่งน้ำใต้ดิน 
          - แหล่งน้ำบริโภค ได้จากระบบประปาบาดาล จำนวน 9 แห่ง 
         - แหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร ได้จากบ่อบาดาลสาธารณะ จำนวน 9 แห่ง 

2) ป่าไม้ ในเขตเทศบาลมีพ้ืนทีบ่างส่วนเป็นป่าไมเ้ต็งรัง 

3) ภูเขา  ในเขตเทศบาลมีพ้ืนทีบ่างส่วนเป็นภูเขา 
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4) ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของเทศบาล 
  ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพ้ืนราบสำหรับที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ  
เพาะปลูก  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ ได้แก่ ดิน น้ำ ต้นไม้   
  น้ำในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ ไม่สามารถหาแหล่งน้ำ
สำหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น เพราะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นของประชาชน เอกชน ปัญหาที่สำคัญอันดับต้น ๆ คือ
ปัญหาด้านขยะ เมื่อชุมชนมากขึ้น ขยะก็เพ่ิมขึ้น เทศบาลได้จ้างบริษัทเอกชนเป็นผู้จัดเก็บขยะ จึงมีภาระ
ค่าใช้จ่ายสูง การแก้ไขปัญหาเทศบาลได้จัดทำโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความ
ต้องการของประชาชน เช่น โครงการคัดแยกขยะ โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่าง ๆ ในพื้นที่ธารณะ 
 

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

 

 
 
 
 

(๑) ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
๑) แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. 2561-2580)   

 ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  พ.ศ. 2561 -2580 เป็นแผนการพัฒนาประเทศ ที่กำหนดกรอบ            
และแนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องทำตาม เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทย ที่ว่า    
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชาติ โดยที่รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ         
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง  ๆ     
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย    
ซึ่งจะต้องนำไปสู่ การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน          
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน    
      เพ่ือให้ประเทศสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศ         
จึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา   
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
          1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
          2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
          3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
          4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
          5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
          6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ             
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความ
มั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศ มีความมั่นคงใน
เอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของประชาชน มีระบบ
การเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นําไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมี
ความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมี
ความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียง กับการดํารงชีวิต มีการออม
สําหรับวัยเกษียณ ความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน จนเข้าสู่กลุ่ ม
ประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการ
พัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ
เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคม
แห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สําคัญในเวทีโลก 
และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสําคัญของการ
เชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทําธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการ
พัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ ประชาชนให้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา และการฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี  ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     
และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อม
มีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาค
ส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ 
และยั่งยืน 

เป้าหมายและประเด็นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน

มีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย    
และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี 
และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ       
และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน        
และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน     
ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของ        
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หลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออํานวยประโยชน์ต่อการดําเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ ให้สามารถ
ขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กําหนด 

1. การรักษาความสงบภายในประเทศ 
1.1 การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม ตระหนักใน

เรื่องความม่ันคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
1.2 การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
1.3 การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติ มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
1.4 การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น ปัญหา

ความมั่นคงที่สําคัญ 
2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 

2.1 การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน 
2.2 การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติข้ึนใหม่ 
2.3 การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ 
2.4 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทั้ง    

ทางบกและทางทะเล 
3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 

3.1 การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2 การพัฒนาและผนึกพลังอํานาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง รวมทั้ง

ภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัย คุกคามได้ทุกมิติ
ทุกรูปแบบและทุกระดับ 

3.3 การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคาม ให้มี
ประสิทธิภาพ 

4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร ภาครัฐและที่
มิใช่ภาครัฐ 

4.1 การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
4.2 การเสริมสร้างและธํารงไว้ซึ่งสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค 
4.3 การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กร ภาครัฐและ

ที่มิใช่ภาครัฐ 
5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

5.1 การพัฒนากลไกให้พร้อมสําหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาความม่ันคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม 

5.2 การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออํานวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ 
5.3 การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
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๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต”    
โดยมองกลับไปที่ รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์  วัฒนธรรม ประเพณี  วิถีชีวิต และจุดเด่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ในด้านอ่ืน ๆ นํามา
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของ เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ 
(๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่าย
ระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้
เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพ
ของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด 
ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับ อนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการ
ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทาง
การค้าและการลงทุน ในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคน
ชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

1. การเกษตรสร้างมูลค่า 
1.1 เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
1.2 เกษตรปลอดภัย 
1.3 เกษตรชีวภาพ 
1.4 เกษตรแปรรูป 
1.5 เกษตรอัจฉริยะ 

2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
2.1 อุตสาหกรรมชีวภาพ 
2.2 อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 
2.3 อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
2.4 อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ 
2.5 อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ 

3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
3.1 ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
3.2 ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
3.3 ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 
3.4 ท่องเที่ยวสําราญทางน้ำ 
3.5 ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 

4. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
4.1 เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ 
4.2 สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
4.3 เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ 
4.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
4.5 รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 
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5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
5.1 สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
5.2 สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 
5.3 สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
5.4 สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล 
5.5 ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนา  
ที่สําคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อมทั้ง
กาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง    
มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น      
มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร 
นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
1.1 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว 
1.2 การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการ เรียนการสอน

ในสถานศึกษา 
1.3 การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา 
1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
1.5 การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ 
1.6 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 
1.7 การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
2.1 ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย 
2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
2.3 ช่วงวัยแรงงาน 
2.4 ช่วงวัยผู้สูงอายุ 

3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษที่ ๒๑ 
3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘คร’ู ให้เป็นครูยุคใหม่ 
3.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.5 การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และ การวาง

ตําแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
3.6 การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
3.7 การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
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4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
4.1 การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม 

รวมทั้งสื่อ 
4.2 การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทํางาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสม

สําหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ 
4.3 การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถ ในต่างประเทศให้มา

สร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 
5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

5.1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 
5.2 การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 
5.3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
5.4 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 
5.5 การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที ่

6. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
6.1 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
6.2 การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 

ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
6.3 การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน 
6.4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

7. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
7.1 การส่งเสริมการออกกําลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต 
7.2 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกําลังกาย กีฬา และนันทนาการ 
7.3 การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
7.4 การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม

กีฬา 
๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม การสร้างโอกาสและความเสมอภาค

ทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้ความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน     
ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทํา 
เพ่ือส่วนรวม การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดั บท้องถิ่น      
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้งใน
มิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และทํา
ประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและ สวัสดิการที่มี
คุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

1. การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
1.1 ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
1.2 ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค 
1.3 กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร 
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1.4 เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพ และความริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการทํางาน 

1.5 สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะและ
ทุกกลุ่ม 

1.6 ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่ม ผู้ด้อยโอกาสโดยตรง 
1.7 สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะสําหรับผู้

มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
1.8 สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง 

2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
2.1 พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในภูมิภาค 
2.2 กําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ 
2.3 จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถ

ตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
2.4 ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือวาง ระบบและ

กลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด 
2.5 สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
2.6 การพัฒนากําลังแรงงานในพื้นที ่

3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
3.1 สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม 
3.2 การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
3.3 สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชา สังคมและ

ภาคประชาชน 
3.4 ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม 
3.5 สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
3.6 สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับ สังคมยุคดิจิทัล 

4. การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการ จัดการตนเอง 
4.1 ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถใน การจัดการ

วางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ 
4.2 เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง 
4.3 สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน 
4.4 สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 

๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สําคัญเพ่ือนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในแบบทางตรงให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ โดยเป็น การดําเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะ
เป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสําคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะนําไปสู่
ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
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1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
1.1 เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการ สร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน 
1.2 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกําเนิด 
1.3 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่นำ้ลําคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ 
1.4 รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1.5 ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 

2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
2.1 เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล 
2.2 ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ 
2.3 ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไข ทั้งระบบ 

และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม 
2.4 พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
3.1 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
3.2 มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติ และผลกระทบที่

เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
3.3 มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐาน ของ

ภาครัฐและภาคเอกชน 
3.4 พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิด จากการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
4. พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโต

อย่างต่อเนื่อง 
4.1 จัดทําแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 

รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็น เอกภาพ 
4.2 พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มี การบริหารจัดการ

ตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 
4.3 จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร ทั้งระบบให้เป็นไป

ตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล 
4.4 สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดก ทางสถาปัตยกรรมและ

ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐาน วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
4.5 พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
4.6 เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับ ความสามารถในการ

ป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ 
5. พัฒนาความม่ันคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

5.1 พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ำ ของประเทศ 
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5.2 เพ่ิมผลิตภาพของน้ำทั้งระบบในการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก
การใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสากล 

5.3 พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงาน ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

5.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน 
5.5 พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ 

คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร 
6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ 

6.1 ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดี
ของคนไทย 

6.2 พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตย สิ่งแวดล้อม 
6 .3  จั ด โครงสร้ าง เชิ งสถาบั น เพ่ื อจั ดการป ระเด็ น ร่ วม  ด้ านการบริห ารจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ 
6.4 พัฒนาและดําเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกําหนดอนาคต ประเทศ ด้าน

ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการ

พัฒนาที่สําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” 
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่ทําหน้าที่ ในการ
กํากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล              
ปรับวัฒนธรรมการทํางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนํานวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ 
ระบบการทํางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมี
ลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสํานึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง 
นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จําเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ 
และนําไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง สะดวกรวดเร็ว 
โปร่งใส 

1.1 การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับ แนวหน้าของ
ภูมิภาค 

1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการ นําเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้ 

2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่ อมโยง การพัฒนาใน
ทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

2.1 ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
2.2 ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
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2.3 ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ในทุกระดับ 
3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการ

พัฒนาประเทศ 
3.1 ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม 
3.2 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
3.3 ส่งเสริมการกระจายอํานาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กร ปกครองส่วน

ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 
4. ภาครัฐมีความทันสมัย 

4.1 องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น 
และเป็นมืออาชีพ 

5.1 ภาครัฐมีการบริหารกําลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทํางานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตาม

เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

6.1 ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบ 

6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และ

ตรวจสอบได ้
6.4 . การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ แบบบูรณาการ 

7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จําเป็น 
7.1 ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง 
7.2 มีกฎหมายเท่าที่จําเป็น 
7.3 การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
8.1 บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลัก ประชาธิปไตย 

เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม 
8.2 ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอน ของการ

ค้นหาความจริง 
8.3 หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครอง มีเป้าหมายและ

ยุทธศาสตร์ร่วมกัน 
8.4 ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วม ของประชาชน

ในกระบวนการยุติธรรม 
8.5 พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 
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2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560– 2564) 
วิสัยทัศน์ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ ทำให้การกำหนด

วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ กรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน แผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 12 ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนำไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ  
1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
 (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5.0  
 (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 

(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 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 ลงทุนภาครัฐไม่

ต่ำกว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะ ที่ปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 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) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ การใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  
 (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ  
 (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  
 (5) มีการบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ำ 
5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  
 (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม  
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 (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น  
 (3) มีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม 

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 

3) แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
3.1) แผนพัฒนาภาค 

ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง 
เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม     

อย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วย    
ภูมิปัญญาและนวัตกรรม 

1.1 พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตามแนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ กลุ่ม
อารยธรรมล้านนา และชาติพันธุ์กลุ่มมรดกโลกทางประวัติศาสตร์กลุ่มเชิงธรรมชาติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
เช่น MICE พักผ่อน-สุขภาพ พํานักระยะยาว ผจญภัย-กีฬา 

 1.2 พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่มี ศักยภาพสูง ได้แก่ กลุ่มอาหาร
และสินค้าเพ่ือสุขภาพ กลุ่มบริการทางการแพทย์และสุขภาพ กลุ่มผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ 

2. ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ 
AEC เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 

2.1 เสริมศักยภาพของโครงสร้างพ้ืนฐาน และวางผังเมืองทั้งเมืองหลักและเมืองชายแดน    
ให้สอดคล้องและสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ   

2.2 พัฒนาเมืองสําคัญ ได้แก่ เชียงใหม่และพิษณุโลก ให้ เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าและ
บริการ พัฒนาเมือง สถานีขนส่งระบบราง ได้แก่ นครสวรรค์ เด่นชัย เชียงของ และพัฒนาเมืองเศรษฐกิจ
ชายแดน 

2.3 พัฒนายกระดับขีดความสามารถของธุรกิจ และผู้ประกอบการและบุคลากรให้พร้อม
เข้าสู่ Supply Chain ของธุรกิจระดับอนุภูมิภาคและระดับสากล 

2.4 พัฒนาสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้เพ่ือขยายตลาดทั้งประเทศ
เพ่ือนบ้าน และต่างประเทศ 
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3. ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง 

3.1 พัฒนาฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่ ภาคเหนือตอนบน และเกษตรปลอดภัย
ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง 

3.2 สนับสนุนการเชื่อมโยงผลผลิตเกษตรสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่มีศักยภาพ 
3.3 สนับสนุนการผลิตพลังงานทดแทน และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ในจังหวัด

นครสวรรค์กําแพงเพชร 
3.4 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางการเกษตรทั้งระบบและพัฒนา Smart Farmer 
3.5 พัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรอย่างเป็นระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงกัน 

4. พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วน
ร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 

4.1 ส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานทําของผู้สูงอายุ และคนยากจน 
  4.2 พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพ่ึงพิง โดยการมีส่วน

ร่วมของชุมชน 
  4.3 พัฒนาแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 
  4.4 สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน 

5. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม
และเชื่อมโยงพ้ืนที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน 

 5.1 ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำในพ้ืนที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 
5.2 พัฒนาการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบในลุ่มน้ำหลักของภาค ได้แก่ลุ่มน้ำ ปิง วัง ยม 

และน่าน รวมทั้งพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ 
5.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและจังหวัดตาก 

                 3.2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
 เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
“พัฒนาพ้ืนที่บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงอย่างทั่วถึง” 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพ้ืนที่  

ประเด็นการพัฒนาที่  2 การพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้า และบริการนอกพ้ืนที่  
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์  
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดฝุ่นควัน 
กรอบแนวคิดการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 1 (พ.ศ. 2561-2565) ได้กําหนดกรอบแนวคิดการพัฒนา ในระยะ 5 ปี ข้างหน้าโดยพิจารณา
จากทั้งนโยบาย/ยุทธศาสตร์ระดับชาติและรัฐบาล ศักยภาพของพ้ืนที่ และปัญหาความต้องการของ
ประชาชน โดยได้กําหนดประเด็นสําคัญที่เป็นธงนํา (flagships) ของการพัฒนาที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1             ให้ความสําคัญ ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสรร้างสรรค์ เกษตร 
มูลค่าสูง อุทยานอาหาร ศูนย์กลางการคมนาคมและโลจิสติกส์ หัตถกรรมสร้างสรรค์ บริการสุขภาพ และ
เมืองสีเขียว ขณะที่ปัจจัยสนับสนุนให้การพัฒนาดังกล่าวประสบความสําเร็จ ซึ่งต้องอาศัยพ้ืนฐานความ
เข็มแข็งจากระดับจังหวัด ได้แก่ ความเข้มแข็งทางสังคม การสร้างความมั่นคง การอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
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สิ่งแวดล้อม การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการส่งเสริมเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม  

กรอบแนวคิดของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561-2565) 
ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายสําคัญอ่ืน 
ๆ ของรัฐบาล ดังนี้ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน และยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม สําหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นั้น กรอบแนวคิดดังกล่าวมี
ความสอดคล้องภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือซึ่งกําหนดเป้าหมายที่จะ “พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง 
เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” เมื่อพิจารณาถึงทิศทางการพัฒนา
ภาคเหนือ จะเห็นได้ว่าแนวทางการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ล้วน
แล้วแต่มีความสอดรับกับการพัฒนาระดับภาคที่กําหนดไว้ ถือเป็นการแปลงยุทธศาสตร์และ
ถ่ายทอดเป้าหมายการพัฒนาระดับภาคลงมาสู่การขับเคลื่อนในระดับกลุ่มจังหวัด สําหรับนโยบาย 
Thailand 4.0 ซึ่งเป็นการพัฒนาเครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ชุดใหม่ (New engine of 
growth) ของรัฐบาลด้วยการแปลงความได้เปรียบเชิงเปรียบของประเทศที่มีอยู่ 2 ด้าน คือความ
หลากหลายเชิงชีวภาพ และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมให้เป็นความได้เปรียบเชิงแข่งขัน โดยการ
เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้ว
ต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย นั้น จะเห็น
ได้ว่า จากกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้ง 5 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย 

1. กลุ่มอาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture, and Bio-tech)  
2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness and Bio-Med)  
3. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ควบคุม (Smart Devices, Robotics and Mechatronics )  
4. กลุม่ดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์

และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IoT, Artificial Intellegence and Embedded Technology)  
5. กลุ่มอุตสาหกรรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, 

Culture and High Value Services) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้กําหนดทิศทางการพัฒนาสําคัญ
ที่ สนับสนุนและสอดรับกับทิศทางการพัฒนาของประเทศใน 3 กลุ่ ม คือ กลุ่มอาหาร เกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ และกลุ่มอุตสาหกรรรมสร้างสรรค์ 
วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  ขณะเดียวกันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ยังได้ยึดปัญหา ความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ เป็นวาระสําคัญของการกําหนดประเด็นการพัฒนาเพ่ือให้สามารถนําศักยภาพ
ของพ้ืนที่ที่มีอยู่มาใช้ให้เกิด ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับความเป็นอยู่ของ
ประชาชนได ้
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เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1    
“พัฒนาพื้นที่บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงอย่างทั่วถึง”   
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ปี 2565 
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (Gross Provincial Cluster Product: GPCP) 
ภาพรวมเพ่ิมขึ้นเป็น (ร้อยละ)  

5 

2. ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (GINI Coefficient) ลดลง 0.35 
3. รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพ่ิมข้ึนเป็น (บาท/เดือน) 23,000 

ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1   
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพ้ืนที่  
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือสร้างการเชื่อมโยงธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการสู่ท้องถิ่น  
2. เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าแก่สินค้าและบริการท้องถิ่น โดยผสมผสานภูมิ

ปัญญาและ เทคโนโลยีนวัตกรรม  
3. เพ่ือสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน  
4. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการตลาดที่เน้นการเป็นแหล่งท่องเที่ยวปลายทาง (Destination) 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ปี 2565 
1. รายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพ่ิมข้ึนเป็น (ล้านบาท) 102,000 
2. ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
1 เพ่ิมข้ึนเป็น (บาท/คน/วัน) 

4,000 

3. อัตราเพิ่มของรายได้จากการจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม เพ่ิมข้ึนจากเดิม (ร้อยละ)  40 
แนวทางการพัฒนา พัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยง 4 จังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 

ลำปาง ลำพูน) โดยยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การแพทย์แผนไทย ส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนา 
และพัฒนาหัตถกรรมท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 รวมถึงเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติ เพื่อรองรับรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้าและบริการนอก
พ้ืนที่ วัตถุประสงค์ เป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุนของภาคเหนือ เชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้ ง
ในและต่างประเทศ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ปี 2565 
1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นเป็น (ร้อยละ)  10 
2. มูลค่าการส่งออกรวมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพ่ิมข้ึนเป็น (ร้อยละ) 10 
 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอาหารมู ลค่าสูง (NTFV) 
อุตสาหกรรมสุขภาพความงาม สมุนไพร และหัตถอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ด้วยการ
เชื่อมโยงอัตลักษณ์ล้านนาผสานเทคโนโลยี นวัตกรรม (High Touch High Value) ตลอดห่วงโซ่คุณค่า       
เพ่ือตอบสนองตลาดในกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านและ AEC บนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน             
และสถาบันการศึกษา 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์  
 วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรและผู้ประกอบการ  
 2. เพ่ือยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐาน  
 3. เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลิตผลการเกษตร ผลิตภัณฑ์การเกษตร  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ปี 2565 
1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพ่ิมขึ้นจากเดิม (ร้อยละ) 8 
2. ร้อยละมูลค่าอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
เพ่ิมข้ึนจากเดิม (ร้อยละ)  

7 

   แนวทางการพัฒนา เพ่ือส่งเสริมการเกษตรต้นทาง และเกษตรแปรรูปในพ้ืนที่ (NTFV) ของ
ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญและโดดเด่นในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยการพัฒนาวัตถุดิบ
การเกษตรแบบหมุนเวียน รวมถึงการพัฒนา รูปแบบการผลิตเพ่ือยกระดับมาตรฐานของสินค้าเกษตร สร้าง
โอกาสในการจำหน่ายเพ่ือการเชื่อมโยงธุรกิจ การค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ   
 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดฝุ่นควัน  
 วัตถุประสงค์  
 1. สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น หรืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เกื้อหนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
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 2. เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย และการใช้ประโยชน์อย่างมีคุณค่าท่ีก่อให้เกิดความยั่งยืน 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ปี 2565 
1. จำนวนวันที่มีค่าฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) อยู่ในเกณฑ์ 
มาตรฐานเพ่ิมขึน้ (ร้อยละ) 

50 

2. พ้ืนที่เผาไหม้ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ลดลง (ร้อยละ) 30 
 แนวทางการพัฒนา เพ่ือส่งเสริมการเกษตรและอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม       
และยกระดับการบริหารจัดการวัสดุทางการ เกษตร ด้วยการน าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนวัตกรรม      
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการลดฝุ่นควัน (PM 2.5) พร้อมทั้งสร้างมาตรการปลอดการเผาทั้งรูปแบบของการ
ส่งเสริมอาชีพและการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมใน การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและอากาศบริสุทธิ์
ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อย่างยั่งยืน    
   3.3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561 -2565)  
             ประวัติความเป็นมา  

จังหวัดลำพูน เดิมชื่อเมืองหริภุญชัย เป็นเมืองโบราณมีอายุประมาณ 1,343 ปี ข้อมูลตาม
พงศาวดารโยนกเล่าสืบต่อกันมาถึงการสร้างเมืองหริภุญชัยว่าสร้างโดยฤาษีวาสุเทพเป็นผู้เกณฑ์พวกเม็งคบุตร 
หรือชนเชื้อชาติมอญ มาสร้างเมืองนี้ขึ้นในพ้ืนที่ระหว่างแม่น้ำสองสาย คือ แม่น้ำกวงและแม่น้ำปิง เมื่อสร้าง
เสร็จได้ส่งทูตไปเชิญ รชชธิดากษัตริย์เมืองละโว้พระนามว่า “จามเทวี” มาเป็นปฐมกษัตริย์ปกครองเมืองหริภุญ
ชัย สืบราชวงศ์กษัตริย์ต่อมาหลายพระองค์ จนกระทั่งถึงสมัยพระยายีบาจึงได้เสียการปกครองให้แก่พ่อขุนเม็ง
รายมหาราช ผู้รวบรวมแว่นแคว้นทางเหนือเข้าเป็นอาณาจักรล้านนำ เมืองลำพูนถึงแม้ว่าจะตกอยู่ภายใต้การ
ปกครองของอาณาจักรล้านนา แต่ก็ได้เป็นผู้ถ่ายทอดมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่ผู้ที่เข้ามาปกครอง  
ดังปรากฏหลักฐานทั่วไปในเวียงกุมกาม เชียงใหม่ และเชียงราย เมืองลำพูนจึงยังคงความสำคัญในทางศิลปะ
และวัฒนธรรมของอาณาจักรล้านนา จนกระทั่งสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมืองลำพูนจึงได้เข้ามาอยู่
ในราชอาณาจักรไทย มีผู้ครองนครสืบต่อกันมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมาภายหลังการเปลี่ยนแปลง   
การปกครอง พ .ศ. 2475 เมื่อเจ้าผู้ครองนครองค์สุดท้าย คือ พลตรีเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ ถึงแก่พิราลัย     
“เมืองลำพูน” จึงเปลี่ยนเป็น “จังหวัด” จึงเปลี่ยนเป็นการบริหารราชการแบบภูมิภาคตั้งแต่นั้นมา  

คำขวัญจังหวัดลำพูน  
“พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมด ีประเพณีงาม จามเทวี ศรีหริภุญชัย”  
การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดลําพูน 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวนป พ.ศ. 

