แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561 - 2564)
ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสี่ปี( พ.ศ.2561 – 2564 )ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
**********************
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน ได้รวบรวมเอาสภาพปัญหา ความ
ต้องการของประชาชน มาจากฐานข้อมู ลการทาเวทีประชาคมระดับ หมู่บ้าน และ ตาบล เป็นหลักในการ
กาหนดแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒ นาอาเภอ และนโยบายของผู้ บริห าร นามาเรียบเรียง จัดทาขึ้นเป็นแผนพัฒ นาตาบลสี่ ปี
(พ.ศ.2561–2564 )
บัดนี้ แผนพัฒนาสี่ปี( พ.ศ.2561 – 2564 )ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน ได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแล้ว ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ดังนั้น จึงอาศัยอานาจตาม
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ย การจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ.2559 ข้อ 7 (4) ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564 )ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
ซึ่งรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนา ปรากฏดังเอกสารแนบท้ายประกาศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศเมื่อ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2559

(ลงชื่อ)
( นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน

คานา
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561–2564 ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน เป็น
การจัดทาแผนระยะสั้น ที่ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยจัดทาตามขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปแบบ มีขั้นตอน มีเปูาหมาย ชัดเจนและสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด วิสัยทัศน์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาเภอ วิสัยทัศน์อาเภอ โดยการนาเอาข้อมูลจาก
การสารวจปัญหา / ความต้องการของประชาชนในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา นามาประมวลผลสรุปเป็น
ประเด็นนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อร่วมกันในการพิจารณากาหนดแนวทาง การ
จัดทาแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาท้องถิ่นสามารถบรรลุตาม
วัต ถุป ระสงค์ และเปู าหมายอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพ มีทิ ศทางที่ ชัด เจน ลดการซ้ าซ้ อ นและท าให้ ส ามารถ
ตรวจสอบ ควบคุมการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลให้มีความโปร่งใสและพร้อมที่จะดาเนินการ
หากได้รับการจัดสรรงบประมาณ
แผนพัฒนาสี่ปี ปี พ.ศ.2561 - 2564 จะเกิดประโยชน์สูงสุดได้หากดาเนินงานไปตาม
แนวทางที่กาหนด ตามวัตถุประสงค์ เปูาหมาย กิจกรรมแผนงาน/โครงการที่วางไว้อย่างแท้จริง เพื่อให้
ประชาชน สังคม เศรษฐกิจ การเมืองการบริหารได้รับการพัฒนาอย่างสูงสุด บนพื้นฐานของการประหยัด
แต่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

งานนโยบายและแผน
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลตาบลแม่สูน
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128
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ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1. ด้านกายภาพ
1.1 ลักษณะที่ตั้งของชุมชน

พิกัดที่ตั้ง ณ เสาธง หน้า สานักงาน อบต.แม่สูน N 19° 49' 49.9" , E 99° 10' 13.5"
องค์การบริหารส่วนตาบลตาบลแม่สูน มีสานักงานตั้งอยู่ เลขที่ 400 หมู่ที่ 1 บ้านแม่สูนหลวง
ด้านทิศตะวันออกของถนนสายโชตนา(ทางหลวงแผ่นดินสาย 107) จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 113 ตอนพิเศษ
52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 (หน้า 64 ลาดับที่ 632) โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

เขตตาบลม่อนปิ่น , สันทราย อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
เขตตาบลแม่ข่า , แม่งอน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
เขตตาบลแม่คะ , แม่ข่า อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
เขตตาบลแม่งอน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

รวมมีพื้นที่ประมาณ 76.09 ตารางกิโลเมตร(47,557.10 ไร่)อยู่ห่างจากที่ว่าการอาเภอฝาง 12
กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ 137 กิโลเมตร

2
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
องค์การบริห ารส่ว นตาบลตาบลแม่สูน มีส ภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา ความสูงจาก
ระดับน้าทะเลปานกลางเฉลี่ย 482 เมตร ทางทิศตะวันตกเป็นภูเขาสูงลาดเป็นที่ราบสูง ส่วนกลางไปจนจดทาง
ทิศตะวันตก มีแม่น้าไหลผ่านจานวน 2 สาย คือ แม่น้าฝาง ไหลจากทางทิศใต้ไปทางทิศเหนือ และแม่น้าแม่
งอนไหลจากทางตะวันตกไปทางตะวันออกมีอ่างเก็บน้าขนาดปานกลาง คือ อ่างเก็บน้าแม่สูนน้อย
2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
การกาหนดเขตตาบลแม่สูน ในท้องที่อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้มีเขตการปกครองรวม 17 หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ 1 บ้านแม่สูนหลวง
หมู่ที่ 7 บ้านหนองยาว
หมู่ที่ 13 บ้านใหม่โปุงผา
หมู่ที่ 2 บ้านปางสัก

หมู่ที่ 8 บ้านเพชรไพฑูรย์

หมู่ที่ 14 บ้านสันติพัฒนา

หมู่ที่ 3 บ้านแม่สูนน้อย

หมู่ที่ 9 บ้านสันดินแดง

หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ชัยเกษม

หมู่ที่ 4 บ้านสันปุาแดง

หมู่ที่ 10 บ้านสันมะเฟือง

หมู่ที่ 16 บ้านหนองยาวใต้

หมู่ที่ 5 บ้านล้องอ้อ

หมู่ที่ 11 บ้านสันปุาเกี๊ยะ

หมู่ที่ 17 บ้านหนองยาวเหนือ

หมู่ที่ 6 บ้านต้นส้าน

หมู่ที่ 12 บ้านสันมะม่วง

และให้มีอาณาเขต ดังนี้
ด้านทิศเหนือ
ติดต่อตาบลม่อนปิ่น ตาบลสันทราย อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแนว
เขตเริ่มต้นจากดอยอ่างขาง ตรงเนินความสูงที่ 1810 ที่บริเวณพิกัด N B
062977 (หรือ N 19° 52' 27.7" , E 99° 03' 33.2") ไปทางทิศตะวันออก
ตามสันเขาไปบรรจบลาน้าแม่สูนน้อย ที่บริเวณพิกัด N B 088978
ระยะทาง ประมาณ 2.5 กิโลเมตร ตามลาน้าแม่สูนน้อย ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไปบรรจบลาห้วยงู ที่บริเวณ พิกัด N B 131994
ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ไปตามลาห้วยงู แยกจากลาห้วยงู ไปตาม
ทางเดินเก่า ผ่านบ้านหนองสามแจง (ด้านทิศเหนือ) ถึงถนนสาย 107
(เชียงใหม่ – ฝาง) ที่บริเวณพิกัด N B 191921 ระยะทางประมาณ 5
กิโลเมตร ตามถนนสาย 107 (เชียงใหม่ – ฝาง) ไปทางทิศเหนือ ประมาณ
300 เมตร แยกตามถนนสาย 109 (ฝาง – แม่สรวย) ไปทางทิศตะวันออก
สิ้นสุดที่จุดตัดระหว่างถนนสาย 109 (ฝาง – แม่สรวย) กับลาน้าฝางที่
สะพานคอนกรีต บริเวณพิกัด N B 208953 ระยะทางประมาณ 2
กิโลเมตร รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 13.5 กิโลเมตร
ด้านทิศตะวันออก

ติดต่อตาบลแม่คะ ตาบลแม่ข่า อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแนว
เขตเริ่มต้นจากจุดตัดระหว่างลาน้าฝางกับถนนสาย 109 (ฝาง – แม่สรวย)
ช่วงสะพานคอนกรีตที่บริเวณพิกัด N B 208953 ไปทางทิศใต้ ตามลาน้า

3
ฝาง ถึงจุดบรรจบระหว่างลาน้าฝาง กับลาห้วยแม่งอน ที่บริเวณพิกัด N B
184926 ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ไปทางทิศใต้ ตามลาห้วยแม่งอน
สิ้นสุดที่จุดตัดระหว่างลาห้วยแม่งอนกับถนนสาย 107 (เชียงใหม่ – ฝาง)
ที่สะพานคอนกรีตบริเวณพิกัด N B 180900 ระยะทางประมาณ 2
กิโลเมตรรวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 8 กิโลเมตร
ด้านทิศใต้

ติดต่อตาบลแม่ข่า ตาบลแม่งอน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแนวเขต
เริ่มต้นจากจุดตัดระหว่างลาห้วยแม่งอน กับถนนสาย 107 (เชียงใหม่ –
ฝาง) ที่สะพานคอนกรีต บริเวณพิกัด N B 108900 ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้ ตามลาห้วยแม่งอน บรรจบลาห้วยหมาตาย ที่บริเวณพิกัด N B
170895 ระยะทางประมาณ 1.8 กิโลเมตร ตามลาห้วยหมาตาย ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ สิ้นสุดที่จุดตัดระหว่างลาห้วยหมาตาย กับทางเดินเก่า
ที่บริเวณพิกัด N B 106921 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 7 กิโลเมตร

ด้านทิศตะวันตก

ติดต่อตาบลแม่งอน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก
จุดตัดระหว่างลาห้วยหมาตาย กับทางเดินเก่า ที่บริเวณพิกัด N B 106921
ไปทางทิศเหนือตามแนวสันเขา ตัดผ่านเนินความสูงที่ 1280 เนิน 1350
สิ้นสุดที่ดอยอ่างขาง ตรงเนินความสูงที่ 1810 บริเวณพิกัด N B 062977
รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 10 กิโลเมตร

อ้างอิงฐานข้อมูล :

“ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกาหนดเขตตาบลในท้องที่อาเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่ “ พ.ศ.2541 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115 ตอนพิเศษ 20 ง
วันที่ 9 มีนาคม 2541 , ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2540
ให้มีผลตั้งแต่ 24 ตุลาคม 2540
“ ประกาศจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เรื่ อ ง ตั้ ง และก าหนดเขตหมู่ บ้ า น “ พ.ศ.2546
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120 ตอนพิเศษ 114 ง วันที่ 1 ตุลาคม 2546 , ประกาศ ณ
วันที่ 22 กันยายน 2546 ให้มีผลตั้งแต่ 23 กันยายน 2546

ประชากร
ประชากร ทั้งสิ้น 14,751 คน แยกเป็น ชาย 7,351 คน หญิง 7,400 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย
193.86 คน/ตารางกิโลเมตร จานวนครัวเรือน 5,633 ครัวเรือน
จานวนประชากร
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จานวนครัวเรือน
ชาย (คน)
หญิง (คน)
รวม (คน)
1 แม่สูนหลวง
744
983
962
1,945
2 ปางสัก
414
420
428
848
3 แม่สูนน้อย
615
826
728
1,554
4 สันป่าแดง
342
593
587
1,180
5 ล้องอ้อ
254
311
303
614
6 ต้นส้าน
299
489
515
1,004

4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

หนองยาว
เพชรไพฑูรย์
สันดินแดง
สันมะเฟือง
สันป่าเกี๊ยะ
สันมะม่วง
ใหม่โป่งผา
สันติพัฒนา
ใหม่ชัยเกษม
หนองยาวใต้
หนองยาวเหนือ

527
77
452
479
300
188
150
208
175
206
203

650
76
648
509
411
257
217
271
240
212
264

662
94
665
561
421
218
227
290
237
231
271

1,312
170
1,313
1,070
837
475
444
561
477
443
535

ที่มา : ข้อมูลจากสานักงานทะเบียนราษฎรท้องถิ่นอาเภอฝาง ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2560
- การศึกษา
ประชาชนส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา และมีฐานะปานกลางสามารถส่งบุตรหลานศึกษาต่อในระดับ
มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาได้ ซึ่งแยกเป็น
1) โรงเรียนประถมศึกษา จานวน 3 คน
1. โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย หมู่ที่ 3
2. โรงเรียนบ้านต้นส้าน หมูท่ ี่ 6
3. โรงเรียนหนองยาว หมู่ที่ 7
2) โรงเรียนขยายโอกาส จานวน 4 แห่ง
1. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง หมู่ที่ 1
2. โรงเรียนบ้านปางสัก หมู่ที่ 2
3. โรงเรียนบ้านสันป่าแดง หมู่ที่ 4
4. โรงเรียนบ้านล้องอ้อ หมู่ที่ 5
3) โรงเรียนอาชีวศึกษา จานวน 1 แห่ง
1. วิทยาลัยการอาชีพฝาง หมู่ที่ 11
4) โรงเรียนเอกชน จานวน 1 แห่ง
1. โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา หมู่ที่ 11
5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 8 แห่ง
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สูนหลวง หมู่ที่ 1
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สูนน้อย หมู่ที่ 3
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันป่าแดง หมู่ที่ 4
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นส้าน หมู่ที่ 6
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาว หมู่ที่ 7
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดหนองยาว หมู่ที่ 7
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันมะม่วง หมู่ที่ 12
8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านล้องอ้อ หมู่ที่ 14
6) ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน
จานวน 17 แห่ง
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7) ห้องสมุดประชาชน
จานวน 1 แห่ง
8) จุดบริการอินเตอร์เน็ตตาบล
จานวน 1 แห่ง
9) แหล่งเรียนรู้ตาบลแม่สูน
จานวน 17 แห่ง
1. แหล่งเรียนรู้ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
2. แหล่งเรียนรู้ การปลูกพืชในโรงเรือน
3. แหล่งเรียนรู้ การผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลโคนม
4. แหล่งเรียนรู้ การเพาะและขยายพันธุ์พืช
5. แหล่งเรียนรู้ การเลี้ยงกบพื้นเมืองและการเพาะพันธ์ลูกกบ
6. แหล่งเรียนรู้ การเลี้ยงไก่ประดู่หางดาในสวนผลไม้
7. แหล่งเรียนรู้ เกษตรผสมผสานแบบพอเพียง
8. แหล่งเรียนรู้ เกษตรโลกาวิวัฒน์ผสมผสาน
9. แหล่งเรียนรู้ พัฒนาเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ
10. แหล่งเรียนรู้ พืชผักปลอดภัยแบบเกษตรผสมผสาน
11. แหล่งเรียนรู้ สวนถั่วดาวอินคา
12. แหล่งเรียนรู้ สารอินทรีย์ปราบศัตรูพืชเวอรี่ซุปเปอร์
13. แหล่งเรียนรู้ การเลี้ยงหมูชีวภาพและตู้เย็นหลังบ้านโรงบาลข้างรั้ว
14. แหล่งเรียนรู้ วิสาหกิจกระเทียมของบ้านสันดินแดง
15. แหล่งเรียนรู้ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเกษตรแม่บ้านหนองยาวเหนือ
16. แหล่งเรียนรู้ โรงเรียนบ้านล้องอ้อ
17. แหล่งเรียนรู้ เครือข่ายกลุ่มอาหารปลอดภัย
- แหล่งน้้าที่สร้างขึ้น
1) ฝาย จานวน 7 แห่ง
ได้แก่ (1) ฝายปางสัก
1 แห่ง
(๒) ฝายวังมะหลอด
1 แห่ง
(๓) ฝายต้นลุง
1 แห่ง
(๔) ฝายแม้วโป่งผา
1 แห่ง
1 แห่ง
(๕) ฝายแบ่งน้าแม่สูนน้อย
(๖) ฝายแบ่งน้าโป่งน้าดัง
1 แห่ง
(๗) ฝายน้างอน
1 แห่ง
๒) บ่อโยก
จานวน 8 แห่ง
๓) ประปาหมู่บ้าน
จานวน 7 แห่ง
๔) ประปาภูเขา
จานวน ๙ แห่ง
ประชาชนส่วนใหญ่ใช้น้าประปาภูเขาขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
- สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่สูน จานวน 31 คน
1. นายนายจารัส โปุงอ้วน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
2. นายเฉลียว มาหวัน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
3. นายพศวีร์ บุตรคา
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
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4. นายสวาท วงค์เทพ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน หมู่ที่ 1
5. นายนุลักษณ์ วงค์คา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน หมู่ที่ 1
6. นายบัญชา แสนระแหง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน หมู่ที่ 2
7. นายตา จาวรรณะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน หมู่ที่ 2
8. นายอ้วน อินระน๊ะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน หมู่ที่ 3
9. นายชัย วงค์ตา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน หมู่ที่ 3
10. นายนพดล วรรณดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน หมู่ที่ 4
11. น.ส.ทองเหรียญ ธรรมโท๊ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน หมู่ที่ 4
12. นายถนอม แสนมุขดา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน หมู่ที่ 5
13. นายบุญเลิศ วรรณคา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน หมู่ที่ 5
14. นายอรรถกร ดิโพ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน หมู่ที่ 6
15. นายศุภกร สันติภราดรกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน หมู่ที่ 6
16. น.ส.สารวย โปธิ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน หมู่ที่ 7
17. นายจักรี ใจนาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน หมู่ที่ 7
18. นายสุรินทร์ หงส์หิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน หมู่ที่ 8
19. นางณัฐกานต์ ถาคาวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน หมู่ที่ 8
20. นายสมเกียรติ์ วงค์ตา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน หมู่ที่ 9
21. นายสุพจน์ สมะนาชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน หมู่ที่ 9
22. นายอินทร หล่อเถิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน หมู่ที่ 10
23. นายสมบูรณ์ บุญมาก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน หมู่ที่ 11
24. นายจาเริญ มาฤทธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน หมู่ที่ 12
25. นายวิเชียร บุญมา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน หมู่ที่ 12
26. นางขวัญปวีณ์ โรจน์รวีน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน หมู่ที่ 13
27. นางรัชนี เชื้อเมืองพาน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน หมู่ที่ 14
28. นายมงคล ทรายน้อย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน หมู่ที่ 16
29. นางศรีนวล ธรรมวัน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน หมู่ที่ 16
30. นายสมเพชร แก้วคามูล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน หมู่ที่ 17
31. นายยรรยง ชัยวุฒิ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน หมู่ที่ 17
- การบริหารงานบุคคล
บุคลากรทั้งสิ้น 92 คน (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559)
พนักงานส่วนตาบล
จานวน
พนักงานครูส่วนตาบล
จานวน
ลูกจ้างประจา
จานวน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
จานวน
พนักงานจ้างทั่วไป
จานวน

17
12
1
25
36

คน
คน
คน
คน
คน
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การแบ่งส่วนราชการภายใน แบ่งออกเป็น 1 สานัก 4 กอง ดังนี้
ส่วนราชการ

สานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธาณสุขฯ
กองการศึกษาฯ
รวม

พนักงานส่วนต้าบล (ระดับ)
ปฏิบัติ
งาน

ช้านาญ
งาน

ปฏิบัติ
การ

ช้านาญ
การ

ต้น

1
0
0
0
1
2

0
1
0
0
0
1

4
2
0
0
0
6

0
1
0
0
0
1

1
2
2
1
1
7

1. ว่าที่ ร.ต.ปรเมษฐ์
ส้านักปลัด
2. นางเอื้อมอารีย์
3. นางสาวปรีชญา
4. นายไปรเวท
5. นายอลงกรณ์
6. นายวัจชลณ์
7. นายสงกรานต์
8. นางอิสรีย์
9. นายสารัช
10. นายธีรพงษ์
11. นายวรรัตน์
12. นายเสาร์แก้ว
13. นายนิคม
14. นางสาวพรพิมล
15. นายอุดร
16. นายวิทวัส
17. นายชูเดช
18. นายสายันต์
19. นายบุญทัน
20. นายพรมฐนกฤต
21. นายสมคิด
22. นายธวัชชัย
23. นายรังสรรค์

รวม

กลาง คศ.1
1
0
0
0
0
1

0
0
0
0
8
8

คศ.2

คศ
.3

0
0
0
0
3
3

0
0
0
0
1
1

7
6
2
1
13
29

ลูกจ้าง
ประจ้า

0
1
0
0
0
1

พนักงานจ้าง

รวม

ตาม
ภาร
กิจ
7
1
3
1
13
25

รวม
ทั้งสิ้
น

23
3
5
11
20
62

30
10
7
12
33
92

ทั่วไ
ป
16
2
2
10
6
36

นิติกร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลระดับกลาง

เงินใส
กุณะจันทร์
สุริยะ
อารามกูล
ขุนติ๊บ
กันธะวงค์
วัฒนาฟุ้งเจริญ
ทาราช
วงค์ศรี
ไชยา
เฉลิมตา
วงค์เครา
กรมบุญ
สามสี
วงค์คา
อรรคอุดม
สอนปันติ
หมอกมาเมิน
คาแสน
ตะเคียน
สมศักดิ์
วงค์ร้อย

หัวหน้าสานักปลัดระดับต้น
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
คนสวน
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นักการ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง
คนงานทั่วไป
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24. นายรัชธิชัย
แก้วสิงห์คา
25. นางสาวพิมพรรณ วรรณดี
26. นางสาวสกาวเดือน ศึกษา
27. นางสาวฟาริกา
กองจาย
28. นางสาวสกาวเดือน กันขัติ์
29. นางสาวกรรณิการ์ วงค์นวล
30. นางสาวทิพย์วิมล วงค์แก้ว
กองคลัง
31. นางสาวกรณ์กาญจน์ กรจิราวัจน์
32. นางสาววันเพ็ญ คุมคา
33. นางสาวมาลัย
สุขสันติวงษ์
34. นางรัชตา
ณ ลาพูน
35. นางพูนศรี
อ่อนช่อน
36. จ.อ.หญิงจิราพร อยู่เล็ก
37. นางสาวปราณี
วงค์ตา
38. นางสาวบุษบา
ขนุนเงิน
39. นายวรุฒ
ไชยวงค์
40. นางสาวรสรินทร์ เรือนมอย
กองช่าง
41. นายวิฑูรย์
ปัญญานวน
42. นายปริญญา
ถวิลวิศาล
43. นางวนิดา
คาปัน
44. นายรพี
ภิรมณ์
45. นายพลกฤต
อินทพันธ์
46. นายไพสณฑ์
สนธิมา
47. นายสัตยา
นันทจันทร์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
48. นางสาวพัชรินทร์ สมัคร
49. นางสาวศรินยา
เสาร์สิงห์
50. นายนภัทร
วงค์จันทร์
51. นายสุขใจ
องอาจ
52. นายประชา
เป็งทอง
53. นางสาวนภัสวรรณ สัสดี
54. นายสวัสดิ์โยธิน นิยมกิจ

คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
ผอ.กองคลังระดับต้น
หน.ฝ่ายการเงินระดับต้น
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการคลังชานาญการ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
ผอ.กองช่างระดับต้น
หน.ฝ่ายก่อสร้างระดับต้น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยช่างโยธา
พนักงานขับรถยนต์
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
ผอ.กองสาธารณสุขฯระดับต้น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์
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55. นายวิโรจน์
ปันวารีย์
56. นายนัฐกานต์
แปงคา
57. นายสมศักดิ์
ชัยลังกา
58. นายเดชา
กันทาซาว
59. นายสมพงษ์
หนูนันตา
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
60. นายอนุชาติ
สมบูรณ์
61. นางกาญจนา
ปันชุม
62. นายพุฒิพงศ์
จันทรฟู
63. นางสาวกชพรรณ เชียงราย
โรงเรียนบ้านล้องอ้อ
64. นายมานิช
ถาอ้าย
65. นายคงศักดิ์
ตนประเสริฐ
66. นายพ่วง
กาศสมบูรณ์
67. นายวิเชียร
บุราณรักษ์
68. นายเกียรติวสันต์ เขื่อนแก้ว
69. นางมะลิวรรณ์
อินต๊ะยศ
70. นายอุไรวรรณ
กันทาทรัพย์
71. นางสุพรรษา
กาศรีวิชัย
72. นายผดุงเกียรติ
เทพนา
73. นางสาวกุลธิดา
ละคาปา
74. นางสาววรางคณา อินชัย
75. นางสาวอัญชิษฐา ประกายหาญ
76. นายเจริญ
แดงเขียว
77. นางสาวเครือวัลย์ รัตนพรหม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
78. นางชลิตา
โป่งปันต๊ะ
79. นางศรีไพร
สานอูป
80. นางแสงเทียน
นันทจันทร์
81. นางนิตยา
ไชยมารอด
82. นางสาวสายรุ้ง
วรรณพิระ
83. นางสาวสุพัตร
จันทร์นัยนา
84. นางริษรา
สุขเจริญ
85. นางสาวสุรภี
อินต๊ะฟองคา

พนักงานขับรถยนต์
พนักงานประจารถขยะ
พนักงานประจารถขยะ
พนักงานประจารถขยะ
พนักงานประจารถขยะ
หน.ฝ่ายบริหารการศึกษาระดับต้น
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
ผู้อานวยการสถานศึกษา คศ.4
ครู คศ.2
ครู คศ.2
ครู คศ.2
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ผู้ช่วยครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
ผู้ช่วยครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
ผู้ช่วยครูผู้สอนวิชาประถมศึกษา
ผู้ช่วยครูผู้สอนวิชาปฐมวัย
บุคลากรสนับสนุนการสอน
ภารโรง
คนงานทั่วไป
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
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86. นางนิภา
87. นางยุพิน
88. นางปราณี
89. นางเข็มจิรา
90. นางสาวพิมประภา
91. นางนงลักษณ์
92. นางสาวณัฏฐ์พัชร์

มาหวัน
วรรณคา
ชัยยะ
ศรีสิงห์
ธรรมสุทธิ์
สุขเจริญ
สอนปันติ

ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
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ส่วนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2560)
1. สรุปผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2557
ยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร
รวม

จานวนโครงการ
จานวนโครงการที่ จานวนโครงการ
ปรากฏอยู่ในแผน
ที่ได้ปฏิบัติ
17
9
3
3
32
20
4
4
2
2
13
13
71
51

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2558
ยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวล้อม
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ด้านการใช้ทัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร
รวม

จานวนโครงการ
จานวนโครงการที่ จานวนโครงการ
ปรากฏอยู่ในแผน
ที่ได้ปฏิบัติ
73
3
37
12
18
12
105
22
20
2
54
13
307
64

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2559
ยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

จานวนโครงการ
จานวนโครงการที่ จานวนโครงการ
ปรากฏอยู่ในแผน
ที่ได้ปฏิบัติ
72
38
18
103

3
9
2
29
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5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
7. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร
รวม

19
22
50

3
1
20

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร
รวม

จานวนโครงการ
จานวนโครงการที่ จานวนโครงการ
ปรากฏอยู่ในแผน
ที่ได้ปฏิบัติ
26
25
5
25
8
4
27

2
15
3
14
4
3
16

2. ผลที่ได้รับจากการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560
การพัฒนาตามนโยบายของท้องถิ่นที่ผ่านมาการพัฒนาท้องถิ่น ของ องค์การบริหารส่ว น
ตาบลตาบลแม่สูน ได้พัฒนาไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ปี แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนการ
ดาเนินงาน ซึ่งจัดทาขึ้นเพื่อมุ่งพัฒนาในพื้นที่ของตนเองและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ โดยสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล นโยบายของจังหวัด นโยบายของอาเภอฝาง ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมไปถึง
ท้องถิ่นที่อยู่ใกล้เคียงกันมากขึ้น
3. สรุปปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560
จากการปฏิบัติงานในงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 องค์การบริหารส่วนตาบลตาบลแม่สูน ได้
ดาเนินการตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งประสบอุปสรรคในเรื่องของงบประมาณที่มีไม่
เพียงพอในการแก้ไขปัญหา และในเรื่องของความร่วมมือของประชาชนในการร่วมกิจกรรมกับทางองค์การ
บริหารส่วนตาบล
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ส่วนที่ 3
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
การจัดทาแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ได้ดาเนินการจัดทาโดยการจัดทาตามแผนพัฒนา
ระดั บ มหาภาค ซึ่ ง ได้ แ ก่ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด มาทาการวิเคราะห์ ศึกษาความเป็นไปได้ มาเป็นแนวทางดาเนินงาน
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
ความเป็นมา
คณะรัฐ มนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็ นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
จัดทายุทธศาสตร์ชาติ มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบในการดาเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล (ปี 2558 – 2559) และ
กรอบการปฏิรูปในระยะที่ 3 (ปี 2560 เป็นต้นไป)
คณะกรรมการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ ไ ด้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ 2 คณะ ได้ แ ก่ (1)
คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดทาร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และ
(2) คณะอนุกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี
คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ดาเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์
ชาติร ะยะ 20 ปี ตามแนวทางที่คณะรั ฐ มนตรีกาหนด โดยได้มีการนาความคิดเห็ นและข้ อเสนอแนะจาก
กรรมการจั ด ทายุ ท ธศาสตร์ ช าติที่ มาจากหลายส่ ว น ได้ แก่ ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือ ง และ
นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณานาข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็น
ข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้นาเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ในการด าเนิ น การขั้ น ต่ อ ไป คณะกรรมการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ จ ะน าเสนอร่ า งกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่
จะนาเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการกาหนด
ทิศทางในการบริ ห ารประเทศภายในเดือนตุล าคม 2559 ซึ่งเป็น ช่ว งเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2564) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้นา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ 5 ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวง
และแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดทายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่าง
การดาเนินการ ซึ่งคาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560
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สาระสาคัญ
1. ด้านความมั่นคง
(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น
สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
1. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และ
ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ
2. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
3. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สร้างความเข้มแข็งสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
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4.

ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
1. กรอบแนวคิดและหลักการ
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ประเทศไทย
จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง ทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคม
ผู้ สู ง อายุ ก ารเกิ ด ภั ย ธรรมชาติ ที่ รุ น แรง
ประกอบกั บ สภาวการณ์ ด้ า นต่ า งๆทั้ ง เศรษฐกิ จ
สั ง คม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปั ญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้าทางสั งคม เป็นต้น ทาให้การ
พั ฒ นาในช่ ว งแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งยึ ด กรอบแนวคิ ด และหลั ก การในการวางแผนที่
สาคัญ ดังนี้ (1) การน้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
1.3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561-2564)
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดเชียงใหม่ภาคเหนือตอนบน 1
“ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนสู่สากล
บนพื้นฐานความโดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคมน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน”
จากวิสัยทัศน์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 นามาสู่การกาหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ประเด็นสาคัญ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่าย การค้า การลงทุน
และการค้าชายแดน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเกษตรมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ
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และมีส่วนร่วม ตอบสนองต่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
1.4 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงใหม่
“นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง”
(City of Life and Prosperity)
(เมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะ
เมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก)

1.5 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
(พ.ศ. 2561-2564)
วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
“เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น บนพื้นฐานของความเข้าใจในปัญหา
และศักยภาพของท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน”
จากวิสัยทัศน์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นามาสู่การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
(1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งที่จาเป็น
(2) พัฒนาโครงสร้างพื้น ฐานทางการเกษตรเพื่อ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิต
ทางการเกษตร
(3) พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(1) ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสร้างภูมิคุ้มกันระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่น
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(2) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับ AEC
(3) ส่งเสริมการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนต่อท้องถิ่น
(4) ส่งเสริมการท่องเที่ยว วที่สอดคล้องกับศักยภาพชุมชนและเกิดประโยชน์
อย่างยั่งยืนต่อคนในท้องถิ่น
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(1) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน
(2) การควบคุม ปูองกัน แก้ปัญหาขยะและมลภาวะในชุมชน
(3) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน
4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(1) พัฒนาองค์ความรู้ดา้ นศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในเชิงองค์รวม
(2) อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน
(3) การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ภายนอก
1.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาเภอ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ด้านพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ด้านพัฒนาสังคมและชุมชน
ด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการพัฒนาการบริหารและงานบริการ

1. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลตาบลแม่สูน
1.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา
“ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมั่งคั่ง และมีความสุข”
1.2 ยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ยุทธศาสตร์ดา้ นโครงสร้างพืน้ ฐาน
ยุทธศาสตร์ดา้ นคุณภาพชีวิตและสังคม
ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ดา้ นศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ดา้ นทรัพยากรธรรมชาติและสังคม
ยุทธศาสตร์ดา้ นสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ดา้ นการเมือง การบริหาร
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1.3 เปูาประสงค์
1. ประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน
2. พัฒนาความรู้ด้านการเกษตรสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพกับประชาชน
และส่งเสริมการท่องเที่ยว
3. ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
4. ให้ความรู้เรื่องการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยโดยมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
5. ประชาชนมีน้าประปาที่สะอาดใช้อย่างเพียงพอตลอดจน
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน
6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษา ห่างไกลยาเสพติด
มีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน และมีสุขภาพที่ดี
7. การบริการทุกระดับด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบ
ขั้นตอน และมีความเสมอภาค และเท่าเทียม
1.4 ตัวชี้วัด
1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวการเกษตรและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
จัดการการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ร้อยละ 80 ของการจัดการการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
ได้รับการจัดการอย่างเป็นรูปธรรม
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
จานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 ต่อปี
สร้างเศรษฐกิจในชุมชนให้เข้มแข็ง
จานวนผู้ว่างงานลดลงจากเดิมร้อยละ 80
2. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสวัสดิการในชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
เพิ่มศักยภาพของ อสม.และสุขอนามัยของประชาชน จานวน อสม.ที่ได้รับการอบรมและพัฒ นาศักยภาพ
ในชุมชน
จานวน 50 คน
ส่งเสริมสวัสดิการทางสังคม
ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับสวัสดิการจากสั งคม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ร้อยละของปัญหาอาชญากรรมลดลงร้อยละ 80
แก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวนโยบายแห่งรัฐ
ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดลดลงร้อยละ 80
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมนันทนาการ เน้นการ
มีส่วนร่วมของประชาชน และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี กิจกรรมนันทนาการ จานวนการจัดงานเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี
และกิจกรรมนันทนาการ ปีละ 5 ครั้ง
สร้างเสริมโภชนาการสาหรับเด็ก ปรับปรุงสื่อการเรียน จานวนเด็กนักเรียนที่ได้รับอาหารเสริมที่เหมาะสมกับ
การสอนและส่งเสริมกิจกรรมสาหรับเด็กเยาวชนและ ช่วงวัย 800 คน
ประชาชน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดีและสร้างจิตสานึกให้เทิดทูนสถาบันสาคัญของชาติ
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
การมีส่วนร่วมและประชาธิปไตย
ร้อยละของผู้มาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งแต่ละปีเพิ่มขึ้น
สร้างจิตสานึกเทิดทูนพระมหากษัตริย์
จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมแนวพระราชดาริ และสร้าง
จิต ส านึก เทิ ดทู น พระมหากษั ต ริ ย์ ปี ล ะไม่ ต่ ากว่ า 1
ครั้ง
พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80
เพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรในองค์กร
จานวนบุคลากรในองค์กรที่ได้รับการฝึกอบรม 25 คน
ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
จานวนเครื่อ งมื อเครื่ องใช้ ในการปฏิบั ติง านเพิ่ มขึ้ น
จานวน 5 ชิ้น
5. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ปรับปรุงระบบประปา
จานวนผู้ร้องเรียนเรื่องน้าประปาลดลงร้อยละ 80
ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่างสาธารณะ
จานวนการติดตั้งไฟฟูาแสงสว่างสาธารณะเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 80
ปรับปรุงตลาดสด
ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการตลาดสดเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 80
ก่อสร้างถนนและทางเท้า
จานวนถนนแอสฟัทล์ติกคอนกรีตเพิ่มขึ้น 10 สาย
ก่อสร้างรางระบายน้า
จานวนรางระบายน้าภายในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลเพิ่มขึ้น 5 สาย
ปรับปรุงสะพาน
จานวนสะพานที่ได้รับการปรับปรุง จานวน 1 สาย
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1.5 ค่าเปูาหมาย
2. ประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน
3. พัฒนาความรู้ด้านการเกษตรสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพกับประชาชน
และส่งเสริมการท่องเที่ยว
4. ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
5. ให้ความรู้เรื่องการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยโดยมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นrระประมุข
6. ประชาชนมีน้าประปาที่สะอาดใช้อย่างเพียงพอตลอดจน
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน
7. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษา ห่างไกลยาเสพติด
มีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน และมีสุขภาพที่ดี
8. การบริการทุกระดับด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบ ขั้นตอน
และมีความเสมอภาค และเท่าเทียม
8.1 กลยุทธ์
1. ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวการเกษตรแลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
1.4 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์
1.5 ส่งเสริมการจัดการการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
1.6 การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
1.7 ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน
2. ด้านสาธารณสุข และส่งเสริมสวัสดิการในชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กลยุทธ์
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาศักยภาพ อสม.
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในชุมชน
ส่งเสริมสวัสดิการสังคม
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านงานปูองกันให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน
จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
สนับสนุนด้านความปลอดภัยของประชาชน
การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายแห่งรัฐ “พลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติด”
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3. ด้านการพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมนันทนาการ เน้นการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน
3.1 ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน
3.2 ส่งเสริมโภชนาการสาหรับเด็ก
3.3 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมการแสดงออกและส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรมนันทนาการ
3.5 ส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น
3.6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ไขปัญหาโดยประชาชนเพื่อ
ประชาชนการเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน
4. ด้านการบริหารจัดการที่ดีและสร้างจิตสานึกให้เทิดทูนสถาบันสาคัญของชาติ
5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
5.2 พัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กร
5.3 ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
5.4 ปรับปรุงอาคารสถานที่ในการปฏิบัติงาน
5.5 สร้างจิตสานึกเทิดทูนสถานบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
5.6 สนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดาริ
5. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
5.1 ปรับปรุงระบบประปา
5.2 ปรับปรุงรางระบายน้าและขุดลอกลาคลอง
5.3 ติดตั้งระบบไฟฟูา
5.4 ปรับปรุงสะพาน ถนนและทางเท้า
5.5 ปรับปรุงตลาดสด
8.2 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
1. ส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการเกษตร
2. ส่งเสริมสนับสนุนด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณี
และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3. พัฒนาสังคม ชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4. ส่งเสริมการสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น
5. พัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่น่าอาศัย
6. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในชุมชน
7. ให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
8. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
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9. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลตาบลแม่สูน
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนา
ท้องถิ่นประกอบด้วย ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่เปูาหมาย กลุ่มเปูาหมาย และการคาดการณ์แนวโน้ม
ในอนาคตผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT ANALYSIS)
เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์โอกาส และข้อจากัด อันเป็นภาวะแวดล้อมภายนอก ที่มีผล
ต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบล รวมทั้งวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง อันเป็นสภาวะ
แวดล้อมภายในเทศ-บาล ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลในปัจจุบัน เพื่อ
ใช้ในการกาหนดการดาเนินงานต่อไป โดยใช้เทคนิค SWOT ANALYSIS เป็นเครื่องมือ
1.) วิเคราะห์ จุดแข็ง (Strength=S) พิจารณาปัจจัยภายในหน่ว ยงานว่ามีส่ว นดี ความ
เข้มแข็ง ความสามารถ ศักยภาพ ส่วนที่ส่งเสริมความสาเร็จ ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ เช่น การบริหาร
ระบบข้อมูล กาลังคน การเงิน ภาพลักษณ์ ภูมิปัญญาชาวบ้าน และทรัพยากร
2.) การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness=W) พิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ ามีส่วนเสีย
ความอ่อนแอ ข้อจากัด ความไม่พร้อม ซึ่งพิจารณาในด้านต่างๆ เช่นเกี่ยวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง
3.) การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity=O) ศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีสภาพเป็น
อย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงใดที่เป็นประโยชน์หรือเป็นโอกาสอันดีต่อ องค์การบริหารส่วนตาบล โดยต้อง
พิจารณาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี
4.) วิเคราะห์ ปั ญหาอุป สรรคหรือข้อ จากัด (Threat=T) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้ อ ม
ภายนอกที่เป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม ที่ก่อให้เกิดผลเสียหรือเป็นข้อจากัดต่อจังหวัด โดยต้องพิจารณาทั้ ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และเทคโนโลยี เช่น เดียวกับการวิเคราะห์โอกาส
จุดแข็ง (Strength=S)
จุดอ่อน (Weakness=W)
1. มีแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติที่
5. ระบบการวางผังเมืองยังไม่ครอบคลุมพื้นที่
สวยงามและสภาพภูมิศาสตร์หลากหลาย
6. ที่ดินส่วนใหญ่ที่ประชาชนเข้าครอบครองไม่มี
2. เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ คือ ทางรถไฟสายมรณะ
เอกสารสิทธิ์
3. มีแหล่งน้าที่อุดมสมบูรณ์
7. ข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ยังไม่เป็นระบบ
4. ความหนาแน่นของประชากรมีน้อย
8. ประชาชนบางส่วนยังขาดความสามัคคี
5. มีพื้นที่ใกล้กับชายแดน และมีแรงงานถูก
โอกาส (Opportunity=O)
ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)
1. นโยบายรัฐบาลในการปฏิรูประบบราชการ เช่น 1. ปัญหาชายแดน ได้แก่ แรงงานต่างด้าวลั กลอบ
การกระจายอานาจ ปฏิรูประบบการศึกษา และ
เข้าเมือง
การกีฬา ฯลฯ
2. งบประมาณในการพัฒนายังมีไม่เพียงพอแก่การ
2. รัฐธรรมนูญเปิดโอกาส / เอื้อประโยชน์ในการมี
พัฒนาท้องถิ่น
ส่วนร่วม
3. มีระบบเทคโนโลยีที่ดี / มีระบบการติดต่อสื่อสาร
4. รั ฐ บ า ล มี น โ ย บ า ย ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว
ภายในประเทศ
5. ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีในการบริหารงาน
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พันธกิจ
1. ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
จัดให้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่ชารุดทรุดโทรมให้คงสภาพ มีการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เป็นระบบ พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เช่น ให้ความรู้ด้านภาษา ความรู้
ด้านการเกษตร ว่าด้วยเรื่องการเพิ่มผลผลิต และสนับสนุนให้มีสหกรณ์ประจาองค์การบริหารส่วนตาบล เป็น
ศูนย์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ในราคาที่ถูกและลดต้นทุนการผลิตเพิ่มแหล่งน้าซึ่งเป็นสิ่ง
สาคัญในการเกษตร และส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกร โดยจัดฝึกอบรมให้เกษตรกรได้มีความรู้ความสามารถ
ในการประกอบอาชีพ และปรับ ปรุงดินให้มีความสมบูรณ์อยู่เสมอ อีกทั้งส่ งเสริม กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลให้มีแหล่งตลาดรับซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นรายได้ให้แก่กลุ่มอาชีพแบบยั่งยืน
2. การบริการทางสังคม
2.1 ด้านการพัฒนาสังคม
2.1.1 ดูแลและให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ปุวยเอดส์
2.1.2 พั ฒ นาเด็ ก เยาวชน สตรี แ ละผู้ ด้ อ ยโอกาส พร้ อ มทั้ ง ส่ ง เสริ ม สถาบั น
ครอบครัวให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างบทบาทให้มีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น
2.1.3 สนับสนุนการรวมตัวของชุมชนให้เข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
2.1.4 ส่งเสริมให้คนในครอบครัวและชุมชนเกิดการเรียนรู้ เพื่อพั ฒนาศักยภาพ
ของตนเองและสนับสนุนกิจกรรมขององค์กร
2.1.5 ส่งเสริมด้านศาสนา อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ท้องถิ่น
และภูมิปัญญาชาวบ้าน
2.2 ด้านการศึกษา
ให้ ค วามส าคัญ และส่ ง เสริมการศึกษาให้ ส อดคล้ อ งกับ พระราชบั ญญั ติการศึ กษา
แห่งชาติ ๒๕๔๒ พัฒนาปรับปรุงสถานศึกษา ให้ การศึกษา ทุก ๆ ด้านรวมถึงด้านภาษาสากลอย่างแท้จริง
และมีการสนับสนุนครูส อนดีของโรงเรี ยนซึ่งถือเป็นหั วใจสาคัญของการศึกษา เพื่อให้ได้มาตรฐานรวมทั้ง
พัฒนาส่งเสริมการศึกษาสาหรับผู้ด้อยโอกาส และช่วยพัฒนาโรงเรียนประจาตาบลให้เป็นหนึ่ง
2.3 ป้องกันยาเสพติด
ให้ความสาคัญเรื่องปัญหายาเสพติดของชุมชน ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
จัดสถานที่ออกกาลังกาย เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมเครือข่ายทาง
สังคมและสถาบันทางครอบครัว การเฝูาระวัง ปูองกันปัญหายาเสพติด และสนับสนุนให้มีกิจกรรมด้านกีฬา
ท้องถิ่นและหน่วยราชการอื่น ๆ ให้กับกลุ่มกีฬา/ชมรมกีฬาองค์การบริหารส่วนตาบล ฯลฯ และปฏิบัติให้เป็นไป
ตามนโยบายของรัฐบาล ในการปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติดของท้องถิ่น
2.4 ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ปรับปรุงอุปกรณ์หน่วยงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยจัดหาและปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์เครื่องดับเพลิง สาหรับติดตามจุดที่เกิดสาธารณภัยในเขตชุมชนหนาแน่น
อุปกรณ์การจราจรการจัดตั้งจุดตรวจต่าง ๆ จัดฝึกอบรมหน่วยงาน อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน(อปพร.)
และประชาชนในเรื่องการปูองกันภัยในรูปแบบต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนปูองกันภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
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2.5 ด้านสาธารณสุข
ส่งเสริมด้านสวัส ดิการและสั งคม ส่ งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านสุ ขภาพอนามัยของ
ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสจัดให้มีสถานที่และบุคลากรดูแลให้ความอบอุ่นอย่างทั่วถึงอย่างมี
คุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ โดยการพัฒนาด้านการสาธารณสุขทางด้านสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจ
และส่งเสริมสนับสนุนให้มีแพทย์แผนปัจจุบันประจาโรงพยาบาลประจาตาบล และปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน
ผู้สูงอายุตามนโยบายของรัฐบาล
3. ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ส่งเสริ มขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมที่ควรแก่การอนุรักษ์ ส่ งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาวัด
ประจาตาบลให้เป็นศูนย์ศึกษาศีลธรรม จริยธรรมและเป็นแหล่งอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน
4. ด้านการบริหารราชการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรของรัฐรูปแบบหนึ่ง
ที่มีหน้าที่สาคัญต่อชีวิตและความเป็นอยู่ทุกระดับ มีนโยบายด้านการบริหารราชการ การบริการประชาชนถือ
เป็นสิ่งสาคัญเป็นอย่างยิ่ง เน้นการบริการให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ ว ถูกต้องตามระเบียบ ขั้นตอน และวิธี
ปฏิบัติงาน มีความเสมอภาคทุกส่วน ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล เพื่อสร้างสานึกที่ดีในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย
ที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด ภายใต้การควบคุมกากับดูแลโดยกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นนโยบายอันดับแรก
ของการบริหารงานที่มีผลประโยชน์ เพื่อพี่น้องประชาชน และตามความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่าง
แท้จริง
5. ด้านสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมให้ชุมชนมีบทบาท และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้ อมแบบยั่งยื น โดยการสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการและรณรงค์ การกาจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี โดยจัดให้มีรถยนต์เก็บขนขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ที่ออกกาลังกาย จัดให้มีพื้นที่สวนสาธารณะและสนามกีฬาชุมชน
6. ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทางปรับปรุงถนนให้ สะดวกและคล่ องตัว
ยิ่ งขึ้น พัฒ นาและปรั บ ปรุ งระบบน้ าประปาขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลให้ มี คุณภาพและประสิ ทธิภ าพ
เพียงพอประชาชนสามารถใช้น้าประปาอย่างใสสะอาดและทั่วถึง ตลอดจนการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ และขยาย
เขตไฟฟูาตามชุมชนต่าง ๆ ให้ทั่วถึง เพื่อให้แสงสว่างยามค่าคืน
7. สนับสนุนการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตย
โดยจัดให้มีการอบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่เด็กและเยาวชนประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อพัฒนาให้มีความรู้เรื่องการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีสถาบัน
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และปลูกฝังให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ารักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
อย่างแท้จริง

แบบ ยท.01
1.4 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลตาบลแม่สูน
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลตาบลแม่สูน พ.ศ.2561-2564
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทีเ่ ป็นมิตร
กับสิง่ แวดล้อมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอย่างยั่งยืน

พัฒนาและยกระดับ
แหล่งและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.ใน
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยว การเกษตร
และการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล

แนวทางการ
พัฒนา

ผลผลิต/
โครงการ

ปรับปรุงการบริการ
และสาธารณูปโภค
พื้นฐานในแหล่ง
ท่องเที่ยว

การ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว

โครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยว
จานวน 5 ครั้ง

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จานวน 300 คน

สร้าง
เศรษฐกิจใน
ชุมชนให้
เข้มแข็ง

โครงการ
ฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่
ประชาชน
จานวน 150
คน

ส่งเสริมการสร้าง
มูลค่าเพิม่ ผ่าน
เรื่องราวด้านการ
ท่องเที่ยว

ส่งเสริมการตลาด
และการ
ประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว

เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบโลจิสติกส์

โครงการ
ส่งเสริม
การเกษตร
แบบปลอด
สารพิษ
จานวน 300
คน

สร้างเสริมโภชนาการ
สาหรับเด็กปรับปรุง
สื่อการเรียนการสอน
และส่งเสริมกิจกรรม
สาหรับเด็กเยาวชน
และประชาชน

โครงการอาหารเสริมนม
จานวน 800 คน
โครงการอาหารกลางวัน
สาหรับเด็ก จานวน
800 คน

สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีกิจกรรม
นันทนาการ

โครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี
กิจกรรม
นันทนาการ
จานวน 20 ครั้ง

ส่งเสริมการพัฒนา
ผู้ประกอบการและ
แรงงานวิชาชีพ เพื่อ
รองรับธุรกิจการค้าสู่
สากล

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน และการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

จัดการ
การเกษตร
และ
สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่

ส่งเสริมและพัฒนาการค้าทีเ่ ป็นสากล

ส่งเสริมการสร้าง
ความสัมพันธ์และ
การค้ากับกลุ่ม
ประเทศลุม่ แม่น้า
โขง (GMS) และ
ประเทศอื่นๆ

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อ
รองรับการค้าสู่
สากล

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภค

การมีส่วนร่วมและ
ประชาธิปไตย

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย
ให้แก่ประชาชน
จานวน 500 คน
โครงการจัดตั้ง
สภาเด็กและ
เยาวชน จานวน
1 กลุ่ม

ปรับปรุงระบบประปา
และไฟฟูา และตลาดสด

โครงการ
ปรับปรุงระบบ
น้าปาปาในเขต
เทศบาล 3 สาย
โครงการปรับปรุงตลาดสด
เทศบาล จานวน 1 แห่ง
โครงการติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง
สาธารณะ จานวน 5 สาย
แห่ง

ปรับปรุงถนน ทางเท้า
สะพาน รางระบายน้า

เพิ่มศักยภาพ อสม.
และสุขอนามัยของ
ประชาชนในชุมชน และ
สวัสดิการสังคม
โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของอสม. จานวน 60
คน

โครงการปรับปรุง
สะพานแขวนท่าเรือ
ปากแซงจานวน 1 สาย

โครงการรณรงค์และ
ปูองกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อ จานวน
20 ครั้ง
โครงการส่งเสริม
สวัสดิการทางสังคมแก่
ประชาชน จานวน 600
คน

ส่งเสริมความมั่นคงและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
อาเภอตามแนวชายแดน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และ
ส่งเสริมสวัสดิการในชุมชน และความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. จานวน
5 สาย

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้า
จานวน 5 สาย

ส่งเสริมประสิทธิภาพ
ระบบการผลิตสินค้า
เกษตรและเกษตร
อุตสาหกรรมทีป่ ลอดภัย

พัฒนาด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

โครงการฝึกอบรม
บุคลากรทางด้าน
ปูองกัน จานวน 60
คน

โครงการจัดซื้อ
อุปกรณ์เกี่ยวกับงาน
ปูองกัน จานวน 10
ชิ้น

แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดตามนโยบาย
แห่งรัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และสร้างจิตสานึกให้เทิดทูน
สถาบันสาคัญของชาติ
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พัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรและ
บุคลากร

โครงการการจัด
แข่งขันกีฬาชุมชนเพื่อ
ต่อต้านยาเสพติด
จานวน 5 ครั้ง

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ของเทศบาลฯ
จานวน 80 คน

โครงการติดตั้งกล้อง
CCTV จานวน 30 จุด

โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และพัฒนาเครือข่าย
ภายในองค์กร
จานวน 3 ชุด

โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
และโรคเอดส์ จานวน
300 คน

ส่งเสริมความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ส่งเสริมโครงการตามแนว
พระราชดาริ และสร้าง
จิตสานึกเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

โครงการสร้างเสริมความ
สมานฉันท์ให้แก่คนในชุมชน
จานวน 300 คน

โครงการจัดซื้อเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
จานวน 300 คน

โครงการจัดซื้อ
รถยนต์ส่วนกลาง
จานวน 1 เครื่อง
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แบบ ยท.02

3.4 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Map)
แผนที่ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลตาบลแม่สูน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Strategy Map
เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สังคมน่าอยู่ มุ่งสู่ความพอเพียง

วิสัยทัศน์
1. ด้านสิ่งแวดล้อม

2. ด้านเศรษฐกิจ

พันธกิจ

3. ด้านศาสนา
วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

6. การบริการทางสังคม
6.1 ด้านการพัฒนาสังคม
6.2 ด้านการศึกษา
6.3 ปูองกันยาเสพติด
6 . 4 ด้ า น ค ว า ม มั่ น ค ง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6.5 ด้านสาธารณสุข

4. สนับสนุนการปกครอง
แบบระบอบประชาธิปไตย

5. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าประสงค์

ส่งเสริมให้ชุมชนมี
บทบาทและมีส่วน
ร่วมในการบริหาร
จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบ
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยว การเกษตร
และการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

การ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว

สร้าง
เศรษฐกิจใน
ชุมชนให้
เข้มแข็ง

พัฒนาความรู้ ด้า น
การเกษตร
สนั บ สนุ น สหกรณ์
ป ระจ าเทศบ าล
ส่ ง เสริ ม อาชี พ กั บ
ประชาชน ส่งเสริม
การท่องเที่ยว

ส่ ง เ ส ริ ม
ขนบธรรมเนี ย ม
ป ร ะ เ พ ณี แ ล ะ
วัฒนธรรมท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
การมีส่วนร่วมของประชาชน และ
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

จัดการ
การเกษตร
และ
สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

สร้างเสริมโภชนาการ
สาหรับเด็กปรับปรุง
สื่อการเรียนการสอน
และส่งเสริมกิจกรรม
สาหรับเด็กเยาวชน
และประชาชน

ใ ห้ ค ว า ม รู้ เ รื่ อ ง ก า ร
ป ก ค ร อ ง ตา ม ร ะ บ อ บ
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย โ ด ย มี
พระมหากษัตริย์ทางเป็น
พระประมุขประมุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภค

สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีกิจกรรม
นันทนาการ

ปรับปรุงระบบประปา
และไฟฟูา และตลาดสด

การมีส่วนร่วมและ
ประชาธิปไตย

การเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

ประชาชนมี คุ ณ ภาพ
ชี วิ ต ที่ ดี ไ ด้ รั บ
การศึกษา ห่างไกลยา
เสพติด มีความมั่นคง
ในชีวิ ต และทรั พย์ สิ น
และมีสุขภาพที่ดี

ป ร ะ ช า ช น มี
น้ าประปาที่ ส ะอาด
ใ ช้ อ ย่ า ง เ พี ย ง พ อ
ตลอดจนการพั ฒนา
ระบบสาธารณูปโภค
ที่ครบครัน

ปรับปรุงถนน ทางเท้า
สะพาน รางระบายน้า

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และ
ส่งเสริมสวัสดิการในชุมชน และความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

เพิ่มศักยภาพ อสม.
และสุขอนามัยของ
ประชาชนในชุมชน และ
สวัสดิการสังคม

แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดตามนโยบายแห่งรัฐ

7. ด้านการบริหารราชการ

บริ ก ารทุ ก ระดั บ
ด้ ว ยความรวดเร็ ว
ถู ก ต้ อ ง ต า ม
ระเบี ย บ ขั้ น ตอน
และมี ค วามเสมอ
ภาคและเท่าเทียม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และสร้างจิตสานึกให้เทิดทูน
สถาบันสาคัญของชาติ

พัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรและ
บุคลากร

ส่งเสริมโครงการตามแนว
พระราชดาริ และสร้าง
จิตสานึกเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

พัฒนาด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สนิ
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แบบ ยท.03
3.5 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ส่งเสริมการเป็น
ศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมการเป็น
ศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์
อปท. ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์
อปท.