2565 ไดดําเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 พระราชกฤษฎีกาวาดวยการ
บริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 และนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัด ตามที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) กําหนดแผนพัฒนาจังหวัด
ลําพูน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวนป พ.ศ. 2565 ไดทบทวนเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล 
กรอบยุทธศาสตรชาติ 20ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่12 และแผนพัฒนาภาคเหนือ 
รวมทั้งสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือใหสามารถกําหนดทิศทางการพัฒนาในระยะ 5 ป ใหมีความชัดเจน
และมีประสิทธิภาพและสามารถขับเคลื่อนใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว จึงกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัด ดังนี้ 

1. วิสัยทัศน์ (Vision) :  เมืองแห่งความสุข  บนความพอเพียง 
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   นิยามวิสัยทัศน์ 
       “เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง” หมายถึง “ประชาชนในจังหวัดลำพูนมีความสุขจาก

คุณภาพชีวิตและอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี” 
  ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์  
        ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  

 (1) ตัวชี้วัดความสุข   
 (2) ตัวชี้วัดความพอเพียง  

โดยการวัดความสุขของประชาชนในจังหวัดจากคุณภาพชีวิต อ้างอิงตัวชี้วั ดที่ปรับปรุงจาก
ดัชนีคุณภาพชีวิตของคณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พชช. (2558)          
ซึ่งสามารถใช้ข้อมูลความจำเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพ้ืนฐาน และได้นำเอาแนวคิดคุณภาพชีวิต (quality 
of life)  ของ OECD (The Organization for Economic Co-operation and Development) มาปรับปรุง
ให้สอดคล้องกับบริบทเฉพาะของจังหวัดลำพูน โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้ 

1) ความจำเป็นขั้นพื้นฐาน       
2) การพัฒนาทุนมนุษย์  
3) การเติบโตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  
4) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
5) คุณธรรมและความสามัคคีของคนในสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลำพูน 

(พ.ศ.2566- 2570) 
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***************************** 
วิสัยทัศน์ 

“สืบศิลป์แห่งล้านนา พัฒนา บนฐานพอเพียง” 
นิยาม 
  การพัฒนาคนที่มีความหลากหลายบนฐานของการพัฒนาที่พอพียงอย่างยั่งยืน 
พันธกิจ 

1. Lamphuna pride of a lanna:สืบสานและต่อยอดอัตลักษณ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม             
ทีห่ลากหลายอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยววิถีใหม่อย่างยั่งยืน 

2. Lamphun a craftmanship:พัฒนาเกษตรกรรมและหัตถกรรมสู่นวัตกรรมชั้นนำของ
ประเทศและนานาชาติ 

3. Lamphun a wellbeing city:ยกระดับคุณภาพชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีในทุกภาค
ส่วน อย่างมั่นคง และม่ังคั่งบนฐานพอเพียงอย่างยั่งยืน 

4. Lamphun asustainable learning city: เสริมสร้างสังคม ชุมชนและทุกภาคส่วนเพ่ือ
มุ่งเน้นและสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เชื่อมโยงระดับท้องถิ่นและนานาชาติ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. เมืองแห่งวัฒนธรรมความหลากหลายและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในวิถีใหม่ 
2. เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
3. เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมท่ีด ี
4. เมืองแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เป้าหมายการพัฒนา 
1. เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูภูมิปัญญา ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่

บนพื้นฐานของการอยู่รวมกันอย่างสงบ สันติและสมานฉันท์ท่ีนำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในวิถีใหม่ 
2. เพ่ือพัฒนาความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ที่ก่อให้เกิดความสมดุลทั้งภาคการเกษตร

และอุตสาหกรรม ในการสร้างสรรค์ นวัตกรรม บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและ
ความต้องการของประชาชนชาวลำพูน 

3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะที่ดี มีสภาวะแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมน่าอยู่
ของประชาชนชาวลำพูนให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน  

4. เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ของประชาชนชาวลำพูนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 

ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เมืองแห่งวัฒนธรรมความหลากหลายและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในวิถีใหม่ 
วัตถุประสงค ์
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เพ่ือฟ้ืนฟูพัฒนา ส่งเสริมและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทางวัฒนธรรม 
และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆบนฐานของความหลากหลายทางวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น สร้างโอกาสเพ่ิมรายได้
ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟ้ืนฟู พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
ทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม 

2. พัฒนาและยกระดับการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแนววิถีใหม่ 
3. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์และค่าเป้าหมาย 

 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถทางการท่องเที่ยว 
2. ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้เติบโต 

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน โดยมุ่งเน้นการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  

และทางวัฒนธรรม รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว  
2.ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว โดยให้ชุมชนนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้

ในการบริหารจัดการ 
3. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุก 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือพัฒนาความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนบนฐานของความพอเพียงทั้งในภาค
การเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและภาคหัตถกรรมอย่างสร้างสรรค์ 

 
 
 
 

เป้าประสงค์ 
1. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุดลอก คูคลอง และจัดสร้างแหล่งน้ำเพ่ือการสาธารณูปโภค

และสาธารณูปการ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 

จำนวนแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนที่ได้รับการพัฒนาฟ้ืนฟู 2 3 4 5 6 

จำนวนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น       2 4 6 8 10 

ร้อยละของรายได้ในชุมชนที่ได้จากการท่องเที่ยว 1 2 3 4 5 
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2. ส่งเสริมภาคการผลิต การเกษตร อุตสาหกรรม หัตถกรรม และเพ่ิมทักษะผู้ประกอบการ
ธุรกิจ 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์และค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
ร้อยละของครัวเรือนและพ้ืนที่การเกษตรมีน้ำใช้อย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

5 10 15 20 25 

ร้อยละของรายได้ในชุมชนจากภาคการเกษตร 
อุสาหกรรม และหัตถกรรมเพ่ิมข้ึน 

1 2 3 4 5 

กลยุทธ์ 1 
ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค 

แนวทางการพัฒนา 
1. ก่อสร้าง ซ่อมแซม อ่างเก็บน้ำ ฝายทดน้ำ สระเก็บน้ำ  
2. ขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน การทำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน  
3. ขุดเจาะบ่อบาดาล รวมทั้งการจัดระบบบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร 

กลยุทธ์ 2 
ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตร หัตถกรรม อุตสาหกรรม เพื่อเพ่ิมรายได้สร้าง

มูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป และเกษตรมูลค่าเพ่ิม ตามแนว
พระราชดำริเน้นการลดต้นทุน เพ่ิมคุณภาพและมูลค่าผลผลิตอย่างครบวงจร 

2. ส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจการเกษตรแปรรูปให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
3. ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์พ้ืนเมืองและสัตว์เศรษฐกิจอินทรีย์พ้ืนบ้าน 
4. ส่งเสริมการจัดหาตลาดผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนจำหน่าย

ผลผลิตกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างจังหวัด ภายใต้หลักการ "ตลาดนำการผลิต" 
5. สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้มีคุณภาพมาตรฐานการผลิตรวมทั้ง ส่งเสริมให้

ได้รับการรองรับมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เพ่ือสร้างโอกาสทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
6. สนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
7. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ การพัฒนาระบบตลาด และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 

(OTOP) ผ่านทุกช่องทาง รวมทั้ง การจัดงานแสดงสินค้าชุมชนให้ 
8. ส่งเสริมการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการยกระดับคุณภาพ

และปริมาณผลผลิตการเกษตรให้มีขีดความสามารถแข่งขันทางการตลาดได้ 
 
 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี 
วัตถุประสงค ์
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เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวลำพูนในทุกภาคส่วนให้มีชีวิต สุขภาวะ อนามัยที่ดมีี
ความสุข และสภาพสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมตามบริบทของแต่ละชุมชน 
เป้าประสงค์ 

 1. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการให้ได้
มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนภายใต้การบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน 

2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
อย่างทั่วถงึ 

3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่มีสุขภาพด ี
4. พัฒนาการกีฬาของเด็ก/เยาวชน/ประชาชน พร้อมทั้งจัดหาสถานที่/บำรุงรักษา ซ่อมแซม 

ให้พร้อมรองรับการแข่งขันกีฬา 
5. ประชาชนมีส่วนร่วมในการการดูแลรักษา ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์และค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
ร้อยละของเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการก่อสร้างและ
ปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน 

10 15 20 25 30 

ร้อยละของเด็กและเยาวชนผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้
พิการที่ได้รับสวัสดิการสังคมช่วยเหลือเพ่ิมข้ึน 

10 15 20 25 30 

ร้อยละของประชาชนในพื้นท่ีมีสุขภาพดี 10 15 20 25 30 
ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการด้านกีฬา 10 15 20 25 30 
ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10 15 20 25 30 

 
กลยุทธ์ 1 

ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและการจัดระบบบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลำพูน  
แนวทางการพัฒนา 

1. สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการ
จัดระบบบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานครบวงจรและตอบสนองประโยชน์สุขของประชาชน 

2. ก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ 
กลยุทธ์ 2 

ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาศักยภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย 
 
 

 
แนวทางการพัฒนา 
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1. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน และกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ให้เป็น
บุคลากรที่มีคุณภาพ และมีองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของท้องถิ่น ท้องที่ ชุมชน และสถานศึกษา ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  

3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาของกลุ่มสตรี อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) 
ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ ให้มีศักยภาพความเข้มแข็งและ
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
กลยุทธ์ 3 

ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านสุขภาพ เพ่ือป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนใน
ระดับพ้ืนฐานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง รวมถึง
การพัฒนาศักยภาพการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในด้านวิชาการและองค์
ความรู้  

2. สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์สุขภาวะชุมชนระดับอำเภอ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้การให้บริการ
ด้านสาธารณสุขและด้านวิชาการ ตามภารกิจของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 
กลยุทธ์ 4 

ปรับปรุงสนามกีฬา สถานที่นันทนาการ และส่งเสริมพัฒนาการกีฬาเพ่ือสุขภาพ มุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ 
แนวทางการพัฒนา 

1. ปรับปรุงสนามกีฬา อุปกรณ์การกีฬา และภูมิทัศน์ภายในสนามกีฬา ให้สมบูรณ์และได้
มาตรฐานสำหรับการออกกำลังกายของประชาชนทุกเพศทุกวัย และสามารถรองรับการแข่งขันกีฬาในระดับ
จังหวัดและระดับชาติ 

2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน กีฬาประชาชน ในระดับอำเภอและ
จังหวัด 
กลยุทธ์ 5  

ปรับปรุง/ก่อสร้าง สถานที่พ้ืนที่สีเขียว ให้มีคุณภาพอากาศเป็นไปตามค่ามาตรฐาน รองรับ
การมีสุขภาวะ ภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีดี  
แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีสภาพสมบูรณ์และ
พัฒนาเมืองน่าอยู่บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

2. สนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างมีส่วนร่วม 
3. สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการแก้ไขปัญหาขยะ และการกำจัดผักตบชวา ร่วมกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5. สนับสนุนการสร้างสวนสาธารณะขนาดใหญ่ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และเป็นสถานที่ พักผ่อน

หย่อนใจและเป็นพ้ืนที่สันทนาการของประชาชน 
กลยุทธ์ 6 
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สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารพัฒนา และการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้ ง
หลักการแห่งสิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ความรับผิดชอบของพลเมือง 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาและการบริหารงานของ
ท้องถิ่น 

3. สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพและมีศักยภาพ
ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา รวมทั้งผลักดันแผนงาน โครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านการบริหารงาน การวางแผนและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งดูแล
ด้านสวัสดิการให้แก่บุคลากร 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เมืองแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือส่งเสริมให้ลำพูนเป็นเมืองแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในจังหวัดลำพูนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเท่า

เทียมและทั่วถึง 
เป้าประสงค์ 

1. สนับสนุนอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่และ
ยั่งยืน 

2. ประชาชนในจังหวัดลำพูนเข้าถึงการศึกษาทุกระดับได้อย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์และค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
        ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
จำนวนกิจกรรมการอนุรักษ์ สืบสานเผยแพร่ 
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

10 15 20 25 30 

ร้อยละของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับใน
จังหวัดลำพูน 

90 91 92 93 94 

จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ประชาชนในจังหวัดลำพูน 

5 10 15 20 25 

กลยุทธ์ 1 
ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 

แนวทางการพัฒนา 
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1. ทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา ทั้งศาสนสถาน ศาสนวัตถุ และศาสนธรรมเพ่ือปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน 

2. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่มีเอกลักษณ์ให้คงอยู่คู่เมืองและชุมชนสืบไป 
กลยุทธ์ 2 

ส่งเสริมและพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษา 
แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ให้มีคุณภาพเท่าทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกและสามารถเชื่อมต่อสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ 

2. สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีทักษะทางวิชาการ
เทคโนโลยีและการบริหารงานแบบมืออาชีพ 

(๒) ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเหมืองจี ้
 1) วิสัยทัศน์ 

ตำบลเหมืองจี้น่าอยู่ ความรู้เพียบพร้อม สิ่งแวดล้อมสดใส 
ใส่ใจวัฒนธรรม เลิศล้ำธรรมาภิบาล 

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เป็นนโยบายที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนใน

เขตพ้ืนที่ มีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต สร้างอาชีพ และรายได้เสริม เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่
ที่ดีข้ึน 

แนวทางการพัฒนา  
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการฝึกอบรมอาชีพเสริม ให้กับประชาชน ตามความ

ต้องการ ของชุมชนต่างๆ  
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการผลิตสินค้า OTOP และมี

พ้ืนที่ในการนำเสนอสินค้า ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ให้กับผู้ซื้อโดยตรง รวมทั้งส่งเสริมให้ความรู้ เพื่อพัฒนา   
ต่อยอดสินค้า ให้เป็นที่ต้องการของตลาด โดยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย 

  3. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง รวมกลุ่ม เป็นระบบเครือข่าย ทั้งการผลิต และการค้า เพ่ือที่จะได้มี
อำนาจ ต่อรองเพ่ิมขึ้นทั้งในการรับซื้อวัตถุดิบ การขาย การรับการสนับสนุนจากภาครัฐ และเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนเพ่ือใช้ในการพัฒนากลุ่ม  

ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคม 
ดูแลกลุ่มเปราะบางให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมี ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ อันจะส่งผลให้ชุมชน สังคม       
และประเทศชาติ มีความเจริญรุ่งเรือง 

แนวทางการพัฒนา 

1. ให้ชุมชนตระหนักถึงโทษของยาเสพติด หาวิธีป้องกัน และแก้ไข รวมถึงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง ที่จะป้องกันปัญหาอาชญากรรม 

 2. สนับสนุนและดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของจังหวัดลำพูน ทุกมิติ 
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 3. สร้างองค์ความรู้ ในการดำรงชีวิตของประชาชน ทุกวัย ให้สามารถดำรงชีพ อย่างมี
คุณภาพ ในศตวรรษท่ี 21 

 4. มุ่งเน้นพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี สานต่อเรื่องการดูแล
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ภายใต้ระบบสาธารณะสุขของตำบล 

 5. ดูแลความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ด้วยระบบบริการสาธารณภัย 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี      
และกีฬา เป็นนโยบายที่ต้องการให้ประชาชน ทุกเพศทุกวัย ได้ตระหนักถึงความหมายและความสำคัญของ
การศึกษาตลอดชีวิต ร่วมกันสืบสานศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีโดยสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
และรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยใช้กีฬาและนันทนาการเป็นตัวขับเคลื่อน 

แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน ให้มีคุณภาพ โดยวางระบบ การบริหารการศึกษาให้เหมาะสม
กับวิธีการ เรียนการสอนในศตวรรษที ่21 และต่อยอดพัฒนา ให้มีระบบการเรียนการสอนในระดับที่สูงขึ้น 

 2. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาทั้งในและนอกระบบ ให้ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุน แนะแนวทางให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย ได้รับองค์ความรู้          

ทุกสรรพศาสตร์  
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ของท้องถิ่น มีการอนุรักษ์ 

ฟ้ืนฟูพร้อมทั้งเผยแพร่ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ 
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ ในทุกระดับวัยของประชาชน ปรับปรุง

สนาม กีฬา และอุปกรณ์ ให้สามารถรองรับการแข่งขันในระดับจังหวัด และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการใช้พ้ืนที่ 
ยุทธศาสตร์ที่  4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน เป็นนโยบายที่สร้างความสะดวกสบายทีป่ระชาชนทุกคนในเขตเทศบาลตำบลเหมืองจี้ พึงจะได้รับ
อย่างเทา่เทียมกัน นอกจากนี้ยังเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ตามมาอีกด้วย ทั้งนี้ให้เป็นวาระ
เร่งด่วน 

แนวทางการพัฒนา 

1. สานต่อโครงการก่อสร้าง และปรับปรุงซ่อมแซม ระบบคมนาคม ทั้งระบบให้ประชาชน
สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาระบบไฟฟ้า สาธารณะ ขยายเขตระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับการเกษตร และอ่ืนๆ    
 3. ส่งเสริมและสนับสนุน การก่อสร้าง และปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบน้ำประปาของชุมชนให้

เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน อีกท้ังจัดหาแหล่งน้ำ โดยการพัฒนาและสร้างระบบชลประทาน 
เพ่ิมเติม เพื่อรองรับในภาคเกษตรกรรม 

 4. ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ให้มี ประสิทธิภาพ 
ให้ประชาชนได้เข้าถึงและได้รับการบริการ อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง อย่างเต็มตามศักยภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การบริหาร
จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่ทางเทศบาลต้องให้ความสำคัญ เพราะ
การมีสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ย่อมหมายถึงจะทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชน
ในเขตพ้ืนที่นั้น ๆ ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะต้องให้ประชาชน มีความรู้และตระหนักถึงคุณและโทษของการทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ และทำลายสิ่งแวดล้อม 
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แนวทางการพัฒนา 

1. ปลูกฝังและสร้างความตระหนัก โดยให้องค์ความรู้แก่ประชาชนให้มีความรัก หวงแหน ใน
ทรัพยากรธรรมชาติ และช่วยกันป้องกัน รักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนแบบยั่งยืน 

 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างสวนหย่อม ลานกีฬา สถานที่ใช้ทำ
กิจกรรมร่วมกัน ให้มีความสวยงาม สะอาด น่าใช้อยู่เสมอ 

 3. มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อย่างเป็นระบบ
โดยนำข้อมูล สถิติ และเทคโนโลยีมาร่วมแก้ปัญหา 

 4. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งข้อมูลและทุน มาสนับสนุนเพื่อคิดค้น 
สร้างองค์ความรู้ ในเรื่องของการสรรหาและการใช้พลังงานทางเลือก อย่างเป็นรูปธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่  6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร และการเมือง         
เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และภารกิจของรัฐอย่างมีคุณภาพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

แนวทางการพัฒนา 

1. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการ การบริหารงานของเทศบาลให้
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ การบริหารงาน 4 M ภายใต้ของหลักธรรมาภิบาล   

 2. การบริหารงานแบบเชิงรุก ที่มีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการวงจรคุณภาพ เพื่อความ
สะดวกและพึงพอใจแก่ประชาชน 

 3. ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยให้ประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมกันคิด วางแผน       
ในการกำหนดกลยุทธ์ การบริหารโดยผ่านกระบวนการวิจัย อย่างเต็มรูปแบบ 

4. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งพัฒนา
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ให้มีความเหมาะสมและทันสมัย เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

3) เป้าประสงค์ (Gold) 
 1. เทศบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาบริหาร

จัดการ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยอยู่บนพ้ืนฐานของระบอบประชาธิปไตย ให้มี
คุณภาพ เพ่ือพัฒนามาตรฐาน สู่ความเป็นสากล 

 2. เทศบาลมีการบริหารงานแบบ การถ่วงดุลอำนาจ มีการตรวจสอบการบริหารงานทั้ง
ภายในและภายนอก เพ่ือรองรับการประเมิน 

 3. เทศบาลเป็นแหล่งบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีสภาพแวดล้อมที่ ร่มรื่น สะอาด สวยงาม 
 4. ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ 
 5. ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดทางธุรกิจ 

จัดตั้งระบบกลุ่ม โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาช่วย 
 6. ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพใน

ศตวรรษท่ี 21 มีความตระหนักรู้ ถึงความสำคัญ ของการศึกษาตลอดชีวิต ร่วมกันสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรม 
และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการใช้กีฬาและนันทนาการเป็นตัวขับเคลื่อน 

 7. ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยได้รับ การบริการ ความสะดวก สบาย อย่างเท่าเทียม ในระบบ
สาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการ อย่างเร่งด่วน ทันต่อเหตุการณ์ 
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 8. ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่าง
สร้างสรรค์ พร้อมทั้ง เป็นผู้ที่มี จิตอาสา และจิตสาธารณะ 

พันธกิจหลักการพัฒนา (Mission) 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดฝึกอบรมอาชีพเสริม การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้าง

รายได้ โดยผ่านกระบวนการจัดตั้งรวมกลุ่ม เป็นระบบเครือข่าย ทั้งการผลิต การค้า โดยให้มีพ้ืนที่ในการจัด
จำหน่าย ทั้งนำเทคโนโลยีมาช่วยดำเนินการ 

 2. ให้ความรู้ในเรื่องโทษของยาเสพติด วิธีป้องกัน และแก้ไข สร้างองค์ความรู้ให้สามารถ
ดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ดูแลสุขภาพอนามัย ชีวิต และทรัพย์สิน ด้วยระบบสาธารณะสุข 
และการบริการสาธารณะภัยของตำบล ตามนโยบายหลักของรัฐบาล และของจังหวัดลำพูน ทุกมิติ 

 3. ส่งเสริมและสนับสนุน ด้านการศึกษา โดยพัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน การศึกษาในระบบ
และนอกระบบให้มีคุณภาพ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู กิจกรรม ทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี รวมทั้งส่งเสริม
ทางด้านกีฬา นันทนาการ ปรับปรุงสนามกีฬา อุปกรณ์ และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้พ้ืนที่ 

 4. ปรับปรุง ซ่อมแซม และแก้ไข ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ให้สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดหาแหล่งน้ำ พัฒนาและสร้างระบบชลประทาน เพื่อ
รองรับในภาคเกษตรกรรม 

 5. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ความรู้ และตระหนักถึงในเรื่องความสำคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมกับช่วยกันอนุรักษ์  

 6. พัฒนาระบบการบริหารงาน และบุคลากรของเทศบาล ให้มีมาตรฐานสากล 
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(๓) การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเหมืองจี้  ได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 

Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปั จจั ยและสภานการณ์ การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือการประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสในการ

พัฒนาในอนาคตของเทศบาลตำบลเหมืองจี้  ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค) 

จุดแข็ง  (Strengths : S) 
 ๑. มีเส้นทางการคมนาคมสายหลักที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน  ตำบล  อำเภอ  และจังหวัด

ข้างเคียง 
 ๒. มีแหล่งพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ กระเทียม หอมแดง ลำไย 
 ๓. มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผักผลไม้ในพื้นที่ 
 ๔. มีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมและมีภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีสืบทอดกันมา 
๕. มีแผนพัฒนาท้องถิ่น มีระบบการจัดการบริหารที่เป็นอิสระภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ มี

การจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์กร และส่วนงานในองค์กร 
 ๖. ได้กำหนดอัตรากำลังในการดำเนินงาน มีการแบ่งงานในหน่วยงานตามสายการบังคับ

บัญชา บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 ๗. ที่ดินตำบลเหมืองจี้เป็นที่ราบที่ใช้ในการเกษตร และบางส่วนของพ้ืนที่เป็นภูเขาและป่าไม้  

เหมาะแก่การลงทุนทางด้านการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน และอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่เกี่ยวข้องกับ
การเกษตร 

จุดอ่อน  (Weaknesses : W) 
 ๑. เส้นทางการคมนาคมภายในหมู่บ้านยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง 
 ๒. ในช่วงหน้าแล้งมีปัญหาด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เนื่องจากแหล่งน้ำที่มียังไม่เพียงพอ 
 ๓. มีการใช้สารเคมีปริมาณมากในพ้ืนทีก่ารเกษตร 
 ๔. ผลผลิตทางการเกษตรขาดการบริหารจัดการทางด้านตลาด 
 ๕. แรงงานในพื้นที่ขาดทักษะฝีมือในการทำงานตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
 ๖. การดำเนินการตามแผนมีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ 
โอกาส  (Opportunities : O) 
 ๑. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอน
ภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๒. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาที่
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง 

 ๓. รัฐบาลมีนโยบายและให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
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 ๔. รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน 
๕. การส่งเสริมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดให้มีอินเตอร์เน็ตตำบลเป็นประโยชน์ต่อ

การพัฒนาและเป็นแหล่งความรู้ 
 ๖. มีการสนับสนุนของหน่วยงานสาธารณสุขในการป้องกันโรค 

ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด  (Threats : T) 
๑. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับโลก ระดับประเทศ และในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการ

พัฒนาท้องถิ่น 
๒. แรงงานต่างด้าวที่อพยพมาในท้องถิ่น ส่งผลให้วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นรวมถึง

วิถ ี
ชีวิตของคนเปลี่ยนไป 
 ๓. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐาน

วัฒนธรรมที่ดีที่มอียู่ และหันไปนิยมวัฒนธรรมของต่างชาติมากขึ้น 
 ๔. มีปัญหาสุขภาพ  ปัญหายาเสพติด  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ และปัญหาแรงงานต่างด้าว  
 ๕. ผลกระทบจากการเปิดตลาดเสรีทางการค้า (FTA) และการค้า (WTO) ของจีน ส่งผล

กระทบต่อพืชเศรษฐกิจโดยเฉพาะหอมแดงและกระเทียม 
 ๖. มีการขยายตัวของการปลูกลำไยไปหลายจังหวัด ทำให้มีคู่แข่งทางการค้ามากขึ้น 
 

๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเหมืองจี้  ได้ทำการประเมินสถานการณ์

สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
 

 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนา

เทศบาลตำบลเหมืองจี้  ประกอบด้วย ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย และการ
คาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
 

ตารางการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกของตำบลเหมืองจี้ 
 

ปัจจัยภายใน จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. ด้านเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

- ผลผลิตกระเทียม หอมแดงและลำไยขาด
การบริหารจัดการทางการตลาด 
- ไม่มีการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเพ่ือให้มี
อำนาจในการต่อรองราคาผลผลิต 
- ประชาชนทำการเกษตรโดยการพ่ึงพา
สารเคมีมากเกินไปเป็นการเน้นทำผลผลิต
และไม่คำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว 
- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ
พัฒนาผลผลิตแบบยั่งยืน 
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ปัจจัยภายใน จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
2. โครงสร้างพื้นฐาน - มีเส้นทางคมนาคมสายหลักที่

เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านและตำบล 
อำเภอและจังหวัดใกล้เคียง 

- เส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้านยังไม่ 
ครอบคลุมทั่วถึง 

3. ด้านสังคม วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา และ
การศึกษา 

- มีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมา  
- มีความสามารถด้านหัตถกรรม
แกะสลัก 
- เป็นตำบลที่มีประเพณีวัฒนธรรมที่
โดดเด่น (แห่เทียนพรรษา, ฟ้อนยอง 
ฟ้อนหริภุญชัย และฟ้อนเจิง ฯลฯ) 

- คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยสนใจและไม่สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม 
- ประชาชนมีความสนใจในการรับข่าวสาร
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในด้าน
ต่าง ๆ น้อย 

4. ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- เป็นตำบลที่มพ้ืีนที่เหมาะสมต่อการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตร 
-มีทรัพยากรป่าไม้ที่เป็นแหล่งอาหาร, 
และสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในชุมชน 

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

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 
  

สถานการณ์วิกฤติโควิด-19 ส่งผลรุนแรงต่อ
ระบบเศรษฐกิจไทยในทุกภาคสว่นในด้านการ
บรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจในระยะสัน้และ
การปรับโครงสรา้งเศรษฐกิจในระยะยาวดชันี
บ่งชี้ระดบัความไม่แนน่อนใน 4 ด้านหลัก คือ 
1. ความไม่แน่นอนทางด้านนโยบายเศรษฐกิจ
โลก ซึ่งสะท้อนถึงความไม่แนน่อนทางนโยบาย
เศรษฐกิจของประเทศที่มีบทบาทสำคัญในเวที
โลก 
2. ความไม่แน่นอนทางด้านนโยบายเศรษฐกิจ
มหภาคไทย ซึ่งสะท้อนความไมแ่น่นอนดา้น
นโยบายการเงินและการคลงัของไทย 
3. ความไม่แน่นอนทางด้านการเมืองไทย ซึ่งวัด
จากการประท้วงทางการเมือง การประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินหรือกฎอัยการศึก การปฏิวัติ 
การยุบสภา การเลือกตั้ง และการยกร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญ 
4. ความไม่แน่นอนทางด้านภาวะเศรษฐกิจไทย 
โดยพิจารณาทั้งดา้นเศรษฐกิจมหภาคและด้าน
ตลาดการเงิน 
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ปัจจัยภายนอก โอกาส (Opportunity) ข้อจำกัด (Threat) 
6. ด้านเศรษฐกิจ - ผลผลิตลำไยมีชื่อเสียงและเป็นที่นิยม

มากสามรถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
และขยายตลาดมากขึ้น 
- มีตลาดในภูมิภาคอ่ืน ๆ และ
ต่างประเทศ 
- โอกาสในการปรับตัวเข้าหา
เทคโนโลยีใหม่ 
- เส้นทางคมนาคมที่สะดวกเป็นโอกาส
ในการขนส่งผลผลิตและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
 

- ผลิตภัณฑ์สารเคมี  ปุ๋ยบำรุงพืชมีราคาสูง 
- มีการขยายเขตพ้ืนที่การปลูกลำไยใน   
หลาย ๆ จังหวัด ทำให้มีคู่แข่งทางการค้า 
- ผลกระทบจากการใช้สารเคมีมากทำให้
ผลผลิตไม่มีคุณภาพ 
- สถานการณ์วิกฤติโควิด-19 ส่งผลรุนแรง
ต่อระบบเศรษฐกิจ  
 

7. ด้านการสาธารณสุข
และการศึกษา 
 

- มีการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของภาครัฐ โดยเฉพาะการจัดให้มี
โครงการอินเตอร์เน็ทตำบลเพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาและการเรียนรู้ 
 
 
 

- ปัญหาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
- มีประชาชนวัยสูงอายุมากซึ่งเป็นข้อจำกัด
ด้านการพัฒนา 
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ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ด้านเศรษฐกิจ  บริการชุมชนและสังคม  สังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาล
ตำบล 
เหมืองจี้ 

การศาสนา วัฒนธรรม  
และนันทนาการ 

กองการศึกษา 

การเศรษฐกิจ การเกษตร สำนักปลัด 
2 
 
 

ด้านคุณภาพชีวิตและ 
สังคม 

บริหารทั่วไป การรักษาความสงบภายใน สำนักปลัด 
บริการชุมชนและสังคม 
 

สาธารณสุข กองสาธารณสุข 
สังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม 
สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

สำนักปลัด 

3 
 

ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี 
และกีฬา 
 

บริการชุมชนและสังคม 
 

การศึกษา กองการศึกษา 
สังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม 
การศาสนา วัฒนธรรม  
และนันทนาการ 

กองการศึกษา 

4 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง 
การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง 

5 ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

บริหารทั่วไป การรักษาความสงบภายใน สำนักปลัด 
บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข กองสาธารณสุข 

เคหะและชุมชน กองสาธารณสุข 
การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง 

การเกษตร สำนักปลัด 
6 ด้านการบริหารจัดการ

องกรและการเมือง 
บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป สำนักปลัด 

กองคลัง 
บริการชุมชนและสังคม สังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม 
การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน 10 แผนงาน 6 สำนัก/กอง 
 

 



แบบ ผ. ๐1

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)

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 

1.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๑๕ 770,000              ๑๕ 770,000              ๑๕ 770,000                ๑๕ 770,000             ๑๕ 770,000             75       3,850,000          

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

      และนันทนาการ

1.3 แผนงานการเกษตร ๑๖ 1,910,000           ๑๖ 1,910,000            ๑๖ 1,910,000             ๑๖ 1,910,000          ๑๖ 1,910,000          80       9,550,000          

รวม ๓๕ 2,900,000           ๓๕ 2,900,000            ๓๕ 2,900,000             ๓๕ 2,900,000          ๓๕ 2,900,000          175     14,500,000        

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

    ด้ำนคุณภำพชีวิตและสังคม

2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๑๕ 2,460,000           ๑๕ 2,460,000            ๑๕ 2,460,000             ๑๕ 2,460,000          ๑๕ 2,460,000          75       12,300,000        

2.2 แผนงานสาธารณสุข ๓๖ 2,455,000           ๓๖ 2,455,000            ๓๖ 2,455,000             ๓๖ 2,455,000          ๓๖ 2,455,000          180     12,275,000        

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๒๙ 1,650,000           ๒๙ 1,650,000            ๒๙ 1,650,000             ๒๙ 1,650,000          ๒๙ 1,650,000          145     8,250,000          

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน ๗ 134,000              ๗ 134,000              ๗ 134,000                ๗ 134,000             ๗ 134,000             35       670,000             

รวม ๘๗ ๖,๖๙๙,๐๐๐ ๘๗ ๖,๖๙๙,๐๐๐ ๘๗ ๖,๖๙๙,๐๐๐ ๘๗ ๖,๖๙๙,๐๐๐ ๘๗ ๖,๖๙๙,๐๐๐ 435     ๓๓,๔๙๕,๐๐๐

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

    ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม  

   ประเพณี และกีฬำ

3.๑  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        

3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๔ 260,000              ๔ 260,000              ๔ 260,000                ๔ 260,000             ๔ 260,000             20       1,300,000          

แบบ ผ. 02/2 ๒ 240,000              ๒ 240,000              ๒ 240,000                ๒ 240,000             ๒ 240,000             10       1,200,000          

3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม ๓๔ 3,086,000           ๓๔ 3,086,000            ๓๔ 3,086,000             ๓๔ 3,086,000          ๓๔ 3,086,000          170     15,430,000        

      และนันทนาการ

รวม 71 8,971,000           71 8,971,000            71 8,971,000             71 8,971,000          71 8,971,000          355     44,855,000        

ปี พ.ศ. 25๖8 ปี พ.ศ. 25๖9 รวม  5   ปี
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ปี พ.ศ. 2570

๒.  บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลเหมืองจ้ี  อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน

ยุทธศำสตร์
ปี พ.ศ. 2566 ปี พ.ศ. 2567



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
ปี พ.ศ. 25๖8 ปี พ.ศ. 25๖9 รวม  5   ปีปี พ.ศ. 2570

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบำลต ำบลเหมืองจ้ี  อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน

ยุทธศำสตร์
ปี พ.ศ. 2566 ปี พ.ศ. 2567

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

     ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

4.๑ แผนงานเคหะและชุมชน ๓๓ 11,700,000         ๓๓ 11,700,000          ๓๓ 11,700,000           ๓๓ 11,700,000        ๓๓ 11,700,000        165     58,500,000        

4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 241 100,140,000       241 100,140,000       241 100,140,000         241 100,140,000      241 100,140,000      1,205  500,700,000      

แบบ ผ. 02/2 64 190,492,200       64 190,492,200       64 190,492,200         64 190,492,200      64 190,492,200      320     952,461,000      

รวม ๓๓๘ 302,332,200       ๓๓๘ 302,332,200       ๓๓๘ 302,332,200         ๓๓๘ 302,332,200      ๓๓๘ 302,332,200      1,690  1,511,661,000   

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

    ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ

    และส่ิงแวดล้อม

๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๔ 260,000              ๔ 260,000              ๔ 260,000                ๔ 260,000             ๔ 260,000             20       1,300,000          
๕.๒ แผนงานสาธารณสุข ๑ 20,000                ๑ 20,000                 ๑ 20,000                  ๑ 20,000               ๑ 20,000               5         100,000             
๕.3 แผนงานเคหะและชุมชน ๔ 3,220,000           ๔ 3,220,000            ๔ 3,220,000             ๔ 3,220,000          ๔ 3,220,000          20       16,100,000        
๕.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑๕ 48,420,000         ๑๕ 48,420,000          ๑๕ 48,420,000           ๑๕ 48,420,000        ๑๕ 48,420,000        75       242,100,000      
๕.5 แผนงานการเกษตร ๑๑ 630,000              ๑๑ 630,000              ๑๑ 630,000                ๑๑ 630,000             ๑๑ 630,000             55       3,150,000          

รวม ๓๕ 52,550,000         ๓๕ 52,550,000          ๓๕ 52,550,000           ๓๕ 52,550,000        ๓๕ 52,550,000        175     262,750,000      

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

    ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร

    และกำรเมือง

6.๑  แผนงานบริหารท่ัวไป 42 4,875,000 42 4,875,000 42 4,875,000 42 4,875,000 42 4,875,000 210     24,375,000        

6.๒  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 270,000              3 270,000              3 270,000                3 270,000             3 270,000             15       1,350,000          

6.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 17 9,920,000           17 9,920,000            17 9,920,000             17 9,920,000          17 9,920,000          85       49,600,000        

แบบ ผ. 03 7 6,032,600           7 6,032,600            7 6,032,600             7 6,032,600          7 6,032,600          35       30,163,000        

รวม 69 21,097,600         69 21,097,600          69 21,097,600           69 21,097,600        69 21,097,600        345     105,488,000      

รวมท้ังส้ิน (1 - 6) ๖๓๕ ๓๙๔,๕๔๙,๘๐๐ ๖๓๕ ๓๙๔,๕๔๙,๘๐๐ ๖๓๕ ๓๙๔,๕๔๙,๘๐๐ ๖๓๕ ๓๙๔,๕๔๙,๘๐๐ ๖๓๕ ๓๙๔,๕๔๙,๘๐๐ ๓,๑๗๕ ๑,๙๗๒,๗๔๙,๐๐๐
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แบบ ผ. ๐2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒  เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท .ในเขตจังหวัดท่ี  ๒  เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

1.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการของดีต าบลเหมืองจ้ี เพ่ือการส่งเสริมและพัฒนา ราษฎร 14 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีความ มีการส่งเสริมและ กองสวัสดิการ
อาชีพ เกษตรกรรมและ ในต าบลเหมืองจ้ี พึงพอใจ พัฒนาอาชีพแก่

2 โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพแก่ อุตสาหกรรมในครัวเรือน และหน่วยงานราชการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ประชาชน
ประชาชนต าบลเหมืองจ้ี แก่ประชาชน ในพ้ืนท่ี

๓ โครงการส่งเสริมอาชีพ และ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
พัฒนาศักยภาพ กลุ่มอาชีพ
ภายในต าบลเหมืองจ้ี

4 โครงการส่งเสริมอาชีพ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
พอเพียงต้นแบบ

5 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะส้ัน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

๖ โครงการส่งเสริมอาชีพภายใน เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ราษฎร 14 หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
หมู่บ้าน (จัดต้ังร้านค้าชุมชน) ในต าบลเหมืองจ้ี

๗ โครงการฝึกอบรมสร้างงานสร้าง เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
อาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ สร้างอาชีพ แก่ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
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งบประมาณ
ท่ี ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

๒.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 25๖6 - 2570) 
เทศบาลต าบลเหมืองจ้ี  อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ตัวช้ีวัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย



     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๘ จัดต้ัง/ส่งเสริม/พัฒนา กลุ่ม เพ่ือส่งเสริมการวมกลุ่ม ราษฎร 14 หมู่บ้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีความ กลุ่มอาชีพได้รับ กองสวัสดิการ
วิสาหกิจชุมชนภายใน และสร้างความเข้มแข็ง ในต าบลเหมืองจ้ี พึงพอใจ การส่งเสริมและ กองการศึกษา
ต าบลเหมืองจ้ี ของกลุ่มอาชีพ ร้อยละ 80 พัฒนา

9 โครงการส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมอาชีพตาม ราษฎร 14 หมู่บ้าน 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนได้เรียนรู้ กองสวัสดิการ
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ ในต าบลเหมืองจ้ี ปรัชญาเศรษฐกิจ กองการศึกษา
พอเพียง พอเพียง พอเพียง 

ลดรายจ่าย
เพ่ิมรายได้

๑๐ โครงการส่งเสริมอาชีพ การมี ราษฎร 14 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนได้เรียนรู้ กองสวัสดิการ
รายได้ มีชีวิตปกติสุข ในต าบลเหมืองจ้ี ปรัชญาเศรษฐกิจ กองการศึกษา
ต าบลเหมืองจ้ี พอเพียง ลดรายจ่าย

เพ่ิมรายได้ 
๑๑ โครงการส่งเสริมการท าปุ๋ยหมัก , ราษฎร 14 หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

ปุ๋ยชีวภาพ, ปุ๋ยอินทรี ในต าบลเหมืองจ้ี

๑๒ โครงการขับเคล่ือนหลักปรัชญา เพ่ือให้ประชาชนได้เรียนรู้ ราษฎร 14 หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
เศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือน และน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจ ในต าบลเหมืองจ้ี

พอเพียงมาใช้เพ่ือลดราย่าย
เพ่ิมรายได้ 

๑๓ ฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ด้าน เพ่ือส่งเสริมความรู้ด้าน ราษฎร 14 หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน เศรษฐกิจพอเพียงให้กับ ในต าบลเหมืองจ้ี
พ่ึงตนเอง ประชาชน

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI)
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ท่ี ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ



     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 โครงการรวบรวมข้อมูลและจัดท า เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลด้าน ต าบลเหมืองจ้ี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน มีแหล่งข้อมูลด้าน กองสวัสดิการ
ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาท้องถ่ินในต าบล มีความพึงพอใจ ภูมิปัญญาท้องถ่ินใน กองการศึกษา
ในต าบลเหมืองจ้ี เหมืองจ้ี ร้อยละ 80 ต าบลเหมืองจ้ี

๑๕ การบริหารจัดการขยะภายใน เพ่ือรักษษส่ิงแวดล้อม ประชาชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีรายจ่าย กองสวัสดิการ
ชุมชนเพ่ือจัดท าปุ๋ยหมักชีวภาพ และลดรายจ่ายค่าต้นทุน 14 หมู่บ้าน ค่าต้นทุนการผลิต 

การผลิต เพ่ิมรายได้เฉล่ีย ลดลงและมีรายได้
เพ่ิมมากข้ึน

770,000

เป้าหมายท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)



     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

เหมืองจ้ี
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
 - การท่องเท่ียวในด้านศิลป
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
(ทุนทางวัฒนธรรม)

๓ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
วัดท้ัง ๑๓ วัดในต าบลเหมืองจ้ี

4 โครงการจัดกิจกรรมงานเทศกาล ประชาชนต าบลเหมืองจ้ี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส่งเสริมการท่องเท่ียวจัดงานเทศกาล กองการศึกษา
ล าไย ล าไย

220,000

เป้าหมายท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ตัวช้ีวัด (KPI)
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     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
1.3 แผนงานการเกษตร

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

พ้ืนท่ีต าบลเหมืองจ้ีอย่างท่ัวถึง ร้อยละ 80 การเกษตรให้กับ
ต าบลเหมืองจ้ี

๒ ส่งเสริมการท าปุ๋ยหมัก , 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อย่างท่ัวถึง
ปุ๋ยชีวภาพ, 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 โครงการส่งเสริมและพัฒนา เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มสถาบันเกษตร 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เกษตรกรได้รับการ ส านักปลัด
องค์การเกษตร ท่ีเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้น า ส่งเสริมและพัฒนา

ความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ในการ
ด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ

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

เป้าหมาย
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ

หน้า 58

ตัวช้ีวัด (KPI)วัตถุประสงค์



     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
1.3 แผนงานการเกษตร

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๐ จัดต้ังจุดรับซ้ือสินค้า เพ่ือให้เกษตรกรมีจุดรับซ้ือ ราษฎร ท้ัง 14 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีความ เกษตรกรได้มีจุดรับ ส านักปลัด
ทางการเกษตร 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 เพ่ือให้เกษตรกรมีจุดรับซ้ือ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เกษตรกรได้รับการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนภายใน ผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมและพัฒนา
ต าบลเหมืองจ้ี

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

๑๔ โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือการด าเนินงานของ 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000
ศูนย์บริการและถ่ายทอด ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร

๑๕ ฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ด้านเศรษฐกิจเพ่ือส่งเสริมความรู้ด้านเศรษฐกิจ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เกษตรกรได้เรียนรู้ กองสวัสดิการ
พอเพียง ชุมชนพ่ึงตนเอง พอเพียงให้กับประชาชน ตามแนวเศรษฐกิจ กองการศึกษา

พอเพียง 
๑๖ สนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจพลังงานชุมชนเพ่ือส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มวิสาหกิจพลังงาน 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชนมีคุณภาพ ส านักปลัด

บ้านเชตวัน หมู่ท่ี 12 พลังงานชุมชน ชุมชนบ้านเชตวัน ชีวิตท่ีดีข้ึน
หมู่ 12

1,910,000

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI)

หน้า 59

ท่ี โครงการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ













แบบ ผ. ๐2
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท .ในเขตจังหวัดท่ี  2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนท้องถ่ินให้เข้มแข็งบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถ่ินและความย่ังยืนเชิงนิเวศ
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการฝึกอบรมจราจร เพ่ือให้ประชาชนได้มี ประชาชนจิตอาสา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีความ ประชาชนได้รับ ส านักปลัด
ส่วนร่วมในการแก้ไข และประชาชน พึงพอใจ ความปลอดภัย
ปัญหาจราจรท่ีเกิดข้ึน ท่ัวไปในต าบล ร้อยละ 80 ในการใช้รถ
และน าความรู้ท่ีได้รับ ใช้ถนน
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเองและสังคม

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

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

หนีไฟของพนง.เทศบาลต าบลเหมืองจ้ี สาธารณภัย ทต.เหมืองจ้ี ได้รับความรู้ 
เก่ียวกับสาธารณภัย

๔ โครงการฝึกอบรมอปพร . เพ่ืออบรมให้ความรู้ อปพร.ต.เหมืองจ้ี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 พัฒนาและเพ่ิม
แก่อปพร. ศักยภาพบุคลากรใน

องค์กร

๕ โครงการอบรมด้านการป้องกันอัคคีภัย เพ่ือให้ความรู้การป้องกัน สถานศึกษาและ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ป้องกันอัคคีภัย
ในสถานศึกษาและชุมชน อัคคีภัยให้กับประชาชน ประชาชนในพ.ท ให้กับประชาชน

และสถานศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

หน้า 60

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และส่ิงแวดล้อมท่ีดี



    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๖ โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล เพ่ือป้องกันและลด ประชาชนใน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีความ ได้ป้องกันและลด ส านักปลัด
อุบัติเหตุในช่วงเทศบาล ต าบลเหมืองจ้ี พึงพอใจ อุบัติเหตุในช่วง

ร้อยละ 80 เทศกาล

๗ 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

๘ จัดต้ังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติ พ้ืนท่ีต าบลเหมืองจ้ี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ได้มีหน่วยกู้ชีพและ
เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงาน งานในศูนย์ป้องกันและ เตือนภัยในต าบล
ในศูนย์ป้องกันและบรรเทา บรรเทาสาธารณภัย
สาธารณภัยต าบลเหมืองจ้ี ต าบลเหมืองจ้ี 

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

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

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

๑๒ ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ เพ่ือป้องกันและลด ประชาชน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ได้ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน ท้ัง 14 หมู่บ้าน อุบัติเหตุทางถนน

๑๓ ติดต้ังกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเส่ียงหรือ เพ่ือป้องกันและแก้ไข 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ป้องกันและแก้ไข
ตรงทางแยก ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาอาชญากรรม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน้า 61

หน่วยงาน
รับผิดชอบ



   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๔ ติดต้ังกระจกโค้งลดอุบัติเหตุทางถนน ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ประชาชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีความ ป้องกันและลด ส านักปลัด
ทางถนน ท้ัง 14 หมู่บ้าน พึงพอใจ อุบัติเหตุทางถนน

ร้อยละ 80

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

2,460,000

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ท่ี
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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โครงการ



   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
2.2 แผนงานสาธารณสุข

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการหมู่บ้านน่าอยู่ชุมชนน่ามอง เพ่ือให้ประชาชนมี ประชาชน 50,000        50,000        50,000       50,000        50,000          ประชาชนมีความ มีส่ิงแวดล้อมท่ีดี กอง
ส่ิงแวดล้อมท่ีดีต่อ ท้ัง 14 หมู่บ้าน พึงพอใจ ต่อสุขภาพกาย สาธารณสุข
สุขภาพกายและจิตใจ ร้อยละ 80 และจิตใจ

๒ จัดซ้ือสารเคมีและน้ ามันเช้ือเพลิง เพ่ือป้องกันและควบคุม 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ป้องกันและควบคุม
ส าหรับพ่นหมอกควัน โรคไข้เลือดออกในชุมชน โรคไข้เลือดออก

๓ โครงการควบคุมและท าลายแหล่ง 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ป้องกันและควบคุม
เพาะพันธ์ุลูกน้ ายุงลายในชุมชน โรคไข้เลือดออก

ในชุมชน

๔ โครงการประชาคมสุขภาพต าบล เพ่ือส่งเสริมให้ความรู้ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส่งเสริมให้ความรู้
ด้านสุขภาพให้กับ ด้านสุขภาพให้กับ
ประชาชนในต าบล ประชาชนในต าบล
เหมืองจ้ี เหมืองจ้ี

๕ โครงการประชามีสุขบริการเชิงรุก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
ทต.เหมืองจ้ี

๖ โครงการตรวจน้ ามันทอดซ้ า 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

๗ สนับสนุนกิจกรรมแพทย์ทางเลือก ส่งเสริมและสนับสนุน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
กิจกรรมแพทย์ทางเลือก

480,000
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โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ
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   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
2.2 แผนงานสาธารณสุข

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

ร้อยละ 80
๙ ควบคุมป้องกันโรคติดต่อทางเดิน เพ่ือควบคุม ป้องกันโรค 14 หมู่บ้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ป้องกันและควบคุม

อาหาร น้ า และโรคติดต่ออ่ืน ๆ ติดต่อทางเดินอาหาร น้ า ศพด.ท้ัง 3 ศูนย์ โรคติดต่อทาง
และโรคติดต่ออ่ืน ๆ โรงเรียน 5 โรง อาหาร น้ า

และโรคติดต่ออ่ืน ๆ

๑๐ โครงการป้องกัน ควบคุมโรคมะเร็ง เพ่ือลดอัตราป่วยด้วยโรค สตรีอายุ 35 ปี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ลดอัตราป่วยด้วยโรค
เต้านมและมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านมและมะเร็ง ข้ึนไปภายใน มะเร็งเต้านมและ

ปากมดลูก ต าบลเหมืองจ้ี มะเร็งปากมดลูก

๑๑ ตรวจหาสารพิษตกค้างในเลือด เพ่ือให้เกษตรกรตระหนักถึง เกษตรกร 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เกษตรกรตระหนักถึง
ของเกษตรกร อันตรายของสารเคมี 14 หมู่บ้าน อันตรายของสารเคมี

๑๒ โครงการตลาดสดน่าซ้ือ เพ่ือให้มีตลาดท่ีได้ ท้ัง ๑๔ หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีตลาดท่ีได้มาตรฐาน
มาตรฐาน สะอาด สะอาด ถูกหลัก
ถูกหลักอนามัย อนามัย

๑๓ ตรวจสุขภาพประจ าปีพนักงานเทศบาล เพ่ือส่งเสริมสุขภาพท่ีดี พนักงานเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 พนักงานมีสุขภาพท่ีดี
ของพนักงาน

๑๔ จัดต้ังศูนย์สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึง ท้ัง ๑๔ หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนได้เข้าถึง
สถานพยาบาลได้อย่าง สถานพยาบาลได้
ท่ัวถึง อย่างท่ัวถึง

310,000

 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

 หน้า 64

ท่ี โครงการ ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ



   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
2.2 แผนงานสาธารณสุข

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยวัยเด็ก เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ เด็กในต าบล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีความ ส่งเสริมสุขภาพ กอง
อนามัยเด็กในต าบล เหมืองจ้ี พึงพอใจ อนามัยเด็กในต าบล สาธารณสุข
เหมืองจ้ี ร้อยละ 80 เหมืองจ้ี

๑๖ อบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการแบบ เพ่ือควบคุมป้องกันโรค 14 หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ป้องกันและควบ
บูรณาการในการควบคุมป้องกัน ไข้เลือดออก คุมโรคไข้เลือดออก
โรคไข้เลือดออก ในชุมชนได้

๑๗ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสุขาภิบาล เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า 14 หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส่งเสริมสุขภาพของ
อาหารและกิจการค้าท่ีเป็นอันตราย และอาหารท่ีสะอาด ประชาชน

ปลอดภัย

๑๘ อบรมให้ความรู้ในหญิงต้ังครรภ์และ เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์และ หญิงมีครรภ์และ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 หญิงต้ังครรภ์และ
หญิงหลังคลอด หญิงหลังคลอดมีความรู้ หญิงหลังคลอด หลังคลอดมีความรู้

และได้แลกเปล่ียน ได้แลกเปล่ียน
ประสบการณ์ในการดูแล ประสบการณ์ในการ
และได้แลก ดูแลตนเอง

๑๙ ตรวจสอบคุณภาพน้ าประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้ 14 หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนตระหนัก
ตระหนักถึงอันตรายจาก ถึงอันตรายจากสาร
สารปนเป้ือนในน้ า ปนเป้ือนในน้ า
ประปา ประปา

๒๐ ส่งเสริมสุขภาพแรงงานนอกระบบ เพ่ือให้มีความรู้เร่ืองการ 14 หมู่บ้าน 10,000        10,000        10,000       10,000        10,000          ประชาชนได้เข้าถึง
ป้องกันตนเองเพ่ือสุขภาพดี สถานพยาบาลได้
ไม่เจ็บป่วยจากการท างาน อย่างท่ัวถึง

255,000
 หน้า 65

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
2.2 แผนงานสาธารณสุข

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๑ โครงการอบรมฟ้ืนฟูพัฒนาศักยภาพของ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ รพ.สต.เหมืองจ้ี 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนมีความ พัฒนาองค์ความรู้ กอง
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และทักษะท่ีจ าเป็นใน อสม. ต.เหมืองจ้ี พึงพอใจ และทักษะของ สาธารณสุข
(อสม.) การปฏิบัติงานของ ร้อยละ 80 อาสาสมัคร

อาสาสมัครสาธารณสุข สาธารณสุข

๒๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันอสม . เพ่ือเช่ือมความสามัคคี อสม. ต.เหมืองจ้ี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส่งเสริมสนับสนุน
แห่งชาติ ระหว่างอสม.และ อสม.

ตระหนักถึงความ
ร่วมมือในการท างาน
เป็นทีม

๒๓ โครงการออกก าลังกาย (คนไทยไร้พุง) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน 14 หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีสุขภาพดี
มีการออกก าลังกายและ
ดูแลสุขภาพท่ีถูกต้อง

24 โครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยใน เพ่ือให้ประชาชนมีความ ประชาชนในพ้ืนท่ี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมีความรู้
ชุมชน รู้พ้ืนฐานด้านยาปฏิชีวนะ ต าบลเหมืองจ้ี พ้ืนฐานด้านยา

และยาสเตียรอยด์ ปฏิชีวนะและยา
สเตียรอยด์

๒๕ การด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ เพ่ือสนับสนุนการด าเนิน พ้ืนท่ีต.เหมืองจ้ี 250,000      250,000      250,000     250,000      250,000        สนับสนุนการด าเนิน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ิน งานและบริหารจัดการ งานและบริหาร 
หรือพ้ืนท่ีของเทศบาลต าบลเหมืองจ้ี ระบบหลักประกันสุขภาพ จัดการระบบหลัก 

ในระดับท้องถ่ิน (สปสช.) ประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถ่ิน
(สปสช.)

340,000      
 หน้า 66

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ



   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
2.2 แผนงานสาธารณสุข

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๖ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย เพ่ือป้องกันและควบคุมโรค พ้ืนท่ีต.เหมืองจ้ี 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมีความ ป้องกันและควบคุม กอง
จากโรคพิษสุนัขบ้า พิษสุนัขบ้าฯ พึงพอใจ โรคพิษสุนัขบ้า สาธารณสุข

ร้อยละ 80

๒๗ 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 ป้องกันโรค

พิษสุนัขบ้าฯ

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

ราชด าริด้านสาธารณสุข 14 หมู่บ้าน

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

ต าบลเหมืองจ้ี

๓๐ โครงการเฝ้าระวังโรคติดต่อน าโดยแมลง เพ่ือป้องกันและควบคุมโรค พ้ืนท่ีต.เหมืองจ้ี 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ป้องกันและควบคุม
ท่ีน าโดยแมลง โรคท่ีน าโดยแมลง

870,000

เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI)วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ

 หน้า 67

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ



   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
2.2 แผนงานสาธารณสุข

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๑ โครงการเหมืองจ้ี Help Call 1. เป็นนวัตกรรม ประชาชนในต าบล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีความ ประชาชนได้รับ กอง
Center 2. การช่วยเหลือ เหมืองจ้ี พึงพอใจ การช่วยเหลือ สาธารณสุข

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

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

จากภาวะฉุกเฉิน

๓๓ โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือส่งเสริมความรู้ด้าน พนง.จนท.ท่ีปฏิบัติ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส่งเสริมความรู้
การแพทย์ฉุกเฉิน การแพทย์ฉุกเฉิน งานด้านการแพทย์ ด้านการแพทย์

ฉุกเฉิน ฉุกเฉิน

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

200,000

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

 หน้า 68

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
หน่วยงาน
รับผิดชอบ



   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
2.2 แผนงานสาธารณสุข

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๕ โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน 1. เพ่ือฟ้ืนฟู และเพ่ิม ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีความ ประชาชนได้รับ กอง
ตามหลักสูตรของสถาบันการแพทย์ ศักยภาพให้ผู้ปฏิบัติการ ต าบลเหมืองจ้ี พึงพอใจ การช่วยเหลือ สาธารณสุข
ฉุกเฉินหรืออ่ืน ๆ ฉุกเฉิน ร้อยละ 80 ด้วยความรวดเร็ว

2. เพ่ือการบริการท่ีมี และมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ

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

2,455,000 50,000

ตัวช้ีวัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับเป้าหมาย
งบประมาณ

 หน้า 69

ท่ี
หน่วยงาน
รับผิดชอบ



    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

2566 ๒๕๖๗ 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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 ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ กองสวัสดิการ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการพัฒนา กองสาธารณสุข
ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาสท่ีบ้าน ท้ัง ๑๔ หมู่บ้าน คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

3 สนับสนุนเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ เพ่ือส่งเสริมดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ กองสวัสดิการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาล ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง และบุคคลอ่ืนท่ีมี ได้รับการพัฒนา กองสาธารณสุข
ท้องถ่ิน ภาวะพ่ึงพิง คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ท้ัง ๑๔ หมู่บ้าน
๔ โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 กองสวัสดิการ

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ท้ัง ๑๔ หมู่บ้าน

๕ ติดตาม เย่ียมและฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วย เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองสวัสดิการ
ติดเตียง ผู้พิการ  ผู้สูงอายุและ ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ด้อยโอกาส ท้ัง ๑๔ หมู่บ้าน

๖ โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองสวัสดิการ
ต าบลเหมืองจ้ี (จัดกิจกรรม ผู้สูงอายุ ท้ัง ๑๔ หมู่บ้าน
ร.ร.ผู้สูงอายุ)

๗ โครงการส่งเสริมสุขภาพแบบครบวงจร เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองสวัสดิการ
ในกลุ่มผู้สูงวัย และส่งเสริมสุขภาพ ท้ัง ๑๔ หมู่บ้าน กองสาธารณสุข

ผู้สูงอายุ ร่วมกับรพ.สต.

420,000

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด (KPI)ท่ี เป้าหมาย
งบประมาณ

 หน้า 70

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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๘ โครงการจัดท าส่ิงอ านวยความสะดวก เพ่ือส่งเสริม พัฒนา ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีความ ได้ส่งเสริม พัฒนา กองสวัสดิการ
แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และคนทุกกลุ่มวัย คุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ และคนทุกกลุ่มวัย พึงพอใจ คุณภาพชีวิตผู้สูง กองช่าง

ผู้พิการและทุกกลุ่มวัย ในต าบลเหมืองจ้ี ร้อยละ 80 อายุ ผู้พิการ
และประชาชน

๙ โครงการส่งเสริมการยกระดับคุณภาพ เพ่ือส่งเสริม พัฒนา ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ กองสวัสดิการ
ชีวิตผู้ด้อยโอกาสในต าบลเหมืองจ้ี คุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส และผู้ด้อยโอกาส และผู้ด้อยโอกาส กองสาธารณสุข

ท้ัง ๑๔ หมู่บ้าน ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

๑๐ โครงการสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพ เพ่ือส่งเสริมศักยภาพ คนพิการและ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
ชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ คนพิการและ ผู้ดูแลคนพิการ

ผู้ดูแลคนพิการ ท้ัง ๑๔ หมู่บ้าน

๑๑ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง เพ่ือให้ประชาชนมี ประชาชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนในต าบล กองสวัสดิการ
เครือข่ายงานสวัสดิการสังคมต าบล สวัสดิการชุมชนท่ีดี ท้ัง ๑๔ หมู่บ้าน มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
เหมืองจ้ี

๑๒ โครงการฝึกอบรมอาชีพการท า เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพ ประชาชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ มีรายได้เพ่ิม ท้ัง ๑๔ หมู่บ้าน
เทศบาลต าบลเหมืองจ้ี

150,000

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)เป้าหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หน้า 71
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13 โครงการคัดเลือกปราชญ์ชาวบ้านท่ีท า เพ่ือคัดเลือก เสาะหาผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีความ ได้มีปราชญ์ชาวบ้าน กองสวัสดิการ
คุณประโยชน์ให้แก่ชุมชน ในสาขาวิชาด้านต่าง ๆ พึงพอใจ เพ่ือพัฒนาด้านต่างๆ กองการศึกษา

ท่ีท าคุณประโยชน์ให้แก่ ร้อยละ 80 ให้แก่ชุมชน
ชุมชนต าบลเหมืองจ้ี

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

มนุษย์ ชีวิตและการป้องกัน
อาชญากรรม

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

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

17 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

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

120,000

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงการ เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI)วัตถุประสงค์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หน้า 72
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๑๙ 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

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

๒๑ โครงการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา เพ่ือพัฒนาศักยภาพเด็ก เด็กและเยาวชนใน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กและเยาวชน กองสวัสดิการ
ศักยภาพรอบด้าน (องค์รวม) ของเด็ก และเยาวชน ต าบลเหมืองจ้ี มีศักยภาพท่ีดี
เยาวชนต าบลเหมืองจ้ี

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

๒๓ สร้างงานให้เด็กและเยาวชนในช่วงปิด ส่งเสริมให้เด็กมีงานท า เด็กและเยาวชนใน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส่งเสริมการใช้เวลา กองสวัสดิการ
ภาคเรียน ใช้เวลาว่างให้เกิด ต าบลเหมืองจ้ี ว่างให้เกิดประโยชน์ กองการศึกษา

ประโยชน์

๒๔ อบรมให้ความรู้ในหญิงต้ังครรภ์และ เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์และ หญิงมีครรภ์และ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 หญิงต้ังครรภ์และ กองสวัสดิการ
หญิงหลังคลอด หญิงหลังคลอดมีความรู้ หญิงหลังคลอด หลังคลอดมีความรู้ กองสาธารณสุข

และได้แลกเปล่ียน ได้แลกเปล่ียน กองการศึกษา
ประสบการณ์ในการดูแล ประสบการณ์ในการ
ตนเองให้มีสุขภาพดี ดูแลตนเอง

270,000

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หน้า 73
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๒๕ ส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็ก 0 - 6 ปี เพ่ือส่งเสริมภาวะโภชนา เด็ก 0 - 5 ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีความ เด็ก 0-5 ปี กองสวัสดิการ
การเด็ก 0 - 5 ปี มีสุขภาพ พึงพอใจ มีสุขภาพ กองสาธารณสุข
สมบูรณ์ ร้อยละ 80 แข็งแรงสมบูรณ์ กองการศึกษา

๒๖ อบรมให้ความรู้และตรวจสุขภาพ เพ่ือส่งเสริมและให้ความรู้ ผู้สูงอายุ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส่งเสริมและให้ความ
ประจ าปีแก่ผู้สูงอายุ ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ  14 หมู่บ้าน รู้ด้านสุขภาพของ

ผู้สูงอายุ

๒๗ โครงการส่งเสริมการศึกษาดูงาน เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์ ราษฎร 14 หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส่งเสริมประสบการณ์ กองสวัสดิการ
นอกสถานท่ีของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ของประชาชนทุกกลุ่มวัย ของประชาชน

๒๘ โครงการช่วยเหลือประชาชน เพ่ือป้องกัน ช่วยเหลือ ประชาชน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ผู้ประสบภัยได้รับ
ตามอ านาจหน้าท่ี, ระเบียบฯ  ฟ้ืนฟู ผู้ประสบปัญญา 14 หมู่บ้าน ความช่วยเหลือ
และหนังสือส่ังการ ภัยพิบัติ ในชุมชน

๒๙ โครงการสร้างเยาวชนต้นแบบ เพ่ือรักษ์ส่ิงแวดล้อม ประชาชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เกิดต้นแบบเยาวชน
รักท้องถ่ิน รักษ์ส่ิงแวดล้อม และลดรายจ่ายค่าต้นทุน 14 หมู่บ้าน ด้านส่ิงแวดล้อม

การผลิต เพ่ิมรายได้เฉล่ีย

1,650,000 690,000

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หน้า 74



2566 ๒๕๖๗ 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

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 ป้องกันและแก้ไข
ยาเสพติด ยาเสพติด ปัญหายาเสพติด

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

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

 หน้า 75



แบบ ผ. ๐2
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท .ในเขตจังหวัดท่ี 4 เมืองแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

3.1 แผนงานการศึกษา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

ผู้บริหารในต าบล

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

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

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

ทต.เหมืองจ้ี เหมืองจ้ี ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ

๕ จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ในต าบล เพ่ือไว้ส าหรับศึกษา ท้ัง ๑๔ หมู่บ้าน 200,000       200,000     200,000     200,000        200,000      มีสถานท่ีไว้ส าหรับ
เหมืองจ้ี หาความรู้เพ่ิมเติม ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม

๖ ก่อสร้าง/ปรับปรุงศพด.ในต าบล เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อสร้าง/ปรับปรุง 200,000       200,000     200,000     200,000        200,000      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เหมืองจ้ีพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ มีสถานท่ีท่ีได้มาตรฐาน ศพด.ในเขตความ มีสถานท่ีท่ีได้มาตรฐาน

รับผิดชอบ
ในต าบลเหมืองจ้ี

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

805,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน้า 76

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เมืองแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต



   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
3.1 แผนงานการศึกษา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๘ โครงการสานสัมพันธ์บ้านกับ เพ่ือประสานความสัมพันธ์ ศพด. ท้ัง 3 ศูนย์ 20,000      20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีความ ได้ประสานความสัมพันธ์ กองการศึกษา
โรงเรียน 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 ได้พัฒนาเด็กเล็กใน
ท้ัง 3 ศูนย์ มีประสบการณ์ ศพด.ท้ัง 3 ศูนย์ ให้มี
กับกิจกรรมในสังคม พัฒนาการท่ีเหมาะสม

ตามวัย

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

๑๒ โครงการพัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือจัดหาส่ือการเรียนการ นักเรียน นักศึกษา ใน 30,000      30,000    30,000    30,000       30,000      มีส่ือการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรปฐมวัย 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/ เรียนการสอนและส่งเสริม การเรียนการสอนและ
เคร่ืองเล่นสนาม พัฒนาการเด็ก ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

250,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน้า 77

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI)



   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
3.1 แผนงานการศึกษา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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 เผยแพร่ผลงานและ
ผลงานด้านการศึกษา และความก้าวหน้าของ ความก้าวหน้าของ

การจัดการศึกษา การจัดการศึกษา

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

905,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI)

หน้า 78



   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
3.1 แผนงานการศึกษา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ 5 โรงเรียน 3 ศพด. 650,000 650,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ส่งเสริมการบริหาร
สถานศึกษา บริหารจัดการของสถาน จัดการของสถาน

ศึกษา ศึกษา

825,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน้า 79

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI)



   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
3.1 แผนงานการศึกษา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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 าบลเหมืองจ้ี 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ

และต าบลใกล้เคียง

31 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ เพ่ือเด็กนักเรียนโรงเรียน โรงเรียนสพฐ. 1,400,000    1,400,000  1,500,000  1,500,000     1,500,000    เด็กนักเรียนโรงเรียน
บริหารสถานศึกษาเป็นค่าอาหาร สพฐ. ในเขตเทศบาลต าบล ในเขตเทศบาลต าบล สพฐ. ในต าบลเหมืองจ้ี
กลางวันของเด็กนักเรียนโรงเรียน เหมืองจ้ีได้มีอาหาร เหมืองจ้ี ได้มีอาหารกลางวัน
สพฐ. ในเขตเทศบาลต าบลเหมืองจ้ี กลางวัน

5,385,000 2,600,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน้า 80



   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการจัดส่งนักกีฬาสูงอายุ เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม ผู้สูงอายุท้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีความ สร้างเสริมสุขภาพ กองสวัสดิการ
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภท ส่งเสริมสุขภาพและกีฬา  14 หมู่บ้าน พึงพอใจ ประชาชน และส่งเสริม
ต่าง ๆ ผู้สูงอายุ ร้อยละ 80 การออกก าลังกายอย่าง
 ท่ัวถึง

๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการออกก าลัง เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม ราษฎร 14 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
กายทุกประเภท ส่งเสริมสุขภาพและกีฬา

แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย
๓ โครงการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพด้วย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

การออกก าลังกาย

๔ โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา/ 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000
เคร่ืองออกก าลังกาย ในศูนย์สุขภาพ
ชุมชน (ศพอส)

260,000

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน้า 81

ท่ี โครงการ
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ



   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

 และละงานรัฐพิธี

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

๓ จัดซ้ือเคร่ืองดนตรีไทย/ส่งเสริม ประชาชนในต าบล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
อนุรักษ์ดนตรีไทย 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 โครงการปฏิบัติธรรมเข้ากรรม 20,000         20,000       20,000       20,000          20,000         
ของวัดในต าบลเหมืองจ้ี

900,000       
หน้า 82

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI)วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๘ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และ เพ่ือแสดงออกถึงความ ผู้บริหาร/สท. /พนง. 100,000       100,000     100,000     100,000        100,000      ประชาชนมีความ ได้แสดงออกถึงความ กองการศึกษา
ส่งเสริมหรือสนับสนุนโครงการ จงรักภักดีต่อสถาบัน นร. 5 โรงและ พึงพอใจ จงรักภักดีต่อสถาบัน ส านักปลัด
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริของ พระมหากษัตริย์ ประชาชนในต าบล ร้อยละ 80 พระมหากษัตริย์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เหมืองจ้ี
ภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระ
บรมราชินีนาถและสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร

๙ โครงการจัดหาส่ือการเรียนการสอน เพ่ือให้เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนใน 20,000         20,000       20,000       20,000          20,000         เด็กและเยาวชนได้พัฒนา กองการศึกษา
เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม ได้รักษาวัฒนธรรม ประเพณี ต าบลเหมืองจ้ี วัฒนธรรม ประเพณี
ประเพณี และจริยธรรมให้กับเด็ก และจริยธรรม และจริยธรรม
และเยาวชน

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

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

๑๒ โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ เด็ก เยาวชน และ 20,000         20,000       20,000       20,000          20,000         สร้างภูมิคุ้มกันของ
ในมิติวัฒนธรรม การด าเนินงานสร้างภูมิ ประชาชน สังคมในมิติวัฒนธรรม

คุ้มกันของสังคมในมิติ
วัฒนธรรม

180,000       

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน้า 83

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ



   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

ร้อยละ 80 และพัฒนา

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

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

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
๑๖ โครงการอบรมพัฒนาสืบสาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

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 โครงการฝึกศึกษาและอบรม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
ให้ความรู้ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน

20 โครงการฝึกศึกษาและอบรม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
ให้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
การแกะสลักเทียน

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

596,000
หน้า 84

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI)



   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

๒๔ โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม ราษฎร 14 หมู่บ้าน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
เยาวชนต าบลเหมืองจ้ี ทุกภาคส่วนในการออก โรงเรียน 5 พนง., ทุกภาคส่วนในการออก

ก าลังกายเพ่ือสุขภาพ จนท.ทต.เหมืองจ้ี ก าลังกายเพ่ือสุขภาพ
๒๕ ส่งเสริมการจัดกีฬาพิทักษ์ ครุ  อสม.ท้ัง 2 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

จตุรมิตรสัมพันธ์ สภ.เหมืองจ้ี

๒๖ สนับสนุนตามโครงการกีฬาเทศบาล ราษฎร 14 หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
โรงเรียน 5 พนง.,
จนท.ทต.เหมืองจ้ี

๒๗ โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม อสม.ท้ัง 2 แห่ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
การแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ สภ.เหมืองจ้ี

๒๘ ส่งเสริมและสนับสนุนการออกก าลัง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
กายทุกประเภท

๒๙ โครงการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพด้วย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
การออกก าลังกาย

710,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน้า 85

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI)



   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๐ จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา/เคร่ืองออก เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม ราษฎร 14 หมู่บ้าน 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ประชาชนมีความ ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วม กองการศึกษา
ก าลังกาย ทุกภาคส่วนในการออก โรงเรียน 5 พนง., พึงพอใจ ทุกภาคส่วนในการออก

ก าลังกายเพ่ือสุขภาพ จนท.ทต.เหมืองจ้ี ร้อยละ 80 ก าลังกายเพ่ือสุขภาพ
 อสม.ท้ัง 2 แห่ง

สภ.เหมืองจ้ี

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

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

๓๓ เคร่ืองออกก าลังกาย เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ ประชาชนท่ัวไป 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชนมีสุขภาพ
บ้านเหมืองจ้ีหลวง หมู่ท่ี 1 ประชาชน แข็งแรงสมบูรณ์

๓๔ เคร่ืองออกก าลังกายภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้ออก เคร่ืองออกก าลังกาย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
ก าลัง และใช้เวลาว่าง หมู่ท่ี ๒
ให้เป็นประโยชน์ บ้านกู่เส้า

3,086,000 700,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน้า 86

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท .ในเขตจังหวัดท่ี  2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และส่ิงแวดล้อมท่ีดี 
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา 1. เพ่ือให้ประชาชนมี ระบบไฟฟ้าสาธารณะ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
ป่าซาง จังหวัดล าพูน ในการขยายเขต ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง พร้อมโคมไฟส่องสว่าง พึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน
ไฟฟ้า ภายในต าบลเหมืองจ้ี 2. เพ่ือป้องกันปัญหา หมู่ท่ี 1, 2, 3, 4, 5, 6, ร้อยละ 80
อ าเภอเมืองล าพูน อาชญากรรม 7, 8, 9, 10, 11, 

(อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน 12, 13 และ 14
ภูมิภาคจังหวัดล าพูน)

2 ขยายเขตไฟฟ้าและไฟสาธารณะภายใน ระบบไฟฟ้าสาธารณะ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
หมู่บ้านเหมืองจ้ีหลวง หมู่ 1 หมู่ 1 บ้านเหมืองจ้ีหลวง

3 ขยายเขตไฟฟ้าสายตะวันตกบ้าน ขยายเขตไฟฟ้า 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
หมู่บ้านกู่เส้า หมู่ท่ี 2 บ้านกู่เส้า หมู่ 2

๔ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน ๔ สาย หมู่ท่ี ๒ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
 - สายทุ่งห้วยต้ังแต่สวนพุทธธรรม บ้านกู่เส้า
 - สายกู่เส้า-หนองจาง
 - สายบ้านกอลุง
 - สายซอย ๑

5 ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรสายหมู่ 2 ขยายเขตไฟฟ้า 1 สาย 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
เช่ือมหมู่ 11, หมู่ 8 เช่ือม หมู่ท่ี 2 บ้านกู่เส้า
ซอยป่าช้าเก่าบ้านหนองจาง

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

2,100,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และส่ิงแวดล้อมท่ีดี

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน้า 87



    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 ขยายเขตไฟฟ้า (ไฟก่ิง) สาธารณะ 1. เพ่ือให้ประชาชนมี ไฟฟ้า 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
ซอย หมู่ท่ี 5 บ้านไร่อ้อย  เช่ือม ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง บ้านห้วยส้ม หมู่ท่ี 5 พึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน
กับ หมู่ท่ี 7 บ้านฝ่ังหม่ิน 2. เพ่ือป้องกันปัญหา ร้อยละ 80

อาชญากรรม
8 ขยายเขตไฟฟ้า (ไฟก่ิง) สาธารณะ (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ไฟฟ้า 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000

ซอย 3 บ้านไร่อ้อย ภูมิภาคจังหวัดล าพูน) บ้านห้วยส้ม หมู่ท่ี 5

๙ ขยายเขตไฟฟ้า (ไฟก่ิง) สาธารณะ บ้านไร่อ้อย หมู่ท่ี 5 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
ซอย 1 บ้านห้วยส้ม หมู่ท่ี 5

10 ขยายไฟฟ้าพร้อมไฟสาธารณะ สายข้าง ไฟฟ้าสาธารณะ 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
ล าเหมืองดอยแต เช่ือม เขต 3 - 4 บ้านป่าตึง หมู่ 6
บ้านป่าตึง หมู่ 6

11 ขยายไฟฟ้าพร้อมไฟสาธารณะสาย ไฟฟ้าสาธารณะ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
เขต 1 เช่ือมปากทางหลวงแผ่นดิน บ้านป่าตึง หมู่ 6
เลขท่ี 116 สายเล่ียงเมือง 
ป่าซาง-ล าพูน บ้านป่าตึง หมู่ 6

๑๒ ขยายเขตไฟฟ้าสายเลียบล าเหมือง บ้านฝ่ังหม่ิน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
ดอยคร่ัง (สายเหนือ) หมู่ท่ี ๗

13 ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรซอย ไฟฟ้า 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
น้ าแม่ทา บ้านหมูเป้ิง หมู่ 9 บ้านหมูเป้ิง หมู่ 9

2,150,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน้า 88



    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรบริเวณ 1. เพ่ือให้ประชาชนมี ไฟฟ้า 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
บ้านนายหม่ืน (บ้านเลขท่ี 39-49) ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง บ้านหมูเป้ิง หมู่ 9 พึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน
บ้านหมูเป้ิง หมู่ 9 2. เพ่ือป้องกันปัญหา ร้อยละ 80

อาชญากรรม
15 ขยายเขตไฟฟ้าถนนเลียบล าน้ าทา (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ไฟฟ้า 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000

(เช่ือม หมู่ 5, 7 และ 9) บ้านหมูเป้ิง ภูมิภาคจังหวัดล าพูน) บ้านหมูเป้ิง หมู่ 9

๑๖ ขยายเขตไฟฟ้าสายท่าจักร -แม่ทาต้ังแต่ บ้านหมูเป้ิง 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
บ้านเลขท่ี ๑๑๔ (บ้านบน) หมู่ท่ี ๙

๑๗ ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟสาธารณะ บ้านหมูเป้ิง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
ซอยป่าช้าบ้านหมูเป้ิง หมู่ 9 หมู่ท่ี ๙

๑๘ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย ๒ บ้านหมูเป้ิง 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
หมู่ท่ี ๙

๑๙ ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟสาธารณะ บ้านหมูเป้ิง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
ซอย 14 บ้านหมูเป้ิง หมู่ 9 หมู่ท่ี ๙

20 ขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรสายล าเหมือง ขยายเขตไฟฟ้า 1 สาย 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
กลาง เหมืองจ้ีหลวง-ป่าตัน หมู่ท่ี 10 บ้านป่าตัน

21 ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน ขยายเขตไฟฟ้า 1 สาย 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
บ้านป่าตอง-หนองจาง

หมู่ท่ี 11 

๒๒ ขยายเขตไฟฟ้าอ่างห้วยน้ าดิบ บ้านเชตวัน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
หมู่ท่ี ๑๒

3,200,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน้า 89



    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๓ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 1. เพ่ือให้ประชาชนมี บ้านเชตวัน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง หมู่ท่ี ๑๒ พึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน

2. เพ่ือป้องกันปัญหา ร้อยละ 80
๒๔ ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟสาธารณะ อาชญากรรม บ้านเชตวัน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

ซอย 1/1 บ้านเชตวัน หมู่ท่ี 12 (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน หมู่ท่ี ๑๒
ภูมิภาคจังหวัดล าพูน)

25 ขยายเขตไฟฟ้า (บ้านเลขท่ี 70 ถึง ไฟฟ้า 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
นาทราย) บ้านป่าตองหลวง หมู่ท่ี 13 บ้านป่าตองหลวง หมู่ 13

๒๖ ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดต้ังไฟก่ิง ขยายไฟฟ้า 350,000 350,000 100,000 100,000 100,000
ถนนสายเลียบล าน้ าทา บ้านป่าห้า หมู่ท่ี 14
บ้านป่าห้า หมู่ท่ี 14

27 ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดต้ังไฟก่ิง สาย ไฟฟ้า 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
รพ.สต. ถึง ถนนซุปเปอร์ บ้านป่าห้า หมู่ท่ี 14
บ้านป่าห้า หมู่ท่ี 14

28 ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดต้ังไฟก่ิง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
สายทางเลียบล าน้ าทา บ้านป่าห้า บ้านป่าห้า หมู่ท่ี 14
หมู่ 14

29 ขยายเขตไฟฟ้า (ไฟก่ิง) สายข้างศูนย์ ไฟก่ิง 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเหมืองจ้ี บ้านป่าห้า หมู่ท่ี 14
บ้านป่าห้า หมู่ท่ี 14

30 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ท้ัง ๑๔ หมู่บ้าน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ/เกษตร ในพ้ืนท่ีต าบลเหมืองจ้ี

3,200,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน้า 90



    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๑ ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 1. เพ่ือให้ประชาชนมี หมู่ท่ี 1 ถึง หมู่ท่ี 10 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
สายล าเหมืองกลาง เหมืองจ้ีหลวง -ป่าตัน ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง พึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน

2. เพ่ือป้องกันปัญหา ร้อยละ 80
อาชญากรรม
(อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดล าพูน)