เปูาประสงค์
ตามพันธกิจ

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยว
การเกษตรและ
การบริหาร
จัดการ
สิ่งแวดล้อม
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยว
การเกษตรและ
การบริหาร
จัดการ
สิง่ แวดล้อม

พัฒนาความรู้
ด้านการเกษตร

การบริหาร
จัดการ
สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์
(ตัวชี้วัดระดับ)
ร้อยละของ
เกษตรกรมี
ความรู้ด้าน
การเกษตร
เพิ่มขึ้น
ร้อยละของ
ทรัพยากรธรร
มชาติสมบูรณ์
มากขึ้น

ค่าเปูาหมาย

กลยุทธ์แนว
ทางการพัฒนา

59

60

61

62

63

20

40

60

80

-

ฝึกอบรมให้
ความรู้ด้าน
การเกษตรอย่าง
ยั่งยืน

20

40

60

80

-

ฝึกอบรมให้
ความรู้แก่
เยาวชน

ตัวชี้วัด
ความก้าวหน้า โครงการ/
หน่วย
ระดับกล
ของเปูาหมาย กิจกรรม รับผิดชอบ
ยุทธ์
ร้อยละของ ร้อยละ 20 ต่อ อบรมให้
สานักปลัด
เกษตรกรที่ ปี
ความรู้ด้าน
ได้รับความรู้
การเกษตร

ร้อยละของ
ทรัพยากรที่
ยังคงอยู่

ร้อยละ 20 ต่อ โครงการ
การศึกษา
ปี
ค่าย
เยาวชน
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

หน่วย
สนับสนุน
กองช่าง

สานักปลัด
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แบบ ยท.03
3.5 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ (ต่อ)
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ส่งเสริมและ
พัฒนาการค้าสู่
สากล

ยุทธศาสตร์
อปท. ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์
อปท.
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยว
การเกษตรและ
การบริหาร
จัดการ
สิ่งแวดล้อม

เปูาประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์
(ตัวชี้วัดระดับ)
ส่งเสริมอาชีพกับ ร้อยละของ
ประชาชน
ประชาชนมี
ส่งเสริมการ
อาชีพสามารถ
ท่องเที่ยว
หาเลี้ยง
ครอบครัวได้

ค่าเปูาหมาย
59

60

61

62

63

100

200

300

400

500

กลยุทธ์แนว
ทางการพัฒนา
จัดฝึกอบรม
อาชีพให้แก่
ประชาชน

ตัวชี้วัด
ความก้าวหน้า โครงการ/
ระดับกล
ของเปูาหมาย กิจกรรม
ยุทธ์
จานวนผู้เข้า ปีละ 100 คน โครงการ
รับการ
ฝึกอบรม
ฝึกอบรม
อาชีพ
ให้แก่
ประชาชน
ในชุมชน

หน่วย
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

สานักปลัด

พัฒนา
ชุมชน
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แบบ ยท.03

3.5 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ (ต่อ)
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ส่งเสริมการเป็น
ศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการเป็น
ศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์
อปท. ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์
อปท.

เปูาประสงค์
ตามพันธกิจ

การพัฒนาด้าน
การศึกษา
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน
และการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน

ส่งเสริม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น

การพัฒนาด้าน
การศึกษา
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน
และการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน

สร้างเสริม
โภชนาการ
สาหรับเด็ก

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์
(ตัวชี้วัดระดับ)
จานวนการ
จัดการ
ประเพณีและ
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น

จานวน
นักเรียนที่
ได้รับ
โภชนาการ
สาหรับเด็ก

ค่าเปูาหมาย

กลยุทธ์แนว
ทางการพัฒนา

59

60

61

62

63

5

10

15

20

25

จัดงาน
ประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น

400

500

600

700

800

สนับสนับ
อาหาร
กลางวันแก่
เด็ก
และอาหาร
เสริมนม

ตัวชี้วัด
ระดับกล
ยุทธ์
จานวนการ
จัดงาน
ประเพณี

ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย
ปีละ 5 ครั้ง

จานวน
ปีละ 100 คน
นักเรียนที่
ได้รับอาหาร
เสริม

โครงการ/
กิจกรรม
1. โครงการจัด
งานวัน
ผู้สูงอายุและ
วันสงกรานต์
2. โครงการ
บรรพชา
สามเณรภาค
ฤดูร้อน
3. โครงการแห่
เทียน
เข้าพรรษา
4. โครงการ
ประเพณีลอย
กระทง
5. โครงการวัน
เด็กแห่งชาติ

-สนับสนุน
อาหารเสริม
นม
-สนับสนุน
อาหาร
กลางวัน

หน่วย
รับผิดชอ
บ
สานัก
ปลัด

สานัก
ปลัด

หน่วย
สนับสนุน
-พัฒนาชุมชน
-การศึกษา
-ประชาสัมพันธ์

-การศึกษา
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แบบ ยท.03

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ (ต่อ)
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ส่งเสริมการเป็น
ศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์
อปท. ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์
อปท.

เปูาประสงค์
ตามพันธกิจ

การพัฒนาด้าน
การศึกษา
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน
และการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน

การเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์
(ตัวชี้วัดระดับ)
เด็ก เยาวชน
และประชาชน
มีความพร้อม
เพื่อเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน

ค่าเปูาหมาย
59

60

61

62

63

40

80

120

160

200

กลยุทธ์แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับกล
ยุทธ์
สนับสนุนการให้ จานวนเด็ก
ความรู้ด้าน
เยาวชน
ภาษาต่างประเท และ
ศ เพื่อรองรับ
ประชาชนที่
ประชาคม
ได้รับการ
อาเซียน
ฝึกอบรม
ด้านภาษา

ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย

โครงการ/
กิจกรรม

หน่วย
รับผิดชอบ

ปีละ 40 คน

-โครงการ สานักปลัด
ฝึกอบรม
ให้ความรู้
ด้าน
ภาษาต่างป
ระเทศแก่
เด็ก
เยาวชน
และ
ประชาชน

หน่วย
สนับสนุน
-การศึกษา
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แบบ ยท.03

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ (ต่อ)
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ส่งเสริมความเป็น
เมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์
อปท. ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม

ส่งเสริมการเป็น
เมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์
อปท.
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
และสร้าง
จิตสานึกให้
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
และสร้าง
จิตสานึกให้
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

เปูาประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์
(ตัวชี้วัดระดับ)
ให้ความรู้เรื่อง
ร้อยละของผู้
การปกครองตาม มาเลือกตั้ง
ระบอบ
เพิ่มขึ้น
ประชาธิปไตย
โดยมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นพระ
ประมุข

ส่งเสริมโครงการ
ตามแนว
พระราชดาริ
และสร้าง
จิตสานึกเทิดทูน
พระมหากษัตริย์

จานวนการจัด
โครงการตาม
แนว
พระราชดาริ

ค่าเปูาหมาย

กลยุทธ์แนว
ทางการพัฒนา

59

60

61

62

63

20

40

60

80

-

อบรมให้ความรู้
แก่ประชาชน

1

2

3

4

5

อบรมให้ความรู้
และศึกษาดูงาน

ตัวชี้วัด
ระดับกล
ยุทธ์
จานวนผู้มา
ใช้สิทธิ
เลือกตั้ง

จานวนการ
จัดงาน

ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย

โครงการ/
กิจกรรม

หน่วย
รับผิดชอบ

ร้อยละ 20 ต่อ โครงการ
สานักปลัด
ปี
อบรมให้
ความรู้แก่
ประชาชน
เกี่ยวกับ
การ
ปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไ
ตยและการ
มีส่วนร่วม
ปีละ 1 ครั้ง
โครงการให้ สานักปลัด
ความรู้ตาม
หลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงแก่
ประชาชน
ในชุมชน

หน่วย
สนับสนุน
-การศึกษา

-พัฒนาชุมชน
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แบบ ยท.03
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ (ต่อ)
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ส่งเสริมและ
พัฒนาการค้าสู่
สากล

ยุทธศาสตร์
อปท. ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ยุทธศาสตร์
อปท.

เปูาประสงค์
ตามพันธกิจ

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและ
สาธารณูปโภค

ประชาชนมี
น้าประปาที่
สะอาด เดินทาง
สะดวกและ
เพียงพอ
ตลอดจนการ
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคที่
ครบครัน
ประชาชนมี
น้าประปาที่
สะอาด เดินทาง
สะดวกและ
เพียงพอ
ตลอดจนการ
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคที่
ครบครัน
ประชาชนมี
น้าประปาที่
สะอาด เดินทาง
สะดวกและ
เพียงพอ
ตลอดจนการ
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคที่
ครบครัน

ส่งเสริมและ
พัฒนาการค้าสู่
สากล

ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและ
สาธารณูปโภค

ส่งเสริมและ
พัฒนาการค้าสู่
สากล

ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและ
สาธารณูปโภค

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์
(ตัวชี้วัดระดับ)
ระบบประปาที่ได้
มาตรฐานและ
เพียงพอสาหรับ
ประชาชน

ค่าเปูาหมาย

กลยุทธ์แนว
ทางการ
พัฒนา
ปรับปรุง
ระบบผลิต
น้าประปา
ให้ได้
มาตรฐาน

ตัวชี้วัด
ระดับกล
ยุทธ์
จานวน
โครงการ
สร้าง
พื้นฐานที่
เพิ่มขึ้น

ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย

โครงการ/
กิจกรรม

หน่วย
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

1 แห่ง

ปรับปรุง
ระบบ
ประปา

กองช่าง

กองช่าง

59

60

61

62

63

-

1

-

-

-

ถนนแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต และทางเท้า
ภายในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบล

1

2

3

4

5

ก่อสร้าง
ถนนแอส
ฟัลท์ติกและ
ทางเท้า
ภายในเขต
องค์การ
บริหารส่วน
ตาบล

จานวนถนน
แอสฟัลท์
ติกคอนกรีต
และทางเท้า

ปีละ 1 สาย

ก่อสร้าง
ถนนแอส
ฟัลท์ติก
คอนกรีต
และทาง
เท้า

กองช่าง

กองช่าง

ปรับปรุงตลาดสด
องค์การบริหารส่วน
ตาบล

-

1

-

-

-

ปรับปรุง
ตลาดสด
องค์การ
บริหารส่วน
ตาบล

จานวน
ตลาดสดที่
ได้รับการ
ปรับปรุง

1 แห่ง

ปรับปรุง
กองช่าง
ตลาดสด
องค์การ
บริหารส่วน
ตาบล

กองช่าง
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แบบ ยท.03
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ (ต่อ)
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ส่งเสริมและ
พัฒนาการค้าสู่
สากล

ยุทธศาสตร์
อปท. ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ยุทธศาสตร์
อปท.

เปูาประสงค์
ตามพันธกิจ

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
สาธารณูปโภค

ประชาชนมี
น้าประปาที่
สะอาด เดินทาง
สะดวกและ
เพียงพอ
ตลอดจนการ
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคที่
ครบครัน
ประชาชนมี
น้าประปาที่
สะอาด เดินทาง
สะดวกและ
เพียงพอ
ตลอดจนการ
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคที่
ครบครัน
ประชาชนมี
น้าประปาที่
สะอาด เดินทาง
สะดวกและ
เพียงพอ
ตลอดจนการ
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคที่
ครบครัน

ส่งเสริมและ
พัฒนาการค้าสู่
สากล

ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
สาธารณูปโภค

ส่งเสริมและ
พัฒนาการค้าสู่
สากล

ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
สาธารณูปโภค

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์
(ตัวชี้วัดระดับ)
ติดตั้งไฟฟูา
แสงสว่าง
สาธารณะที่
เพิ่มขึ้น

ค่าเปูาหมาย

กลยุทธ์แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับกล
ยุทธ์
จานวน
ติดตั้งไฟฟูา
แสงสว่าง
สาธารณะ

ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย

โครงการ/
กิจกรรม

หน่วย
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

ปีละ 1 สาย

ติดตั้งไฟฟูา กองช่าง
แสงสว่าง
สาธารณะ

กองช่าง

59

60

61

62

63

1

2

3

4

5

ติดตั้งไฟฟูาแสง
สว่างสาธารณะ

รางระบายน้า
ที่เพิ่มขึ้น

1

2

3

4

5

ก่อสร้างราง
ระบายน้า

จานวนราง
ระบายที่
เพิ่มขึ้น

ปีละ 1 สาย

ก่อสร้าง
รางระบาย
น้า

กองช่าง

กองช่าง

สะพานแขวน
ได้รับการ
ปรับปรุงให้ดี
ขึ้นและ
สามารถใช้งาน
ได้

1

-

-

-

-

ปรับปรุงสะพาน
แขวน

จานวนถนน
สะพาน
แขวนที่
ได้รับการ
ปรับปรุง

1 แห่ง

ปรับปรุง
สะพาน
แขวน
ท่าเรือปาก
แซง

กองช่าง

กองช่าง
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แบบ ยท.03

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ (ต่อ)
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ส่งเสริมความเป็น
เมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์
อปท. ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม

ส่งเสริมความเป็น
เมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์
อปท.

เปูาประสงค์
ตามพันธกิจ

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข และ
ส่งเสริม
สวัสดิการใน
ชุมชน และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข และ
ส่งเสริม
สวัสดิการใน
ชุมชน และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ได้รับการศึกษา
ห่างไกลยาเสพ
ติด มีความมั่นคง
ในชีวิตในชีวิต
และทรัพย์สิน
และมีความสุข
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ได้รับการศึกษา
ห่างไกลยาเสพ
ติด มีความมั่นคง
ในชีวิตในชีวิต
และทรัพย์สิน
และมีความสุข

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์
(ตัวชี้วัดระดับ)
อสม.มี
ศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน

วัดระดับ
คุณภาพชีวิต
และมวล
ความสุขของ
ประชาชนใน
ชมชน

ค่าเปูาหมาย

กลยุทธ์แนว
ทางการพัฒนา

59

60

61

62

63

20

40

50

-

-

เพิ่มศักยภาพ
ของ อสม.โดย
การฝึกอบรม
และสุขอนามัย
ของประชาชน
ในชุมชน

20

40

60

80

-

ส่งเสริม
สวัสดิการสังคม

ตัวชี้วัด
ความก้าวหน้า โครงการ/
ระดับกล
ของเปูาหมาย กิจกรรม
ยุทธ์
จานวนอสม. ปีละ 20 คน
โครงการ
ที่ได้รับการ
พัฒนา
ฝึกอบรม
ศักยภาพ
ของ อสม.

ร้อยละของ
ประชาชนที่
มีความสุข

ร้อยละ 20
ต่อปี

โครงการ
จ่ายเบีย้ ยัง
ชีพ
ผู้สูงอายุ
คนพิการ
ผู้ปุวยโรค
เอดส์
โครงการ
ส่งเสริม
สวัสดิการ
สังคมแก่ผู้
ยากไร้

หน่วย
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

กองช่าง

-สาธารณสุข

สานักปลัด

-พัฒนาชุมชน

34

แบบ ยท.03

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ (ต่อ)
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ส่งเสริมความเป็น
เมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์
อปท. ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม

ส่งเสริมความเป็น
เมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์
อปท.
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข และ
ส่งเสริม
สวัสดิการใน
ชุมชน และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข และ
ส่งเสริม
สวัสดิการใน
ชุมชน และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

เปูาประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์
(ตัวชี้วัดระดับ)
ร้อยละของ
ปัญหา
อาชญากรรม
ลดลง

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ได้รับการศึกษา
ห่างไกลยาเสพ
ติด มีความมั่นคง
ในชีวิตในชีวิต
และทรัพย์สิน
และมีความสุข
ประชาชนมี
ร้อยละของผู้
คุณภาพชีวิตที่ดี ติดยาเสพติด
ได้รับการศึกษา ลดลง
ห่างไกลยาเสพ
ติด มีความมั่นคง
ในชีวิตในชีวิต
และทรัพย์สิน
และมีความสุข

ค่าเปูาหมาย

กลยุทธ์แนว
ทางการพัฒนา

59

60

61

62

63

20

40

60

80

-

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

20

40

60

80

-

แก้ไขปัญหายา
เสพติดตาม
แนวนโยบาย
แห่งรัฐ

ตัวชี้วัด
ระดับกล
ยุทธ์
ปัญหาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ลดลง

ปัญหายา
เสพติด
ลดลง

ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย

โครงการ/
กิจกรรม

หน่วย
รับผิดชอบ

ร้อยละ 20 ต่อ โครงการ
กองช่าง
ปี
ฝึกอบรม
อปพร.
โครงการ
ปูองกัน
และลด
อุบัติเหตุ
ช่วงวันหยุด
ร้อยละ 20 ต่อ โครงการ
กองช่าง
ปี
ฝึกอบรม
กลุ่มเสี่ยง
โครงการ
ควบคุม
และ
ปูองกันยา
เสพติดใน
ชุมชน

หน่วย
สนับสนุน
กองช่าง

กองช่าง
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แบบ ยท.03

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ (ต่อ)
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ส่งเสริมความเป็น
เมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์
อปท. ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ

ส่งเสริมความเป็น
เมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ

ส่งเสริมความเป็น
เมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์
อปท.
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
บริหารจัดการที่
ดี และสร้าง
จิตสานึกให้
เทิดทูนสถาบัน
สาคัญของชาติ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
บริหารจัดการที่
ดี และสร้าง
จิตสานึกให้
เทิดทูนสถาบัน
สาคัญของชาติ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
บริหารจัดการที่
ดี และสร้าง
จิตสานึกให้
เทิดทูนสถาบัน
สาคัญของชาติ

เปูาประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์
(ตัวชี้วัดระดับ)
ความพึงพอใจ
ของผู้มาใช้
บริการเพิ่มขึ้น.

ค่าเปูาหมาย

กลยุทธ์แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัด
ความก้าวหน้า
ระดับกล
ของเปูาหมาย
ยุทธ์
ร้อยละของ ร้อยละ 20 ต่อ
ผู้มาใช้
ปี
บริหารได้รับ
ความพึง
พอใจ

โครงการ/
กิจกรรม

หน่วย
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

- โครงการ
ปรุงปรุง
ระบบ
เทคโนโลยี
ที่ใช้ใน
สานักงาน

สานักปลัด

งานบริหาร
ทั่วไป

59

60

61

62

63

20

40

60

80

-

พัฒนาการ
บริหารจัดการ
องค์กร

เพิ่มศักยภาพ
บุคลากรใน
ให้แก่บุคลากรใน องค์กรมี
องค์กร
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน

5

10

15

20

25

เพิ่มศักยภาพ
ให้แก่บุคลากร
ในองค์กร

จานวน
บุคลากรใน
องค์กรที่
ได้รับการ
ฝึกอบรม

ปีละ 5 คน

ฝึกอบรม
ให้ความรู้
แก่
บุคลากร
ในองค์กร

สานักปลัด
กองช่าง
กองคลัง

ทุกงานใน
องค์การ
บริหารส่วน
ตาบลฯ

บริการทุกระดับ
ด้วยความ
รวดเร็วถูกต้อง
ตามระเบียบ
ขั้นตอนและมี
ความเสมอภาค
พร้อมทั้งพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากร

1

2

3

4

5

ปรับปรุง
เครื่องมือ
เครื่องใช้

จานวน
เครื่องมือ
เครื่องใช้ใน
การ
ปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น

ปีละ 1 ชิ้น

จัดซื้อ
สานักปลัด
เครื่องมือ กองช่าง
เครื่องใช้ใน กองคลัง
การ
ปฏิบัติงาน

ทุกงานใน
องค์การ
บริหารส่วน
ตาบลฯ

พัฒนาการ
บริหารจัดการ
องค์กร

ปรับปรุง
เครื่องมือ
เครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงาน

36

37
ส่วนที่ 4
การนาแผนพัฒนาสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่

ยุทธศาสตร์

1

ด้านเศรษฐกิจ การ
ท่องเที่ยว การเกษตร
และการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม

- ด้านบริหารทั่วไป
- ด้านบริการชุมชนและ
สังคม

2

ด้านสาธารณสุข และ
ส่งเสริมสวัสดิการใน
ชุมชน และความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

- ด้านบริหารทั่วไป
- ด้านบริการชุมชนและ
สังคม

3

ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการศึกษา
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมนันทนาการ
เน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
ด้านการบริหารจัดการ
ที่ดี และสร้างจิตสานึก
ให้เทิดทูนสถาบันสาคัญ
ของชาติ

- ด้านบริหารทั่วไป
- ด้านบริการชุมชนและ
สังคม

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภค

- ด้านบริหารทั่วไป
- ด้านบริการชุมชนและ
สังคม
- ด้านการเศรษฐกิจ

4

5

ด้าน

- ด้านบริหารทั่วไป
- ด้านบริการชุมชนและ
สังคม

แผนงาน
- บริหารงานทั่วไป
- สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
- เคหะและชุมชน
- การศาสนาวัฒนธรรม
และประเพณี
- สาธารณสุข
- บริหารงานทั่วไป
- รักษาความสงบภายใน
- สาธารณสุข
- สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
- การศึกษา
- บริหารงานทั่วไป
- การศึกษา
- การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

-

บริหารงานทั่วไป
รักษาความสงบภายใน
เคหะและชุมชน
การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
- บริหารงานทั่วไป
- เคหะและชุมชน
- การพาณิชย์

หน่วยงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สนับสนุน
สานักปลัด
งานประชาสัมพันธ์
งานพัฒนาชุมชน

งานสาธารณสุข
สานักปลัด

งานสาธารณสุข
งานปูองกันฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานการศึกษา

สานักปลัด

งานการศึกษา
งานวิเคราะห์ฯ

สานักปลัด

งานบริหารงาน
บุคคล
งานการศึกษา
กองช่าง

กองช่าง
สานักปลัด
กิจการประปา

กองช่าง
สานักปลัด
กิจการประปา

แบบ ผ.07

ยุทธศาสตร์

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี (พ.ศ. 2561 - 2564 )
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
รวม 4 ปี
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

1.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
16
รวม
16
2.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาชีวติ และสังคม
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
4
2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
6
2.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ5
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
1
2.6 แผนงานการศึกษา
1
2.7 แผนงานสาธารณสุข
1
2.8 แผนงานงบกลาง
3
รวม
22

11,675,000
11,675,000

17
17

34,990,000
34,990,000

17
17

18,700,000
18,700,000

19
19

11,845,000
11,845,000

69
69

77,210,000
77,210,000

20,000
450,000
990,000
370,000
20,000
60,000
100,000
21,949,200
23,959,200

1
4
6
5
1
1
1
3
22

20,000
450,000
990,000
370,000
20,000
60,000
100,000
21,949,200
23,959,200

1
4
6
5
1
1
1
3
22

20,000
450,000
990,000
370,000
20,000
60,000
100,000
21,949,200
23,959,200

1
4
6
5
1
1
1
3
22

20,000
450,000
990,000
370,000
20,000
60,000
100,000
21,949,200
23,959,200

4
16
24
20
4
4
4
12
88

80,000
1,800,000
3,960,000
1,480,000
80,000
240,000
400,000
87,796,800
95,836,800
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แบบ ผ.07

ยุทธศาสตร์

3.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
3.2 แผนงานการเกษตร
รวม
4.) ยุทธ์ศาสตรร์การพัฒนาการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
4.2 แผนงานการศึกษา
4.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม
5. ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และ สิง่ แวดล้อม
5.1 แผนงานการเกษตร
5.2 แผนงานสาธารณสุข
5.3 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี (พ.ศ. 2561 - 2564 )
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
รวม 4 ปี
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
1
2
3

70,000
250,000
320,000

1
2
3

70,000
250,000
320,000

1
2
3

70,000
250,000
320,000

1
2
3

70,000
250,000
320,000

4
8
12

280,000
1,000,000
1,280,000

1
17
6
24

20,000
4,181,000
1,150,000
5,351,000

1
17
1
19

20,000
4,181,000
1,150,000
5,351,000

1
17
1
19

20,000
4,181,000
1,150,000
5,351,000

1
17
1
19

20,000
4,181,000
1,150,000
5,351,000

4
68
9
81

80,000
16,724,000
4,600,000
21,404,000

2
4
2
8

150,000
380,000
6,000,000
6,530,000

2
4
2
8

150,000
380,000
6,000,000
6,530,000

2
4
2
8

150,000
380,000
6,000,000
6,530,000

2
4
2
8

150,000
380,000
6,000,000
6,530,000

8
16
8
32

600,000
1,520,000
24,000,000
26,120,000
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ยุทธศาสตร์

6.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ฯ
6.1 แผนงานสาธารณสุข
รวม
7.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
รวม
รวมทั้งสิน้

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี (พ.ศ. 2561 - 2564 )
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
รวม 4 ปี
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
4
4

300,000
300,000

4
4

400,000
400,000

4
4

400,000
400,000

4
4

400,000
400,000

16
16

1,500,000
1,500,000

9
9
86

2,518,000
2,518,000
50,653,200

9
9
82

2,568,000
2,568,000
74,118,200

9
9
82

2,768,000
2,768,000
58,028,200

9
9
84

2,968,000
2,968,000
51,373,200

36
36
334

10,822,000
10,822,000
234,172,800
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แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ หมาะสมกับชุมชน
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
kpi
จะได้รับ
- ประชาชน ประชาชนมีน้า
มีความพึงพอใจ สะอาดส้าหรับ
ร้อยละ 80 อุปโภค

600,000

-

-

-

-

750,000

-

-

-

2561
500,000

1 จัดซื้อ/ติดตั้งถังกรองน้้าระบบประปา เพื่อให้ประชาชน
หมู่ที่ 1 บ้านแม่สูนหลวง
มีน้าสะอาดส้าหรับ
อุปโภค

จัดหาถังกรองน้้า

2 ขุดลอกล้าห้วยแม่สูนน้อย
เพื่อให้ประชาชน
(สะพานขาว) หมู่ที่ 1 บ้านแม่สูนหลวง มีน้าส้าหรับอุปโภค
และใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ
3 ก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปิด
เพื่อระบายน้้าใน
ช่วงระหว่างบ้านนายนึ่ง วงค์ค้า ถึง ช่วงฝนตก และท้าให้
นายอินถา วรรณไว
น้้าไม่ทว่ มขัง
หมู่ที่ 1 บ้านแม่สูนหลวง
4 ติดตั้งไฟกิ่ง ช่วงระหว่างบ้านหนองยาว เพื่อให้ประชาชนมี
ถึงบ้านล้องอ้อ
ความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน

ขุดลอกล้าห้วย
แม่สูนน้อย ระยะทาง
ประมาณ 500 เมตร

-

ก่อสร้างรางระบาย
น้้า ระยะทาง
ประมาณ 300 เมตร
ติดตั้งไฟกิ่ง

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2562
2563
-

2564

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ประชาชน ประชาชนมีน้าใน
กองช่าง
มีความพึงพอใจ การอุปโภคและใช้ใน
ร้อยละ 80 การเกษตรอย่าง
เพียงพอ
- ประชาชน การระบายในหมู่บา้ น กองช่าง
มีความพึงพอใจ ในช่วงฝนตกดีขึ้น
ร้อยละ 80 และน้้าไม่ทว่ มขัง
5,000,000

ประชาชน ประชาชนมีความ
มีความพึงพอใจ ปลอดภัยในชีวติ และ
ร้อยละ 80 ทรัพย์สิน

กองช่าง
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แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ หมาะสมกับชุมชน
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายผัด
งามปัน ถึงใต้วดั แม่สูน
หมู่ที่ 1 บ้านแม่สูนหลวง
6 ก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปิด
ระหว่างบ้านคุณดวงไร ปาลี
ถึงที่สาธารณะหมู่บา้ น (แทงก์น้า)
หมู่ที่ 2 บ้านปางสัก
7 ก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปิด
สายระหว่างฝั่งตรงข้าม บ.นิ่มซี่เส็ง
ถึงบ้านนายสีนวล ก่้าแก้ว
หมู่ที่ 2 บ้านปางสัก

เพื่อให้ประชาชนมี ก่อสร้างถนน
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย
เพื่อระบายน้้าใน
ก่อสร้างรางระบายน้้า
ช่วงฝนตก และท้าให้
น้้าไม่ทว่ มขัง
เพื่อระบายน้้าใน
ก่อสร้างรางระบายน้้า
ช่วงฝนตก และท้าให้
น้้าไม่ทว่ มขัง

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2562
2563
-

-

700,000

-

-

-

625,000

-

2561
-

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
2564
kpi
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
500,000 ประชาชน ประชาชนมีถนน
กองช่าง
มีความพึงพอใจ ส้าหรับการคมนาคม
ร้อยละ 80 ที่สะดวกและปลอดภัย
- ประชาชน การระบายในหมู่บา้ น กองช่าง
มีความพึงพอใจ ในช่วงฝนตกดีขึ้น
ร้อยละ 80 และน้้าไม่ทว่ มขัง
-

ประชาชน การระบายในหมู่บา้ น กองช่าง
มีความพึงพอใจ ในช่วงฝนตกดีขึ้น
ร้อยละ 80 และน้้าไม่ทว่ มขัง
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แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ หมาะสมกับชุมชน
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

8 ก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปิด
สายระหว่างบ้านคุณจันทร์ โนจา
ถึงบ้านคุณบุตร ชัยวงค์
หมู่ที่ 2 บ้านปางสัก
9 จัดซื้อซับเมิร์สและสารกรองน้้า
ระบบประปา หมู่ที่ 2 บ้านปางสัก

10 ก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปิด
สายระหว่างบริเวณหน้าวัดแม่สูน
น้อย ถึงบ้านนายผัด สีติ
หมู่ที่ 3 บ้านแม่สูนน้อย

2561

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2562
2563
625,000

2564

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
kpi
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
- ประชาชน การระบายในหมู่บา้ น กองช่าง
มีความพึงพอใจ ในช่วงฝนตกดีขึ้น
ร้อยละ 80 และน้้าไม่ทว่ มขัง

เพื่อระบายน้้าใน
ก่อสร้างรางระบายน้้า
ช่วงฝนตก และท้าให้
น้้าไม่ทว่ มขัง

-

เพื่อให้ประชาชน
มีน้าสะอาดส้าหรับ
อุปโภค

-

-

-

60,000

550,000

-

-

-

จัดหาซับเมิร์สและ
สารกรองน้้า

เพื่อระบายน้้าใน
ก่อสร้างรางระบายน้้า
ช่วงฝนตก และท้าให้
น้้าไม่ทว่ มขัง

ประชาชน ประชาชนมีน้า
มีความพึงพอใจ สะอาดส้าหรับ
ร้อยละ 80 อุปโภค

กองช่าง

ประชาชน การระบายในหมู่บา้ น กองช่าง
มีความพึงพอใจ ในช่วงฝนตกดีขึ้น
ร้อยละ 80 และน้้าไม่ทว่ มขัง
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แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ หมาะสมกับชุมชน
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อให้ประชาชนมี ซ่อมแซมถนน
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย
เพื่อระบายน้้าใน
ก่อสร้างรางระบายน้้า
ช่วงฝนตก และท้าให้
น้้าไม่ทว่ มขัง

-

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2562
2563
1,500,000

-

-

350,000

เพื่อป้องกันอุบตั ิเหตุ เปลี่ยนฝารางระบายน้้า
และป้องกันการอุดตัน
ของรางระบายน้้า

-

-

-

(ผลผลิตของโครงการ)

11 ซ่อมแซมถนนสายแม่สูนน้อย
สายระหว่างฝั่งตรงข้ามบ้านผู้ใหญ่บา้ น
แม่สูนน้อย เชื่อมบ้านสันมะเฟือง
(สามแยก) หมู่ที่ 3 บ้านแม่สูนน้อย
12 ก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปิด
ระหว่างบ้านแม่สา เทพวงค์ ถึงบ้าน
นายนภดล เขียนกันทา
หมู่ที่ 3 บ้านแม่สูนน้อย
13 ปรับปรุงรางระบายน้้า (ฝารางระบาย
น้้า) บริเวณหอป้อบ้านแม่สูนน้อย
ถึงสามแยกบ้านผู้ใหญ่
หมู่ที่ 3 บ้านแม่สูนน้อย

2561

2564
-

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
kpi
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
- ประชาชน ประชาชนมีถนน
กองช่าง
มีความพึงพอใจ ส้าหรับการคมนาคม
ร้อยละ 80 ที่สะดวกและปลอดภัย
- ประชาชน การระบายในหมู่บา้ น กองช่าง
มีความพึงพอใจ ในช่วงฝนตกดีขึ้น
ร้อยละ 80 และน้้าไม่ทว่ มขัง

125,000

ประชาชน ประชาชนมีความ
มีความพึงพอใจ ปลอดภัย และการ
ร้อยละ 80 ระบายน้้าในหมู่บา้ น
ดีขึ้น

กองช่าง
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แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ หมาะสมกับชุมชน
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

14 ก่อสร้างรางระบายน้้า ต่อจาก
บ้านนางจันตุ้ม ปัญญาวงค์ ถึงเขต
ติดต่อหมู่ที่ 13
หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าแดง
15 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน้าโรงเรียน
ข้างบ้านนางวันดี ชมพูลัย
หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าแดง
16 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างป่าช้า
ถึงหอป้อบ้านสันป่าแดง
หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าแดง

เพื่อระบายน้้าใน
ก่อสร้างรางระบายน้้า
ช่วงฝนตก และท้าให้
น้้าไม่ทว่ มขัง
เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย
เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย

2561
600,000

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2562
2563
-

2564
-

ก่อสร้างถนน

-

100,000

-

ก่อสร้างถนน

-

-

600,000

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
kpi
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
- ประชาชน ประชาชนมีความ
กองช่าง
มีความพึงพอใจ ปลอดภัย และการ
ร้อยละ 80 ระบายน้้าในหมู่บา้ น
ดีขึ้น
- ประชาชน ประชาชนมีถนน
กองช่าง
มีความพึงพอใจ ส้าหรับการคมนาคม
ร้อยละ 80 ที่สะดวกและปลอดภัย
- ประชาชน ประชาชนมีถนน
กองช่าง
มีความพึงพอใจ ส้าหรับการคมนาคม
ร้อยละ 80 ที่สะดวกและปลอดภัย
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แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ หมาะสมกับชุมชน
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

17 ก่อสร้างถนน ซอยสวนนายตา
บังคมเนตร
หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าแดง

เพื่อให้ประชาชนมี ก่อสร้างถนน
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย
18 ก่อสร้างคลองส่งน้้าจากหมู่ 15 ถึง เพื่อให้ประชาชน
ก่อสร้างคลองส่งน้้า
อ่างหนองเขียว
มีน้าส้าหรับอุปโภค
หมู่ที่ 5 บ้านล้องอ้อ
และใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ
19 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6 จากบ้าน เพื่อให้ประชาชนมี ก่อสร้างถนน
ล้องอ้อ ถึงบ้านต้นส้าน
ถนนส้าหรับการ
หมู่ที่ 5 บ้านล้องอ้อ
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2562
2563
-

-

1,500,000

-

-

-

6,375,000

-

2561
-

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
2564
kpi
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
300,000 ประชาชน ประชาชนมีถนน
กองช่าง
มีความพึงพอใจ ส้าหรับการคมนาคม
ร้อยละ 80 ที่สะดวกและปลอดภัย
- ประชาชน ประชาชนมีน้าใน
กองช่าง
มีความพึงพอใจ การอุปโภคและใช้ใน
ร้อยละ 80 การเกษตรอย่าง
เพียงพอ
- ประชาชน ประชาชนมีถนน
กองช่าง
มีความพึงพอใจ ส้าหรับการคมนาคม
ร้อยละ 80 ที่สะดวกและปลอดภัย
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แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ หมาะสมกับชุมชน
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2562
2563
350,000

20 ก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปิด
ซอย 5
หมู่ที่ 5 บ้านล้องอ้อ

เพื่อระบายน้้าใน
ก่อสร้างรางระบายน้้า
ช่วงฝนตก และท้าให้
น้้าไม่ทว่ มขัง

-

21 ซ่อมแซมถนน ซอย 7
หมู่ที่ 5 บ้านล้องอ้อ

เพื่อให้ประชาชนมี ซ่อมแซมถนน
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย
เพื่อให้ประชาชน
วางท่อประปา พร้อม
มีน้าส้าหรับอุปโภค บ่อพักน้า้ และที่กรองน้้า
และใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ

-

-

-

800,000

-

-

22 ก่อสร้างระบบประปา พร้อมวางท่อ
บ่อพักน้้า และที่กรองน้้า
หมู่ที่ 6 บ้านต้นส้าน

2564

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
kpi
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
- ประชาชน การระบายในหมู่บา้ น กองช่าง
มีความพึงพอใจ ในช่วงฝนตกดีขึ้น
ร้อยละ 80 และน้้าไม่ทว่ มขัง

400,000

ประชาชน ประชาชนมีถนน
มีความพึงพอใจ ส้าหรับการคมนาคม
ร้อยละ 80 ที่สะดวกและปลอดภัย
- ประชาชน ประชาชนมีน้าใน
มีความพึงพอใจ การอุปโภคและใช้ใน
ร้อยละ 80 การเกษตรอย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

กองช่าง
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แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ หมาะสมกับชุมชน
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อให้ประชาชนมี ก่อสร้างถนน
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย
เพื่อระบายน้้าใน
ก่อสร้างรางระบายน้้า
ช่วงฝนตก และท้าให้
น้้าไม่ทว่ มขัง

-

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2562
2563
500,000

-

-

1,250,000

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย

-

-

-

(ผลผลิตของโครงการ)

23 ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรจาก
สวนนายศรีวรรณ เตชะกองบุญ ถึง
สวนนายอินสา นกแก้ว
หมู่ที่ 6 บ้านต้นส้าน
24 ก่อสร้างรางระบายพร้อมฝาปิด
ระหว่างบ้านสวัสดิ์ วรรณภีระ
ถึงบ้านนายติ๊บ เป็งทอง
หมู่ที่ 6 บ้านต้นส้าน
25 ก่อสร้างถนน ระหว่างสวนส้มดอยทอง
ถึงสวนนายนคร ตุ่มตา (ปากทาง
สามแยกข้างป่าช้า หมูที่ 6 ข้างสวน
ส้มดอยทอง) หมู่ที่ 6 บ้านต้นส้าน

ก่อสร้างถนน

2561

2564
-

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
kpi
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
- ประชาชน ประชาชนมีถนน
กองช่าง
มีความพึงพอใจ ส้าหรับการคมนาคม
ร้อยละ 80 ที่สะดวกและปลอดภัย
- ประชาชน การระบายในหมู่บา้ น กองช่าง
มีความพึงพอใจ ในช่วงฝนตกดีขึ้น
ร้อยละ 80 และน้้าไม่ทว่ มขัง

500,000

ประชาชน ประชาชนมีถนน
มีความพึงพอใจ ส้าหรับการคมนาคม
ร้อยละ 80 ที่สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง
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แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ หมาะสมกับชุมชน
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

26 ก่อสร้างถนน ระหว่างบ้านนายดวง เพื่อให้ประชาชนมี
แสงเมาะ ถึงบ้านนายสุชาติ วงศ์ญาติ ถนนส้าหรับการ
หมู่ที่ 7 บ้านหนองยาว
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย
27 ก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปิด
เพื่อระบายน้้าใน
สามแยกบ้านป้าหม่อม (รุ่งจิตทิพย์ ช่วงฝนตก และท้าให้
วงค์หริ ัญกร) ถึงสี่แยกบ้านนายประสิทธิ์ น้าไม่ทว่ มขัง
พระทอง หมู่ที่ 7 บ้านหนองยาว
28 ก่อสร้างถนน ระหว่างบ้านนายมนูญ เพื่อให้ประชาชนมี
ร้อยหมื่น ถึงบ้านคุณสวาท (พัดธิสกุล ถนนส้าหรับการ
สุวรรณภิมล) หมู่ที่ 7 บ้านหนองยาว คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย

ก่อสร้างถนน
ระยะทางประมาณ
150 เมตร

2561
450,000

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2562
2563
-

2564
-

ก่อสร้างรางระบาย
น้้า ระยะทาง
ประมาณ 300 เมตร

-

750,000

-

ก่อสร้างถนน
ระยะทางประมาณ
300 เมตร

-

-

900,000

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
kpi
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
- ประชาชน ประชาชนมีถนน
กองช่าง
มีความพึงพอใจ ส้าหรับการคมนาคม
ร้อยละ 80 ที่สะดวกและปลอดภัย
- ประชาชน การระบายในหมู่บา้ น กองช่าง
มีความพึงพอใจ ในช่วงฝนตกดีขึ้น
ร้อยละ 80 และน้้าไม่ทว่ มขัง
-

ประชาชน ประชาชนมีถนน
มีความพึงพอใจ ส้าหรับการคมนาคม
ร้อยละ 80 ที่สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง
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แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ หมาะสมกับชุมชน
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

29 ปรับปรุงรางระบายน้้า (เปลี่ยนฝา
รางระบายน้้า) บ้านนายแดง จันลา
ถึงบ้านนางสวาท จิโน
หมู่ที่ 7 บ้านหนองยาว
30 ก่อสร้างรางระบายพร้อมฝาปิด
ระหว่างหน้าโบสถ์ ถึงเส้นทางหลวง
ชนบท บ้านใหม่โป่งผา (หมู่ที่ 13)
หมู่ที่ 8 บ้านเพชรไพฑูรย์
31 ก่อสร้างคลองส่งน้้าฝายยาว
บ้านเพชรไพฑูรย์ หมู่ที่ 8 ถึง
บ้านสันป่าแดง หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 8 บ้านเพชรไพฑูรย์

เพื่อป้องกันอุบตั ิเหตุ เปลี่ยนฝารางระบายน้้า
และป้องกันการอุดตัน
ของรางระบายน้้า
เพื่อระบายน้้าใน
ก่อสร้างรางระบายน้้า
ช่วงฝนตก และท้าให้
น้้าไม่ทว่ มขัง
เพื่อให้ประชาชน
ก่อสร้างคลองส่งน้้า
มีน้าส้าหรับอุปโภค
และใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2562
2563
-

-

700,000

-

-

-

5,000,000

-

2561
-

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
2564
kpi
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
100,000 ประชาชน ประชาชนมีความ
กองช่าง
มีความพึงพอใจ ปลอดภัย และการ
ร้อยละ 80 ระบายน้้าในหมู่บา้ น
ดีขึ้น
- ประชาชน การระบายในหมู่บา้ น กองช่าง
มีความพึงพอใจ ในช่วงฝนตกดีขึ้น
ร้อยละ 80 และน้้าไม่ทว่ มขัง
-

ประชาชน ประชาชนมีน้าใน
มีความพึงพอใจ การอุปโภคและใช้ใน
ร้อยละ 80 การเกษตรอย่าง
เพียงพอ

กองช่าง
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แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ หมาะสมกับชุมชน
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

32 ก่อสร้างคลองส่งน้้า
บ้านเพชรไพฑูรย์ หมู่ที่ 8 ถึง
บ้านใหม่โป่งผา หมู่ที่ 13
หมู่ที่ 8 บ้านเพชรไพฑูรย์
33 ขุดลอกสระเก็บน้้าสาธารณะประจ้า
หมู่บา้ น
หมู่ที่ 8 บ้านเพชรไพฑูรย์
34 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้ น
พร้อมระบบกรองน้้าสะอาด
หมู่ที่ 9 บ้านสันดิแดง

เพื่อให้ประชาชน
มีน้าส้าหรับอุปโภค
และใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ
เพื่อให้ประชาชน
มีน้าส้าหรับอุปโภค
และใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ
เพื่อให้ประชาชน
มีน้าส้าหรับอุปโภค
และใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ

2561

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2562
2563
- 2,500,000

ก่อสร้างคลองส่งน้้า

-

ขุดสระน้้า

-

-

-

300,000

-

-

ปรับปรุงระบบประปา
พร้อมที่กรองน้้า

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
2564
kpi
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
- ประชาชน ประชาชนมีน้าใน
กองช่าง
มีความพึงพอใจ การอุปโภคและใช้ใน
ร้อยละ 80 การเกษตรอย่าง
เพียงพอ
500,000 ประชาชน ประชาชนมีน้าใน
กองช่าง
มีความพึงพอใจ การอุปโภคและใช้ใน
ร้อยละ 80 การเกษตรอย่าง
เพียงพอ
- ประชาชน ประชาชนมีน้าใน
กองช่าง
มีความพึงพอใจ การอุปโภคและใช้ใน
ร้อยละ 80 การเกษตรอย่าง
เพียงพอ
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แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ หมาะสมกับชุมชน
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

35 ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
หมู่ที่ 9 บ้านสันดิแดง

เพื่อให้ประชาชนได้ ปรับปรุงเสียงตามสาย
รับฟังการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
ทุกครัวเรือน
36 ก่อสร้างสะพาน ซอย 2 ข้ามห้วย
เพื่อให้การคมนาคม ก่อสร้างสะพาน
แม่สูนน้อย หน้าบ้านผู้ใหญ่บา้ น
ของประชาชนเป็นไป
หมู่ที่ 9 บ้านสันดิแดง
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย
37 ก่อสร้างถนน ระหว่างบ้านคุณรักสมัย เพื่อให้ประชาชนมี ก่อสร้างถนน
สีดี เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 บ้านแม่สูนหลวง ถนนส้าหรับการ
หมู่ที่ 9 บ้านสันดิแดง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย

-

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2562
2563
50,000

-

-

500,000

-

-

-

2561

2564
-

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
kpi
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
- ประชาชน ประชาชนได้รับฟัง
กองช่าง
มีความพึงพอใจ การประชาสัมพันธ์
ร้อยละ 80 เสียงตามสายทุก
ครัวเรือน
- ประชาชน การคมนาคมของ
กองช่าง
มีความพึงพอใจ ประชาชนเป็นไปอย่าง
ร้อยละ 80 สะดวกและปลอดภัย

540,000

ประชาชน ประชาชนมีถนน
มีความพึงพอใจ ส้าหรับการคมนาคม
ร้อยละ 80 ที่สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง
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แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ หมาะสมกับชุมชน
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

38 ขุดสระน้้าสาธารณะ
หมู่ที่ 10 บ้านสันมะเฟือง

เพื่อให้ประชาชน
ขุดสระน้้า
มีน้าส้าหรับอุปโภค
และใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ
39 ก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปิด
เพื่อระบายน้้าใน
ก่อสร้างรางระบายน้้า
ระหว่างบ้านนายทักษิณ ชุ่มฝน ถึงบ้าน ช่วงฝนตก และท้าให้
นายสยาม ศรีวชิ ัย (ทั้งสองฝั่ง : ล้าห้วย น้้าไม่ทว่ มขัง
แม่สูนน้อย) หมู่ที่ 10 บ้านสันมะเฟือง
40 ก่อสร้างรางระบายพร้อมฝาปิด
เพื่อระบายน้้าใน
ก่อสร้างรางระบายน้้า
ซอย 7 บ้านนางจันทรา ใจจิต ถึงบ้าน ช่วงฝนตก และท้าให้
นายสอน มูลศรี
น้้าไม่ทว่ มขัง
หมู่ที่ 10 บ้านสันมะเฟือง

2561
-

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2562
2563
-

-

-

550,000

-

-

-

612,500

(2560:0)
(2559:0)

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
2564
kpi
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
500,000 ประชาชน ประชาชนมีน้าใน
กองช่าง
(2560:0) มีความพึงพอใจ การอุปโภคและใช้ใน
(2559:0) ร้อยละ 80 การเกษตรอย่าง
(2558:0)
เพียงพอ
- ประชาชน การระบายในหมู่บา้ น กองช่าง
มีความพึงพอใจ ในช่วงฝนตกดีขึ้น
ร้อยละ 80 และน้้าไม่ทว่ มขัง
-

ประชาชน การระบายในหมู่บา้ น กองช่าง
มีความพึงพอใจ ในช่วงฝนตกดีขึ้น
ร้อยละ 80 และน้้าไม่ทว่ มขัง

(2558:0)
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แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ หมาะสมกับชุมชน
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

41 ก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปิด ซอย 1เพื่อระบายน้้าใน
จากบ้านนายกฤษฎา ภัทรกมลเสน ถึงนาย
ช่วงฝนตก และท้าให้
สวัสดิ์ จอมขันเงิน สองฝั่งล้าเหมือง น้้าไม่ทว่ มขัง
สาธารณะ หมู่ที่ 10 บ้านสันมะเฟือง
42 วางท่อส่งน้้า (PVC) พร้อมวาล์วปิด/ เพื่อให้ประชาชน
เปิด จากห้วยสูนเมี่ยงถึงหนองสามแจ่ง มีน้าส้าหรับอุปโภค
และจากหนองสามแจ่งถึงหนองดินแดง และใช้ในการเกษตร
หมู่ที่ 11 บ้านสันป่าเกี๊ยะ
อย่างเพียงพอ
43 ก่อสร้างถนน ระหว่างบ้านนายวัชระ เพื่อให้ประชาชนมี
วงค์ตา ซอย 6 ถึงบ้านนางดวงเดือน ถนนส้าหรับการ
เทพมาลัย
คมนาคมที่สะดวก
หมู่ที่ 11 บ้านสันป่าเกี๊ยะ
และปลอดภัย

ก่อสร้างรางระบายน้้า

วางท่อส่งน้้า (PVC)
พร้อมวาล์วปิด/เปิด

ก่อสร้างถนน

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2562
2563
-

-

300,000

-

-

-

540,000

-

2561
-

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
2564
kpi
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
450,000 ประชาชน การระบายในหมู่บา้ น กองช่าง
มีความพึงพอใจ ในช่วงฝนตกดีขึ้น
ร้อยละ 80 และน้้าไม่ทว่ มขัง
-

ประชาชน ประชาชนมีน้าใน
มีความพึงพอใจ การอุปโภคและใช้ใน
ร้อยละ 80 การเกษตรอย่าง
เพียงพอ
- ประชาชน ประชาชนมีถนน
มีความพึงพอใจ ส้าหรับการคมนาคม
ร้อยละ 80 ที่สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

กองช่าง

53

แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ หมาะสมกับชุมชน
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

44 ก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ Recycle
ประจ้าหมู่บา้ น
หมู่ที่ 11 บ้านสันป่าเกี๊ยะ

เพื่อให้ชุมชนมีการ
บริหารจัดการขยะ
ครบวงจร

ก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ
Recycle

45 ปรับปรุงภูมิทศั น์ที่สาธารณะหนองดินแดงเพื่อให้ที่สาธารณะ ปรับภูมิทศั น์หนอง
หมู่ที่ 11 บ้านสันป่าเกี๊ยะ
หนองดินแดงได้รับ ดินแดง
การพัฒนาเป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ
46 ก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปิด
เพื่อระบายน้้าใน
ก่อสร้างรางระบายน้้า
สายระหว่างบ้านนางลาวัลย์ สิงห์คราม ช่วงฝนตก และท้าให้
ถึงบ้านนายดวงดี สักเร็ว
น้้าไม่ทว่ มขัง
หมู่ที่ 12 บ้านสันมะม่วง

2561
-

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2562
2563
500,000

-

-

-

575,000

-

-

2564

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
kpi
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
- ประชาชน ประชาชนมีการ
กองช่าง
มีความพึงพอใจ คัดแยกขยะที่ครบ
ร้อยละ 80 วงจร

500,000

ประชาชน ที่สาธารณะหนอง
กองช่าง
มีความพึงพอใจ ดินแดงได้รับการ
ร้อยละ 80 พัฒนาเป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ
- ประชาชน การระบายในหมู่บา้ น กองช่าง
มีความพึงพอใจ ในช่วงฝนตกดีขึ้น
ร้อยละ 80 และน้้าไม่ทว่ มขัง

54

แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ หมาะสมกับชุมชน
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

47 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม บริเวณสี่แยกเหนือ เพื่อระบายน้้าใน
ก่อสร้างท่อเหลี่ยม
บ้านคุณแก้ว ปวนใต้
ช่วงฝนตก และท้าให้
หมู่ที่ 12 บ้านสันมะม่วง
น้้าไม่ทว่ มขัง

-

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2562
2563
200,000

48 ก่อสร้างคลองส่งน้้าสายนิ่มซี่เส็ง
ถึงโรงงานไทยพัฒนา
หมู่ที่ 12 บ้านสันมะม่วง

-

-

100,000

-

-

-

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชน
ขุดลอกคลองส่งน้้า
มีน้าส้าหรับอุปโภค
และใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ
49 ก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปิด
เพื่อระบายน้้าใน
ก่อสร้างรางระบายน้้า
ระหว่างบ่อน้้ามัน ถึงสันป่าก๊อ (สันมะม่วช่ง)วงฝนตก และท้าให้
หมู่ที่ 12 บ้านสันมะม่วง
น้้าไม่ทว่ มขัง

2561

2564
-

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
kpi
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
- ประชาชน การระบายในหมู่บา้ น กองช่าง
มีความพึงพอใจ ในช่วงฝนตกดีขึ้น
ร้อยละ 80 และน้้าไม่ทว่ มขัง
-

ประชาชน ประชาชนมีน้าใน
กองช่าง
มีความพึงพอใจ การอุปโภคและใช้ใน
ร้อยละ 80 การเกษตรอย่าง
เพียงพอ
400,000 ประชาชน การระบายในหมู่บา้ น กองช่าง
มีความพึงพอใจ ในช่วงฝนตกดีขึ้น
ร้อยละ 80 และน้้าไม่ทว่ มขัง

55

แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ หมาะสมกับชุมชน
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

50 ก่อสร้างเมรุ
หมู่ที่ 13 บ้านใหม่โป่งผา

51 ก่อสร้างอ่างเก็บน้้าดอยโป่งใน
หมู่ที่ 13 บ้านใหม่โป่งผา

เพื่อให้ประชาชนมี ก่อสร้างเมรุ
สถานที่ส้าหรับฌาปนกิจ

เพื่อให้ประชาชน
ก่อสร้างอ่างเก็บน้้า
มีน้าส้าหรับอุปโภค
และใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ
52 ขยายเขตไฟฟ้า บริเวณสามแยกโป่งใน เพื่อให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้า
หมู่ที่ 13 บ้านใหม่โป่งผา
ไฟฟ้าใช้ทกุ ครัวเรือน