32 ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดต้ังไฟสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ไฟฟ้าพร้อมไฟสาธารณะ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
บ้านเหล่า ซอย 2 ใช้อย่างท่ัวถึง บ้านฝ่ังหม่ิน หมู่ 7

(อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
33 ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดต้ังไฟสาธารณะ ภูมิภาคจังหวัดล าพูน) 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000

ซอยข้างวัดพระธาตุดอยแต

11,700,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน้า 91



    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 ๒๕๖๗ 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างสะพานสายตลาดเหมืองจ้ีหลวง เพ่ือการสัญจรคมนาคม สะพาน  1 แห่ง 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
หลังโรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจ้ี ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ หมู่ 1 บ้านเหมืองจ้ีหลวง ความพึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน

ทรัพย์สิน ร้อยละ 80
2 ก่อสร้างถนนคสล.เลียบตล่ิงล าเหมือง ถนนคสล. 1 สาย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

แป้นหลังตลาดชุมชนบ้านเหมืองจ้ีหลวง บ้านเหมืองจ้ีหลวง
พร้อมราวกันตก หมู่ท่ี 1

3 ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์บ้านเหล่า เพ่ือบริการประชาชน หมู่ท่ี 1 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
ในการด าเนินกิจกรรม บ้านเหมืองจ้ีหลวง
ต่าง ๆ 

๔ ขยายเขตท่อส่งน้ าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ ท่อส่งน้ า ๑ สาย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
ภายในหมู่บ้านหมืองจ้ีหลวง ส าหรับการเกษตร บ้านเหมืองจ้ีหลวง

หมู่ท่ี 1

๕ ปรับปรุงตล่ิงล าเหมืองหลังโรงเรียน เพ่ือป้องกันตล่ิงพัง ตล่ิงล าเหมือง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
ชุมชน บ้านหมืองจ้ีหลวง หมู่ท่ี 1 บ้านเหมืองจ้ีหลวง
(ล าเหมืองแป้น) หมู่ท่ี 1

๖ ท่อส่งน้ าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ ท่อส่งน้ า ๑ สาย 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
สายเหมืองจ้ีหลวง-หนองจาง ส าหรับการเกษตร บ้านเหมืองจ้ีหลวง

หมู่ท่ี 1
7 ก่อสร้างถนนลาดยางสายเหมืองจ้ี -ป่าตัน เพ่ือการสัญจรคมนาคม ถนน  1 แห่ง 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000

บ้านเหมืองจ้ีหลวง หมู่ 1 ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ หมู่ 1 บ้านเหมืองจ้ีหลวง
ทรัพย์สิน

2,550,000

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน้า 92

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI)



    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 ๒๕๖๗ 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 เพ่ือการสัญจรคมนาคม ถนนคสล. 1 สาย 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
เช่ือมหมู่ท่ี 10 ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ หมู่ 1 บ้านเหมืองจ้ีหลวง ความพึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน

ทรัพย์สิน ร้อยละ 80

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

หมู่ท่ี 1

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

หมู่ท่ี 1
11 ก่อสร้างถนนแอสฟัสติก ถนนแอสฟัสติก 1 สาย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

สายเหมืองจ้ีหลวง-บ้านเหล่า หมู่ท่ี 1

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคสล. 1 สาย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
สายอู่วิโรจน์ยนต์ - หมู่ 8 หมู่ท่ี 1

13 ก่อสร้างถนนคสล./แอสฟัสติก ซอย 4 ถนน 1 สาย 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
หมู่ 1 บ้านเหมืองจ้ีหลวง

๑๔ ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าในการขยายเขต เพ่ือประชาชนได้มี หมู่ท่ี 1 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
ไฟฟ้า ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง บ้านเหมืองจ้ีหลวง

15 ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด เพ่ือป้องกันบรรเทา รางระบายน้ า 1 แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
บ้านเหล่า สาธารณภัย และเพ่ือ หมู่ 1 บ้านเหมืองจ้ีหลวง

การเกษตร

2,900,000

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน้า 93

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ



    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 ๒๕๖๗ 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๖ ก่อสร้างสะพานข้ามล าเหมืองแป้น เพ่ือการสัญจรคมนาคม สะพาน 1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
หลังโรงเรียนชุมชนเหมืองจ้ี ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ หมู่ท่ี 1 ความพึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน

ทรัพย์สิน ร้อยละ 80
17 ก่อสร้างรางระบายน้ า ซอย 8 รางระบายน้ า 1 แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

หมู่ 1 บ้านเหมืองจ้ีหลวง

๑๘ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใช้ในกิจกรรม ลานคสล. ๑ แห่ง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
อเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน สาธารณะ หมู่ท่ี 1
เหมืองจ้ีหลวง 

19 จัดซ้ือท่ีดินเพ่ือท าโครงการ/กิจกรรม เพ่ือท าโครงการ/กิจกรรม ท่ีดิน 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
ของหมู่บ้านหมืองจ้ีหลวง หมู่ 1 ของหมู่บ้าน บ้านเหมืองจ้ีหลวง หมู่ 1

20 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ืออุปโภคและบริโภค เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า ระบบประปา 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
พร้อมขยายเขตไฟฟ้าและวางท่อส่งน้ า ส าหรับอุปโภคบริโภค บ้านเหมืองจ้ีหลวง หมู่ 1
บ้านเหมืองจ้ีหลวง หมู่ 1 และใช้ท าการเกษตร

21 ติดต้ังระบบพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
ประปาประจ าหมู่บ้านเหมืองจ้ีหลวง หมู่ 1 บ้านเหมืองจ้ีหลวง
หมู่ 1

22 เปล่ียนระบบเมรุประจ าหมู่บ้านจากแบบ เพ่ือเป็นการลดมลพิษ ระบบเมรุไฟฟ้าและน้ ามัน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
เผาถ่านเป็นระบบไฟฟ้าและน้ ามัน ให้แก่ส่ิงแวดล้อม หมู่ 1 บ้านเหมืองจ้ีหลวง

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพ่ือการสัญจรคมนาคม ถนนคสล. 1 สาย 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
ข้างป่าช้าบ้านเหมืองจ้ีหลวง หมู่ 1 ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ บ้านเหมืองจ้ีหลวง

ทรัพย์สิน หมู่ท่ี 1

3,000,000

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ



    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 ๒๕๖๗ 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24 ปรับปรุงระบบประปาและท่อส่งน้ า เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า ระบบประปา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
บ้านเหมืองจ้ีหลวง หมู่ 1 ส าหรับอุปโภคบริโภค บ้านเหมืองจ้ีหลวง หมู่ 1 ความพึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน

และใช้ท าการเกษตร ร้อยละ 80

๒๕ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านเหล่าใต้ เพ่ือให้ประชาชนมีสถาน ศาลาอเนกประสงค์ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
บ้านเหมืองจ้ีหลวง หมู่ 1 ท่ีใช้ท ากิจกรรมร่วมกัน หมู่ 1 บ้านเหมืองจ้ีหลวง

๒๖ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณป่าช้า ศาลาอเนกประสงค์ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
บ้านเหมืองจ้ีหลวง หมู่ 1 หมู่ 1 บ้านเหมืองจ้ีหลวง

27 ติดต้ังกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน เพ่ือป้องกันบรรเทา กล้องวงจรปิด 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
บ้านเหมืองจ้ีหลวง หมู่ 1 อาชญากรรม หมู่ 1 บ้านเหมืองจ้ีหลวง

28 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพ่ือการสัญจรคมนาคม ถนนคสล. 1 สาย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
ซอยประปาบ้านเหล่าใต้ หมู่ 1 ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ บ้านเหมืองจ้ีหลวง หมู่ 1

ทรัพย์สิน
29 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ถนนคสล. 1 สาย 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

น้ าเหมืองกลาง บ้านเหมืองจ้ีหลวง บ้านเหมืองจ้ีหลวง หมู่ 1
หมู่ 1

30 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคสล. 1 สาย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
ซอยบ้านลุงวาส ปันน้อย บ้านเหล่าเหนือ บ้านเหมืองจ้ีหลวง
หมู่ 1 บ้านเหมืองจ้ีหลวง หมู่ท่ี 1

31 เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน ถนน 1 สาย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
ซอย 7 บ้านเหมืองจ้ีหลวง หมู่ 1 บ้านเหมืองจ้ีหลวง หมู่ 1

2,750,000

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน้า 94

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
หน่วยงาน
รับผิดชอบ



    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 ๒๕๖๗ 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

32 ก่อสร้างรางระบายน้ าต้ังแต่บ้าน เพ่ือการสัญจรคมนาคม รางระบายน้ า 1 แห่ง 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
นางบังอร ค าลือ ถึง บ้านน .ส.ประภา  ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ หมู่ท่ี 2 บ้านกู่เส้า ความพึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน
พรมแก้ว ปากรางกว้าง 0.50 เมตร ทรัพย์สิน ร้อยละ 80
ยาว 390 เมตร พร้อมฝาปิด

33 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
เลียบฝายน้ าล้น บ้านกู่เส้า หมู่ท่ี 2 บ้านกู่เส้า หมู่ 2

๓๔ ก่อสร้างโดมบ้านกู่เส้า หมู่ท่ี 2 เพ่ือให้ประชาชนมีสถาน โดม 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
ท่ีใช้ท ากิจกรรมร่วมกัน หมู่ท่ี 2

๓๕ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ศาลาอเนกประสงค์ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
บ้านกู่เส้า หมู่ท่ี 2 หมู่ท่ี 2

36 จัดซ้ือท่ีดินเพ่ือท าโครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้ประชาชนมีสถาน ท่ีดิน 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
ของหมู่บ้าน บ้านกู่เส้า หมู่ท่ี 2 ท่ีใช้ท ากิจกรรมร่วมกัน หมู่ท่ี 2

๓๗ ปรับปรุงระบบเสียงตามสายประจ า เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ระบบเสียงตามสาย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
หมู่บ้าน ข้อมูลข่าวสารท่ีชัดเจน บ้านกู่เส้า หมู่ 2

และมีประสิทธิภาพ

38 ก่อสร้างถนนคสล.บ้านกู่เส้า-บ้านกอลุง เพ่ือการสัญจรคมนาคม ถนนคสล. 1 สาย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
เช่ือมต าบลหนองหนาม ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ บ้านกู่เส้า หมู่ท่ี 2

ทรัพย์สิน

3,150,000

เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI)

หน้า 95

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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๓๙ ก่อสร้างถนนแอสฟัสติกสายกู่เส้า - เพ่ือการสัญจรคมนาคม ถนนแอสฟัสติก 1 สาย ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
เหมืองจ้ีหลวง ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ หมู่ท่ี ๒ ความพึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน

ทรัพย์สิน ร้อยละ 80
40 ก่อสร้างถนนคสล.ซอย 1 ถนน 1 สาย 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

หมู่ท่ี 2 บ้านกู่เส้า

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

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

43 ก่อสร้างรางระบายน้ าสายหน้าบ้าน รางระบายน้ า 1 แห่ง 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
ก านันต าบลเหมืองจ้ีถึงบ้านนางอนงค์  หมู่ท่ี 2 บ้านกู่เส้า
พีระศักด์ิ

44 ปรับปรุงบ่อเกษตรพร้อมอุปกรณ์ เพ่ือป้องกันบรรเทา บ่อเกษตรพร้อมอุกรณ์ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
สาธารณภัย และเพ่ือ บ้านกู่เส้า หมู่ 2
การเกษตร

๔๕ บดอัดถนนลูกรังสายทางบ้าน เพ่ือการสัญจรคมนาคม ถนนลูกรัง ๑ สาย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
นายคมสันต์ เนตรแสนศรี ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ บ้านกู่เส้า หมู่ 2

ทรัพย์สิน

46 ขุดลอกล าเหมืองแม่เจ้าเฝือ เพ่ือป้องกันบรรเทา ขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
และล าเหมืองกอง สาธารณภัย และเพ่ือ หมู่ท่ี 2 บ้านกู่เส้า

การเกษตร

5,900,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน้า 97
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๔๗ โครงการเทลานกีฬาต้านยาเสพติด เพ่ือให้ประชาชนได้มี หมู่ท่ี ๒ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
บ้านกู่เส้า สถานท่ีเหมาะสม บ้านกู่เส้า ความพึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน

ส าหรับออก าลังกาย ร้อยละ 80

48 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาประจ า เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า ระบบประปา 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
หมู่บ้านกู่เส้า หมู่ท่ี 2 ส าหรับอุปโภคบริโภค บ้านกู่เส้า หมู่ 2

และใช้ท าการเกษตร

๔๙ ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (บ่อบาดาล) เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า ประปราแบบบาดาล 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
บ้านกู่เส้า หมู่ 2 ใช้ท าการเกษตร บ้านกู่เส้า หมู่ 2

50 ก่อสร้างถนนทางไปสุสานบ้านกู่เส้า เพ่ือการสัญจรคมนาคม ถนน 1 สาย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ หมู่ท่ี 2 บ้านกู่เส้า
ทรัพย์สิน

๕๑ ติดต้ังระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือประหยัดพลังงาน พลังงานแสงอาทิตย์ 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
(โซล่าเซลล์) กับระบบประปาหมู่บ้าน ไฟฟ้า ลดค่าใช้จ่าย หมู่ท่ี ๒

ของหมู่บ้าน บ้านกู่เส้า

1,700,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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๕๒ วางท่อเมนจ่ายน้ าประปาหมู่บ้าน ประชาชนมีน้ าอุปโภค ท่อเมนจ่ายน้ าประปา 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
พร้อมอุปกรณ์ บริโภคอย่างท่ัวถึง หมู่ท่ี 3 บ้านปงชัย ความพึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน

ร้อยละ 80
53 ก่อสร้างถนนแอสฟัสติกสายหน้าวัดปงชัย เพ่ือให้ประชาชนได้ ถนนแอสฟัสติก 1 สาย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

บ้านปงชัย หมู่ท่ี 3 ได้สัญจรด้วยความสะดวก บ้านปงชัย
ปลอดภัย หมู่ท่ี 3

54 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนแอสฟัสติก 1 สาย 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
ซอย 8 กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร บ้านปงชัย

55 ก่อสร้างศาลาโดมบริเวณป่าช้า เพ่ือให้ประชาชนมีสถาน ศาลาโดม 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
บ้านปงชัย หมู่ท่ี 3 ท่ีใช้ท ากิจกรรมร่วมกัน บ้านปงชัย หมู่ท่ี 3

56 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมต่อจากจุดเดิม เพ่ือป้องกันน้ าท่วม และ ท่อลอดเหล่ียม 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
(เส้ือบ้าน) บ้านปงชัย หมู่ท่ี 3 อุทกภัย บ้านปงชัย หมู่ท่ี 3

๕๗ ก่อสร้างถนนแอสฟัสติกสาย เพ่ือให้ประชาชนได้ ถนนแอสฟัสติก 1 สาย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
ปงชัย-เหมืองจ้ีใหม่ ได้สัญจรด้วยความสะดวก บ้านปงชัย

ปลอดภัย หมู่ท่ี 3, ๘

๕๘ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ระบบเสียงตามสาย 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
ภายในหมู่บ้าน (5 จุด) บ้านปงชัย ข้อมูล ข่าวสาร ได้อย่าง บ้านปงชัย หมู่ท่ี 3
หมู่ท่ี 3 ท่ัวถึงและชัดเจน

2,600,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน้า 99
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

59 ก่อสร้างพนัง/ท านบก้ันน้ าล าน้ าทา เพ่ือป้องกันบรรเทา หมู่ท่ี 3 บ้านปงชัย 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
สาธารณภัย และเพ่ือ ความพึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน
การเกษตร ร้อยละ 80

60 ติดต้ังกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน เพ่ือป้องกันบรรเทา หมู่ท่ี 3 บ้านปงชัย 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
อาชญากรรม

700,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน้า 100
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๖๑ จัดซ้ือท่ีดินเพ่ือท าโครงการ/กิจกรรม เพ่ือท าโครงการ/กิจกรรม ท่ีดิน 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
ของหมู่บ้านฝายแป้น หมู่ 4 ของหมู่บ้าน บ้านฝายแป้น หมู่ 4 ความพึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน

ร้อยละ 80

62 โรงสูบน้ าเพ่ือการเกษตรด้วยระบบไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ ระบบสูบน้ า 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
ล าน้ าทา บ้านฝายแป้น หมู่ 4 ในการเกษตร บ้านฝายแป้น หมู่ 4

63 ถนนสายบ้านบวกมะกังเช่ือมบ้าน เพ่ือการสัญจรคมนาคม ถนน 1 เส้น 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
ป่าตองหมู่ 11 บ้านฝายแป้น หมู่ 4 ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ บ้านฝายแป้น หมู่ 4

ทรัพย์สิน

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

65 ก่อสร้างถนนแอสฟัสติกสายบ้านฝายแป้น เพ่ือการสัญจรคมนาคม ถนนแอสฟัสติก 1 สาย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
ซอยศาลาอเนกประสงค์ถึงศูนย์อปพร .ทต. ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ บ้านฝายแป้น
เหมืองจ้ี ทรัพย์สิน หมู่ท่ี 4

66 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน เพ่ือการสัญจรคมนาคม ถนนภายในหมู่บ้าน 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
บ้านฝายแป้น หมู่ 4 ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ บ้านฝายแป้น หมู่ 4

ทรัพย์สิน
67 ก่อสร้างถนนสายบ้านบวกมะกังถึงถนน ถนน 1 เส้น 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000

ซุปเปอร์  บ้านฝายแป้น หมู่ 4 บ้านฝายแป้น หมู่ 4

2,500,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน้า 101
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๖๘ ขยายถนนปากซอยข้ึนวัดดอยกุศล เพ่ือการสัญจรคมนาคม ถนน 1 สาย 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
พร้อมรางระบายน้ าข้างถนน ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ บ้านห้วยส้ม หมู่ท่ี 5 ความพึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน
บ้านห้วยส้ม หมู่ท่ี 5 ทรัพย์สิน ร้อยละ 80

๖๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 ถนน 1 สาย 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
(ต่อจากจุดเดิม) บ้านห้วยส้ม หมู่ 5 บ้านห้วยส้ม หมู่ท่ี 5

70 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 ถนน 1 สาย 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
(ต่อจากจุดเดิม) บ้านห้วยส้ม หมู่ 5 บ้านห้วยส้ม หมู่ท่ี 5

71 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมวางท่อส่งน้ าเพ่ือ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ บ่อพร้อมระบบส่งน้ า 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
การเกษตร บ้านห้วยส้ม หมู่ 5 ในการเกษตร บ้านห้วยส้ม หมู่ท่ี 5

72 จัดซ้ือท่ีดินเพ่ือท าโครงการ/กิจกรรม เพ่ือท าโครงการ/กิจกรรม ท่ีดิน 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
ของหมู่บ้านห้วยส้ม หมู่ท่ี 5 ของหมู่บ้าน บ้านห้วยส้ม หมู่ท่ี 5

๗๓ ก่อสร้างถนนเช่ือม ม .๕ และ ม.๗ เพ่ือการสัญจรคมนาคม ถนนคสล. 1 สาย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ บ้านห้วยส้ม หมู่ท่ี 5
ทรัพย์สิน

๗๔  ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนทางข้ึนดอยกุศล ซ่อมแซมถนน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
บ้านเหล่า ดอยกุศล หมู่ท่ี  5

๗๕ ก่อสร้างถนนบ้านไร่อ้อย ซอย ๒,๓ บ้านไร่อ้อย หมู่ท่ี 5 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
พร้อมวางท่อระบายน้ า

76 เสริมผิวถนนแอสฟัสติกคอนกรีตทางข้ึน เสริมผิวถนน 1 สาย 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
วัดดอยกุศลพร้อมขยายสะพาน หมู่ท่ี 5 บ้านห้วยส้ม

3,300,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

77 ก่อสร้างถนน ซอย 1, 2 และ 3 เพ่ือการสัญจรคมนาคม หมู่ท่ี 5 บ้านห้วยส้ม 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ ความพึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน
ทรัพย์สิน ร้อยละ 80

๗๘ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนมีสถาน ศาลาอเนกประสงค์ 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
บ้านห้วยส้ม หมู่ท่ี 5 ท่ีใช้ท ากิจกรรมร่วมกัน บ้านห้วยส้ม หมู่ท่ี 5

79 ก่อสร้างรางระบายน้ า 2 จุด เพ่ือการสัญจรคมนาคม รางระบายน้ า ซอย 3 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
ซอย 3 บ้านห้วยส้ม หมู่ท่ี 5 ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ บ้านห้วยส้ม หมู่ท่ี 5

ทรัพย์สิน ช่วยป้องกัน
๘๐ ก่อสร้างรางระบายน้ า ภายในบ้าน น้ าท่วมขัง รางระบายน้ า บ้านไร่อ้อย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

ไร่อ้อย หมู่ท่ี 5 หมู่ท่ี 5

๘๑ ก่อสร้างรางระบายน้ าถนนสาย รางระบายน้ า 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
บ้านก้วม-ผาเงิบ ต้ังแต่บ้านอ.ดุสิต บ้านห้วยส้ม หมู่ท่ี 5
ถึงโรงเรียนบ้านห้วยส้ม หมู่ท่ี 5

1,900,000

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน้า 103

หน้า 102

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ
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๘๒ วางท่อระบายน้ าสองข้างทาง สายเขต 3 เพ่ือการสัญจรคมนาคม ท่อระบายน้ า 1 สาย 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
บ้านป่าตึง หมู่ 6 ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ บ้านป่าตึง หมู่ 6 ความพึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน

ทรัพย์สิน ร้อยละ 80

๘๓ ก่อสร้างถนนลูกรังข้างสวนมุกเดือน ถนน 1 สาย 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
บ้านป่าตึง หมู่ 6 เช่ือมบ้านกู่เส้า หมู่ 2 บ้านป่าตึง หมู่ 6

84 ขุดลอกล าเหมืองป่าขยอม เพ่ือป้องกันภัยแล้งและ ล าหมือง 1 สาย 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
บ้านป่าตึง หมู่ 6 อุทกภัย บ้านป่าตึง หมู่ 6

๘๕ เปล่ียนถังบรรจุน้ าพร้อมฐาน ประชาชนได้มีน้ าส าหรับ หมู่ท่ี ๖ 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
ส าหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 ใช้ท าการเกษตร บ้านป่าตึง

86 ก่อสร้าง, ปรับปรุง และซ่อมแซมถนน เพ่ือการสัญจรคมนาคม ถนน 1 สาย 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
สายเลียบล าเหมืองดอยคร่ัง ทางไปป่าช้า ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ บ้านป่าตึง หมู่ 6
บ้านป่าตึง หมู่ 6 ทรัพย์สิน

๘๗ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ระบบเสียงตามสาย 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
ของหมู่บ้านป่าตึง หมู่ 6 ข่าวสารต่าง ๆ ด้วยความ บ้านป่าตึง หมู่ 6

ชัดเจน มีประสิทธิภาพ

๘๘ ก่อสร้างเมรุประจ าหมู่บ้าน เพ่ือบริการประชาชน เมรุ 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
บ้านป่าตึง หมู่ 6 บ้านป่าตึง หมู่ 6

๘๙ เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรคมนาคม ถนน 1 สาย 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
สายซุปเปอร์เข้าซอย เขต 1 ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ บ้านป่าตึง หมู่ 6
บ้านป่าตึง หมู่ 6 ทรัพย์สิน

2,800,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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๙๐ ปรับปรุงซ่อมแซมขยายสะพาน เพ่ือการสัญจรคมนาคม ถนน 1 สาย 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
เขต 1 เช่ือม หมู่ 12 ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ บ้านป่าตึง หมู่ 6 ความพึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน
บ้านป่าตึง หมู่ 6 ทรัพย์สิน ร้อยละ 80

91 ติดต้ังราวกันตกไหล่ทางเลียบล าเหมือง ราวกันตก 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
ดอยคร่ัง เขต 1 บ้านป่าตึง หมู่ 6 บ้านป่าตึง หมู่ 6

๙๒ เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน 1 สาย 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000
สายเขต 6 โรงแรมวีพี 89 บ้านป่าตึง หมู่ 6
บ้านป่าตึง หมู่ 6
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 345 เมตร
หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร

๙๓ ก่อสร้างระบบประปาเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ ระบบประปา 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
และอุปโภคบริโภค บ้านป่าตึง หมู่ 6 ในการเกษตรและอุปโภค บ้านป่าตึง หมู่ 6

บริโภค

94 ติดต้ังกระจกบริเวณทางโค้งทางแยก เพ่ือการสัญจรคมนาคม กระจกทางโค้งทางแยก 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
และจุดเส่ียง บ้านป่าตึง หมู่ 6 ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ บ้านป่าตึง หมู่ 6

ทรัพย์สิน

95 ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนมีสถาน ศาลาอเนกประสงค์ 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
บ้านป่าตึง หมู่ 6 ท่ีใช้ท ากิจกรรมร่วมกัน บ้านป่าตึง หมู่ 6

96 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า ระบบบาดาล 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
บ้านป่าตึง หมู่ 6 อุปโภคบริโภคและการ บ้านป่าตึง หมู่ 6

เกษตร

2,650,000

หน้า 104

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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97 จัดซ้ือท่ีดินเพ่ือท าโครงการ/กิจกรรม เพ่ือท าโครงการ/กิจกรรม ท่ีดิน 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
ของหมู่บ้านป่าตึง หมู่ 6 ของหมู่บ้าน บ้านป่าตึง หมู่ 6 ความพึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน

ร้อยละ 80
๙๘ ขยายไหล่ทางถนนหลังวัดป่าตึง เพ่ือการสัญจรคมนาคม ถนน 1 สาย 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000

บ้านป่าตึง หมู่ 6 ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ บ้านป่าตึง หมู่ 6
ทรัพย์สิน

๙๙ ก่อสร้างฝายน้ าล้นเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ ฝาย 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
และอุปโภคบริโภค บ้านป่าตึง หมู่ 6 ในการเกษตรและอุปโภค บ้านป่าตึง หมู่ 6

บริโภค

100 ติดต้ังราวกันตกไหล่ทางเลียบล าเหมือง เพ่ือการสัญจรคมนาคม ราวกันตก 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
ป่าคะยอมหลังวัดป่าตึงไป เขต 7 ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ บ้านป่าตึง หมู่ 6
บ้านป่าตึง หมู่ 6 ทรัพย์สิน

101 ก่อสร้างก าแพงกันตล่ิงพังเลียบล าเหมือง พนังกันตล่ิงพัง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
ดอยคร่ัง สายทางป่าตึงเขต 1 บ้านป่าตึง หมู่ 6
สูง 2 เมตร ยาว 700 เมตร

102 ก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือป้องกันปัญหาน้ าท่วม ท่อระบายน้ า 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
ป่าตึง เขต 1 เช่ือม บ้านเชตวัน หมู่ 12 ขัง และอุทกภัย บ้านป่าตึง หมู่ 6

2,300,000

หน้า 105

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน้า 106
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๑๐๓ เสริมไหล่ทางถนนสายบ้านกอลุง เพ่ือการสัญจรคมนาคม ถนน 1 สาย 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
ถึงวัดดอยแต บ้านฝ่ังหม่ิน หมู่ท่ี 7 ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ บ้านฝ่ังหม่ิน หมู่ 7 ความพึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน

ทรัพย์สิน ร้อยละ 80
104 เสริมผิวถนนพร้อมรางระบายน้ ามีฝาปิด ถนน 1 สาย 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000

สายบ้านเหล่า ซอย 2 บ้านฝ่ังหม่ิน หมู่ 7
บ้านฝ่ังหม่ิน หมู่ 7

105 ก่อสร้างสะพานข้ามล าเหมืองดอยแต สะพาน 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
จ านวน 2 จุด บ้านฝ่ังหม่ิน หมู่ท่ี 7 บ้านฝ่ังหม่ิน หมู่ 7

๑๐๖ ติดต้ังระบบพลังงานแสงอาทิตย์กับ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า ระบบโซล่าเซล 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
ระบบประปาหมู่บ้านฝ่ังหม่ิน หมู่ท่ี 7 อุปโภคบริโภค บ้านฝ่ังหม่ิน หมู่ 7

๑๐๗ ระบบสูบน้ าพร้อมขุดเจาะบ่อ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ ระบบน้ า 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
เพ่ือการเกษตร บ้านฝ่ังหม่ิน หมู่ท่ี 7 ในการเกษตร บ้านฝ่ังหม่ิน หมู่ 7

108 ก่อสร้างระบบประปาเพ่ืออุปโภค /บริโภค ประชาชนมีน้ าอุปโภค  บ้านฝ่ังหม่ิน 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
บริโภคอย่างท่ัวถึง หมู่ท่ี 7

109 บดอัดลูกรังสายเลียบล าน้ าทาเช่ือม เพ่ือการสัญจรคมนาคม บดอัดลูกรัง 1 สาย 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
หมู่ท่ี 7, หมู่ท่ี 5, หมู่ท่ี 9 ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ หมู่ท่ี 7 บ้านฝ่ังหม่ิน

ทรัพย์สิน

110 ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ  บ้านฝ่ังหม่ิน 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
บริเวณสระน้ าแม่ทาหลง หมู่ท่ี 7

2,800,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน้า 107



    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 ๒๕๖๗ 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

111 ก่อสร้างท่อส่งน้ าบริเวณบ่อน้ าแม่ทาหลง เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ ท่อส่งน้ า 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
บ้านฝ่ังหม่ิน หมู่ 7 ในการเกษตร บ้านฝ่ังหม่ิน หมู่ 7

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

113 ปรับปรุงถนนเลียบล าเหมืองดอยแต เพ่ือการสัญจรคมนาคม ถนน 1 สาย 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
พร้อมพนังกันตล่ิงพัง ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ บ้านฝ่ังหม่ิน หมู่ 7
บ้านฝ่ังหม่ิน หมู่ 7 ทรัพย์สิน

114 ก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ า พร้อมราว เพ่ือการสัญจรคมนาคม รางระบายน้ า 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
ก้ัน ถนนสายกอลุงไปวัดดอยแต ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ บ้านฝ่ังหม่ิน หมู่ 7

ทรัพย์สิน

1,450,000

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ
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115 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือการสัญจรคมนาคม ถนนคสล. 1 สาย 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
สายหมู่ ๘ เช่ือม หมู่ ๑ ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ บ้านเหมืองจ้ีใหม่ หมู่ท่ี 8 ความพึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน
(สายน้ าด่ืมทิพย์ทวี-อู่วิโรจน์) ทรัพย์สิน ร้อยละ 80

๑๑๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
สายบ้านอาจารย์สุพจน์ ถึง ร้านนิลุบล บ้านเหมืองจ้ีใหม่ หมู่ 8
บ้านเหมืองจ้ีใหม่ หมู่ 8

117 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ถนน 1 สาย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
วางท่อระบายน้ า ซอย 11 (ซอยเกษม หมู่ท่ี 8 บ้านเหมืองจ้ีหใม่
สุข)

118 ก่อสร้างถนนคอนกรีติเสริมเหล็กขยาย ถนน 1 สาย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
ไหล่ทางพร้อมวางท่อระบายน้ า หมู่ท่ี 8 บ้านเหมืองจ้ีหใม่
ซอย 10 

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

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

หมู่ท่ี 8

2,250,000

หน้า 109
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รับผิดชอบ
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๑๒๑ ติดต้ังกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน เพ่ือป้องกันบรรเทา กล้องวงจรปิด 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
(เน้นบริเวณลานกีฬาหน้าวัดเหมืองจ้ีใหม่ ) ปัญหาอาชญากรรม บ้านเหมืองจ้ีใหม่ หมู่ 8 ความพึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน
บ้านเหมืองจ้ีใหม่ หมู่ 8 ร้อยละ 80

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

ออก าลังกาย

123 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน เพ่ือการสัญจรคมนาคม ถนนภานในหมู่บ้าน 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
บ้านเหมืองจ้ีใหม่ หมู่ 8 ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ บ้านเหมืองจ้ีใหม่ หมู่ 8

ทรัพย์สิน

124 จัดซ้ือท่ีดินเพ่ือท าโครงการ/กิจกรรมของ เพ่ือท าโครงการ/กิจกรรม ท่ีดิน 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
หมู่บ้านเหมืองจ้ีใหม่ หมู่ 8 ของหมู่บ้าน บ้านเหมืองจ้ีใหม่ หมู่ 8

1,450,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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๑๒๕ ก่อสร้างระบบส่งน้ าแบบไฟฟ้าและ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ ระบบส่งน้ า 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
โซล่าเซลเพ่ือการเกษตร ในการเกษตร บ้านหมูเป้ิง หมู่ 9 ความพึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน
บ้านหมูเป้ิง หมู่ 9 ร้อยละ 80

126 จัดซ้ือท่ีดินเพ่ือท าโครงการ/กิจกรรมของ เพ่ือท าโครงการ/กิจกรรม ท่ีดิน 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
บ้านหมูเป้ิง หมู่ 9 ของหมู่บ้าน บ้านหมูเป้ิง หมู่ 9

127 ขุดรางพร้อมระบบส่งน้ า บริเวณซอย 6 เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ ระบบส่งน้ า 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
บ้านหมูเป้ิง หมู่ 9 ในการเกษตร บ้านหมูเป้ิง หมู่ 9

128 ก่อสร้างเตาเผาขยะไร้มลพิษบริเวณ เพ่ือลดมลพิษให้แก่ เตาเผาขยะไร้มลพิษ 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
สุสานบ้านหมูเป้ิง หมู่ 9 ชุมชน บ้านหมูเป้ิง หมู่ 9

129 เปล่ียนเตาเผาเมรุ หมู่ 9 และ 13 เพ่ือการบริการประชาชน เตาเผาเมรุ 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
จากแบบเผาถ่าน เป็นใช้ไฟฟ้าและน้ ามัน ท่ีมีประสิทธิภาพ บ้านหมูเป้ิง หมู่ 9
บ้านหมูเป้ิง หมู่ 9

๑๓๐ ติดต้ังระบบพลังงานแสงอาทิตย์กับระบบ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า ระบบประปา 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
ประปาหมู่บ้านหมูเป้ิง หมู่ 9 อุปโภคบริโภค บ้านหมูเป้ิง หมู่ 9

๑๓๑ ติดต้ังระบบพลังงานแสงอาทิตย์กับ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ ระบบน้ า 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
ระบบน้ าเพ่ือการเกษตร ในการเกษตร บ้านหมูเป้ิง หมู่ 9
บ้านหมูเป้ิง หมู่ 9

132 ก่อสร้างระบบน้ าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ ระบบน้ า 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
บ้านหมูเป้ิง หมู่ 9 ในการเกษตร บ้านหมูเป้ิง หมู่ 9

2,800,000

หน้า 111

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ



    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 ๒๕๖๗ 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

133 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
134 บดอัดลูกรังเลียบล าน้ าแม่ทา บ้านหมูเป้ิง หมู่ท่ี ๙ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

หมู่ 9 หมู่ 5 หมู่ 7

135 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
แอสฟัสติก/คสล. ซอย 6,7,8,9, 11  หมู่ท่ี 9 บ้านหมูเป้ิง
ซอยหน้าตลาดหมูเป้ิง

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

ทรัพย์สิน

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

๑๓๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคสล. 1 สาย 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
ซอยตลาด บ้านหมูเป้ิง หมู่ 9 บ้านหมูเป้ิง หมู่ท่ี ๙

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

อย่างท่ัวถึง
140 ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ บ้านหมูเป้ิง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

หมู่ท่ี ๙

3,250,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ
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๑๔๑ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์หน้าวัด เพ่ือบริการประชาชน ศาลาอเนกประสงค์ 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
หมูเป้ิง ในการด าเนินกิจกรรม ๑ แห่ง ความพึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน

ต่าง ๆ บ้านหมูเป้ิง หมู่ท่ี ๙ ร้อยละ 80

๑๔๒ ก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมระบบไฟฟ้า เพ่ือส่งเสริมให้ สนามฟุตซอล ๑ แห่ง 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
หน้าวัดหมูเป้ิง ประชาชนออกก าลัง หมู่ท่ี ๙ บ้านหมูเป้ิง

700,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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143 ขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือการสัญจรคมนาคม ถนน 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
ซอย 1 บ้านป่าตัน หมู่ท่ี 10 ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ บ้านป่าตัน หมู่ท่ี 10 ความพึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน

ทรัพย์สิน ร้อยละ 80

144 ขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
ซอย 2 บ้านป่าตัน หมู่ท่ี 10 บ้านป่าตัน หมู่ท่ี 10

๑๔๕ ก่อสร้างโดมกับอาคารอเนกประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนมีสถาน โดม 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
ประจ าหมู่บ้านป่าตัน หมู่ท่ี 10 ท่ีใช้ท ากิจกรรมร่วมกัน บ้านป่าตัน หมู่ท่ี 10

146 เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรคมนาคม ถนน 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
ซอย 6 บ้านป่าตัน หมู่ท่ี 10 ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ บ้านป่าตัน หมู่ท่ี 10
กว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร ทรัพย์สิน

147 ก่อสร้างระบบประปาเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ ระบบประปา 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
เขตติดต่อฝายแป้น ถึง หนองจาง ในการเกษตร บ้านป่าตัน หมู่ท่ี 10
บ้านป่าตัน หมู่ท่ี 10

148 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า ระบบบาดาล 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
บ้านป่าตัน หมู่ท่ี 10 อุปโภคบริโภคและการ บ้านป่าตัน หมู่ท่ี 10

เกษตร

149 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเส้ือบ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ี หมู่ท่ี 10 บ้านป่าตัน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
หน้าวัดป่าตัน พักผ่อน และออกก าลัง

150 ปรับปรุงภูมิทัศน์และเพ่ิมสถานท่ี หมู่ท่ี 10 บ้านป่าตัน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
ออกก าลังกาย บริเวณประปาหมู่บ้าน

2,900,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ



    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 ๒๕๖๗ 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

151 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือการสัญจรคมนาคม ถนน 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
ซอยปลาสะเด็ดจ่ี บ้านป่าตัน หมู่ท่ี 10 ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ บ้านป่าตัน หมู่ท่ี 10 ความพึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน
กว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร ทรัพย์สิน ร้อยละ 80

152 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
ซอยไพบูรณ์แก๊ส บ้านป่าตัน หมู่ท่ี 10 บ้านป่าตัน หมู่ท่ี 10
กว้าง 3 เมตร ยาว 250 เมตร

๑๕๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000
สายป่าตัน ถึง บ้านเหมืองจ้ีหลวง บ้านป่าตัน หมู่ท่ี 10
(บ้านเหล่า) บ้านป่าตัน หมู่ท่ี 10
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 265 เมตร
หนา 0.15 เมตร

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

155 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือการสัญจรคมนาคม ถนนคสล. 1 สาย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
สายบ้านป่าตัน เช่ือม บ้านม่วงน้อย ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ บ้านป่าตัน หมู่ท่ี 10
อ าเภอป่าซาง ทรัพย์สิน
กว้าง 4 เมตร ยาว 850 เมตร

156 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาพร้อม เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า ระบบประปา 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
อุปกรณ์ (รวมท้ังระบบโซล่าเซล) อุปโภคบริโภค บ้านป่าตัน หมู่ท่ี 10
บ้านป่าตัน หมู่ท่ี 10

๑๕๗ จัดซ้ือท่ีดินเพ่ือท าโครงการ/กิจกรรมของ เพ่ือท าโครงการ/กิจกรรม ท่ีดิน 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
บ้านป่าตัน หมู่ท่ี 10 ของหมู่บ้าน บ้านป่าตัน หมู่ท่ี 10

2,750,000

หน้า 114

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ



    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 ๒๕๖๗ 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๕๘ ก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ ระบบประปา 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
เพ่ือการเกษตร (มีท่ีดิน แม่บัวเขียว อุทิศ ) ในการเกษตร บ้านป่าตอง หมู่ท่ี 11 ความพึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน
บ้านป่าตอง หมู่ท่ี 11 ร้อยละ 80

159 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือการสัญจรคมนาคม เสริมผิวถนน 1 สาย 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000
สายข้างวัดป่าตอง ผิวจราจรกว้าง ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ หมู่ท่ี 11 
4 เมตร ยาว 70 เมตร ทรัพย์สิน บ้านป่าตอง-หนองจาง
หนา 0.15 เมตร

160 ก่อสร้างรางระบายน้ าต้ังแต่สามแยก เพ่ือป้องกันภัยแล้งและ รางระบายน้ า 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
หน้าวัดป่าตอง ถึง หมู่ 11 อุทกภัย บ้านป่าตอง หมู่ท่ี 11
บ้านป่ายาง ปากรางกว้าง 0.50 เมตร 
ยาว 198 เมตร

161 ก่อสร้างถนนซอยบ้านนายถาวร  อุดตึง เพ่ือการสัญจรคมนาคม ถนน 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
บ้านป่าตอง หมู่ท่ี 11 ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ บ้านป่าตอง หมู่ท่ี 11

ทรัพย์สิน
162 ก่อสร้างถนนแอสฟัสติกสาย ถนนแอสฟัสติก 1 สาย 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000

บ้านหนองจาง (ป่าเป้า) หมู่ท่ี 11 
บ้านป่าตอง-หนองจาง

๑๖๓ ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่หน้าวัด เพ่ือการสัญจรคมนาคม ระบบประปา ๑ แห่ง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
ป่าตอง ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ บ้านป่าตอง-หนองจาง

ทรัพย์สิน หมู่ท่ี 11 

๑๖๔ ก่อสร้างถนนสายหนองจาง-ฝายแป้น เพ่ือการสัญจรคมนาคม บ้านป่าตอง-หนองจาง 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ หมู่ท่ี 1๑
ทรัพย์สิน

2,340,000

หน้า 115

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ



    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 ๒๕๖๗ 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

165 เสริมผิวถนนสายหน้าวัดหนองจาง เพ่ือการสัญจรคมนาคม ถนน 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
บ้านป่าตอง หมู่ท่ี 11 ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ บ้านป่าตอง หมู่ท่ี 11 ความพึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน

ทรัพย์สิน ร้อยละ 80

166 จัดซ้ือท่ีดินเพ่ือท าโครงการ/กิจกรรมของ เพ่ือท าโครงการ/กิจกรรม ท่ีดิน 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
บ้านป่าตอง หมู่ท่ี 11 ของหมู่บ้าน บ้านป่าตอง หมู่ท่ี 11

๑๖๗ เสริมผิวถนนสายข้างวัดป่าตอง เพ่ือการสัญจรคมนาคม ถนน 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
บ้านป่าตอง หมู่ท่ี 11 ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ บ้านป่าตอง หมู่ท่ี 11

ทรัพย์สิน

168 ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนมีสถาน อาคารอเนกประสงค์ 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
บ้านป่าตอง หมู่ท่ี 11 ท่ีใช้ท ากิจกรรมร่วมกัน บ้านป่าตอง หมู่ท่ี 11

169 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือการสัญจรคมนาคม ถนนคสล. 1 สาย 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
สายบ้านเลขท่ี 109 กว้าง 4 เมตร ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ หมู่ท่ี 11 
ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ทรัพย์สิน บ้านป่าตอง-หนองจาง

1,650,000

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน้า 117

หน้า 116

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI)



    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 ๒๕๖๗ 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๗๐ เปล่ียนท่อเมนจ่ายน้ าระบบประปา เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า ระบบประปา 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
หมู่บ้านเชตวัน หมู่ท่ี 12 ส าหรับอุปโภคบริโภค บ้านเชตวัน หมู่ท่ี 12 ความพึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน
ขนาท่อ PVC 2 น้ิว ความยาวรวม และใช้ท าการเกษตร ร้อยละ 80
3,620 เมตร

๑๗๑ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพลังงาน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ ระบบประปา 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
แสงอาทิตย์ บ้านเชตวัน หมู่ท่ี 12 ในการเกษตร บ้านเชตวัน หมู่ท่ี 12

๑๗๒ ก่อสร้างถนนแอสฟัสติกบ้านเชตวัน เพ่ือการสัญจรคมนาคม ถนนแอสฟัสติก 1 สาย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
เขต ๓ เช่ือมต าบลแม่ทา ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ บ้านเชตวัน หมู่ท่ี ๑๒

ทรัพย์สิน

๑๗๓ ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือส่งน้ าสู่ระบบ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ บ้านเชตวัน หมู่ท่ี ๑๒ 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
ประปาประจ าหมู่บ้านเชตวัน หมู่ท่ี 12 ส าหรับอุปโภคบริโภค

๑๗๔ ปรับปรุงระบบเสียงตามสายประจ า เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ถนนแอสฟัสติก 1 สาย 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
หมู่บ้านเชตวัน หมู่ท่ี 12 ข้อมูลข่าวสารท่ีชัดเจน บ้านเชตวัน หมู่ท่ี ๑๒

๑๗๕ ก่อสร้างถนนคสล. เขต 4 (ซอยผาสุก) เพ่ือการสัญจรคมนาคม บ้านเชตวัน หมู่ท่ี ๑๒ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
ช่วงท่ี 2 ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ

ทรัพย์สิน
176 ก่อสร้างรางระบายน้ าและวางท่อ หมู่ท่ี 12 บ้านเชตวัน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

ระบายน้ า หมู่ท่ี 12 บ้านเชตวัน 

177 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

3,000,000

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI)



    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 ๒๕๖๗ 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๗๘ ส่งเสริมและพัฒนาอ่างเก็บน้ าห้วย เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว อ่างเก็บน้ าห้วยน้ าดิบ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
น้ าดิบให้เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ และพัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านเชตวัน หมู่ท่ี ๑๒ ความพึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน
และเป็นแหล่งท่องเท่ียวในต าบล ในด้านเศรษฐกิจ ร้อยละ 80
เหมืองจ้ี

๑๗๙ ขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยน้ าดิบ เพ่ือประชาชนได้มีกระแส บ้านเชตวัน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
และขุดขยายอ่างห้วยขุนละ ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง หมู่ท่ี 12

180 จัดซ้ือท่ีดินเพ่ือท าโครงการ/กิจกรรมของ เพ่ือท าโครงการ/กิจกรรม บ้านเชตวัน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
บ้านเชตวัน หมู่ท่ี 12 ของหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๑๒

๑๘๑ ก่อสร้างระบบประปาเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ ระบบประปา 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
บ้านเชตวัน หมู่ท่ี 12 ในการเกษตร บ้านเชตวัน หมู่ท่ี 12 ความพึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน

ร้อยละ 80
182 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือการสัญจรคมนาคม ถนน 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000

ซอย 12 บ้านเชตวัน หมู่ท่ี 12 ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ บ้านเชตวัน หมู่ท่ี 12
ทรัพย์สิน

183 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมต้ังแต่ส่ีแยก เพ่ือการสัญจรคมนาคม ถนน 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
โรงแรมผาสุก ถึง บ้านนายวินัย  ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ บ้านเชตวัน หมู่ท่ี 12
เสนาวารี บ้านเชตวัน หมู่ท่ี 12 ทรัพย์สิน

๑๘๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
ซอยข้างบ้านลุงสิน ถึง ล าเหมือง บ้านเชตวัน หมู่ท่ี 12
ดอยคร่ัง บ้านเชตวัน หมู่ท่ี 12

๑๘๕ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  สะพาน 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
เขต 1 หมู่ท่ี 6 เช่ือม บ้านเชตวัน บ้านเชตวัน หมู่ท่ี 12
หมู่ท่ี 12

3,350,000

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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๑๘๖ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบโดม เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ี อาคารอเนกประสงค์ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
บริเวณวัดเชตวัน หมู่ท่ี 12 ท ากิจกรรมร่วมกัน บ้านเชตวัน หมู่ท่ี 12 ความพึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน

ร้อยละ 80
187 บดอัดพร้อมลงลูกรังถนนซอย 9 เพ่ือการสัญจรคมนาคม ถนน 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000

บ้านเชตวัน หมู่ท่ี 12 ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ บ้านเชตวัน หมู่ท่ี 12
ทรัพย์สิน

750,000

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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๑๘๘ ติดต้ังระบบพลังงานเสงอาทิตย์กับระบบ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า ระบบโซล่าเซล 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
ประปาหมู่บ้านป่าตองหลวง หมู่ท่ี 13 ส าหรับอุปโภคบริโภค บ้านป่าตองหลวง หมู่ 13 ความพึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน

และใช้ท าการเกษตร ร้อยละ 80

๑๘๙ ซ่อมแซมถนนซอย ๓ จากบ้านเลขท่ี เพ่ือการสัญจรคมนาคม ซ่อมแซมถนน 1 สาย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
๑๐๖-๑18 ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ บ้านป่าตองหลวง

ทรัพย์สิน หมู่ท่ี 13

190 ก่อสร้างถนนหลังบ้านเลขท่ี 106-101 ถนนคสล. 1 สาย 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
หมู่ท่ี 13 

บ.ป่าตองหลวง-บ้านก้วม
191 ก่อสร้างถนนคสล.สายหมู่ท่ี ๑๓ เช่ือม ถนนคสล. 1 สาย 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

หมู่ท่ี 1๔ สถานีอนามัยป่าห้า บ้านป่าตองหลวง
หมู่ท่ี 13

๑๙๒ 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

๑๙๓ ก่อสร้างรางระบายน้ าต้ังแต่บ้านกัลยา เพ่ือการสัญจรคมนาคม ถนนคสล. 1 สาย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
อูทอง ถึงบ้านพ่อเป็ง ปัญญาพฤกษ์ ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ บ้านป่าตองหลวง

ทรัพย์สิน หมู่ท่ี 13

194 ปรับปรุงรางระบายน้ าซอย 2 หมู่ท่ี 13 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
 บ้านป่าตอง ถึงบ้านเลขท่ี 111 บ.ป่าตองหลวง-บ้านก้วม

2,350,000
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195 ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าสาธารณะจาก เพ่ือการสัญจรคมนาคม ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
สะพานท่ากอม่วงไปทางทิศเหนือ ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ 1 สาย หมู่ท่ี 13 ความพึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน

ทรัพย์สิน บ.ป่าตองหลวง-บ้านก้วม ร้อยละ 80

๑๙๖ ปรับปรุงระบบเสียงตามสายบ้านป่าตอง ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร บ้านป่าตองหลวง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
ถึงสายล าน้ าทา และประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ หมู่ท่ี ๑๓

๑๙๗ ติดต้ังกล้องวงจรปิด ๔จุด เพ่ือป้องกันบรรเทาปัญหา บ้านป่าตองหลวง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
 -หน้าศาลาอเนกประสงค์ อาชญากรรม หมู่ท่ี ๑๓
 -สามแยกโรงพักเก่า
 -สะพานป่าตอง-ท่อกอม่วง
-สามแยกเข้าสุสาน หมู่ 13

๑๙๘ ก่อสร้างร้ัวรอบพ้ืนทีอาคารอเนกประสงค์ เพ่ือให้บริการประชาชน ร้ัวรอบพ้ืนท่ีอาคาร 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
บ้านป่าตองหลวง หมู่ท่ี 13 อเนกประสงค์

บ้านป่าตองหลวง หมู่ 13

199 ปรับปรุงระบบส่งน้ าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ ระบบส่งน้ า 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
(โดยการเปล่ียนท่อส่งน้ า ) สายเลียบล าน้ า ในการเกษตร บ้านป่าตองหลวง หมู่ 13
ทาบ้านก้วม บ้านป่าตองหลวง หมู่ 13

200 ก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล ระบบประปาแบบบาดาล 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
เพ่ือการเกษตร (สายล าน้ าทา) บ้านป่าตองหลวง หมู่ 13
บ้านป่าตองหลวง หมู่ท่ี 13

1,900,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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201 ก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ ระบบประปาแบบบาดาล 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
เพ่ือการเกษตร (เหมืองดอยแต) ในการเกษตร บ้านป่าตองหลวง หมู่ 13 ความพึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน
บ้านป่าตองหลวง หมู่ท่ี 13 ร้อยละ 80

๒๐๒ ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าจากสะพาน เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
ท่ากอม่วงไปทางทิศเหนือ ใช้อย่างท่ัวถึง บ้านป่าตองหลวง หมู่ 13
บ้านป่าตองหลวง หมู่ท่ี 13

๒๐๓ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือการสัญจรคมนาคม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
ซอย 3 (บ้านเลขท่ี 106-118) ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ บ้านป่าตองหลวง หมู่ 13
บ้านป่าตองหลวง หมู่ท่ี 13 ทรัพย์สิน

204 ก่อสร้างรางระบายน้ า (บ้านเลขท่ี เพ่ือป้องกันภัยแล้งและ รางระบายน้ า 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
3-28) บ้านป่าตองหลวง หมู่ท่ี 13 อุทกภัย บ้านป่าตองหลวง หมู่ 13

205 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 3 เพ่ือการสัญจรคมนาคม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
(ต่อจากจุดเดิม) บ้านป่าตองหลวง ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ บ้านป่าตองหลวง หมู่ 13

ทรัพย์สิน

206 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม (บ้านเลขท่ี ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
70 ถึง นาทราย) บ้านป่าตองหลวง หมู่ 13
บ้านป่าตองหลวง หมู่ท่ี 13

2,100,000

หน้า 123
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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207 ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรคมนาคม ถนนแอสฟัลต์ฯ 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
จากถนนซุปเปอร์ถึงรพ .สต.บ้านป่าห้า ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ บ้านป่าห้า หมู่ท่ี 14 ความพึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน
หมู่ท่ี 14 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว ทรัพย์สิน ร้อยละ 80
452 เมตร หนาเฉล่ีย0.05 เมตร

208 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
ซอย 4 บ้านเลขท่ี 54/1 ถึงบ้านเลขท่ี บ้านป่าห้า หมู่ท่ี 14
50 บ้านป่าห้า หมู่ท่ี 14

๒๐๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
บ้านเลขท่ี 36 - 38 บ้านป่าห้า บ้านป่าห้า หมู่ท่ี 14
หมู่ท่ี 14