2561
800,000

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2562
2563
-

-

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
kpi
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
- ประชาชน ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง
มีความพึงพอใจ ส้าหรับฌาปนกิจ
ร้อยละ 80
-

2564

-

15,000,000

-

-

-

362,500

ประชาชน ประชาชนมีน้าใน
มีความพึงพอใจ การอุปโภคและใช้ใน
ร้อยละ 80 การเกษตรอย่าง
เพียงพอ
- ประชาชน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
มีความพึงพอใจ ทุกครัวเรือน
ร้อยละ 80

กองช่าง

กองช่าง

56

แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ หมาะสมกับชุมชน
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

53 ติดตั้งไฟกิ่ง ภายในมู่บา้ น และท้าย
หมู่บา้ น
หมู่ที่ 13 บ้านใหม่โป่งผา
54 ก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปิด
ระหว่างบ้านคุณบัญชา กันทะวัง
ถึงบ้านคุณยงใย วรพล
หมู่ที่ 14 บ้านสันติพฒ
ั นา
55 ซ่อมแซมถนน บ้านนายบุญธรรม
เตชะวงค์ ถึงนายมนตรี บุญสุข
หมู่ที่ 14 บ้านสันติพฒ
ั นา

เพื่อป้องกันการเกิด ติดตั้งไฟกิ่ง
อุบตั ิเหตุ และประชาชน
1
มีความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย์สิน
เพื่อระบายน้้าใน
ก่อสร้างรางระบายน้้า
ช่วงฝนตก และท้าให้
น้้าไม่ทว่ มขัง
เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย

ซ่อมแซมถนน

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2562
2563
-

-

550,000

-

-

-

600,000

-

2561
-

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
2564
kpi
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
20,000 ประชาชน อุบตั ิเหตุลดลง และ กองช่าง
มีความพึงพอใจ ประชาชนมีความ
ร้อยละ 80 ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน
- ประชาชน การระบายในหมู่บา้ น กองช่าง
มีความพึงพอใจ ในช่วงฝนตกดีขึ้น
ร้อยละ 80 และน้้าไม่ทว่ มขัง
-

ประชาชน ประชาชนมีถนน
มีความพึงพอใจ ส้าหรับการคมนาคม
ร้อยละ 80 ที่สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

57

แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ หมาะสมกับชุมชน
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

56 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่ที่ 14 บ้านสันติพฒ
ั นา

เพื่อให้ประชาชน
ปรับปรุงระบบประปา
มีน้าส้าหรับอุปโภค
และใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ
57 ซ่อมแซมถนนข้างวัด (ล้องอ้อ) ด้านเหนือเพื่อให้ประชาชนมี ซ่อมแซมถนน
หมู่ที่ 14 บ้านสันติพฒ
ั นา
ถนนส้าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย
58 ก่อสร้างถนน เชื่อมสายสวนนายสมบูรณ์เพื่อให้ประชาชนมี ก่อสร้างถนน
ค้าเชียงเงิน ถึงสวนนายทรงพล วรรณภีรถนนส้
ะ าหรับการ
หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ชัยเกษม
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย

2561
-

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2562
2563
450,000

-

-

-

2,400,000

-

-

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
2564
kpi
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
- ประชาชน ประชาชนมีน้าใน
กองช่าง
มีความพึงพอใจ การอุปโภคและใช้ใน
ร้อยละ 80 การเกษตรอย่าง
เพียงพอ
500,000 ประชาชน ประชาชนมีถนน
กองช่าง
มีความพึงพอใจ ส้าหรับการคมนาคม
ร้อยละ 80 ที่สะดวกและปลอดภัย
- ประชาชน ประชาชนมีถนน
กองช่าง
มีความพึงพอใจ ส้าหรับการคมนาคม
ร้อยละ 80 ที่สะดวกและปลอดภัย

58

แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ หมาะสมกับชุมชน
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
-

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2562
2563
1,500,000

ก่อสร้างบ่อพักน้้า และ
ที่กรองน้้า

-

-

700,000

ก่อสร้างท่อเหลี่ยมและ
ขยายถนน

-

-

-

(ผลผลิตของโครงการ)

59 ปรับปรุงรางระบายน้้า (ก่อสร้างฝาปิดราง เพื่อป้องกันอุบตั ิเหตุ เปลี่ยนฝารางระบายน้้า
ระบายน้้า) บ้านคุณบุญชู ศรีวิชัย, คุณสมบูรณ์ และป้องกันการอุดตัน
นามอภินันท์, คุณสุพรรณ กันทะวัง, คุณนวม ของรางระบายน้้า

2561

-

ต๊ะรังสี หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ชัยเกษม

60 ก่อสร้างบ่อพักน้้า และที่กรองน้้าระบบ เพื่อให้ประชาชน
ประปาภูเขา หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ชัยเกษมมีน้าส้าหรับอุปโภค
และใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ
61 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม พร้อมขยายไหล่ทาง เพื่อให้ประชาชนมี
ระหว่างบ้านคุณเฮือน ศรีวชิ ัย ถีง
ถนนส้าหรับการ
บ้านคุณสุพรรณ กันทะวัง
คมนาคมที่สะดวก
หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ชัยเกษม
และปลอดภัย

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
2564
kpi
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
- ประชาชน ประชาชนมีความ
กองช่าง
มีความพึงพอใจ ปลอดภัย และการ
ร้อยละ 80 ระบายน้้าในหมู่บา้ น
ดีขึ้น
- ประชาชน ประชาชนมีน้าใน
กองช่าง
มีความพึงพอใจ การอุปโภคและใช้ใน
ร้อยละ 80 การเกษตรอย่าง
เพียงพอ
400,000 ประชาชน ประชาชนมีถนน
กองช่าง
มีความพึงพอใจ ส้าหรับการคมนาคม
ร้อยละ 80 ที่สะดวกและปลอดภัย

59

แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ หมาะสมกับชุมชน
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

62 ก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปิด
เพื่อระบายน้้าใน
ก่อสร้างรางระบายน้้า
ซอย 2 จากปากซอย ถึงหอป้อบ้าน ช่วงฝนตก และท้าให้
หนองยาวใต้ และช่วงที่ค้างของอีกฝั่ง น้้าไม่ทว่ มขัง
หมู่ที่ 16 บ้านหนองยาวใต้
63 ก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปิด
เพื่อระบายน้้าใน
ก่อสร้างรางระบายน้้า
ระหว่างบ้านนายฐาปนีย์ สรรค์เจริญ ช่วงฝนตก และท้าให้
ถึงสามแยกบ้านผู้ใหญ่บา้ นหนองยาวใต้ น้้าไม่ทว่ มขัง
หมู่ที่ 16 บ้านหนองยาวใต้
64 ก่อสร้างถนนบ้านหนองยาวใต้ เชื่อมต่อ เพื่อให้ประชาชนมี ก่อสร้างถนน
บ้านปางสัก
ถนนส้าหรับการ
หมู่ที่ 16 บ้านหนองยาวใต้
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย

2561
500,000

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2562
2563
-

-

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
kpi
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
- ประชาชน การระบายในหมู่บา้ น กองช่าง
มีความพึงพอใจ ในช่วงฝนตกดีขึ้น
ร้อยละ 80 และน้้าไม่ทว่ มขัง

2564

-

650,000

-

-

ประชาชน การระบายในหมู่บา้ น กองช่าง
มีความพึงพอใจ ในช่วงฝนตกดีขึ้น
ร้อยละ 80 และน้้าไม่ทว่ มขัง

-

-

7,500,000

-

ประชาชน ประชาชนมีถนน
มีความพึงพอใจ ส้าหรับการคมนาคม
ร้อยละ 80 ที่สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

60

แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ หมาะสมกับชุมชน
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

65 ก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปิด
เพื่อระบายน้้าใน
ก่อสร้างรางระบายน้้า
ระหว่างบ้านนายยงยุทธ อุปกุล (ร้านซ่อมช่วงฝนตก และท้าให้
รถ) ถึงสุดขอบล้าเหมือง
น้้าไม่ทว่ มขัง
หมู่ที่ 16 บ้านหนองยาวใต้
66 ก่อสร้างถนน ระหว่างลานกีฬาเชื่อม เพื่อให้ประชาชนมี ก่อสร้างถนน
มูลนิธฟิ า้ ใหม่ (บ้านจัดสรร)
ถนนส้าหรับการ
หมู่ที่ 17 บ้านหนองยาวเหนือ
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย
67 ก่อสร้างถนน ซอยวิทยาลัยการอาชีพ เพื่อให้ประชาชนมี ก่อสร้างถนน
ฝาง ต่อจากถนนที่มีอยู่แล้วไปจนสุดสายถนนส้าหรับการ
หมู่ที่ 17 บ้านหนองยาวเหนือ
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2562
2563
-

-

450,000

-

-

-

450,000

-

2561
-

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
2564
kpi
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
750,000 ประชาชน การระบายในหมู่บา้ น กองช่าง
มีความพึงพอใจ ในช่วงฝนตกดีขึ้น
ร้อยละ 80 และน้้าไม่ทว่ มขัง
-

ประชาชน ประชาชนมีถนน
มีความพึงพอใจ ส้าหรับการคมนาคม
ร้อยละ 80 ที่สะดวกและปลอดภัย
- ประชาชน ประชาชนมีถนน
มีความพึงพอใจ ส้าหรับการคมนาคม
ร้อยละ 80 ที่สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

กองช่าง

61

แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ หมาะสมกับชุมชน
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

68 ก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปิด
เพื่อระบายน้้าใน
ก่อสร้างรางระบายน้้า
ระหว่างบ้านคุณจันทร์ มหาพรม ถึงอาคาร
ช่วงฝนตก และท้าให้
เอนกประสงค์
น้้าไม่ทว่ มขัง
หมู่ที่ 17 บ้านหนองยาวเหนือ
69 ก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปิด
เพื่อระบายน้้าใน
ก่อสร้างรางระบายน้้า
ระหว่างบ้านคุณบัวรวย พื้นอินต๊ะศรี ช่วงฝนตก และท้าให้
ถึงสี่แยก
น้้าไม่ทว่ มขัง
หมู่ที่ 17 บ้านหนองยาวเหนือ
รวม 69 โครงการ
69

2561
-

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2562
2563
650,000

2564

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
kpi
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
- ประชาชน การระบายในหมู่บา้ น กองช่าง
มีความพึงพอใจ ในช่วงฝนตกดีขึ้น
ร้อยละ 80 และน้้าไม่ทว่ มขัง

-

-

-

300,000

11,675,000

34,990,000

18,700,000

11,845,000

16

17

17

19

ประชาชน การระบายในหมู่บา้ น กองช่าง
มีความพึงพอใจ ในช่วงฝนตกดีขึ้น
ร้อยละ 80 และน้้าไม่ทว่ มขัง

62

แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
2.1 แผนงานบริหารทัว่ ไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการประชาคมหมู่บา้ นและ
เพื่อสร้างความ
ตาบลอบต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เข้มแข็งภายในชุมชน
ในพื้นที่ทั้ง ๑๗
หมู่บา้ น

เยาวชนและ
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมจานวน
2,0๐๐ คน

2561
20,000

20,000

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2562
2563
20,000
20,000

20,000

20,000

2564
20,000

ตัวชี้วัด
kpi
ประชาชนเข้าร่วม
ประชาคมหมู่บา้ น
และตาบล ร้อยละ
80

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ชุมชนมีความ
เข้มแข็งทั้ง ๑๗
หมู่บา้ น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

20,000

63

แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการอบรม สัมมนา รณรงค์
ป้องกันยาเสพติด

2561
100,000

เพื่อให้เยาวชนและ เยาวชนและประชาชน
ประชาชนห่างไกลจาก เข้าร่วมกิจกรรม
(2560:100,000)
ยาเสพติด
จานวน 1,0๐๐ คน (2559:100,000)

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2562
2563
100,000 100,000

2564
100,000

(2558:100,000)

2 โครงการปลูกจิตสานึกอุดมการณ์
รักชาติ สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์
3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ
ม. 1 - 17

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
ประชาชนตระหนักถึง
การมีส่วนร่วมในการ
ปกป้องสถาบัน
เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มี
กิจกรรมทาร่วมกัน

เยาวชนและประชาชน 50,000
เข้าร่วมกิจกรรม
(2560:50,000)
จานวน 1,0๐๐ คน (2559:30,000)

50,000

50,000

50,000

200,000

200,000

200,000

(2558:30,000)

ผู้สูงอายุทั้ง 17
หมู่บา้ น

200,000
(2560:20,000)
(2559:20,000)
(2558:20,000)

ตัวชี้วัด
kpi
ประชาชนเข้าร่วม
ประชาคมหมู่บา้ น
และตาบล
ร้อยละ 80
ร้อยละของ
จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
เพิ่มขึ้น/30
ผู้สูงอายุ
มีคุณภาพชีวติ
ที่ดีเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
ชุมชนมีความเข้มแข็ง สานักปลัด
ทั้ง ๑๗ หมู่บา้ น

เยาวชนและประชาชน สานักปลัด
ตระหนักถึงการมีส่วน
ร่วมในการปกป้อง
สถาบัน
ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทา สานักปลัด
ร่วมกัน
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แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนตาบลแม่สูน

2561
100,000

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา เด็กและเยาวชน
ศักยภาพเด็กและ
จานวน 100 คน

(2560:100,000)

เยาวชน

(2559:300,000)

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2562
2563
100,000 100,000

2564
100,000

(2558:300,000)

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
kpi
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนได้รับ สานักปลัด
มีคุณภาพชิวติ
การส่งเสริมและ
ที่ดีขึ้น
พัฒนาศักยภาพ
ร้อยละ 80

450,000 450,000 450,000 450,000

65

แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการรณรงค์ความปลอดภัยและ เพื่อป้องกันและลด เยาวชนและประชาชน
ลดอุบตั ิเหตุทางถนน
อุบตั ิเหตุทางถนนใน เข้าร่วมกิจกรรม
ช่วงเทศกาล และ
จานวน 200 คน
วันหยุดนักขัติฤกษ์
2 โครงการค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ศูนย์ อปพร. ได้รับการ
ของศูนย์ อปพร.
กิจการของศูนย์ อปพร. สนับสนุน

2561
50,000

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2562
2563
50,000
50,000

2564
50,000

(2560:50,000)
(2559:50,000)
(2558:50,000)

20,000

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
kpi
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
อุบตั ิเหตุทางถนน อุบตั ิเหตุทางถนนใน
สานักปลัด
ลดลงร้อยละ 80 ช่วงเทศกาล และ
วันหยุดนักขัติฤกษ์
ลดลง
อปพร.
ศูนย์ อปพร. ได้รับการ สานักปลัด
มีศักยภาพเพิ่ม ส่งเสริมสนับสนุน
ขึ้นร้อยละ 80

20,000

20,000

20,000

เพื่อช่วยเหลือประชาชนประชาชนในพื้นที่และ 800,000
800,000
ที่ประสบเหตุฉุกเฉิน ที่ขอรับความช่วยเหลือ (2560:800,000)

800,000

800,000 ร้อยละของผู้รับบริการ ประชาชนผู้ประสบ
ที่ได้รับความ เหตุฉุกเฉินทุกราย
ช่วยเหลือ
เพิ่มขึ้น/20

(2560:20,000)
(2559:20,000)
(2558:20,000)

3 โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
อบต.แม่สูน

(2559:100,000)
(2558:100,000)

สานักปลัด
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แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 โครงการซ้อมแผนอุบตั ิเหตุทางถนน เพื่อเตรียมความพร้อม พนักงานเจ้าหน้าที่
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนในพื้นที่
ผู้ประสบเหตุทางถนนน จานวน 100 คน

2561
50,000

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2562
2563
50,000
50,000

2564
50,000

(2560:50,000)
(2559:0)
(2558:0)

5 โครงการจัดซื้อเครื่องหมาย

เพื่อจัดซื้อเครื่องหมาย จัดซื้อเครื่องหมาย
สัญญาณจราจร ติดตั้งสัญญาณไฟ สัญญาณจราจรเพื่อลด สัญญาณจราจร
จราจร
อุบตั ิเหตุบนท้องถนน

50,000

50,000

50,000

50,000

20,000

20,000

20,000

(2560:30,000)

ตัวชี้วัด
kpi
พนักงาน เจ้าหน้าที่
ประชาชนในพื้นที่ได้
ซ้อมแผนฯ อย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง
อุบตั ิเหตุลดลง
ร้อยละ 70

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
พนักงาน เจ้าหน้าที่
สานักปลัด
ประชาชนในพื้นที่ได้
การเตรียมความพร้อม
อุบตั ิเหตุบนท้องถนนลดลงสานักปลัด

(2559:50,000)
(2558:50,000)

6 โครงการจัดทาแนวกันไฟป่า
และอบรมด้านอัคคีภยั

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน ประชาชน,อาสาสมัคร, 20,000
การรณรงค์ในการจัดทา ผู้นาชุมชน
(2560:20,000)
แนวไฟป่าและอัคคีภยั
(2559:40,000)
(2558:40,000)

ไฟป่าในพื้นที่ ประชาชน,อาสาสมัคร,
ลดลงร้อยละ 30 ผู้นาชุมชน ได้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ไฟป่าและอัคคีภยั

สานักปลัด

990,000 990,000 990,000 990,000
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แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
2.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการกีฬาประชาชนตาบลแม่สูน เพื่อให้ประชาชนเกิด ประชาชนเข้าร่วม
ต้านยาเสพติดและส่งเสริมสุขภาพ ความรัก ความสามัคคี กิจกรรม จานวน
และห่างไกลยาเสพติด 1,0๐๐ คน

2561
250,000

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2562
2563
250,000 250,000

2564
250,000

(2560:250,000)
(2559:100,000)

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
kpi
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
ปัญหายาเสพติด ประชาชนเกิดความรัก สานักปลัด
ลดลง ร้อยละ 80 ความสามัคคี และ
ห่างไกลยาเสพติด

(2558:100,000)

2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก
และเยาวชนตาบลแม่สูนต้านภัย
ยาเสพติด

เพื่อให้เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน
เกิดความรัก สามัคคี เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
และห่างไกลยาเสพติด จานวน 1,๐๐๐ คน

30,000

30,000

30,000

30,000

ปัญหายาเสพติด เด็กและเยาวชนเกิด
ลดลง ร้อยละ 80 ความรัก สามัคคี และ
ห่างไกลยาเสพติด

สานักปลัด

20,000

20,000

20,000

ผู้สูงอายุมีสุขภาพ ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
ร่างกายจิตใจ พลานามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรง ร้อยละ 80 แข็งแรง

สานักปลัด

(2560:30,000)
(2559:50,000)
(2558:50,000)

3 โครงการกีฬาผู้สูงอายุตาบลแม่สูน เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
สุขภาพพลานามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง

ผู้สูงอายุเข้าร่วมแข่งขัน 20,000
กีฬา จานวน 500 คน (2560:30,000)
(2559:30,000)
(2558:30,000)
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แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
2.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์

เพื่อให้เกิดความสามัคคี บุคลากรท้องถิ่น
ในชุมชนและหน่วยงาน จานวน 100 คน
อปท. ทุกแห่ง

2561
50,000

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2562
2563
50,000
50,000

2564
50,000

(2560:50,000)

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
kpi
จะได้รับ
พนักงานมีความ บุคลากรท้องถิ่น
พึงพอใจ ร้อยละ 80 มีความสามัคคี

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

(2559:50,000)
(2558:50,000)

5 โครงการส่งเสริมการออกกาลังกาย เพื่อให้เยาวชนและ
เพื่อสุขภาพ
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง

เยาวชนและประชาชน 20,000
เข้าร่วมกิจกรรม
(2560:20,000)
จานวน 1,000 คน (2559:20,000)

20,000

20,000

20,000

ประชาชนมีความ เยาวชนและประชาชนมี สานักปลัด
พึงพอใจ ร้อยละ 80 สุขภาพแข็งแรง

(2558:20,000)

370,000 370,000 370,000 370,000
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แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวติ ผู้พกิ าร เพื่อให้ผู้พกิ ารมีคุณภาพ ผู้พกิ ารทั้ง ๑๗
ม. 1 - 17
ชีวติ ที่ดีขึ้น
หมู่บา้ น

2561
20,000

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2562
2563
20,000
20,000

2564
20,000

(2560:20,000)
(2559:20,000)
(2558:20,000)

20,000

20,000

20,000

ตัวชี้วัด
kpi
ผู้พกิ าร
มีคุณภาพชีวติ
ที่ดีเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ผู้พกิ ารมีคุณภาพ
ชีวติ ที่ดีขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

20,000
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แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
2.6 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา
ในช่วงปิดภาคเรียน

เพื่อสร้างรายได้ให้กับ นักเรียน นักศึกษา
นักเรียน นักศึกษาใน เข้าร่วมกิจกรรม
ช่วงปิดภาคเรียน
จานวน ๒๐๐ คน

2561
60,000

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2562
2563
60,000
60,000

2564
60,000

(2560:60,000)
(2559:60,000)

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
kpi
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
นักเรียน นักศึกษา นักเรียน นักศึกษามี กองการศึกษาฯ
มีความพึงพอใจ รายได้ในช่วงปิดภาค
ร้อยละ 80 เรียน

(2558:60,000)

60,000

60,000

60,000

60,000
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แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
2.7 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
100,000

1 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มจิตอาสาเพื่อส่งเสริม สนับสนุน กลุ่มจิตอาสา เข้าร่วม
(2560:100,000)
การพัฒนาศักยภาพ กิจกรรม จานวน
ของกลุ่มจิตอาสา
200 คน
(2559:100,000)

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2562
2563
100,000 100,000

2564
100,000

(2558:100,000)

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
kpi
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
กลุ่มจิตอาสา กลุ่มจิตอาสาได้รับ กองสาธารณสุขฯ
มีศักยภาพในการ การส่งเสริมสนับสนุน
ทางานเพิ่มขึ้น การพัฒนาศักยภาพ
ร้อยละ 80

100,000 100,000 100,000 100,000
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แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
2.8 แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ

1 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตาบล
แม่สูน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้น

เป้าหมาย

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียน 17,377,200 17,377,200 17,377,200 17,377,200
รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (2560:14}728}600)
(2559:100,000)
(2558:100,000)

2 โครงการเบี้ยยังชีพผู้พกิ ารตาบล
แม่สูน

เพื่อให้ผู้พกิ ารมี
คุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้น

ผู้พกิ ารที่ขึ้นทะเบียน
รับเบี้ยยังชีพผู้พกิ าร

4,032,000

4,032,000

4,032,000

4,032,000

540,000

540,000

(2560:2}833}900)
(2559:100,000)
(2558:100,000)

3 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อตาบล
แม่สูน

เพื่อให้ผู้ติดเชื้อมี
คุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้น

ผู้ติดเชื้อที่ขึ้นทะเบียน 540,000
540,000
รับเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ (2560:600,000)
(2559:600,000)
(2558:600,000)

ตัวชี้วัด
kpi
ผู้สูงอายุ
มีคุณภาพชีวติ
ที่ดีเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80
ผู้พกิ าร
มีคุณภาพชีวติ
ที่ดีเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80
ผู้ติดเชื้อ
มีคุณภาพชีวติ
ที่ดีเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวติ ที่ดีขึ้น

ผู้พกิ ารมีคุณภาพชีวติ
ที่ดีขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

สานักปลัด

ผู้ติดเชื้อมีคุณภาพชีวติ สานักปลัด
ที่ดีขึ้น

21,949,200 21,949,200 21,949,200 21,949,200
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แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
3. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ กลุ่มอาชีพ ทั้ง 17
เสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ หมู่บา้ น
ครอบครัว

2561
70,000

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2562
2563
70,000
70,000

(2560:70,000)
(2559:170,000)
(2558:170,000)

70,000

70,000

70,000

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
2564
kpi
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
70,000 กลุ่มอาชีพที่ได้รับการ ประชาชนมีอาชีพเสริม สานักปลัด
สนับสนุนมีความ เพิ่มรายได้ให้แก่
พึงพอใจ ร้อยละ 80 ครอบครัว
มีความพึงพอใจ

70,000
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แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
3. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
3.2 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอด เพื่อเป็นค่าอานวยการ
เทคโนโลยีทางการเกษตรตาบล และค่าใช้จ่ายของ
เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ฯ
ในการรวบรวมองค์
ความรู้ด้านการเกษตร
แบบเศรษฐกิจพอเพียง
2 โครงการส่งเสริมประชาชนในการ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ดารงชีวติ ตามแนวเศรษฐกิจ
มีการดารงชีวติ ตามแนว
พอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง

2561
150,000

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2562
2563
150,000
150,000

2564
150,000

100,000

100,000

100,000

100,000

250,000

250,000

250,000

ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
การเกษตรแบบ
(2560:100,000)
เศรษฐกิจพอเพียง
(2559:50,000)
ตามแนวพระราชดาริฯ (2558:50,000)
ที่สมบูรณ์
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม จานวน
1,000 ครัวเรือน

(2560:100,000)
(2559:50,000)

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
kpi
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
ประชาชน ประชาชนในตาบลแม่สูน สานักปลัด
มีความพึงพอใจ ได้รับบริการด้านข้อมูล
ร้อยละ 80 เกี่ยวกับการเกษตรแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดาริฯ
ที่สมบูรณ์
ประชาชน ประชาชนมีการดารงชีวติ
สานักปลัด
มีความพึงพอใจ ตามแนวเศรษฐกิจ
ร้อยละ 80 พอเพียง

(2558:50,000)

250,000
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แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพ
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการค่าใช้จ่ายของศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร อบต.แม่สูน

เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนมีแหล่ง
สาหรับค้นคว้าหา
ความรู้ข้อมูลข่าวสาร

2561
20,000

เยาวชนและประชาชน
ทั้ง 17 หมู่บา้ น
(2560:20,000)

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2562
2563
20,000
20,000

2564
20,000

(2559:50,000)

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
kpi
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
ประชาชน เยาวชนและประชาชน สานักปลัด
มีความพึงพอใจ มีแหล่งสาหรับค้นคว้า
ร้อยละ 80 ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร

(2558:50,000)

20,000

20,000

20,000

20,000
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แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพ
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.2 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจัดซื้อสื่อสิ่งพิมพ์

เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนได้มีสื่อใน
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

2561

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2562
2563

จัดซื้อสื่อสิ่งพิมพ์
130,000 130,000
จานวน ๑๗ หมู่บา้ น (2560:130,000)
และ สนง. อบต.
(2559:134,000)

2564

130,000

130,000

5,000

5,000

5,000

10,000

10,000

10,000

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
kpi
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
ประชาชน เยาวชนและประชาชน กองการศึกษาฯ
มีความพึงพอใจ ได้มีสื่อในการรับรู้
ร้อยละ 80 ข้อมูลข่าวสาร

(2558:134,000)

2 โครงการจัดการอบรมให้ความรู้ เพื่อให้ครูและผู้ปกครอง ผู้ปกครองเข้าร่วม
แก่คณะกรรมการศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กและผู้ปกครองเรื่อง
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
3 โครงการหนูน้อยใส่ใจสุขภาพ
ช่องปาก

มีทศั นคติที่ตรงกัน

กิจกรรม จานวน
200 คน

5,000
(2560:20,000)
(2559:20,000)
(2558:20,000)

เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เหงือกและฟันที่ดี
จานวน ๘ แห่ง

10,000
(2560:10,000)
(2559:30,000)

ครูและ
ครูและผู้ปกครองมี
กองการศึกษาฯ
ผู้ปกครองมี ทัศนคติที่ตรงกัน
ทัศนคติตรงกัน
ร้อยละ 80
นักเรียน นักเรียนมีสุขภาพเหงือก กองการศึกษาฯ
มีสุขภาพช่องปาก และฟันที่ดี
ดีขึ้น ร้อยละ 80

(2558:30,000)
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แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพ
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.2 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิเ์ ด็กปฐมวัย

เพื่อเป็นขวัญ กาลังใจ
ในการเรียน

2561

2564

15,000

15,000

15,000

บุคลากรทางการศึกษา 100,000 100,000
จานวน ๓๐ คน
(2560:100,000)

100,000

100,000

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
และโรงเรียน
บ้านล้องอ้อ

15,000

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2562
2563

(2560:15,000)
(2559:30,000)
(2558:30,000)

5 โครงการอบรมบุคลากรทางการ เพื่อพัฒนาทักษะแก่
ศึกษาของโรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

บุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียน และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

(2559:100,000)
(2558:100,000)

ตัวชี้วัด
kpi
ผู้ปกครอง
และนักเรียน
มีความพึงพอ
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80
บุคลากรทาง
การศึกษามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
เด็กปฐมวัยมีขวัญ
กาลังใจในการเรียน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

บุคลากรทางการศึกษา กองการศึกษาฯ
ของโรงเรียน และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้รับการ
พัฒนาทักษะ
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แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพ
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.2 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6 โครงการอบรมเข้าค่ายทักษะชีวติ เพื่อฝึกฝนทักษะชีวติ แก่ เด็กและเยาวชน
เด็กและเยาวชน

เด็กและเยาวชน
ใน ต.แม่สูน

เข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 300 คน

2561

30,000

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2562
2563

30,000

30,000

100,000

100,000

(2560:30,000)
(2559:30,000)
(2558:30,000)

7 โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการของเด็กและเยาวชน

เพื่อเสริมสร้างทักษะทาง เด็กและเยาวชน
วิชาการของเด็กและ
เข้าร่วมกิจกรรม
เยาวชน
จานวน 100 คน

100,000
(2560:100,000)
(2559:150,000)
(2558:150,000)

ตัวชี้วัด
2564
kpi
30,000
ผู้ปกครอง,
เด็กและเยาวชน
มีความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80
100,000 เด็กนักเรียน
มีทกั ษะทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
เด็กและเยาวชนได้รับ
ฝึกฝนด้านทักษะชีวติ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

เด็กและเยาวชนมีทกั ษะ กองการศึกษาฯ
ทางวิชาการ
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แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพ
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.2 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

8 โครงการวันเด็กแห่งชาติ
อบต. แม่สูน

เพื่อให้ความสาคัญกับ
การเติบโตเป็นเยาวชน
ที่ดีของเด็ก

เด็กเข้าร่วมกิจกรรม
จานวน ๑,๐๐๐ คน

2561

50,000

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2562
2563

2564

50,000

50,000

50,000

30,000

30,000

30,000

(2560:80,000)
(2559:80,000)
(2558:80,000)

9 โครงการเสริมสร้างทักษะทาง
วิชาการของเด็กและเยาวชน

เพื่อเสริมสร้างทักษะ
ทางวิชาการของเด็ก
และเยาวชน

นักเรียนโรงเรียนบ้าน 30,000
ล้องอ้อ
(2560:30,000)
จานวน 100 คน
(2559:30,000)
(2558:30,000)

ตัวชี้วัด
kpi
ผู้ปกครองและ
เด็กนักเรียน
มีความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80
เด็กนักเรียน
มีทกั ษะทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
เด็กเติบโตเป็นเยาวชน
ที่ดี

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

นักเรียนมีทกั ษะทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น

กองการศึกษาฯ
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แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพ
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.2 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

10 โครงการวันสาคัญประจาปี

2561

เพื่อส่งเสริมให้รักเรียนได้ นักเรียนโรงเรียนบ้าน 20,000
ตระหนักถึงความสาคัญ ล้องอ้อ จานวน
(2560:20,000)
ในวันสาคัญต่างๆ
100 คน
(2559:20,000)

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2562
2563

20,000

20,000

2564

20,000

ตัวชี้วัด
kpi

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
นักเรียนมีความ นักเรียนได้จัดกิจกรรมใน กองการศึกษาฯ
ตระหนักถึงความ วันสาคัญต่างๆ
สาคัญในวันสาคัญ
ต่างๆ เพิ่มขึ้น

(2558:20,000)

ร้อยละ 80

11 โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เพื่อส่งเสริมกิจการ
ระดับประถมศึกษา

ลูกเสือในโรงเรียน
บ้านล้องอ้อ

นักเรียนโรงเรียนบ้าน 10,000
ล้องอ้อ
(2560:10,000)
จานวน 100 คน
(2559:10,000)

10,000

10,000

10,000

ผู้ปกครองและ นักเรียนได้รับการปลูกฝัง กองการศึกษาฯ
นักเรียนมีความ ค่านิยมของความซื่อสัตย์
พึงพอใจเพิ่มขึ้น และความเสียสละ
ร้อยละ 80

5,000

5,000

5,000

ผู้ปกครองและ ครูและผู้ปกครองมี
นักเรียนมีความ ทัศนคติที่ตรงกัน
พึงพอใจเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80

(2558:10,000)

12 โครงการจัดการอบรมให้ความรู้ เพื่อให้ครูและผู้ปกครอง ผู้ปกครองเข้าร่วม
แก่คณะกรรมการสถานศึกษาและ มีทศั นคติที่ตรงกัน
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้าน
ล้องอ้อ

กิจกรรม จานวน
100 คน

5,000
(2560:5,000)
(2559:20,000)
(2558:20,000)

กองการศึกษาฯ
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แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพ
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.2 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

13 โครงการศึกษาดูงาน และทัศน- เพื่อให้นักเรียนเกิด
ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก มุมมองวิสัยทัศน์ใน
ของโรงเรียนบ้านล้องอ้อ
ด้านต่างๆ

2561

นักเรียนโรงเรียนบ้าน 50,000
ล้องอ้อ จานวน
(2560:50,000)
100 คน
(2559:100,000)

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2562
2563

50,000

50,000

2564

50,000

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
kpi
จะได้รับ
นักเรียนมี นักเรียนได้รับความรู้
วิสัยทัศน์เพิ่มขึ้น ใหม่และมีความคิด
ร้อยละ 80 ริเริ่มสร้างสรรค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

โรงเรียน
มีงบประมาณ
ในการบริหาร
ครบทั้ง 3 ด้าน

กองการศึกษาฯ

(2558:100,000)

14 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ เพื่อสนับสนุนงบประมาณ โรงเรียนบ้านล้องอ้อ 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000
บริหารสถานศึกษา

ในการบริหารสถานศึกษา
ทั้งด้านผู้สอน หลักสูตร
และผู้เรียน

(2560:3,500,000)
(2559:0)
(2558:0)

สถานศึกษาได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณ
ในการบริหารทั้งด้าน
ผู้สอน หลักสูตร และ
ผู้เรียน

82

แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพ
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.2 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

15 โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/

เพื่อพัฒนาทักษะแก่
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก 26,000
ั นาเด็กเล็ก (2560:26,000)
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พฒ
ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก จานวน 13 คน
(2559:0)

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2562
2563

2564

26,000

26,000

26,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

(2558:0)

16 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักเรียนโรงเรียนบ้าน
อ่านในสถานศึกษา

มีนิสัยรักการอ่าน

ล้องอ้อ
จานวน 100 คน

50,000
(2560:50,000)
(2559:0)
(2558:0)

17 โครงการจัดทาศูนย์การเรียนรู้

เพื่อให้โรงเรียนมีศูนย์
สาหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา การเรียนรู้สาหรับ
เด็กปฐมวัย

จัดทาศูนย์การเรียนรู้ 50,000
สาหรับเด็กปฐมวัย (2560:50,000)
(2559:0)
(2558:0)

ตัวชี้วัด
kpi
ครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็กของ
ศพด. ได้รับการ
พัฒนา
ร้อยละ 80
นักเรียนมี
นิสัย
รักการอ่าน
ร้อยละ 80
ผู้ปกครองและ
นักเรียนมีความ
พึงพอใจเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก กองการศึกษาฯ
ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ได้รับการพัฒนาทักษะ

นักเรียนมีนิสัยรัก
การอ่าน

กองการศึกษาฯ

โรงเรียนมีศูนย์
การเรียนรู้สาหรับ
เด็กปฐมวัย

กองการศึกษาฯ

4,181,000 4,181,000 4,181,000 4,181,000
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แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพ
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการรดน้าด้าหัวผู้สูงอายุ
และประเพณีปี๋ใหม่เมือง

2 โครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง

เพื่อสืบทอดภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น ศาสนา
และวัฒนธรรม
อันดีงาม
เพื่อสืบทอดภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น ศาสนา
และวัฒนธรรมอันดีงาม

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม จ้านวน
1,500 คน

2561

200,000

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2562
2563

2564

200,000

200,000

200,000

350,000

350,000

350,000

100,000

100,000

100,000

(2560:200,000)
(2559:50,000)
(2558:50,000)

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม จ้านวน
2,500 คน

350,000
(2560:350,000)
(2559:200,000)
(2558:200,000)

3 โครงการประเพณีเข้าพรรษา
และพิธที างศาสนา

เพื่อสืบทอดภูมิปญ
ั ญา ประชาชนเข้าร่วม
ท้องถิ่น ศาสนา
กิจกรรม จ้านวน
และวัฒนธรรมอันดีงาม 1,500 คน

100,000
(2560:100,000)
(2559:50,000)
(2558:50,000)

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
kpi
จะได้รับ
ประชาชน ประชาชนมีการสืบทอด
มีความพึงพอใจ ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
ร้อยละ 80 ประเพณี และ
วัฒนธรรมที่ดีงาม
ประชาชน ประชาชนมีการสืบทอด
มีความพึงพอใจ ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
ร้อยละ 80 ประเพณี และ
วัฒนธรรมที่ดีงาม
ประชาชน ประชาชนมีการสืบทอด
มีความพึงพอใจ ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
ร้อยละ 80 ประเพณี และ
วัฒนธรรมที่ดีงาม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ
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แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพ
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 โครงการจัดงานวันรัฐพิธี

เพื่อถวายความจงรัก
ภักดีต่อสถาบัน

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม จ้านวน
1,500 คน

2561

100,000

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2562
2563

2564

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
kpi
จะได้รับ
ประชาชน ประชาชนมีความจงรัก
มีความพึงพอใจ ภักดีต่อสถาบัน
ร้อยละ 80

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

100,000

100,000

100,000

50,000

50,000

50,000

ประชาชน เยาวชนต้าบลแม่สูน
มีความพึงพอใจ มีคุณธรรม
ร้อยละ 80

กองการศึกษาฯ

350,000

350,000

350,000

ประชาชน ประชาชน เยาวชน
มีความพึงพอใจ ได้ร่วมสืบสาน
ร้อยละ 80 วัฒนธรรมอันดีงาม

กองการศึกษาฯ

(2560:100,000)
(2559:0)
(2558:0)

5 โครงการอบรมจริยธรรมและ
ศีลธรรมของเยาวชนและอบรม
เกี่ยวกับยาเสพติดของเยาวชน

เพื่อให้เยาวชนในต้าบล เยาวชนชนเข้าร่วม
มีคุณธรรมประจ้าใจ
กิจกรรม จ้านวน
100 คน

50,000
(2560:50,000)
(2559:30,000)
(2558:30,000)

6 โครงการสืบสานอนุรักษ์วฒั นธรรม เพื่อสืบทอดภูมิปญั ญา
ประเพณีทอ้ งถิ่น

ท้องถิ่น ศาสนา และ
วัฒนธรรม อันดีงาม

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม จ้านวน
2,000 คน

350,000
(2560:350,000)
(2559:50,000)
(2558:50,000)

1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000
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แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพือ่ เป็นฐานการพัฒนา
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการอนุรักษ์ ป้องกัน ดูแลรักษา เพื่อให้ประชาชนได้
ประชาชนเข้าร่วม
ป่าไม้ , ป่าต้นน้า
ช่วยกันอนุรักษ์พืนที่ปา่ โครงการ จ้านวน
ให้อุดมสมบูรณ์
2,000 คน

2561
50,000

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2562
2563
50,000
50,000

2564
50,000

100,000

100,000

100,000

150,000

150,000

150,000

(2560:50,000)
(2559:30,000)

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
kpi
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
ประชาชน ประชาชนได้ช่วยกัน กองสาธารณสุขฯ
มีความพึงพอใจ อนุรักษ์พืนที่ปา่ ให้
ร้อยละ 80 อุดมสมบูรณ์

(2558:30,000)

2 โครงการบ้ารุงซ่อมแซมเหมืองฝาย เพื่อปรับปรุงและรักษา บ้ารุง ซ่อมแซม
เหมืองฝายในพืนที่ให้อยู่ เหมืองฝาย
ในสภาพดี

100,000
(2560:100,000)
(2559:20,000)
(2558:20,000)

150,000

ประชาชน เหมืองฝายในพืนที่ กองสาธารณสุขฯ
มีความพึงพอใจ ต้าบลแม่สูนอยู่ใน
ร้อยละ 80 สภาพที่ดีและพร้อมที่
จะรองรับน้าอย่าง
เพียงพอ
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แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพือ่ เป็นฐานการพัฒนา
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการป้องกันและแก้ไข
มลพิษทางอากาศ

เพื่อให้ประชาชนงดเผา หมู่บา้ นที่เข้าร่วม
ขยะ วัสดุเหลือใช้/ทิ้ง กิจกรรม จานวน
ทางการเกษตร
17 หมู่บา้ น

2561

130,000

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2562
2563

2564

130,000

130,000

130,000

130,000

130,000

130,000

100,000

100,000

100,000

(2560:30,000)
(2559:50,000)

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
kpi
จะได้รับ
ประชาชน ประชาชนไม่เผาขยะ
มีความพึงพอใจ และเศษวัสดุทางการ
ร้อยละ 80 เกษตร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุขฯ

(2558:50,000)

2 โครงการส่งเสริมการผลิตและใช้ เพื่อส่งเสริมให้ทกุ
พลังงานทดแทนจากของเสีย
ขยะชุมชน

หมู่บา้ นในตาบลแม่สูน
มีการใช้พลังงาน
ทดแทน
3 โครงการทาดีเพื่อแผ่นดินชุมชน เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ปลอดขยะ (Zero west)
ให้ประชาชนแต่ละ
ครัวเรือนมีการคัดแยก
ขยะ

ประชาชนทั้ง ๑๗
หมู่บา้ น สานักงาน
อบต.แม่สูน

130,000
(2560:130,000)
(2559:134,000)

ของเสียใน ทุกหมู่บา้ นในตาบล
ชุมชนลดลง แม่สูนมีการใช้พลังงาน
ร้อยละ 50 ทดแทน

กองสาธารณสุขฯ

(2558:134,000)

ประชาชนทั้ง ๑๗
หมู่บา้ น สานักงาน
อบต.แม่สูน

100,000
(2560:100,000)
(2559:300,000)

จานวนขยะ ทุกหมู่บา้ นในตาบล
กองสาธารณสุขฯ
ในชุมชนลดลง แม่สูนมีการคัดแยกขยะ
ร้อยละ 50

(2558:300,000)
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แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพือ่ เป็นฐานการพัฒนา
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 โครงการทดสอบคุณภาพน้าประปาเพื่อประชาชนในตาบล ทดสอบคุณภาพน้า
แม่สูนได้มีน้าสะอาด
มีมาตรฐานในการอุปโภค
บริโภค

2561

20,000

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2562
2563

2564

20,000

20,000

20,000

380,000

380,000

380,000

(2560:20,000)
(2559:30,000)
(2558:30,000)

380,000

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
kpi
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
ประชาชน ประชาชนในตาบล
กองสาธารณสุขฯ
มีความพึงพอใจ แม่สูนได้มีน้าสะอาด
ร้อยละ 80 มีมาตรฐานในการอุปโภค
บริโภค
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แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพือ่ เป็นฐานการพัฒนา
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.3 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะและ เพื่อให้ประชาชนใน
โรงคัดแยกขยะ

ตาบลแม่สูน รักษา
สิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2564
kpi
จะได้รับ
ก่อสร้างเตาเผาขยะ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชน ประชาชนมีจิตสานึก
และโรงคัดแยกขยะ (2560:5,000,000)
มีความพึงพอใจ ในการรักษาความ
จานวน ๑ แห่ง
(2559:5,000,000)
ร้อยละ 80 สะอาด
งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2562
2563

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุขฯ

(2558:5,000,000)

2 โครงการค่าบริการกาจัดขยะ

เพื่อรักษาความสะอาด
และสิ่งแวดล้อมภายใน
ตาบล

บ่อขยะเทศบาลตาบล 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 พื้นที่ในตาบล ประชาชนมีจิตสานึก
เวียงฝาง
(2560:1,000,000)
แม่สูนมีความ ในการรักษาความ
(2559:8000,000)
สะอาดเพิ่มขึ้น สะอาด
(2558:8000,000)
ร้อยละ 80

กองสาธารณสุขฯ

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000

89

แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
6. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
6.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการรณรงค์และป้องกันโรค เพื่อป้องกันและควบคุม .ดาเนินการฉีดวัคซีน
พิษสุนัขบ้า
โรคพิษสุนัขบ้า
แก่สุนัข และแมวใน
เขตอบต. อย่างน้อย
ร้อยละ 60
2 โครงการป้องกันและควบคุม เพื่อลดการป่วยด้วย
ประชาชนเข้าร่วม
โรคติดต่อและไม่ติดต่อ
โรคต่างๆ เพื่อให้
กิจกรรม จานวน
ประชาชนมีส่วนร่วมใน 17 หมู่บา้ น
การป้องกันและควบคุม
3 โครงการอบรมให้ความรู้
เพื่อสร้างความรู้ ความ ผู้ประกอบการในเขต
ผู้ประกอบการ
เข้าใจเรื่อง พรบ.สธ.ฯ ตาบลแม่สูน
ควบคุมกิจการที่เป็น
จานวน 17 หมู่บา้ น
อันตรายต่อสุขภาพ
ป้องกันเหตุราคาญ

2561

30,000

130,000

130,000

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
2564
kpi
จะได้รับ
130,000 สุนัขและแมว ร้อยละ 60 ประชากร
ได้รับการฉีด สุนัข แมวได้รับการฉีด
วัคซีนร้อยละ 60 วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

200,000

200,000

200,000

20,000

20,000

20,000

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2562
2563

(2560:30,000)
(2559:50,000)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุขฯ

(2558:50,000)

200,000
(2560:200,000)
(2559:50,000)
(2558:50,000)

20,000
(2560:20,000)
(2559:50,000)
(2558:50,000)

จานวนผู้ปว่ ย
โรคไข้เลือด
ลดลง
ร้อยละ 80
ผู้ประกอบการ
มีความรู้ เรื่อง
พรบ.สธ.ฯ
ร้อยละ 80

ประชาชนร่วมมือใน
กองสาธารณสุขฯ
ดูแลบ้านเรือนของตน
อัตราการป่วยด้วยโรค
ต่างๆ ลดลง/ไม่มี
ผู้ประกอบการมีความ กองสาธารณสุขฯ
รู้ ความเข้าใจ และ
ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการตาม พรบ.
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แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
6. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
6.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

2561

เพื่อให้ อสม. ในหมู่บา้ น อสม.,จนท.สาธารณสุข 50,000
(2560:300,000)
มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เข้าร่วมกิจกรรม
ด้านสุขภาพอนามัย
จานวน ๓50 คน
(2559:300,000)

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2562
2563

2564

50,000

50,000

50,000

400,000

400,000

400,000

(2558:300,000)

300,000

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
kpi
จะได้รับ
อสม. มีความรู้ อสม. มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ ความเชีย่ วชาญ
ด้านสุขภาพ ด้านสุขภาพอนามัย
อนามัย
ร้อยละ 80

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนทีม่ ีประสิทธิภาพทีม่ ีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
7. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร
7.1 แผนงานบริหารทัว่ ไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของ อบต.แม่สูน

บุคลากรในองค์กร
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ

บุคลากร จานวน
100 คน

2 โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานของ
บุคลากรท้องถิ่น

เพื่อผู้บริหาร ส.อบต.
พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง และ
ตัวแทนชุมชน ได้เพิ่ม
ความรู้และศักยภาพ
การทางาน

ผู้บริหาร ส.อบต.
พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง และ
ตัวแทนชุมชน
จานวน200 คน

2561
100,000

250,000

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2562
2563
100,000
100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
2564
kpi
จะได้รับ
100,000 บุคลากรได้รับการ บุคลากรได้เพิ่มพูน
ฝึกอบรมร้อยละ 50 ความรู้ และ
สามารถนามา
พัฒนาตาบล
100,000 บุคลากรมี
ศักยภาพการ
ทางานเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 70

ผู้บริหาร ส.อบต.
พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง และ
ตัวแทนชุมชน ได้
เพิ่มความรู้และ
ศักยภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

สานักปลัด

92

แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนทีม่ ีประสิทธิภาพทีม่ ีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
7. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร
7.1 แผนงานบริหารทัว่ ไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3 โครงการเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นเพื่อสร้างขวัญ กาลังใจ
กรณีพเิ ศษ
ในการทางานแก่
พนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้างและพนักงาน
จ้างของ อบต.
4 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี
เพื่อสามารถกาหนด
และทะเบียนทรัพย์สิน
อัตราภาษีที่ดินได้
ถูกต้องและ อบต.มี
รายได้เพิ่มขึ้น
5 โครงการงานเลือกตั้ง/เลือกตั้งซ่อม เพื่อให้ระบบเลือกตั้งมี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

พนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้างและพนักงาน
จ้างของ อบต.

2561
1,700,000

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2562
2563
1,900,000 2,100,000

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
2564
kpi
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
2,300,000 พนักงานส่วน
พนักงานส่วนตาบล ทุกกองใน
ตาบลและลูกจ้าง ลูกจ้างและพนักงาน อบต.แม่สูน
อบต.พึงพอใจร้อย จ้างมีขวัญ กาลังใจ
ละ 90
ในการทางาน

จัดจ้างผู้ประกอบการ
จัดทาแผนที่ภาษีของ.
อบต. แม่สูน

230,000

230,000

230,000

230,000

สมาชิก อบต. จานวน
34 คน และผู้บริหาร
ในการเลือกตั้งปกติ/
เลือกตั้งซ่อม

100,000

100,000

100,000

100,000

อบต.จัดเก็บ
ภาษีเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5

อบต. แม่สูนมีรายได้
จากการจัดเก็บภาษี
เพิ่มมากขึ้น

กองคลัง

ผู้สมัครรับ
มีประสิทธิภาพในการ
เลือกตั้ง
บริหารงานเพิ่มมาก
มีความพึงพอใจ ขึ้น
ร้อยละ 80

สานักปลัด
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แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนทีม่ ีประสิทธิภาพทีม่ ีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
7. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร
7.1 แผนงานบริหารทัว่ ไป
ที่

โครงการ

6 โครงการ อบต. พบประชาชน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อรับทราบปัญหา สามารถนาปัญหาที่
ของประชาชนในตาบล ได้รับนามาพัฒนา
ตาบลต่อไป

7 โครงการค่าใช้จ่ายในงานกฎหมาย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน งานกฎหมาย
ของ อบต. แม่สูน
การดาเนินการในงาน
กฎหมายของ อบต.
แม่สูน
8 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
เพื่อให้ประชาชนได้รับ ประชาชนเข้าร่วม
ระเบียบ/กฎหมายเกี่ยวกับการ
ความรู้เกี่ยวกับการ กิจกรรม จานวน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ป้องกันและปราบปราม 200 คน
การทุจริต

2561
60,000

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2562
2563
60,000
60,000

40,000

40,000

40,000

20,000

20,000

20,000

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
2564
kpi
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
60,000
ประชาชน
ประชาชนได้รับบริการ สานักปลัด
มีความพึงพอใจ ที่สะดวกและรวดเร็ว
ร้อยละ 80

40,000

ประชาชน
ประชาชน รวมถึง
สานักปลัด
มีความพึงพอใจ สาธารณสมบัติในอบต.
1
ร้อยละ 80 แม่สูนได้รับการดูแล
ภายใต้งานกฎหมาย
20,000
ประชาชน
ประชาชนได้รับความ สานักปลัด
มีความพึงพอใจ รู้เกี่ยวกับการป้องกัน
ร้อยละ 80 และปราบปรามการ
ทุจริต
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แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนทีม่ ีประสิทธิภาพทีม่ ีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
7. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร
7.1 แผนงานบริหารทัว่ ไป
ที่

โครงการ

9 โครงการประเมินความพึงพอใจ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ทราบถึงความ
ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ พึงพอใจของประชาชน
ของ อบต.แม่สูน
และใช้ข้อมูลเป็นแนว
ทางในการปรับปรุง
การให้บริการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ดาเนินการจ้าง
มหาวิทยาลัยที่ก.อบต.
จ.เชียงใหม่ ให้ความ
ห็นชอบจานวน 1 แห่ง

2561
18,000

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2562
2563
18,000
18,000

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
2564
kpi
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
18,000
ประชาชน
อบต. แม่สูนทราบถึง สานักปลัด
0
มีความพึงพอใจ พึงพอใจของประชาชน
ร้อยละ 80 และใช้ข้อมูลเป็นแนว
ทางในการปรับปรุง
การให้บริการ

2,518,000 2,568,000 2,768,000 2,968,000
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนทีม่ ีประสิทธิภาพทีม่ ีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
7. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร
7.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 อุดหนุน/สนับสนุน/ส่งเสริม/สมทบ เพื่ออนุรักษ์ประเพณี ร่วมกิจกรรมไม้
ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ อันดีงามของชาว
ดอกไม้ประดับระดับ
ในการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับ
เชียงใหม่
จังหวัด

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2561
2562
2563
5,000
5,000
5,000

2564
5,000

ตัวชี้วัด
kpi

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนได้อนุรักษ์
ประชาชนมีความ
ประเพณีวฒ
ั นธรรม
พึงพอใจร้อยละ 80
ของชาวเชียงใหม่

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

2 อุดหนุน/สนับสนุน/ส่งเสริม/สมทบ เพื่ออนุรักษ์ประเพณี ร่วมกิจกรรมไม้
ที่ทาการปกครองอาเภอฝาง ใน
อันดีงามของชาว
ดอกไม้ประดับระดับ
การจัดงานไม้ดอกไม้ประดับ
เชียงใหม่
อาเภอ

40,000

40,000

40,000

40,000 ประชาชนมีความ ประชาชนได้อนุรักษ์
พึงพอใจร้อยละ 80 ประเพณีวฒ
ั นธรรม
ของชาวเชียงใหม่

สานักปลัด

3 อุดหนุน/สนับสนุน/ส่งเสริม/สมทบ เพื่อเผยแพร่และบริการ ประชาชนได้รับข้อมูล
อปท.ท้องถิ่น ตามโครงการศูนย์ ข้อมูลข่าวสารของทาง ข่าวสารได้รวดเร็วขึ้น
รวม ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ราชการให้แก่
ประชาชน

20,000

20,000

20,000

20,000

สานักปลัด

ประชาชน
ประชาชนได้รับข้อมูล
มีความพึงพอใจ ข่าวสารที่รวดเร็วขึ้น
ร้อยละ 80
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แบบ ผ.02
7. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร
7.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 อุดหนุน/สนับสนุน/ส่งเสริม/สมทบ เพื่อส่งเสริมสถาบัน ประชาชน เยาวชน
ศูนย์พฒ
ั นาครอบครัวตาบลแม่สูน ครอบครัวให้เข้มแข็ง เข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 100 คน