210 ก่อสร้างถนนคสล.เลียบล าน้ าทา เพ่ือการสัญจรคมนาคม ถนนคสล. 1 สาย 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
(โรงม้ินเก่า) ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ หมู่ท่ี14 บ้านป่าห้า

ทรัพย์สิน
๒๑๑ ก่อสร้างรางระบายน้ าสายบ้านใหม่ต้ังแต่ รางระบายน้ า 1 แห่ง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

บ้านเลขท่ี 79-100 บ้านป่าห้า หมู่ท่ี 14

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

ทรัพย์สิน

213 ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปา ประชาชนได้มีน้ าใช้ส าหรับ บ้านป่าห้า หมู่ท่ี 14 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
(ทดแทนหอถังเก็บน้ าเดิม ) อุปโภคบริโภค

2,400,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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๒๑๔ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรคมนาคม ถนนคสล. 1 สาย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลเหมืองจ้ี ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ บ้านป่าห้า หมู่ท่ี 14 ความพึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน

ทรัพย์สิน ร้อยละ 80
๒๑๕ ก่อสร้างรางระบายน้ าล าเหมืองมะโหก รางระบายน้ า 1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

บ้านป่าห้า หมู่ท่ี 14

216 วางท่อประปาเพ่ืออุปโภคบริโภค ประชาชนได้มีน้ าใช้ส าหรับ บ้านป่าห้า หมู่ท่ี 14 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
ภายในหมู่บ้าน อุปโภคบริโภค

๒๑๗ ก่อสร้างอาคารศูนย์กองทุนแม่ เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ี อาคาร ๑ แห่ง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
ของแผ่นดิน ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ  หมู่ท่ี ๑๔

218 เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน เพ่ือการสัญจรคมนาคม ถนน 1 สาย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
ต้ังแต่บ้านเลขท่ี 11 ถึง 100 ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ บ้านป่าห้า หมู่ท่ี 14
บ้านป่าห้า หมู่ท่ี 14 ทรัพย์สิน

๒๑๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน 1 สาย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
เลียบฝายเหมืองดอยคร่ัง ต้ังแต่ บ้านป่าห้า หมู่ท่ี 14
บ้านเลขท่ี 82 สุดเขตหมู่ท่ี 14

๒๒๐ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์แบบโดม เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ี ศาลาอเนกประสงค์แบบโดม 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
บริเวณประปาขนาดใหญ่หมู่บ้านป่าห้า ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ บ้านป่าห้า หมู่ท่ี 14
หมู่ท่ี 14

221 ก่อสร้างถนนสายทางเลียบล าน้ าทา เพ่ือการสัญจรคมนาคม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
 บ้านป่าห้า หมู่ท่ี 14 ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ บ้านป่าห้า หมู่ท่ี 14

ทรัพย์สิน

3,200,000

หน้า 125

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ



    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 ๒๕๖๗ 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

222 ก่อสร้างถนนซอยภายในบ้านใหม่ -ป่าห้า เพ่ือการสัญจรคมนาคม ถนนบ้านใหม่-ป่าห้า 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
หมู่ท่ี 14 ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ บ้านป่าห้า หมู่ท่ี 14 ความพึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน

ทรัพย์สิน ร้อยละ 80

223 เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน ถนน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
ต้ังแต่ปากทางบ้านเลขท่ี 11 จนถึง บ้านป่าห้า หมู่ท่ี 14
บ้านเลขท่ี 100 บ้านป่าห้า หมู่ท่ี 14

224 ก่อสร้างถนนเลียบฝายเมืองดอยคร่ัง ถนน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
ต้ังแต่บ้านเลขท่ี 82 บ้านนายสุพล บ้านป่าห้า หมู่ท่ี 14
นันต๊ะ บ้านป่าห้า หมู่ท่ี 14

1,200,000

หน้า 126

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI)



    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 ๒๕๖๗ 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๒๕ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายใน เพ่ือให้ประชาชนได้มี อาคารอเนกประสงค์ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
เทศบาลต าบลเหมืองจ้ี ขนาดกว้าง สถานท่ีจัดกิจกรรม เทศบาลต าบลเหมืองจ้ี ความพึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน
8 เมตร ยาว 20 เมตร ร่วมกัน จ านวน 1 หลัง ร้อยละ 80

๒๒๖ ก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทา เพ่ือติดต่อประสานงาน อาคารป้องกันบรรเทาฯ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 เพ่ือการบริการท่ีมี
สาธารณภัย เทศบาลต าบลเหมืองจ้ี บริการประชาชน เทศบาลต าบลเหมืองจ้ี ประสิทธิภาพ
กว้าง 8 เมตร ยาว 26 เมตร ด้านสาธารณภัย จ านวน 1 หลัง

๒๒๗ ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถเทศบาล เพ่ือบริการประชาชนผู้มา โรงจอดรถ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
ต าบลเหมืองจ้ี ติดต่อราชการ เทศบาลต าบลเหมืองจ้ี  
กว้าง 6 เมตร ยาว 100 เมตร จ านวน 1 หลัง

๒๒๘ ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะบริเวณศูนย์ เพ่ือการบริการประชาชน ห้องน้ าสาธารณะ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
แห่งความสุข (Happiness Center) ท่ีมีประสิทธิภาพ ศูนย์แห่งความสุข
กว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร  (Happiness Center)

จ านวน 1 หลัง

229 ก่อสร้างลู่ว่ิงสนามกีฬามาตรฐานของ ลู่ว่ิงสนามกีฬา 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
เทศบาลต าบลเหมืองจ้ี เทศบาลต าบลเหมืองจ้ี
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร จ านวน 1 แห่ง

๒๓๐ ปรับปรุง/ซ่อมแซมผนังอาคารส านักงาน เพ่ือทัศนียภาพท่ีสวยงาม ผนังอาคารส านักงาน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
เทศบาลต าบลเหมืองจ้ี เทศบาลต าบลเหมืองจ้ี  

7,300,000
หน้า 127

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ



    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 ๒๕๖๗ 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๓๑ ก่อสร้างร้ัวส านักงานเทศบาลต าบล เพ่ือรักษาความปลอดภัย ร้ัว 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 ประชาชนมี เพ่ือการบริการท่ีมี กองช่าง
เหมืองจ้ี ขนาดสูง 2 เมตร ยาว 450 ทรัพย์สินทางราชการ เทศบาลต าบลเหมืองจ้ี ความพึงพอใจ ประสิทธิภาพ
เมตร จ านวน 1 แห่ง ร้อยละ 80

๒๓๒ ก่อสร้างรางระบายน้ าข้างเทศบาล เพ่ือระบายน้ าท้ิง รางระบายน้ า 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
ต าบลเหมืองจ้ี กว้าง 0.7 เมตร เทศบาลต าบลเหมืองจ้ี
ลึกเฉล่ีย 0.7 เมตร ยาว 250 เมตร จ านวน 1 แห่ง

๒๓๓ ก่อสร้างรางระบายน้ าศูนย์แห่งความสุข เพ่ือรักษาความปลอดภัย รางระบายน้ า 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
 (Happiness Center) ต าบลเหมืองจ้ี ทรัพย์สินทางราชการ ศูนย์แห่งความสุข
กว้าง 0.7 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.7 เมตร  (Happiness Center)
ยาว 200 เมตร จ านวน 1 แห่ง

234 ก่อสร้างถังเก็บน้ าบริเวณศูนย์แห่งความ เพ่ือการบริการประชาชน ลู่ว่ิงสนามกีฬา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
สุข (Happiness Center) ต าบลเหมืองจ้ี ท่ีมีประสิทธิภาพ เทศบาลต าบลเหมืองจ้ี
ฐานกว้าง 2 เมตร ยาว 2 เมตร สูง 6 จ านวน 1 แห่ง
เมตร พร้อมถังเก็บน้ า จ านวน 2 ถัง

235 ก่อสร้างถังกักเก็บน้ าส าหรับใช้ในกิจการ เพ่ือใช้ในท่ีท าการ ถังกักเก็บน้ าพร้อมอุปกรณ์ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
ของเทศบาลต าบลเหมืองจ้ี ขนาดฐาน เทศบาลต าบลเหมืองจ้ี ส่งน้ า ขนาดฐานกว้าง 
กว้าง 2 เมตร ยาว 5 เมตร ถังเก็บน้ า 2 เมตร ยาว 5 เมตร 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เมตร ถังเก็บน้ าขนาดเส้นผ่า
สูง 4 เมตร จ านวน 2 ถังพร้อมอุปกรณ์ ศูนย์กลาง 1.5 เมตร
ส่งน้ า สูง 4 เมตร จ านวน 2 ถัง

3,650,000
หน้า 128

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ



    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 ๒๕๖๗ 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๓๖ ติดต้ัง ซ่อมแซม ไฟก่ิง เพ่ือการสัญจรคมนาคม ท้ัง 14 หมู่บ้าน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง
ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ ความพึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน
ทรัพย์สิน ร้อยละ 80

๒๓๗ ขุดลอกล าเหมือง/ขุดสระ/ขุดบ่อน้ า เพ่ือการเกษตร และ ท้ัง 14 หมู่บ้าน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
สาธารณะ ภายในหมู่บ้าน แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

๒๓๘ 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  

๒๓๙ ติดต้ัง ปรับปรุง ซ่อมแซมเสียงตามสาย เพ่ือให้การรับรู้ข่าวสารและ ท้ัง 14 หมู่บ้าน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนได้รับรู้
ภายในหมู่บ้าน การประชาสัมพันธ์มี การประชาสัมพันธ์

ประสิทธิภาพ ข่าวสารต่าง ๆ

๒๔๐ โครงการติดต้ังมุ้งลวดในศพด .ในสังกัด ติดต้ังมุ้งลวดศพด. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เหมืองจ้ี
ในสังกัด

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

ของเทศบาล

3,900,000
100,140,000

หน้า 129

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

















ซ้ากับ 1





ท าแล้วอบจ.











ก่อสร้างแล้ว

ซ้ ากับ65



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และส่ิงแวดล้อมท่ีดี แบบ ผ. ๐2
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี  3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และส่ิงแวดล้อมท่ีดี

๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

    ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

หน้า 130

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ท่ี



๕.2 แผนงานสาธารณสุข

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ เป้าหมาย
งบประมาณ

    ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ตัวช้ีวัด (KPI)

หน้า 131



๕.3 แผนงานเคหะและชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการส่งเสริม รณรงค์ เพ่ือลดปริมาณขยะ ประชาชนต าบล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีสุขภาพ กอง
การคัดแยกขยะ ภายในต าบลเหมืองจ้ี เหมืองจ้ี พึงพอใจ ท่ีดี ไร้มลพิษ สาธารณสุข

ร้อยละ 80
๒ การก าจัดส่ิงปฏิกูลในส านักงาน เพ่ือก าจัดส่ิงปฏิกูล 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

เทศบาลต าบลเหมืองจ้ี และขยะภายในต าบล
และพ้ืนท่ีในต าบลเหมืองจ้ี เหมืองจ้ี

๓ การบริหารจัดการขยะภายใน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
ต าบลเหมืองจ้ี

๔ จัดต้ังกองทุนธนาคารขยะ เพ่ือลดปริมาณขยะ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
ภายในต าบลเหมืองจ้ี

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับโครงการ
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI)วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

    ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ท่ี
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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๕.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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 หมู่ท่ี ๑๒

45,800,000
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    ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ



๕.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๑ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเทศบาล เพ่ือการปรับปรุงพัฒนา ต าบลเหมืองจ้ี 200,000     200,000      200,000      200,000      200,000     ประชาชนมีความ มีการพัฒนา กองช่าง
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สภาพแวดล้อมให้สวยงาม ท้ัง ๑๔ หมู่บ้าน พึงพอใจ ปรับปรุง

และรักษาทรัพยากร ร้อยละ 80 สภาพแวดล้อม
ธรรมชาติ และรักษา

๑๒ โครงการบ าบัด ก าจัดน้ าเสีย 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ทรัพยากรธรรมชาติ
ในชุมชน

๑๓ โครงการก่อสร้างท่ีก าจัดขยะ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
ครบวงจร

๑๔ ก่อสร้างดาดคอนกรีตล าน้ าทา 1,000,000  1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000  

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

2,620,000  

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

    ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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ท่ี โครงการ



๕.5 แผนงานการเกษตร

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

7 โครงการป่าชุมชน บ้านเชตวัน เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากร ป่าชุมชน 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 อนุรักษ์ทรัพยากร
หมู่ท่ี 12 ธรรมชาติ บ้านเชตวัน หมู่ 12 ธรรมชาติ

๘ การบริหารจัดการขยะภายใน เพ่ือการปรับปรุงพัฒนา ต าบลเหมืองจ้ี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการพัฒนา
ชุมชนเพ่ือจัดท าปุ๋ยหมักชีวภาพ สภาพแวดล้อมให้สวยงาม ท้ัง ๑๔ หมู่บ้าน ปรับปรุง

และรักษาทรัพยากร สภาพแวดล้อม

570,000

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับเป้าหมาย

    ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ท่ี โครงการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ
วัตถุประสงค์
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๕.5 แผนงานการเกษตร

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

๑๐ โครงการรณรงค์/ส่งเสริมการใช้ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
พลังงานทดแทน

๑๑ โครงการส่งเสริมทางด้านการผลิต 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
พลังงานทดแทนทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

60,000
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    ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ



แบบ ผ. ๐2

    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร และการเมือง
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

ประชาชน 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

1,640,000

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เมืองแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท .ในเขตจังหวัดท่ี 4 เมืองแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ
งบประมาณ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด (KPI)
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ



    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร และการเมือง
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๘ อบรมสท. คณะผู้บริหารเพ่ือให้เข้าใจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ สท. และคณะผู้ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีความ บุคลากรในองค์กร ส านักปลัด
บทบาทและหน้าท่ี กฎ ระเบียบต่าง ๆ 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
ประปาหมู่บ้าน ท างาน เหมืองจ้ี บริการท่ีดีมีคุณภาพ

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

900,000

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

หน้า 138

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด (KPI)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ



    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร และการเมือง
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

1,130,000
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ



    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร และการเมือง
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

750,000
หน้า 140

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI)



    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร และการเมือง
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

๓๗ โครงการฝึกอบรมการมีส่วนร่วมใน 1.เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม เด็ก เยาวชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีส่วนร่วม
ระบอบประชาธิปไตยอันมี ในระบอบประชาธิปไตย ประชาชน ผู้น า ในระบอบประชาธิป
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข อันมีพระมหากษัตริย์เป็น ชุมชน คณะผู้บริหาร ไตยอันมีพระมหา

ประมุข สมาชิกสภาเทศบาล กษัตริย์เป็นประมุข
พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง

150,000

ท่ี

หน้า 141

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับโครงการ



    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร และการเมือง
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

ร้อยละ 80 ประสิทธิภาพ

39 อุดหนุนงานส่งเสริมการปกครอง เพ่ืออุดหนุนอ าเภองานส่งเสริม อ าเภอเมือง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีคุณภาพ
ท้องถ่ินอ าเภอเมืองล าพูนตามโครงการ การปกครองท้องถ่ิน ล าพูน ชีวิตท่ีดี
จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของอปท .

40 อุดหนุนกิจการกิจกรรมของ ศอ .ปส. เพ่ือให้การด าเนินงานของ ศตส.อ.เมืองล าพูน 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 การด าเนินงานของ 
จังหวัดล าพูน และศพส . อ าเภอเมือง ศตส.อ.เมืองล าพูนเป็นไป ศอ.ปส.จังหวัดล าพูน อ.เมืองล าพูนมีความ
ล าพูน อย่างเรียบร้อย สะดวกมากข้ึน

41 อุดหนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงาน เพ่ือให้การประสานงานร่วม หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีคุณภาพ
ต่าง ๆ ท่ีมีภารกิจท่ีเก่ียวข้อง กันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กับการบริหารงาน ชีวิตท่ีดี

ของเทศบาล

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

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต าบลเหมืองจ้ี

305,000

4,875,000

หน้า 142

ตัวช้ีวัด (KPI)ท่ี โครงการ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ



    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร และการเมือง
6.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุนองค์กรประชาชน เพ่ือให้การด าเนินงานของ องค์กรท่ีร่วมกัน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน องค์กรภาคประชาชน กองสวัสดิการ
ในพ้ืนท่ีต าบลเหมืองจ้ี องค์กรประชาชนในพ้ืนท่ี ของประชาชน มีความพึงพอใจ มีความเข้มแข็ง ส านักปลัด

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต าบลเหมืองจ้ี ร้อยละ 80

2 จัดซ้ือเคร่ืองเสียง/ระบบสารสนเทศ เพ่ือใช้ในกิจกรรมของชุมชน 14 หมู่บ้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนได้รับ กองสวัสดิการ
ส่ือเผยแพร่และโมษณา การบริการท่ีมี

ประสิทธิภาพ

3 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีสวัสดิการ กอง
ท่ีเหมาะสม สวัสดิการ

สังคม

หน้า 143

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย



    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร และการเมือง
6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการส ารวจการออกโฉนดในเขต เพ่ือมีข้อมูลการออกโฉนด ประชาชนต าบล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีความ ประชาชนได้รับ กองช่าง
ต าบลเหมืองจ้ี ท่ีถูกต้อง เหมืองจ้ี พึงพอใจ การบริการท่ีมี

ร้อยละ 80 ประสิทธิภาพ
๒ น่ังร้าน (ส าหรับไว้จัดสถานท่ี) จัดงาน เพ่ือให้การจัดงานต่าง ๆ เทศบาล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

กิจกรรมต่าง ๆ ในต าบลเหมืองจ้ี เป็นไปด้วยความส าเร็จ ต าบลเหมืองจ้ี
เรียบร้อย

๓ ก่อสร้างเวทีมาตรฐานส าหรับใช้การจัด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
กิจกรรมของเทศบาลต าบลเหมืองจ้ี

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

ประชาชนให้เป็นระเบียบ

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

ประชาชน
๖ ก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาล 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000

ต าบลเหมืองจ้ี (อาคารป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย) และกิจการสภาเทศบาล
ต าบลเหมืองจ้ี

๗ ก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

7,420,000

ท่ี โครงการ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
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ตัวช้ีวัด (KPI)เป้าหมาย
งบประมาณ



    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร และการเมือง
6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๘ ก่อสร้างและต่อเติมห้องเก็บของ เพ่ือการจัดเก็บเคร่ืองมือ ทต.เหมืองจ้ี 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีความ มีอาคารเก็บเอกสาร กองสวัสดิการ
กองสวัสดิการสังคม เคร่ืองใช้ในการบริการ พึงพอใจ ของใช้ของ กองช่าง

ประชาชนให้เป็นระเบียบ ร้อยละ 80 กองสวัสดิการ

๙ ปรับปรุงศูนย์บริการคนพิการ เพ่ือให้มีสถานท่ีท่ีได้มาตรฐาน เทศบาลต าบล 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนได้รับ กองสวัสดิการ
ปลอดภัยในการบริการ เหมืองจ้ี การบริการท่ีมี กองช่าง
ประชาชน ประสิทธิภาพ

๑๐ ปรับปรุงศูนย์บริการผู้สูงอายุ เพ่ือให้มีสถานท่ีท่ีได้มาตรฐาน เทศบาลต าบล 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
ปลอดภัยในการบริการ เหมืองจ้ี
ประชาชน

๑๑ ก่อสร้างศูนย์บริการแพทย์ทางเลือก เพ่ือให้มีสถานท่ีบริการด้าน เทศบาลต าบล 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
แพทย์ทางเลือกท่ีได้มาตรฐาน เหมืองจ้ี
ปลอดภัย ไว้บริการประชาชน

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

1,950,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ
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ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ



    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร และการเมือง
6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 ติดต้ังระบบเสียงประชาสัมพันธ์ภายใน เพ่ือใช้ในงานกิจกรรมของทต . ส านักงานเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีความ ประชาชนได้รับ กองช่าง
ส านักงานเทศบาลต าบลเหมืองจ้ี เหมืองจ้ี ต าบลเหมืองจ้ี พึงพอใจ การบริการท่ีมี

ร้อยละ 80 ประสิทธิภาพ
17 ก่อสร้างและปรับปรุงห้องน้ าส านักงาน เพ่ือบริการสาธารณะให้กับ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

เทศบาลต าบลเหมืองจ้ี ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ
และบุคลากรของเทศบาล
ต าบลเหมืองจ้ี

550,000

9,920,000

เป้าหมาย
งบประมาณ
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ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองแห่งคุณภาพชีวิต 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท .ในเขตจังหวัดท่ี  1  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานประเพณีทุนทางวัฒนธรรมชุมชน
    ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

2566 ๒๕๖๗ 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

2 ก่อสร้างบ้านผู้ด้อยโอกาส เพ่ือช่วยเหลือผู้ยากไร้ ท้ัง 14 หมู่บ้าน 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการส่งเสริม

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

หน้า 147

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา   
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 25๖6 - 2570)

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพของเทศบาลต าบลเหมืองจ้ี
เทศบาลต าบลเหมืองจ้ี  อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน

หน่วยงานท่ี
จะขอ

ประสาน
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี

แบบ ผ. ๐2/2



ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท .ในเขตจังหวัดท่ี  2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และส่ิงแวดล้อมท่ีดี 
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 ๒๕๖๗ 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างถนนแอสฟัสติกสายกู่เส้า - เพ่ือการสัญจรคมนาคม ถนนแอสฟัสติก ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีความ ประชาชนมีคุณภาพ ทต.เหมืองจ้ี
เหมืองจ้ีหลวง ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ 1 สาย พึงพอใจ ชีวิตท่ีดี การสัญจร หน่วยงานอ่ืน
ช่วงท่ี 1 ผิวจราจรกว้าง ทรัพย์สิน บ้านกู่เส้า หมู่ท่ี ๒ ร้อยละ 80 ปลอดภัยต่อชีวิตและ
6.00 ม. ยาว 350 ม. ทรัพย์สิน
ช่วงท่ี 2 ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 650 ม. หนา 0.05 ม.

2 ก่อสร้างถนนพร้อมเข่ือนป้องกัน ถนนพร้อมเข่ือน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
ตล่ิงล าน้ าแม่ทา หมู่ท่ี 7, 5, 9, 13 1 สาย 
ต าบลเหมืองจ้ีผิวจราจรกว้าง 4 ม. หมู่ท่ี 7, 5, 9, 13 
ยาว 3,100 ม. พร้อมเข่ือนป้องกัน
ตล่ิง ยาว 3,100 ม.

3 ก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรคมนาคม ถนนแอสฟัสติก 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000
สายปากทางถนนท่าจักร-แม่ทา ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ 1 สาย
เช่ือมทางเข้าวัดพระธาตุดอยแต ทรัพย์สิน บ้านฝ่ังหม่ิน หมู่ท่ี 7
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,000 ม. หนา 0.05 ม.

8,900,000

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เมืองแห่งนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ 3 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และส่ิงแวดล้อมท่ีดี

หน้า 148

ท่ี โครงการ
หน่วยงานท่ี

จะขอ
ประสาน

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 ๒๕๖๗ 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือการสัญจรคมนาคม ถนน 1 สาย 1,960,000 1,960,000 1,960,000 1,960,000 1,960,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีคุณภาพ ทต.เหมืองจ้ี

สายเลียบล าเหมืองดอยคร่ัง เช่ือม ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ หมู่ 1, 2 และ 11 พึงพอใจ ชีวิตท่ีดี การสัญจร หน่วยงานอ่ืน
ถนนสาย 116 หมู่ท่ี 14 ทรัพย์สิน ร้อยละ 80 ปลอดภัยต่อชีวิตและ
ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว ทรัพย์สิน
 1,400 ม. หนา 0.05 ม.

5 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรคมนาคม ถนนแอสฟัลท์ติก 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
สายทุ่งห้วย บ้านกู่เส้า หมู่ 2 ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ คอนกรีตสายทุ่งห้วย
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 800 ทรัพย์สิน บ้านกู่เส้า หมู่ 2
เมตร หนา 0.15 เมตร ต.เหมืองจ้ี

6 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนแอสฟัลท์ติก 720,000 720,000 720,000 720,000 720,000

สายดอยกุศล หมู่ท่ี 5  - บ้านฝ่ังหม่ิน คอนกรีตสายดอย
หมู่ท่ี 7 ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. กุศล หมู่ 5-7
ยาว 400 ม. หนา 0.05 ม. บ้านฝ่ังหม่ิน

7 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือการสัญจรคมนาคม ถนนคสล. 1,190,000 1,190,000 1,190,000 1,190,000 1,190,000
สายเลียบล าน้ าแม่ทาหมู่ท่ี 7 ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ หมู่ 7 เช่ือมต าบล
เช่ือมต าบลทาขุมเงิน ทรัพย์สิน ทาขุมเงิน
ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 850 ม. หนา 0.05 ม. 

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคสล. 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000
ถนนสายหลังโรงแรมผาสุก ถึง หมู่ท่ี 12
ซอย 3 บ้านเชตวัน หมู่ท่ี 12
ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 750
 ม. หนา 0.15 ม. 

6,945,000

หน้า 149

หน่วยงานท่ี
จะขอ

ประสาน
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)



    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 ๒๕๖๗ 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือการสัญจรคมนาคม ถนน 1 สาย 616,000 616,000 616,000 616,000 616,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีคุณภาพ ทต.เหมืองจ้ี

สายบ้านปงชัย หมู่ท่ี 3  ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ หมู่ 3-1 พึงพอใจ ชีวิตท่ีดี การสัญจร หน่วยงานอ่ืน
เช่ือมบ้านเหมืองจ้ีหลวง หมู่ท่ี 1 ทรัพย์สิน ร้อยละ 80 ปลอดภัยต่อชีวิตและ
ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว ทรัพย์สิน
 440 ม. หนา 0.05 ม.