5 อุดหนุน/สนับสนุน/ส่งเสริม/สมทบ 1.เพื่อเป็นการรักษา จัดขบวนเข้าร่วมพิธี
ม
าหัวและ
ที่ทาการปกครองอาเภอฝาง ตาม เอกลักษณ์ ขนบธรรมเนียประชาชนด
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประเพณีและวัฒนธรรม ขอพรจากผู้วา่ ฯ
นายอาเอ ผู้สูงอายุ
6 อุดหนุน/สนับสนุน/ส่งเสริม/สมทบ เพื่อแสดงออกถึงความ อุดหนุนอาเภอฝาง
ที่ทาการปกครองอาเภอฝาง ตาม จงรักภักดีต่อสถาบัน ในการจัดงานรัฐพิธี
โครงการงานรัฐพิธี
พระมหากษัตริย์

7 อุดหนุน/สนับสนุน/ส่งเสริม/สมทบ เพื่อสนับสนุนกิจการ กลุ่มสตรีแม่บา้ นตาบล
กลุ่มสตรีตาบลแม่สูน ตามโครงการ ของกลุ่มสตรีตาบล
พัฒนาศักยภาพสตรี
แม่สูน

แม่สูน จานวน ๑๗
หมู่บา้ น

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2561
2562
2563
30,000
30,000
30,000

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
2564
kpi
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
30,000
ประชาชน
สถาบันครอบครัวมี
สานักปลัด
มีความพึงพอใจ ความรัก ความเข้าใจ
ร้อยละ 80

100,000

100,000

100,000

100,000

15,000

15,000

15,000

30,000

30,000

30,000

ประชาชน
ขนบธรรมเนียม
มีความพึงพอใจ ประเพณีและ
ร้อยละ 80 วัฒนธรรมได้รับการ
อนุรักษ์
15,000
ประชาชน
ประชาชนได้แสดงออก
มีความพึงพอใจ ถึงความจงรักภักดี
ร้อยละ 80 ต่อสถาบันพระมหา
กษัตริย์
30,000
ประชาชน
กลุ่มสตรี แม่บา้ นได้
มีความพึงพอใจ พัฒนาศักยภาพของ
ร้อยละ 80 ตนเองทาให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชน

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด
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แบบ ผ.02
7. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร
7.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

8 อุดหนุน/สนับสนุน/ส่งเสริม/สมทบ เพื่อป้องกันและแก้ไข หมู่บา้ นและพื้นที่
ที่ทาการปกครองอาเภอฝาง
ศูนย์ปฏิบตั ิการป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติด อ.ฝาง(ป.ปส.อ.ฝาง)
ตามโครงการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด ในพื้นที่หมู่บา้ น/ชุมชน
อาเภอฝาง
9 อุดหนุน/สนับสนุน/ส่งเสริม/สมทบ
กองร้อยตารวจตระเวนชายแดนที่
334 ตามโครงการการศึกษาเพื่อ
ต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็ก
นักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2561
2562
2563
50,000
50,000
50,000

ปัญหาการนาเข้า
เสี่ยงทั้ง 17 หมู่บา้ น
ยาเสพติดพื้นที่ชายแดน

เพื่อลดการแพร่ระบาด โรงเรียนในพื้นที่ตาบล
ของยาเสพติดใน
แม่สูน จานวน 3 แห่ง
หมู่บา้ น/ชุมชน และ
สถานศึกษา

70,000

70,000

70,000

รวม 9 โครงการ

400,000

400,000

400,000

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
2564
kpi
จะได้รับ
50,000
ประชาชน
ปัญหายาเสพติดใน
มีความพึงพอใจ พืน้ ที่ชายแดนลด
ร้อยละ 80 น้อยลง

70,000 นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ยาเสพติดเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80

.การแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดในหมู่บา้ น/
ชุมชนและสถานศึกษา
ลดลง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

สานักปลัด

400,000
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนทีม่ ีประสิทธิภาพทีม่ ีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
7. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร
7.3 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 อุดหนุน/สนับสนุน/ส่งเสริม/

เพื่ออุดหนุนค่าอาหาร โรงเรียน จานวน
สมทบ โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ กลางวันให้แก่
6 แห่ง
ของ อบต.แม่สูน
โรงเรียนในสังกัด
สพฐ. ได้รับการ
อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวัน

2561
4,120,000

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2562
2563
4,120,000 4,120,000

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
2564
kpi
จะได้รับ
4,120,000 โรงเรียนได้รับ
โรงเรียนในสังกัด
การอุดหนุนครบ สพฐ.ในเขต
ทุกโรงเรียน
รับผิดชอบของ
อบต.แม่สูน ได้รับ
การอุดหนุน
ค่าอาหารกลางวัน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

รวม 1 โครงการ 4,120,000 4,120,000 4,120,000 4,120,000
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการให้บริการประชาชนทีม่ ีประสิทธิภาพทีม่ ีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
7. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหาร
7.4 แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 อุดหนุน/สนับสนุน/ส่งเสริม/สมทบ เพื่อให้ประชาชนใน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตาบลมีสุขภาพดี
ตามโครงการ สปสช.
ถ้วนหน้า

ประชาชนในตาบล
แม่สูนเข้าร่วมโครงการ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ

รวม 1 โครงการ

2561
370,000

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2562
2563
370,000
370,000

2564
370,000

ตัวชี้วัด
kpi
ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ร้อยละ 80

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
ประชาชนในตาบล
สานักปลัด
แม่สูนมีพลานามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง

370,000 370,000 370,000 370,000

100

แบบ ผ.03/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
การบริ
นตาบลแม่
สูน ส่วนร่วม ตอบสนองต่อการพัฒนา ฯ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งองค์
แวดล้
อมอย่หาารส่
งบูรวณาการ
และมี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการก่อสร้างโรงเรือนคัดแยก
ขยะและจัดซื้อเครื่องแปรรูปขยะ
ชีวมวลเป็นสารอาหารพืช พร้อม
ระบบสายพานลาเลียงและถาด
รับปริมาณขยะ ตาบลแม่สูน

พัฒนาระบบกาจัดขยะ ก่อสร้างอาคาร+
มูลฝอยด้วยกลวิธชี ีวมวลอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
สู่อนาคตเพื่อชีวติ และ วางระบบ
สังคมที่ยั่งยืน
จานวน 1 แห่ง

2561

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2562
2563

ตัวชี้วดั
kpi
อัตราส่วน
ความพึงพอใจ
ของประชาชน

2564

7,105,600

7,105,600

-

-

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
ประชาชน กองสาธารณสุข
มีความพึงพอใจ และสิ่งแวดล้อม
ร้อยละ 80

-
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แบบ ผ.03/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
1.2 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้าแม่สูน
น้อย แห่งที่ 2 พร้อมระบบส่งน้า
หมู่ที่ 3 บ้านแม่สูนน้อย พื้นที่รับ
ประโยชน์ 25,000 ไร่ ครอบคลุม
14 หมู่บา้ น ประชากร
4,920 ครัวเรือน
2 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้าห้วย
ป่าเมี่ยง พร้อมระบบส่งน้า หมู่ที่ 13
บ้านใหม่โป่งผา พื้นที่รับประโยชน์
12,500 ไร่ ครอบคลุม 6 หมู่บา้ น
ประชากร 1,407 ครัวเรือน
3 โครงการก่อสร้างระบบส่งน้าฝาย
ปางสัก หมู่ที่ 2 บ้านปางสัก
พื้นที่รับประโยชน์ 19,500 ไร่
ครอบคลุม 9 หมู่บา้ น
ประชากร 3,450 ครัวเรือน

อาคารกักเก็บน้าและ อาคารอ่างกักเก็บ
บริหารจัดการแหล่งต้น น้า+ระบบ
น้าสู่ภาคการผลิต
ส่งน้า 1 แห่ง
(การเกษตร)

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2562
2563

2561

70,000,000

อาคารกักเก็บน้าและ อาคารอ่างกักเก็บ
บริหารจัดการแหล่งต้น น้า+ระบบส่ง
น้าสู่ภาคการผลิต
น้า 1 แห่ง
(การเกษตร)

- 50,000,000

อาคารรางส่งน้าเพื่อ
ผันน้าจากลาห้วยสู่
พื้นที่ทาการเกษตร

- 24,000,000

อาคารรางส่ง
น้า 1 สาย

2564

-

ตัวชี้วดั
ผลที่คาดว่า
kpi
จะได้รับ
อัตราส่วนการใช้ ความสามารถใน
ประโยชน์ การกักเก็บและ
จากแหล่งน้า ปล่อยน้า
เพิ่มขึ้น 70 %

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

- อัตราส่วนการใช้ ความสามารถใน

กองช่าง

ประโยชน์ การกักเก็บและ
จากแหล่งน้า ปล่อยน้า
เพิ่มขึ้น 70 %

-

- อัตราส่วนการใช้ ความสามารถใน

กองช่าง

ประโยชน์ การกักเก็บและ
จากแหล่งน้า ปล่อยน้า
เพิ่มขึ้น 70 %
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แบบ ผ.03/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
1.2 แผนงานการเกษตร (ต่อ )
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
2561

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2562
2563

65,000,000

-

-

อาคารรางส่งน้าเพื่อผัน อาคารรางส่ง
น้าจากลาห้วยสู่พื้น น้า 1 สาย
ที่ทาการเกษตร

- 30,000,000

-

- อัตราส่วนการใช้ ความสามารถใน

กองช่าง

อาคารรางส่งน้าเพื่อผัน อาคารรางส่ง
น้าจากลาห้วยสู่พื้นที่ น้า 1 สาย
ทาการเกษตร

-

- 50,000,000

ประโยชน์ การกักเก็บและ
จากแหล่งน้า ปล่อยน้า
เพิ่มขึ้น 70 %
อัตราส่วนการใช้ ความสามารถใน
ประโยชน์ การกักเก็บและ
จากแหล่งน้า ปล่อยน้า
เพิ่มขึ้น 70 %

กองช่าง

(ผลผลิตของโครงการ)

4 โครงการก่อสร้างรางส่งน้าลาห้วย
แม่สูน(สายบ้านแม่สูนน้อย - บ้าน
สันมะเฟือง)ระยะทาง 13 กิโลเมตร
ผ่าน หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 9 และ
หมู่ที่ 10 ตาบลแม่สูน
4 โครงการก่อสร้างรางส่งน้าลาห้วย
แม่สูน(สายบ้านแม่สูนน้อย - บ้าน
ต้นส้าน)ระยะทาง 6 กิโลเมตร ผ่าน
หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 6 ตาบลแม่สูน
5 โครงการก่อสร้างรางส่งน้าลาห้วย
โป่งน้าดัง ระยะทาง 10 กิโลเมตร
ผ่าน หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 13 , หมู่ที่ 6
และ หมู่ที่ 1 ตาบลแม่สูน

อาคารรางส่งน้าเพื่อผัน อาคารรางส่ง
น้าจากลาห้วยสู่พื้นที่ น้า 1 สาย
ทาการเกษตร

2564

ตัวชี้วดั
ผลที่คาดว่า
kpi
จะได้รับ
- อัตราส่วนการใช้ ความสามารถใน
ประโยชน์ การกักเก็บและ
จากแหล่งน้า ปล่อยน้า
เพิ่มขึ้น 70 %

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

103

แบบ ผ.03/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
1.2 แผนงานการเกษตร (ต่อ )
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6 โครงการก่อสร้างรางส่งน้าลาเหมือง
ฝายเน่า ระยะทาง 3 กิโลเมตร
ผ่าน หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 16 และ
หมู่ที่ 17 ตาบลแม่สูน
7 โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝายต้นลุง
ลูกที่ 7 ตาบลแม่สูน อาเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่

อาคารรางส่งน้าเพื่อผัน อาคารรางส่ง
น้าจากลาห้วยสู่พื้นที่ น้า 1 สาย
ทาการเกษตร
อาคารทดน้าและระบบ อาคารทดน้า+ระบบ
การผันน้าสู่ภาคการ ส่งน้าเพื่อการเกษตร
ผลิต(การเกษตร)
จานวน 1 แห่ง

รวม 8 โครงการ

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2562
2563

2561

-

-

3,500,000

-

138,500,000 104,000,000

ตัวชี้วดั
ผลที่คาดว่า
2564
kpi
จะได้รับ
- 15,000,000 อัตราส่วนการใช้ ความสามารถใน
ประโยชน์ การกักเก็บและ
จากแหล่งน้า ปล่อยน้า
เพิ่มขึ้น 70 %
- อัตราส่วนการใช้ ความสามารถใน
ประโยชน์ การกักเก็บและ
จากแหล่งน้า ปล่อยน้า
เพิ่มขึ้น 70 %

50,000,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง

15,000,000
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แบบ ผ.03/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
สาหรั
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครื
อข่าบย ประสานโครงการพั
การค้า การลงทุน ฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และการค้าชายแดน เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันทัง้ ในและต่างประเทศ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

3,200,000

-

-

ตัวชี้วดั
kpi
- อัตราส่วน
ความพึงพอใจ
ของผู้สัญจร

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 12,600,000
เชื่อมต่อเส้นทาง
คมนาคมระหว่างตาบล เสริมเหล็กมาตรฐาน
เชื่อมต่อตาบล
จานวน 1 สาย

-

-

-

(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 3
บ้านแม่สูนน้อย ตาบลแม่สูน และ
หมู่ที่ 5 บ้านห้วยงูใน
ตาบลสันทราย อาเภอฝาง
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 15
บ้านใหม่ชัยเกษม ตาบลแม่สูน และ
หมู่ที่ 6 บ้านปางควาย
ตาบลแม่งอน อาเภอฝาง

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เชื่อมต่อเส้นทาง
คมนาคมระหว่างตาบล เสริมเหล็กมาตรฐาน
เชื่อมต่อตาบล
จานวน 1 สาย

2561

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2562
2563

2564

อัตราส่วน
ความพึงพอใจ
ของผู้สัญจร

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
ประชาชน
กองช่าง
มีความพึงพอใจ
ร้อยละ 80

ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ร้อยละ 80

กองช่าง
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แบบ ผ.03/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
สาหรั
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครื
อข่าบย ประสานโครงการพั
การค้า การลงทุน ฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และการค้าชายแดน เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันทัง้ ในและต่างประเทศ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 11
บ้านสันป่าเกี๊ยะ ตาบลแม่สูน และ
หมู่ที่ 13 บ้านสันหนองเขียว
ตาบลสันทราย อาเภอฝาง
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 2
บ้านปางสัก ถึง หมู่ที่ 17
บ้านหนองยาวเหนือ ตาบลแม่สูน
อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2562
2563

2561

2564

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เชื่อมต่อเส้นทาง
คมนาคมระหว่างตาบล เสริมเหล็กมาตรฐาน
เชื่อมต่อตาบล
จานวน 1 สาย

-

2,800,000

-

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เชื่อมต่อเส้นทาง
คมนาคมระหว่างตาบล เสริมเหล็กมาตรฐาน
ภายในตาบล
จานวน 1 สาย

-

-

2,200,000

ตัวชี้วดั
kpi
- อัตราส่วน
ความพึงพอใจ
ของผู้สัญจร

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
ประชาชน
กองช่าง
มีความพึงพอใจ
ร้อยละ 80

-

ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ร้อยละ 80

อัตราส่วน
ความพึงพอใจ
ของผู้สัญจร

กองช่าง
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แบบ ผ.03/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
สาหรั
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครื
อข่าบย ประสานโครงการพั
การค้า การลงทุน ฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และการค้าชายแดน เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันทัง้ ในและต่างประเทศ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เชื่อมต่อเส้นทาง
เสริมเหล็ก สายห้วยน้าอุ่น หมู่ที่ 3 คมนาคมระหว่างตาบล
บ้านแม่สูนน้อย ตาบลแม่สูน
อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
6 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต เชื่อมต่อเส้นทาง
เสริมเหล็ก เชื่อมต่อระหว่งตาบล คมนาคมระหว่างตาบล
หมู่ที่ 2 บ้านปางสัก กับ หมู่ที่ 10
บ้านหนองฮ่าง ตาบลแม่คะ อาเภอฝาง

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กมาตรฐาน
ภายในตาบล
จานวน 1 สาย
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กมาตรฐาน
ระหว่างตาบล
จานวน 1 สาย

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2562
2563

2561

-

1,250,000

-

-

ตัวชี้วดั
2564
kpi
4,800,000 อัตราส่วน
ความพึงพอใจ
ของผู้สัญจร
อัตราส่วน
ความพึงพอใจ
ของผู้สัญจร

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
ประชาชน
กองช่าง
มีความพึงพอใจ
ร้อยละ 80
ประชาชน
มีความพึงพอใจ
ร้อยละ 80

กองช่าง
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แบบ ผ.03/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
สาหรั
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครื
อข่าบย ประสานโครงการพั
การค้า การลงทุน ฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และการค้าชายแดน เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันทัง้ ในและต่างประเทศ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เชื่อมต่อเส้นทาง
เหล็ก พร้อมสะพานข้ามลาเหมือง คมนาคมระหว่างตาบล
หมู่ที่ 1 บ้านแม่สูนหลวง พิกัดที่ตั้ง
เริ่มต้น N 19° 49' 39.7" ,
E 99° 10' 4.31" ถึง
N 19° 49 '33.89" , E 99° 10' 0.58"
ระยะทางรวม 310 เมตร

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 310 เมตร
พร้อมสะพานคอน

2561

งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2562
2563

2564

2,800,000

4,800,000

1,913,600

ตัวชี้วดั
kpi
อัตราส่วน
ความพึงพอใจ
ของผู้สัญจร

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
ประชาชน
กองช่าง
มีความพึงพอใจ
ร้อยละ 80

กรีตข้ามลาเหมือง
ตามแบบมาตรฐาน

รวม 7 โครงการ

18,963,600

2,200,000
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แบบ ผ. 08
บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ค่าครุภณ
ั ฑ์
1 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์งานบ้าน
งานครัว

เพื่อใช้ในงาน
เครื่องทาน้าร้อนน้าเย็น ขนาด 2
อานวยการกิจกรรม ก๊อก จานวน 1 เครื่อง
สาธารณะและบริการ
ประชาชน

4,490.00

-

-

-

สานักงานปลัด

ค่าครุภณ
ั ฑ์
2 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เพื่อใช้ในงาน
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน
อานวยการกิจกรรม จานวน 1 ตู้
สาธารณะและบริการ
ประชาชน

5,500.00

-

-

-

กองคลัง

ค่าครุภณ
ั ฑ์
3 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เพื่อใช้ในงาน
ตู้ล็อคเกอร์เก็บของ 18 ช่อง
อานวยการกิจกรรม จานวน 1 หลัง
สาธารณะและบริการ
ประชาชน

7,000.00

-

-

-

สานักงานปลัด

ค่าครุภณ
ั ฑ์
4 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เพื่อใช้ในงาน
เครื่องทาลายเอกสาร จานวน 1
อานวยการกิจกรรม เครื่อง
สาธารณะและบริการ
ประชาชน

3,850.00

-

-

สานักงานปลัด
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แบบ ผ. 08
บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ค่าครุภณ
ั ฑ์
5 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์งานบ้าน
งานครัว

เพื่อใช้ในงาน
คูลเลอร์น้า เส้นผ่าศูนย์กลาง 45
อานวยการกิจกรรม เซนติเมตร สูง 45 เซนติเมตร
สาธารณะและบริการ ความจุ 68 ลิตร
ประชาชน

9,000.00

ค่าครุภณ
ั ฑ์
6 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เพื่อใช้ในงาน
เก้าอี้สานักงาน แบบล้อ มีพนัก
อานวยการกิจกรรม พิง ขนาด 54x53x93
สาธารณะและบริการ เซนติเมตร จานวน 2 ตัว
ประชาชน

3,800.00

-

-

-

สานักงานปลัด

ค่าครุภณ
ั ฑ์
7 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน
จานวน 1 ตู้

22,000.00

-

-

-

สานักงานปลัด

เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จอ
19 นิ้วจานวน 1 เครื่อง
มาตรฐาน ICT ปี 2560 ลาดับที่
7

32,000.00

-

-

-

กองคลัง

8 แผนงาน
การศึกษา ฯ

ค่าครุภณ
ั ฑ์

เพื่อใช้ในงาน
อานวยการกิจกรรม
สาธารณะและบริการ
ประชาชน
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงาน
ประมวลผลทางบัญชี
และระบบสารสนเทศ

-

- สานักงานปลัด

-
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แบบ ผ. 08
บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ั ฑ์
9 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณ

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เพื่อใช้ในงาน
โต๊ะประชุม หน้าเหล็ก ขนาด
อานวยการกิจกรรม 60x180x75 เซนติเมตร จานวน
สาธารณะและบริการ 20 ตัว
ประชาชน

ั ฑ์
10 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณ

ครุภณ
ั ฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

เพื่อใช้ในงาน
รถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน
อานวยการกิจกรรม จานวน 1 คัน
สาธารณะและบริการ
ประชาชน

ั ฑ์
11 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณ

ั ฑ์
12 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณ

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

34,000.00

-

-

-

สานักงานปลัด

952,000.00

-

-

-

สานักงานปลัด

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานคานวณ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด
ประมวลผล จัดทา LED สีแบบ Network มาตรฐาน
เอกสาร และระบบ
ICT ปี 2560 ลาดับที่ 42
สารสนเทศ

12,000.00

-

-

-

สานักงานปลัด

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดูแล
รักษาทรัพย์สิน
สาธารณะ

87,500.00

-

-

-

สานักงานปลัด

จัดซื้อพร้อมติดตั้งวางระบบ
กล้องวงจรปิด จานวน 1 ชุด
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แบบ ผ. 08
บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ั ฑ์
13 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณ

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เพื่อใช้ในงาน
พัดลมโรงงาน ขนาด 18 นิ้ว
อานวยการกิจกรรม จานวน 3 ตัว
สาธารณะและบริการ
ประชาชน

ั ฑ์
14 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณ

ครุภณ
ั ฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

3,570.00

-

-

-

สานักงานปลัด

เพื่อใช้ในงานรับส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี
เอกสาร
จานวน 1 คัน
ประชาสัมพันธ์และ
งานบริการสาธารณะ

38,000.00

-

-

-

สานักงานปลัด

ั ฑ์
15 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณ

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานคานวณ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จอ
ประมวลผล จัดทา 19 นิ้วจานวน 5 เครื่อง
เอกสาร และระบบ มาตรฐาน ICT ปี 2560 ลาดับที่
สารสนเทศ
7

80,000.00

-

-

-

สานักงานปลัด

ั ฑ์
16 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณ

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้รักษา
เสถียรภาพของ
กระแสไฟฟ้า

2,800.00

-

-

-

สานักงานปลัด

เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800
VA(480Watt) จานวน 1 เครื่อง
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แบบ ผ. 08
บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ค่าครุภณ
ั ฑ์
17 แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน

ครุภณ
ั ฑ์เครื่อง
ดับเพลิง

เพื่อใช้ในงานระงับ
อัคคีภยั

สายส่งน้าดับเพลิง ขนาด 1.5
นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อ
สามเร็ว จานวน 2 เส้น

18,000.00

-

-

-

สานักงานปลัด

18 แผนงาน
การศึกษา ฯ

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา

เพื่อใช้ในการบริการ โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับ
จัดการเรียนการสอน ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านล้อ
ของโรงเรียนในสังกัด งอ้อ ในสังกัด อบต.แม่สูน
จานวน 50 ชุด @ 1,580.-บาท

79,000.00

-

-

-

กองการศึกษา

19 แผนงาน
การศึกษา ฯ

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เพื่อใช้ในการงาน
อานวยการและ
บริการสาธารณะ

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 102,400.00
ชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาดไม่ต่ากว่า 40,000 บีทียู
จานวน 2 เครื่อง

-

-

-

กองการศึกษา

20 แผนงาน
การศึกษา ฯ

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

ตู้เอกสารบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต
จานวน 2 หลัง

5,400.00

-

-

-

กองการศึกษา

21 แผนงาน
การศึกษา ฯ

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เพื่อใช้ในการเก็บ
รักษาเอกสาร
ระบบงานธุรการและ
สารบัญ
เพื่อใช้ในการงาน
อานวยการและ
บริการสาธารณะ

เก้าอี้สานักงาน แบบล้อ มีพนัก
พิง ขนาด 54x53x93
เซนติเมตร จานวน 1 ตัว

1,900.00

-

-

-

กองการศึกษา
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แบบ ผ. 08
บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

22 แผนงาน
การศึกษา ฯ

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เพื่อใช้ในการงาน
อานวยการและ
บริการสาธารณะ

เก้าอี้สานักงาน แบบล้อ มีพนัก
พิง ขนาด 58x70x120
เซนติเมตร จานวน 1 ตัว

3,000.00

-

-

-

กองการศึกษา

23 แผนงาน
การศึกษา ฯ

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เพื่อใช้ในการงาน
อานวยการและ
บริการสาธารณะ

โต๊ะเหล็ก ขนาดยาว 5 ฟุต
จานวน 1 ตัว

5,000.00

-

-

-

กองการศึกษา

24 แผนงาน
การศึกษา ฯ

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดูแล
รักษาทรัพย์สิน
สาธารณะ โรงเรียน
ในสังกัด

50,000.00

25 แผนงาน
การศึกษา ฯ

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

จัดซื้อพร้อมติดตั้งวางระบบ
กล้องวงจรปิด Indoor PTZ
Network Camera แบบที่ 1
มาตรฐาน ICTxu 2560 จานวน
1 ชุด
เพื่อใช้ในการบริการ โต๊ะเก้าอี้นักเรียน มาตรฐาน
จัดการเรียนการสอน มอก.1494-52541 โรงเรียน
ของโรงเรียนในสังกัด บ้านล้องอ้อ ในสังกัด อบต.แม่
สูน จานวน 50 ชุด

62,500.00

26 แผนงาน
การศึกษา ฯ

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์งานบ้าน
งานครัว

เพื่อใช้ในงานอาคาร เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น สาหรับ
สถานที่ เกษตร กีฬา โรงเรียนบ้านล้องอ้อ สังกัด
และนันทนาการ ฯลฯ อบต.แม่สูน จานวน 1 เครื่อง

13,000.00

กองการศึกษา

62,500.00

-

37,500.00

-

25,000.00 กองการศึกษา

กองการศึกษา
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แบบ ผ. 08
บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้ในการงาน
อานวยการและ
บริการสาธารณะ

เป้าหมาย

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

27 แผนงาน
การศึกษา ฯ

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่า
กว่า 30,000 บีทียู สาหรับ
โรงเรียนบ้านล้องอ้อ สังกัด
อบต.แม่สูนจานวน 2 เครื่อง

80,400.00

-

-

-

กองการศึกษา

28 แผนงาน
การศึกษา ฯ

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและ เพื่อใช้ในการ
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล
เผยแพร่
บันทึกภาพ เก็บ
จานวน 1 ชุด
หลักฐาน การจัดการ
เรียนการสอนของ
โรงเรียนในสังกัด

40,000.00

-

-

-

กองการศึกษา

29 แผนงาน
การศึกษา ฯ

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานคานวณ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จอ
660,000.00
ประมวลผล จัดทา 19 นิ้ว จานวน 1 ชุด 14 เครื่อง
เอกสาร และระบบ
มาตรฐาน ICT ปี 2560 ลาดับที่
สารสนเทศ
7