10 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต เพ่ือการสัญจรคมนาคม รางระบายน้ า 780,000 780,000 780,000 780,000 780,000
เสริมเหล็ก ต้ังแต่บ้านนางบังอร ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ คอนกรีตเสริมเหล็ก
ค าลือ ถึงบ้านนางสาวประภา ทรัพย์สิน บ้านกู่เส้า หมู่ 2
พรมแก้ว รางกว้าง 0.60 ม. ยาว 
390 ม. พร้อมฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก

11 เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน ถนน 1 สาย 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
จากสามแยกปากทางข้ึนวัดดอยแต บ้านฝ่ังหม่ิน
ถึงศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7
ฝ่ังหม่ิน หมู่ท่ี 7

12 ก่อสร้างอาคารบังคับน้ าเหมืองจ้ี เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า อาคารบังคับน้ า 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 ประชาชนมีคุณภาพ
ส าหรับอุปโภคบริโภค เหมืองจ้ี ชีวิตท่ีดี มีน้ าใช้ส าหรับ
และใช้ท าการเกษตร (พร้อมระบบส่งน้ า) อุปโภค บริโภค และ

ใช้ในการเกษตร
13 ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ ระบบประปาหมู่บ้าน ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐

บ้านเหมืองจ้ีหลวง หมู่ท่ี 1 เหมืองจ้ีหลวง
 หมู่ท่ี 1

46,896,000

หน้า 150

โครงการ
หน่วยงานท่ี

จะขอ
ประสาน

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
งบประมาณ

ท่ี



    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 ๒๕๖๗ 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือการสัญจรคมนาคม ถนนคสล. 1,700,000       1,700,000    1,700,000    1,700,000    1,700,000       ประชาชนมีความ ประชาชนมีคุณภาพ ทต.เหมืองจ้ี
สายทางบ้านกู่เส้า หมู่ท่ี 2 เช่ือม ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ บ้านกู่เส้า หมู่ 2 เช่ือม พึงพอใจ ชีวิตท่ีดี การสัญจร หน่วยงานอ่ืน
บ้านเหมืองจ้ีใหม่ หมู่ท่ี 8 ทรัพย์สิน บ้านเหมืองจ้ีใหม่ ร้อยละ 80 ปลอดภัยต่อชีวิตและ
กว้าง 4 ยาว 800 หนา 0.15 หมู่ 8 ทรัพย์สิน
เมตร ต าบลเหมืองจ้ี

15 ก่อสร้างถนนแอสฟัสติกสายกู่เส้า - ถนนแอสฟัสติก ๔,๔๓๒,๐๐๐ ๔,๔๓๒,๐๐๐ ๔,๔๓๒,๐๐๐ ๔,๔๓๒,๐๐๐ ๔,๔๓๒,๐๐๐
เหมืองจ้ีหลวง 1 สาย

บ้านกู่เส้า หมู่ท่ี ๒

๑๖ เสริมผิวแอสฟัสติกถนน ซอย 8 ถึง ถนนสายหลัก 1,200,000       1,200,000    1,200,000    1,200,000    1,200,000       
สุสานบ้านกู่เส้า หมู่ 2 ต.เหมืองจ้ี 1 สาย
อ าเภอเมืองล าพูน บ้านกู่เส้า หมู่ท่ี 2

17 ก่อสร้างถนนสายกู่เส้า ถึง กอลุง ถนน 1 สาย 3,000,000       3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000       
บ้านกู่เส้า หมู่ 2 บ้านกู่เส้า หมู่ท่ี 2

๑๘ ก่อสร้างถนนสายกู่เส้า หมู่ 2 ถึง ถนน 1 สาย 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
หมู่ 11  บ้านกู่เส้า หมู่ท่ี 2

19 เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เสริมผิวถนน 500,000          500,000       500,000       500,000       500,000         
ถนนสายบ้านปงชัย หมู่ 3 บ้านปงชัย หมู่ 3 
เช่ือมบ้านเหมืองจ้ีหลวง หมู่ 1 เช่ือม
กว้าง 4 ยาว 445 หนา 0.05 บ้านเหมืองจ้ีหลวง
เมตร ต าบลเหมืองจ้ี หมู่ 1

15,832,000    

หน่วยงานท่ี
จะขอ

ประสาน
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI)



    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 ๒๕๖๗ 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 ก่อสร้างพนังก้ันน้ ากันตล่ิงพัง เพ่ือการสัญจรคมนาคม พนังก้ันน้ า 3,000,000       3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000       ประชาชนมีความ ประชาชนมีคุณภาพ ทต.เหมืองจ้ี
ล าน้ าทา บ้านปงชัย หมู่ 3 ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ บ้านปงชัย หมู่ 3 พึงพอใจ ชีวิตท่ีดี การสัญจร หน่วยงานอ่ืน

ทรัพย์สิน ร้อยละ 80 ปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน

21 ก่อสร้างฝายน้ าล้นล าน้ าทา เพ่ือป้องกันภัยแล้งและ ฝายน้ าล้น 3,000,000       3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000       
บ้านปงชัย หมู่ 3 อุทกภัย บ้านปงชัย หมู่ 3

22 ขยายไฟฟ้า (ขนาด 3 เฟต) เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า 5,000,000       5,000,000    5,000,000    5,000,000    5,000,000       
เส้นฝายแป้น - บวกมะกัง ใช้อย่างท่ัวถึงและมี 1 สาย
บ้านฝายแป้น หมู่ 4 ประสิทธิภาพ บ้านฝายแป้น หมู่ 4

๒๓ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบล าน้ า เพ่ือการสัญจรคมนาคม ถนน 1 สาย 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
แม่ทา (ประมาณ 1-2 ก.ม.) ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ บ้านฝายแป้น หมู่ 4
บ้านฝายแป้น หมู่ 4 ทรัพย์สิน

24 บดอัดลูกรังถนนสายเลียบล าน้ าทา บดอัดลูกรังถนน 3,000,000       3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000       
สายเช่ือม หมู่ 5, 7, 9 และ 13 1 สาย
บ้านห้วยส้ม หมู่ท่ี 5 บ้านห้วยส้ม หมู่ท่ี 5

25 ติดต้ังระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า ระบบโซล่าเซล 3,000,000       3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000       
ประปาหมู่บ้านห้วยส้ม หมู่ท่ี 5 ส าหรับอุปโภคบริโภค บ้านห้วยส้ม หมู่ท่ี 5

๒๖ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านป่าตึง เพ่ือการสัญจรคมนาคม ถนน 3,000,000       3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000       
หมู่ท่ี 6 เช่ือม หมู่ 11 ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ บ้านป่าตึง หมู่ 6

ทรัพย์สิน

24,000,000

หน้า 152

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI)ท่ี
หน่วยงานท่ี

จะขอ
ประสาน

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 ๒๕๖๗ 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๗ ก่อสร้างถนนแอสฟัสติกสายดอยกุศล เพ่ือการสัญจรคมนาคม ถนนแอสฟัสติก 2,165,000       2,165,000    2,165,000    2,165,000    2,165,000       ประชาชนมีความ ประชาชนมีคุณภาพ ทต.เหมืองจ้ี
หมู่ท่ี 5 บ้านห้วยส้ม - บ้านฝ่ังหม่ิน ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ 1 สาย พึงพอใจ ชีวิตท่ีดี การสัญจร หน่วยงานอ่ืน
 หมู่ท่ี 7 ทรัพย์สิน บ้านฝ่ังหม่ิน หมู่ท่ี 7 ร้อยละ 80 ปลอดภัยต่อชีวิตและ

ทรัพย์สิน
๒๘ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ า เพ่ือให้ประชาชนมีสถาน สวนสุขภาพ 3,000,000       3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000       

แม่ทาหลงเพ่ือเป็นท่ีพักผ่อน ท่ีส าหรับพักผ่อนและ  บ้านฝ่ังหม่ิน หมู่ 7
และออกก าลัง บ้านฝ่ังหม่ิน หมู่ 7 ออกก าลัง

29 เสริมผิวถนนเลียบล าน้ าแม่ทา เพ่ือการสัญจรคมนาคม ถนน 3,000,000       3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000       
บ้านฝ่ังหม่ิน ถึง ทาขุมเงิน ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ  บ้านฝ่ังหม่ิน หมู่ 7
บ้านฝ่ังหม่ิน หมู่ 7 ทรัพย์สิน

30 ก่อสร้างถนนสายดอยแต เช่ือม ถนน 3,000,000       3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000       
อ าเภอแม่ทา บ้านฝ่ังหม่ิน หมู่ 7  บ้านฝ่ังหม่ิน หมู่ 7

31 เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เสริมผิวถนน 500,000          500,000       500,000       500,000       500,000         
ถนนสายซอย 3 บ้านเหมืองจ้ีใหม่ ซอย 3 หมู่ 8
หมู่ 8 แบ่งเป็น 3 ช่วง แบ่งเป็น 3 ช่วง
ช่วงท่ี 1 กว้าง 3 ยาว 164 หนา
0.05 เมตร 
ช่วงท่ี 2 กว้าง 5 ยาว 25 หนา
0.05 เมตร 
ช่วงท่ี 3 กว้าง 3 ยาว 61 หนา
0.05 เมตร 

11,665,000

หน่วยงานท่ี
จะขอ

ประสาน
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โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี



    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 ๒๕๖๗ 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๒ ติดต้ังกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน เพ่ือป้องกันบรรเทา กล้องวงจรปิด 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีคุณภาพ ทต.เหมืองจ้ี
บ้านเหมืองจ้ีใหม่ หมู่ 8 ปัญหาอาชญากรรม บ้านเหมืองจ้ีใหม่ พึงพอใจ ชีวิตท่ีดี การสัญจร หน่วยงานอ่ืน

หมู่ 8 ร้อยละ 80 ปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน

33 ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า ระบบประปาหมู่บ้าน ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐
บ้านหมูเป้ิง หมู่ท่ี 9 ส าหรับอุปโภคบริโภค หมูเป้ิง

และใช้ท าการเกษตร  หมู่ท่ี 9

34 ขยายเขตไฟฟ้าจาก 2 เฟส เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายไฟฟ้า 3,000,000       3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000       
เป็น 3 เฟส ท้ังหมู่บ้าน ใช้อย่างท่ัวถึงและมี บ้านหมูเป้ิง หมู่ท่ี 9
บ้านหมูเป้ิง หมู่ท่ี 9 ประสิทธิภาพ

35 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพ่ือการสัญจรคมนาคม ถนนแอสฟัสติก 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
บ้านป่าตัน หมู่ท่ี 10 ถึง ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ จ านวน 1 สาย
บ้านม่วงน้อย ต าบลป่าซาง ทรัพย์สิน

๓๖ ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า ระบบประปาหมู่บ้าน ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐
บ้านป่าตัน หมู่ท่ี 10 ส าหรับอุปโภคบริโภค ป่าตัน

และใช้ท าการเกษตร  หมู่ท่ี 10

37 ติดต้ังระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบประปาหมู่บ้าน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
(โซล่าเซล) ให้กับระบบประปา ป่าตัน
หมู่บ้านป่าตัน หมู่ท่ี 10  หมู่ท่ี 10

38 ติดต้ังระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบประปา 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
(โซล่าเซล) ให้กับระบบประปา บ้านป่าตัน
เพ่ือการเกษตร บ้านป่าตัน หมู่ 10  หมู่ท่ี 10

12,000,000

ท่ี
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โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ
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จะขอ
ประสาน



    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 ๒๕๖๗ 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๙ ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า ระบบประปาหมู่บ้าน ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีความ ประชาชนมีคุณภาพ ทต.เหมืองจ้ี
บ้านป่าตอง หมู่ท่ี 11 ส าหรับอุปโภคบริโภค ป่าตอง พึงพอใจ ชีวิตท่ีดี มีน้ าใช้ส าหรับ หน่วยงานอ่ืน

และใช้ท าการเกษตร  หมู่ท่ี 11 ร้อยละ 80 อุปโภค บริโภค และ
ใช้ในการเกษตร

๔๐ ขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่อ่างเก็บน้ า เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้า 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
ห้วยน้ าดิบ ใช้อย่างท่ัวถึง 1 สาย หมู่ท่ี ๑2

41 โครงการท่อส่งน้ าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า ท่อส่งน้ า 1 แห่ง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
อ่างเก็บน้ าห้วยน้ าดิบ ส าหรับใช้ท าการเกษตร  หมู่ท่ี 12

และอุปโภคบริโภค บ้านเชตวัน

42 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

43 ขยายเขตไฟฟ้าสายอ่างเก็บน้ า เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า ขยายไฟฟ้า 3,000,000       3,000,000    3,000,000    3,000,000    3,000,000       
ห้วยน้ าดิบ บ้านเชตวัน หมู่ 12 ใช้อย่างท่ัวถึงและมี บ้านเชตวัน หมู่ 12

ประสิทธิภาพ

๔๔ ขยายอ่างเก็บน้ าห้วยน้ าดิบ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า อ่างเก็บน้ า ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐
บ้านเชตวัน หมู่ 12 ส าหรับอุปโภคบริโภค บ้านเชตวัน หมู่ 12

และใช้ท าการเกษตร

๔๕ ขุดลอกล าห้วยขุนลัวะ ล าห้วย ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐
บ้านเชตวัน หมู่ 12 บ้านเชตวัน หมู่ 12

๑๘,๕๐๐,๐๐๐

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 ๒๕๖๗ 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔๖ ก่อสร้างโรงสูบน้ าระบบพลังงาน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า โรงสูบน้ า ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีความ ประชาชนมีคุณภาพ ทต.เหมืองจ้ี
แสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) พร้อม ส าหรับอุปโภคบริโภค บ้านเชตวัน หมู่ 12 พึงพอใจ ชีวิตท่ีดี มีน้ าใช้ส าหรับ หน่วยงานอ่ืน
ระบบจ่ายน้ า บริเวณอ่างเก็บน้ า และใช้ท าการเกษตร ร้อยละ 80 อุปโภค บริโภค และ
ห้วยน้ าดิบ บ้านเชตวัน หมู่ 12 ใช้ในการเกษตร

47 ก่อสร้างพนังกันตล่ิงพังเลียบ เพ่ือการสัญจรคมนาคม พนังกันตล่ิง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชนมีคุณภาพ
ล าน้ าทา บ้านป่าตองหลวง ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ บ้านป่าตองหลวง ชีวิตท่ีดี การสัญจร
หมู่ท่ี 13 ทรัพย์สิน  หมู่ท่ี 13 ปลอดภัยต่อชีวิตและ

ทรัพย์สิน
๔๘ บดอัดลูกรังถนนสายเลียบล าน้ าทา ถนน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

สายเช่ือม หมู่ 5, 7, 9 และ 13 บ้านป่าตองหลวง
บ้านป่าตองหลวง หมู่ท่ี 13  หมู่ท่ี 13

49 ปรับปรุงถนนเลียบล าเหมือง ปรับปรุงถนน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
ดอยคร่ังสู่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์  1 สาย หมู่ท่ี 14

50 เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เสริมผิวถนน 500,000          500,000       500,000       500,000       500,000         
ถนนสายทางเลียฝายโจ้หนองอ่ึง  บ้านป่าห้า
บ้านป่าห้า หมู่ 14 หมู่ 14
กว้าง 4 ยาว 430
หนา 0.05 เมตร

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

๑๐,๘๒๘,๒๐๐

เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี

จะขอ
ประสาน
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    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 ๒๕๖๗ 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

52 ก่อสร้างถนนแอสฟัสติก สายฝ่ังหม่ิน เพ่ือการสัญจรคมนาคม 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 ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ 1 สาย พึงพอใจ ชีวิตท่ีดี การสัญจร หน่วยงานอ่ืน

ทรัพย์สิน ร้อยละ 80 ปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน

53 ก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต ถนนแอสฟัสติก 4,066,000 4,066,000 4,066,000 4,066,000 4,066,000
หมู่ 7 บ้านฝ่ังหม่ิน เช่ือม 1 สาย
บ้านหนองสร้อย ต.มะกอก อ.ป่าซาง

๕๔ 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

55 ก่อสร้างถนนแอสฟัสติกหมู่ท่ี 1 เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า ถนนแอสฟัสติก 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชนมีคุณภาพ
เช่ือมหมู่ 11 และหมู่ 2 ส าหรับอุปโภคบริโภค 1 สาย ชีวิตท่ีดี มีน้ าใช้ส าหรับ

และใช้ท าการเกษตร  หมู่ท่ี 11,1,2 อุปโภค บริโภค และ
ใช้ในการเกษตร

56 ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ ระบบประปา 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
 ๑ แห่ง หมู่ท่ี 2

๕๗ ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ ระบบประปา 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
 ๑ แห่ง หมู่ท่ี ๗

๕๘ ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ ระบบประปา 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
๑ แห่ง หมู่ท่ี ๕

๕๙ ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ ระบบประปา 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
๑ แห่ง หมู่ท่ี ๑๑

21,066,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี

จะขอ
ประสาน
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    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 ๒๕๖๗ 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๖๐ ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า ระบบประปา 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีคุณภาพ ทต.เหมืองจ้ี
ส าหรับอุปโภคบริโภค ๑ แห่งหมู่ท่ี ๑๓ พึงพอใจ ชีวิตท่ีดี มีน้ าใช้ส าหรับ หน่วยงานอ่ืน
และใช้ท าการเกษตร ร้อยละ 80 อุปโภค บริโภค และ

๖๑ ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ ระบบประปา 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ใช้ในการเกษตร
 ๑ แห่ง หมู่ท่ี ๑๔

๖๒ ก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ เพ่ือให้ประชาชนมี อาคารเรียน ๑ แห่ง 4,860,000 4,860,000 4,860,000 4,860,000 4,860,000 ประชาชนมีคุณภาพ
สถานท่ีไว้ท ากิจกรรม ทต.เหมืองจ้ี ชีวิตท่ีดี 
ต่าง ๆ ร่วมกัน

63 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ใน อาคาร  ๑ แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
ศพด.ต.เหมืองจ้ี ทต.เหมืองจ้ี

64 ก่อสร้างถนนทางไปสุสานบ้านกู่เส้า เพ่ือการสัญจรคมนาคม ถนน 1 สาย 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
ท่ีปลอดภัยต่อชีวิตและ หมู่ท่ี 2 บ้านกู่เส้า
ทรัพย์สิน

13,860,000

190,492,200                           
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แบบ ผ. ๐3

เป้าหมาย
แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 บริหารงาน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 1. เพ่ือใช้เป็นรถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคล่ือน 2 ล้อ 854,000      854,000       854,000     854,000      854,000     ส านักปลัด

ท่ัวไป ยานพาหนะ 2. เพ่ือการบริการประชาชน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
และขนส่ง ท่ีมีประสิทธิภาพ ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์

 แบบดับเบ้ิลแค็บ
 (1) เป็นกระบะส าเร็จรูป
 (2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบ้ิลแค็บ 4 ประตู
 (3) เป็นราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ
 (4) ราคารวมภาษีสรรพส ามิต

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 25๖6 - 2570) 

เทศบาลต าบลเหมืองจ้ี  อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน

ท่ี วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
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เป้าหมาย
แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 การศาสนา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา 1. เพ่ือให้ประชาชน 1. อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบบิดเอวเด่ียว)   150,000      150,000       150,000     150,000      150,000     กอง

วัฒนธรรมและ ได้ออกก าลังกาย จ านวน  1  เคร่ือง การศึกษา
นันทนาการ 2. เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ 2. อุปกรณ์นวดฝ่าเท้า-บริหารแขน-ยืดหลัง 

เวลว่างให้เป็นประโยชน์ จ านวน  1  เคร่ือง
3. เพ่ือสุขภาพท่ีแข็งแรง 3. อุปกรณ์ซิทอัพลดหน้าท้อง/บริหารขา-เข่า
ของประชาชนต าบลแหมืองจ้ี  (แบบยกตุ้มน้ าหนัก) จ านวน  1  เคร่ือง

4. อุปกรณ์ยืดตัวบริหารแขน (แบบบาร์เด่ียว-
บาร์คู่) จ านวน 1 เคร่ือง
5. อุปกรณ์บริหารเข่า-ขา (แบบยกลูกน้ าหนัก
เท้าคู่)   จ านวน  1  เคร่ือง
6. อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก
 เดินสลับเท้า)  จ านวน  1  เคร่ือง
7. อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยาน
ล้อเหล็กน่ังตรง)  จ านวน  1  เคร่ือง
8. อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยาน
ล้อเหล็กน่ังพิง)  จ านวน  1  เคร่ือง
9. อุปกรณ์บริหารขาและสะโพก (แบบเดิน
สลับเท้า)   จ านวน  2  เคร่ือง
10. อุปกรณ์แก้ปวดเข่า (แบบขาคู่) 
จ านวน 1 เคร่ือง
11. อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก 
เดินสลับเท้าเพลาคู่)  จ านวน  1  เคร่ือง
12. อุปกรณ์บริหารกล้ามเน้ือแขนและหัวไหล่ 
(แบบดึงยกตัว)  จ านวน  1  เคร่ือง

เป้าหมาย งบประมาณ
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แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 อุตสาหกรรม ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร 1. เพ่ือใช้บริการประชาชน รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อ 521,000      521,000       521,000     521,000      521,000     กองช่าง
และการโยธา ตัดหญ้าตามไหล่ทาง และ ขนาด 40 แรงม้า

สถานท่ีสาธารณะ 1) เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อ
2. เพ่ือใช้บริการประชาชน 2) ระบบเคร่ืองยนต์ดีเซล ระบายความร้อน
ในการปรับแต่งพ้ืนท่ี ด้วยน้ า มีก าลังไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า ท่ีความ
สาธารณะ เร็วรอบไม่เกิน 2,700 รอบต่อนาที

3) มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 8 เกียร์ และเกียร์
ถอยหลังไม่น้อยกว่า 2 เกียร์
4) ระบบพวงมาลัยเป็นแบบไฮดรอลิก หรือ 
ไฮโดรสแตติค
5) ระบบเบรกเป็นเบรกแบบจานแช่ในน้ ามัน
6) แขนยกเคร่ืองมือแบบ 3 จุด
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ เดือน
ธันวาคม 2563)
พร้อมอะไหล่ประกอบ 429,000 429,000 429,000 429,000 429,000
(ราคาตามท้องตลาด เน่ืองจากไม่ปรากฎในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ เดือน ธันวาคม
2563)

เป้าหมาย
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ท่ี วัตถุประสงค์
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ

ท่ี วัตถุประสงค์



แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 อุตสาหกรรม ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 1. เพ่ือใช้บริการประชาชน รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อ 3,520,000   3,520,000    3,520,000   3,520,000   3,520,000   กองช่าง
และการโยธา ในการขุดลอกคลอง ขนาด 40 แรงม้า

2. เพ่ือใช้บริการประชาชน 1) เป็นรถตักหน้าขุดหลัง (Loader Backhoe)
ในการปรับแต่งพ้ืนท่ี ติดต้ังบุ้งก๋ีส าหรับตักหน้าและบุ้งก๋ีขุดด้านหลังรถ
สาธารณะ ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก
3. เพ่ือขุดบ่อ สระ หรืออ่าง 2) ใช้เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีก าลังไม่น้อย
กักเก็บน้ าเพ่ือใช้ในการ กว่า 90 แรงม้า ท่ีรอบเคร่ืองยนต์ไม่เกิน 2,200 
เกษตร หรืออุปโภค บริโภค รอบต่อนาที ระบายความร้อนด้วยน้ า
4. เพ่ือป้องกันบรรเทา 3) ระบบถ่ายทอดก าลังแบบ Hydrostatic หรือ
สาธารณภัย (ภัยแล้ง แบบ Torque Converter
และอุทกภัย) 4) ระบบบังคับเล้ียวแบบ Hydrostatic หรือ 

Hydraulic
5) บุ้งก๋ีตัก
(1) ชุดบุ้งก๋ีตัก ติดต้ังอยู่หน้ารถ ควบคุมโดย
ระบบไฮดรอลิก ไม่น้อยกว่า 0.85 ลูกบาศก์เมตร
(2) ขนาดคว ามจุของบุ้งก๋ี
(3) ความสูงจากพ้ืนดินถึงสลักบุ้งก๋ีขณะยกสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 3.30 เมตรฯ
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ เดือน
ธันวาคม 2563 หน้าท่ี 34-36)

#REF!
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แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 อุตสาหกรรม ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 1. เพ่ือใช้ส ารองไฟฟ้า เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ชนิดเบนซิน ขนาด 5 KW 50,000        50,000         50,000        50,000        50,000        กองช่าง
และการโยธา และวิทยุ กรณีไฟดับ หรือเหตุฉุกเฉิน จ านวน  1  เคร่ือง 

2. เพ่ือการบริการประชาชน (ราคาตามท้องตลาด เน่ืองจากไม่ปรากฎในบัญชี
ท่ีมีประสิทธิภาพ ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ เดือน ธันวาคม

2563)

6 อุตสาหกรรม ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 1. เพ่ือใช้ติดต้ังกับรถ ชุดเครนไฮดรอลิก ขนาดยกสูง 12 เมตร 500,000      500,000       500,000     500,000      500,000     กองช่าง
และการโยธา ยานพาหนะ กระเช้าส าหรับซ่อมแซม จ านวน  1  เคร่ือง

และขนส่ง ไฟฟ้า (ราคาตามท้องตลาด เน่ืองจากไม่ปรากฎในบัญชี
2. เพ่ือการบริการประชาชน ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ เดือน ธันวาคม
ท่ีมีประสิทธิภาพ 2563)

7 อุตสาหกรรม ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 1. เพ่ือการบริการประชาชน เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง เคร่ืองยนต์เบนซิน 8,600          8,600           8,600          8,600          8,600          กองช่าง
และการโยธา การเกษตร ท่ีมีประสิทธิภาพ ขนาด 5 แรงม้า จ านวน  1  เคร่ือง

2. เพ่ือแก้ไขปัญหาอุทกภัย (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ เดือน
3. เพ่ือป้องกันการเกิด ธันวาคม 2563) รายละเอียดดังน้ี
ปัญหาเก่ียวกับสาธารณภัย สูบน้ าได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า

(1) เป็นเคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง ใช้เคร่ืองยนต์
เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า หรือขนาด
ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 160 ซีซี
(2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 น้ิว (75 มิลลิเมตร)
(3) สูบน้ าได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณท่ีก าหนด
(4) ส่งน้ าได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 
30 ฟุต
(5) อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน้ าและของ
เคร่ืองยนต์ต้องมีครบชุด พร้อมท่ีจะใช้งานได้

๖,๐๓๒,๖๐๐ ๖,๐๓๒,๖๐๐ ๖,๐๓๒,๖๐๐ ๖,๐๓๒,๖๐๐ ๖,๐๓๒,๖๐๐

ท่ี
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลเหมืองจี ้ หน้า ๑๖๔ 
 

ส่วนที่ 4                 การติดตามและประเมินผล 

 
 

(1) 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 และในการประเมินแผน
นั้นจะต้อง ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแนวทางการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(2) การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะต้อง

ติดตามและประเมินโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้น
จะต้อง ดำเนินการประเมินคุณภาพของโครงการพัฒนา ตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้ง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓) สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
ตามที่เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ

พัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  
ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้ วยการจัดทำแผนขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  พ .ศ . ๒๕๔๘   หมวด ๖  ข้อ  ๒๙  ระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  และ (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑๓     

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลเหมืองจี ้ หน้า ๑๖๕ 
 

  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๑     การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒     แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ 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 

(4) ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
 ๑) เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง

ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนสลับซับซ้อน 
 ๒) ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓) ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำได้ยาก

และบางเรื่องอาจทำไม่ได ้
4) ควรมีการจัดทำโครงการและประมาณการราคาโดยมีรายละเอียดชัดเจน เพ่ือการวางแผน

และข้ันตอนดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) แผนพัฒนาท้องถิ่นควรมีการวางแผนในแต่ละปีให้ชัดเจน เพ่ือป้องกันจำนวนโครงการที่มี

มากเกินกว่าที่จะนำไปดำเนินการ เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  
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 