-

-

-

กองการศึกษา

30 แผนงาน
การศึกษา ฯ

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา

-

-

เพื่อใช้เป็นสื่อการ
เรียนการสอนและ
เสริมสร้างพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย

เครื่องเล่นสนามเพื่อพัฒนา
100,000.00
ศักยภาพเด็กนักเรียนปฐมวัย
สาหรับโรงเรียนบ้านล้องอ้อ
สังกัด อบต.แม่สูน จานวน 1 ชุด

กองการศึกษา
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แบบ ผ. 08
บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

31 แผนงาน
การศึกษา ฯ

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานคานวณ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จอ
ประมวลผล จัดทา 19 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
เอกสาร และระบบ มาตรฐาน ICT ปี 2560 ลาดับที่
สารสนเทศ
7

16,000.00

-

-

-

กองการศึกษา

32 แผนงาน
การศึกษา ฯ

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ดนตรีและ
นาฏศิลป์

30,000.00

-

-

-

กองการศึกษา

33 แผนงาน
สาธารณสุข ฯ

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานคานวณ
ประมวลผล จัดทา
เอกสาร และระบบ
สารสนเทศ

16,000.00

-

-

-

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

34 แผนงาน
สาธารณสุข ฯ

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์งานบ้าน
งานครัว

19,000.00

-

-

-

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

เพื่อใช้เป็นสื่อการ
จัดซื้อชุดกลองสะบัดชัย จานวน
เรียนการสอนและ
1 ชุด
เสริมสร้างทักษะทาง
ดนตรี วัฒนธรรม
ท้องถิน่
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับสานักงาน จอ 19 นิ้ว
(ลาดับที่ 7 มาตรฐาน ICT ปี
2560) จานวน 1 เครื่อง

เพื่อใช้ในงานอาคาร เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง
สถานที่ งานกาจัด จานวน 2 เครื่อง
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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แบบ ผ. 08
บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

35 แผนงาน
สาธารณสุข ฯ

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในงานบริการ
ให้แก่ประชาฃนใน
ศูนย์ฟื้นฟู ฯ

เครื่องดูดเสมหะ จานวน 1 ชุด

36 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ก่อสร้าง

เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง เครืองสกัดคอนกรีต กาลัง
และงานช่างทั่วไป
1,510 วัตต์ จานวน 1 เครื่อง

37 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เพื่อใช้ในการงาน
อานวยการและ
บริการสาธารณะ

38 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เพื่อใช้ในการงาน
อานวยการและ
บริการสาธารณะ

39 แผนงาน
การเกษตร

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร เพื่อใช้ในงานบริการ
วิชาการเกษตร งาน
อาคารสถานที่ และ
งานบริการทั่วไป

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

11,000.00

-

-

-

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

40,000.00

-

-

-

กองช่าง

เก้าอี้สานักงาน แบบล้อ มีพนัก
พิง ขนาด 58 X 70 X 120
เซนติเมตร จานวน 1 ตัว

3,000.00

-

-

-

กองช่าง

ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก จานวน 2 หลัง

15,800.00

-

-

-

กองช่าง

1,300.00

-

-

-

สานักงานปลัด

เครื่องพ่นยา ขนาด 18 ลิตร
จานวน 1 เครื่อง
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แบบ ผ. 08
บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

แผนงาน

40 แผนงาน
การเกษตร

หมวด
ค่าครุภณ
ั ฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร เพื่อใช้ในงานบริการ
วิชาการเกษตร งาน
อาคารสถานที่ และ
งานบริการทั่วไป

เป้าหมาย
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง
จานวน 1 เครื่อง

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

9,500.00

รวม 2,679,710.00

-

62,500.00

-

37,500.00

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-

สานักงานปลัด

25,000.00
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ส่วนที่ 5
การติดตามและประเมินผล
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
1.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
1) กรอบในการติดตามและประเมินผล
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2555 มาตรา 238 วรรค 3 บัญญัติให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดาเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทางบประมาณ การใช้
จ่ายและผลการดาเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 ได้กาหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นที่ สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่
ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสอง
คน หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสอง
คน โดยให้คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน
ทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปีและ
อาจได้ รั บ การคั ด เลื อ กอี ก ได้ และข้ อ 29 (1) ก าหนดแนวทาง วิ ธี ก ารในการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนา (2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อ
ช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วย การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้ า
วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี”
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลตาบลแม่สูน
ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบฯ ต้องกาหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล โดยให้มีการประชุมกาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพื้นที่ สุ่มตรวจ
ติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินงาน เพื่อการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตาบลตาบลแม่สูนและใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดาเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลตาบลน้าตกไทรโยค น้อย ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ ปั ญ หา ความต้ อ งการและแนวทางการพั ฒ นาที่ เ หมาะสมกั บ พื้ น ที่ แ ละสถานการณ์
ภายนอก จึ ง ต้ อ งมี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลต าบลแม่
สู น ปี ง บประมาณ พ.ศ.2560 ขึ้ น และสรุ ป รายงานผลเสนอต่ อ นายกเทศมนตรี ต าบลแม่ สู น เพื่ อ
นายกเทศมนตรีตาบลแม่สูนเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลตาบลแม่สูนและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลตาบลแม่สูนโดยทั่วกันตามลาดับต่อไป
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ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสาคัญและจาเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่าง
ยิ่ง เนื่ องจากการติดตามและประเมิน ผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่ านมา ว่ามีความ
สอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การ
บริหารส่วนตาบลตาบลแม่สูน ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่
ประชาชน จึงจาเป็นที่จะต้องมีการจัดทาแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ
การดาเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทางานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย
2) แนวทางในการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จาเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของโครงการที่ดาเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้
ข้อ มูล ป้ อนกลั บ เกี่ ย วกั บ การดาเนิ น โครงการ/กิจ กรรม ปั ญหาที่ก าลั ง เผชิ ญอยู่ ประสิ ท ธิภ าพของวิ ธีก าร
ดาเนินงานให้ลุ ล่ว ง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/
กิ จ กรรมไม่ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ ห รื อ ได้ รั บ น้ อ ยกว่ า ที่ ค วรจะเป็ น เกิ ด ปั ญ หาในการควบคุ ม คุ ณ ภาพของการ
ดาเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดาเนินงานใน
ระหว่างที่กาลังดาเนินการหรือภายหลังที่การดาเนินการสาเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผล เป็นสิ่งจาเป็น
เช่ น เดี ย วกับ การติ ด ตาม การประเมิ น ผลแผนงานจะเป็ นการบ่ ง ชี้ ว่ าแผนงานที่ กาหนดไว้ ไ ด้มี ก ารปฏิ บั ติ
หรือไม่ อย่างไรอันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดาเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นาไปสู่ความสาเร็จตาม
แผนงานที่กาหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อ นกลับที่สามารถ
นาไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
1.2 ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
1) ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 ได้กาหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่ง
ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคม
ท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือ กจานวนสองคน หัวหน้า
ส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน โดยให้
คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทาหน้าที่
เลขานุการของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับ
การคั ด เลื อ กอี ก ได้ และข้ อ 29 (1) ก าหนดแนว ทาง วิ ธี ก ารในการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนา (2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อ
ช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วย การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้ า
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วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี”
2) วิธีการในการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เป็นการตรวจสอบในระหว่างการดาเนินโครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น ว่า
สามารถเป็ น ไปตามเป้ าหมายที่ตั้ งไว้ไ ด้ ห รื อไม่ เพื่อ ให้ บุ คลากรที่ เ กี่ย วข้ องสามารถระดมความคิ ดในการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการดาเนินงานที่จะสามารถนาไปสู่การบรรลุแผนที่กาหนดไว้ได้ เครื่ องมือที่ใช้ในการติดตามผล
การดาเนินงาน ได้แก่ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลตาบลแม่สูน ซึ่งประกอบไป
ด้วย การติดตามการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม การติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค ใน
การดาเนิ น งานการประเมิน ผลแผนยุ ทธศาสตร์การพัฒ นา เป็นการตรวจสอบผลที่ เกิดขึ้น จริงเมื่ อดาเนิ น
โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล
ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดาเนินงานองค์การบริหารส่วนตาบลตาบลแม่สูน
ในภาพรวม ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา
รวมทั้งการเปลี่ย นแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ eplan ซึง่ องค์การบริหารส่วนตาบลตาบลแม่สูน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีวิธีการติดตามและ
ประเมินผล ดังนี้
1.1 การกาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล ก าหนดห้ ว งเวลาในการติ ด ตามและประเมิ น ผล
โครงการ/กิจกรรม โดยคานึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ กาหนดให้มีการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกครั้งที่ดาเนินการแล้วเสร็จและสรุปเป็นรายไตรมาส ระยะหก
เดือน และรายงานให้ผู้บริหารทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ดาเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลอีกครั้งพร้อมสรุปผลในภาพรวมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนาเสนอสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลตาบลแม่สูนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
และปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน
1.3 กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
1) เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดาเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทางบประมาณ การใช้
จ่ายและผลการดาเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 กาหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทาแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนการดาเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และ
ทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภ าพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสัก
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เพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสาเร็จของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ
2.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
การติดตามการดาเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตาบลตาบลแม่สูน อาจกระทาได้หลายวิธี
เช่น ศึกษาจากรายงาน ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่ อตรวจติ ดตามผลการด าเนิ นงาน ตามที่ไ ด้รับ มอบหมายว่างานลุ ล่ ว งไปแล้ ว เพี ยงใด สามารถ
ดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้แล้วหรือไม่ ชี้ปัญหาข้อขัดข้องอย่างไร โดยกระทาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
การประเมินผลจัดให้มีการประเมินผลอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดื อนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี เพื่อสารวจผลว่าได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ สาหรับหลักเกณฑ์กว้างๆที่ใช้เป็น
เครื่องมือในการวัดหรือประเมินผล เช่น จานวนโครงการที่มีการดาเนินงาน ผลจากการดาเนินการตามโครงการ
ต่างๆ หรือปัญหาความต้องการของประชาชน เป็นต้น
1) วัตถุประสงค์
เพื่อให้ทราบแนวทางและกลไก ในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทาแผนพัฒนาในปีต่อไปและเป็นการสร้าง
แนวทางการมีส่วนร่วมให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละสาขาการพัฒนาที่กาหนดไว้
2) การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ
เป็นการนาแผนงาน/โครงการที่ได้กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีไปดาเนินการให้เกิดผล โดยจะต้องกาหนดหน่วยงานรับผิดชอบและกาหนดวิธีการบริหารจัดการ
- การติดตาม
เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบผลการดาเนินกิจกรรมของแผน/โครงการ ตามแผนพัฒนาว่าได้มี
การปฏิบัติตามขั้นตอน/กิจกรรม ที่กาหนดไว้ในแผนงาน/โครงการหรือไม่ การใช้ทรัพยากรต่างๆ เป็นไปอย่าง
เหมาะสมเพียงใด อยู่ภายใต้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่กาหนดไว้หรือไม่
3) การประเมินผล
เป็นขั้นตอนในการแสวงหาคาตอบว่าแผนงาน/โครงงานที่นาไปปฏิบัติ บรรลุวัตถุประสงค์
หรือไม่ อยู่ในระดับ หรือกล่าวอีกในหนึ่งเป็นการวัดระดับความสาเร็จและความล้มเหลวของการนาแผนงาน/
โครงการตามแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
4) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา
กาหนดองค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
โดยแต่งตั้งคณะทางานไม่น้อยกว่า 1 ชุด เพื่อให้ประชาชนได้ทราบความก้าวหน้าในการดาเนินงานของท้องถิ่น
และสามารถร่ วมติดตามประเมิน ผลการจัดทาแผนพัฒนา รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะหรือเสนอความต้ องการ
เพิ่มเติมแก่คณะทางาน เพื่อนามาใช้ในการปรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป
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การกาหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
1. ก าหนดขั้ น ตอนในการติ ด ตามผลการด าเนิ น งานของกิ จ กรรมของแผน/โครงการ
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้
- การจัดทาแผนการดาเนินงานโครงการ
- กาหนดกิจกรรมหลักที่ต้องจัดทาเพื่อให้โครงการแล้วเสร็จ
- เรียงลาดับกิจกรรมที่จะต้องดาเนินการตามลาดับก่อน-หลัง
- ประมาณเวลาที่จะต้องดาเนินการในแต่ละกิจกรรม
- พิจารณาการใช้จ่ายเงินในโครงการโดยพิจารณาเป็นรายกิจกรรม
- การติดตามและการควบคุมโครงการ
เป็ น การตรวจสอบผลการด าเนิ น งานของกิ จ กรรมของโครงการ ในด้ า นระยะเวลาและ
ค่าใช้จ่าย โดยเปรียบเทียบกับระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่ได้กาหนดไว้ในกิจกรรม โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
ของแต่ละโครงการประกอบ
- การรายงานผล
นาเสนอข้อมูลที่ได้จากการติดตามและควบคุมโครงการให้ผู้บริหารทราบถึงความก้าวหน้าและ
ปัญหาอุปสรรค์ที่พบในการดาเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ
1. วิธีการประเมินผลระดับความสาเร็จและความล้มเหลวของแผนงาน/โครงการ สามารถ
ประเมินความสาเร็จและความล้มเหลวได้เป็น 3 ระดับ คือ
- ผลผลิต
- ผลลัพธ์
- ผลลัพธ์สุดท้าย
กาหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามประเมิน คณะทางานติดตามและประเมินผล กาหนดห้วง
เวลาในการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ โดยคานึงถึงความเหมาะสมของแต่ละแผนงาน/โครงการ
อย่างน้อยแผนงาน/โครงการละ2 ครั้ง และประเมินผลแผนงาน/โครงการ ในภาพรวมอย่างน้อย 2 ครั้ง แล้ว
รายงานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและสภาท้องถิ่นรวมทั้งติดประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน
2.2 ระเบียบ วิธีในการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบวิธีการจัดทารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 25612564) ขององค์การบริห ารส่ วนตาบลตาบลแม่สูน คณะทางานติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาองค์การ
บริหารส่วนตาบลตาบลแม่สูน ได้ศึกษาแนวทางการติดตามและประเมินผลการจัดทาและแปลงแผนไปสู่การ
ปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานการติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการจัดทารายงานผล ความ
พึ ง พอใจของผู้ ต อบแบบสอบถามในภาพรวมและในประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ใ นแต่ ล ะประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์
รวม 6 ยุ ทธศาสตร์ วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลตาบลแม่สูน เป็นการติดตามแผนดาเนินงานในภาพรวมในประเด็นแต่ละยุทธศาสตร์ รวม 5
ยุทธศาสตร์ มีโครงการที่นามาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รวม 61 โครงการ โดยประเมินความพึง
พอใจต่ อ ผลการด าเนิ น งานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลต าบลแม่ สู น ในภาพรวมในแต่ ล ะประเด็ น
ยุทธศาสตร์ ซึ่งในการติดตามและประเมินผลในครั้งนี้ได้สอบถามความพึงพอใจของประชาชนเป็น ภาพรวมใน
พื้นที่ทั้ง 9 หมู่บ้านซึ่งได้มีวิธีการและการนาเครื่องมือมาใช้ในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลตาบลแม่สูน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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2.3 กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
1) เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
เครื่องมือขององค์การบริหารส่วนตาบลตาบลแม่สูน ที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน คือการ
รวบรวมและออกแบบระบบการติดตามและประเมินผลได้แก่ การสัมภาษณ์ การสอบถาม การสังเกตการณ์ ใน
แต่ละยุทธศาสตร์ในภาพรวมเกณฑ์การให้คะแนนและแปลความหมาย มี 3 ระดับ ระดับที่ 3 พอใจมาก ระดับ
ที่ 2 พอใจ ระดับที่ 1 ไม่พอใจ
2) วิธีการประมวลผลข้อมูล
วิธี ป ระมวลผลข้อ มูล ในการวิเ คราะห์ ข้ อมู ล ของการติ ดตามและประเมิ น ผลแผนพัฒ นา
องค์การบริ หารส่ ว นตาบลตาบลแม่สู น คณะทางานได้รวบรวมแบบประเมินความพึงพอใจ มาดาเนินการ
วิเคราะห์ ข้อ มูล ดั งนี้ 1 ตรวจสอบความสมบูร ณ์และความถู กต้องของการตอบ คาถามทุกฉบับ หลั งจาก
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว 2 ประเมินผลโดยหาค่าเฉลี่ย (Percentage) 3. การรายงานผลการติดตาม
และประเมินผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลตาบลแม่สูน มีการรายงานผลปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ข้อ 30 (5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 กาหนดว่า ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี และ ข้อ 29 (3) กาหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุก
ปี โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่าง ๆ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีเครื่องมือที่สาคัญในการตรวจสอบการดาเนินงานว่าเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็น
เครื่องมือในการนาข้อมู ลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดาเนินงาน โดยเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลมี ดังนี้
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แบบที่ 1 แบบช่วยกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง
คาชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนแล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .......................................................................
มีการ ไม่มีการ
ประเด็นการประเมิน
ดาเนินการ ดาเนินการ
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
4.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมเมืองพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี
ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
2.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
3.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่นเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น
4.มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น
5.มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
6.มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
7.มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
8.มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและกลยุทธ์การพัฒนา
9.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
10.มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนท้องถิ่นสี่ปี
11.มีการทบทวนแผนท้องถิ่นสี่ปี
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลดาเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้และมีกาหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2 ครั้ง ภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ยุทธศาสตร์ที่...........การพัฒนาด้าน...............................................
แผนงาน...............................................................
ลาดับ
ที่

รายละเอียดโครงการ

จานวนเงินที่ขอ
อนุมัติ

จานวนเงินที่
ดาเนินการ
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แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
คาชี้แจง : แบบที่ 3-1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้และมีกาหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2 ครั้ง ภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
สรุปการพัฒนาตาบลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจาปีงบประมาณ.........................
ตามยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้
ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์

รวม 5 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จานวนโครงการ

จานวนเงิน
งบประมาณ
ที่อนุมัติ/บาท
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แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
คาชี้แจง : แบบที่ 3-2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้และมีกาหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2 ครั้ง ภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ระดับความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ อปท.
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี................................... งบประมาณตาม.........................................
ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

จานวนโครงการใน จานวนโครงการที่ คิดเป็นร้อย
แผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการตาม
ละ
สี่ปี
ข้อบัญญัติ
งบประมาณ
ประจาปี

รวม
4. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
4.1 ผลกระทบนาไปสู่อนาคต
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในช่วงแรกที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
มีการกาหนดห้วงเวลาในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นใหม่นั้น ควรมีการวางแผนในด้านการเตรียมความพร้อม
สาหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและควรมีซักซ้อมแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ก่อนที่จะมีการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อๆ ไป เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดอันเนื่องมาจากความไม่เข้าใจ
อย่างถ่องแท้ และความแร่งรีบจากห้วงเวลาที่ไม่ได้มีการกาหนดและแจ้งล่วงหน้า ส่งผลให้การดาเนินการมี
ความผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
ควรมีซักซ้อมแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนที่ จะมีการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
ครั้งต่อๆไป
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ภาคผนวก
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แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ อปท.
ประเด็นพิจารณา

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ

คะแนน

10
25
65

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

(5)

3.1 วิสัยทัศน์

(5)

3.2 พันธกิจ

(10)

3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์
3.4 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
3.5 ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
รวม

(5)
(15)
(15)
(10)
100
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ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
ของ อปท.
- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน
สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติทสี่ าคัญ
- การประชุมประชาคมหรือประชุมอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน
- การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพือ่ การจัดทาแผนพัฒนาและ/
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ.
- มีข้อมูลสรุปผลการดาเนินงานที่ผ่านมา(เพื่อดูการดาเนินงาน
ในแต่ละปีที่ผา่ นมามีการดาเนินการบรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด)
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญด้านเศรษกกิจ สังคม
และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีการวิเคราะห์
เปรียบเทียบข้อมูลที่สาคัญเพื่อชี้ให้เห็นศักยภาพ ปัญหาและ
ความต้องการ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนา
และ/หรือ จปก.
- ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ
- มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่สาคัญ
ของจังหวัดและแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรง
ของปัญหา
○การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม
- ครอบคลุ ม การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ ด้ า นสั งคมเช่ น
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม
ปัญหายาเสพติด เป็นต้น
- มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูลที่สาคัญ
ของ อปท. และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรง
ของปัญหา
○การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
- ค ร อ บ ค ลุ ม ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ที่ ส า คั ญ ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- มี ก ารน าเสนอให้ เ ห็ น ถึ ง สภาพแวดล้ อ มทั้ ง ภายในและ
ภายนอกของ อปท.

คะแนนเต็ม
10
(3)
(3)
(2)
(2)

25
4
(2)
(2)
5
(3)
(2)
5
(2)
(3)

คะแนนที่ได้
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ประเด็นพิจารณา

3. ยุทธศาสตร์
3.1 วิสัยทัศน์

3.2 พันธกิจ
3.3 ประเด็น
ยุทธศาสตร์

รายละเอียดหลักเกณฑ์
○ SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ อปท.
- การวิเคราะห์ต้องสอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
- มีการจาแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกอย่าง
ถูกต้อง
○ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิง
พื้นที่
- มีการประมวลปัญหาและความต้องการของ ประชาชนใน
พื้นที่โดนชี้ให้เห็นขนาดและความรุนแรงของปัญหาความร้อง
การ
- มีการระบุปญ
ั หาหรือความต้องการในเชิงพื้นที่หรือ
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน
- การใช้แผนชุมชน/แผนหมูบ่ ้านเป็นส่วนประกอบในการจัดทา
แผนพัฒนา
○ มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท.ต้องการจะเป็นหรือ
บรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพทีเป็นลักษณะเฉพาะของ อปท.
- จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการเป็นสอดคล้องกับข้อมูลที่นาเสนอ
- มีความเป็นไปได้ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่
- แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพื่อนาไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์
- มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ
○ มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะ
ของพื้นที่
- ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา
- ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหา
ศักยภาพของ อปท.
- มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
5
(3)
(2)
6
(2)
(2)
(2)
65
(3)
(2)

10
(4)
(4)
(2)
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ประเด็นพิจารณา
3.4 เป้าประสงค์

3.5 ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์

3.6 กลยุทธ์ของแต่
ละประเด็น
ยุทธศาสตร์

3.7 บัญชีรายการ/
ชุดโครงการ

รายละเอียดหลักเกณฑ์
○ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
- มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
- มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้องการ
ที่จะบรรลุอะไรในช่วง 5 ปี
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
○ ตัวชี้วัด
- มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์และสะท้อน
ผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์
- สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
○ ค่าเป้าหมาย
- แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี
- มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถที่ทาได้ทั้งในด้าน
ปริมาณ งบประมาณ เทคนิค
○ มีการกาหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอด
รับและสนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของแต่
ละพื้นที่
- ประเด็นหรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกันและมี
การบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และนาไปสู่การบรรลุ
เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์
- มีการแสดงแนวทางการดาเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพื่อ
นาไปสู่การกาหนดแผนงานโครงการ
บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย
○ โครงการ/กิจกรรม
- มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ
โครงการฯ ก่อนบรรจุในแผน
- ความพอเพียงและชัดเจนของโครงการ/กิจกรรม
- การจัดลาดับของโครงการฯ/กิจกรรม
○ โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจนและ
นาไปสู่ผลสาเร็จของเป้าประสงค์
- โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่าง
ชัดเจนและนาไปสู้ผลสาเร็จของเป้าประสงค์
- มีโครงการฯ ครบถ้วนทั้ง 3 ปี(ในภาพรวมของแผน)

คะแนนเต็ม
5
(3)
(2)

คะแนนที่ได้

15
9
(5)
(4)
6
(3)
(3)
12
(6)
(6)
13
8
(3)
(3)
(2)
5
(3)
(2)

หมายเหตุ: 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน แบบสอบถามฯ ที่เกี่ยวข้อง
1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถนาประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ์ไปเป็น
กรอบในการจัดทาแนวทาง วิธีการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจาปีได้
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4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
แบบ 1 แบบกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะทาการประเมิน
และรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลน้าตกไทรโยคน้อย อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ประเด็นการประเมิน

มี
การดาเนินงาน

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1.
2.
3.
4.
5.
6.

มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น
10. มีการกาหนดวิสยั ทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น
11. มีการกาหนดวิสยั ทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
12. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ทสี่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16. การวั
มีการอนุ
มัติและประกาศใช้
ดและการน
าเสนอ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. -โดยความถี
มีการจัดทาบั
โครงการในแผนยุ
ธศาสตร์ จสมบูรณ์และประกาศใช้อย่างเป็นทางการ
่ที่ใช้ญวชีัดกลุ: ่มหลั
งจากที่ อบต.จัดททาแผนเสร็
18. -เกณฑ์
มีการกกาหนดรู
ปแบบการติ
ดตามประเมิ
ารพิจารณา
: พิจารณาจาก
มี/ไม่มนี ผลแผนยุ
การดาเนิทนธศาสตร์
การนั้น
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่

ไม่มี
การดาเนินงาน
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4.2 กรอบและวิธกี ารในการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
1. ผลการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้าน...............................
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง สารวจความคิดเห็น..............คน
คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

ประเด็น
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ /กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ /กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ /กิจกรรม
ภาพรวม

2. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
ตัวชี้วัดที่เลือก

หน่วย

ผลการดาเนินงาน
ก่อน
หลัง
ดาเนินการ ดาเนินการ
เพิ่ม/ลด
(จานวน)
(จานวน)

1.
2.
3.
3. ผลการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณา : หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 0 หรือใกล้ 0 แสดงว่าผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ของ อปท. ไม่ประสบความสาเร็จ หากค่าคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 5 แสดงว่าผลการดาเนินงานในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบ
ความสาเร็จปานกลาง และหากค่าคะแนนเท่ากับ 10 หรือใกล้เคียง แสดงว่าผลดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ อปท. ใน
ยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบผลสาเร็จมากที่สุด
4. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
เกณฑ์การพิจารณา : เปรียบเทียบกับข้อมูลในปีก่อนหน้านี้ โดย (1) กรณี อปท.เลือกตัวชี้วัดที่เมื่อหน่วยที่วัดเพิ่มแสดงว่า
ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี เช่น รายได้ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ เกณฑ์ในการพิจารณาจะพิจารณาว่า หลังดาเนินการ
ตามแผนนั้นๆ แล้วหน่วยที่ทาการวัดเพิ่มขึ้นหรือไม่ ถ้ าเพิ่มแสดงว่า อปท.สามารถดาเนินงานได้ตามแผนที่กาหนด แต่หากว่า
หน่วยวัดเท่าเดิม หรือลดลง แสดงว่า อปท.ไม่สามารถดาเนินงานได้ตามแผน
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3 ตารางแสดงจานวนความถี่ และร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานในภาพรวม
ประเด็น
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อย จานวน ร้อย
(คน)
(คน)
ละ
(คน)
ละ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในโครงการ /กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของ
โครงการ /กิจกรรมต่อสาธารณะ
5) มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ /
กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ /กิจกรรมนาไปสู่
การแก้ไขปัญหา
8) การแก้ไขปัญหา และการคอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการ
ดาเนินโครงการ /กิจกรรม
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม

รวม
จานวน ร้อย
(คน)
ละ

เกณฑ์การพิจารณา : หากสัดส่วนของประชาชนที่พอใจและพอใจมากมีมากกว่าร้อยละ 50 แสดงว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถดาเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด แต่ถ้าหากมีร้อยละของประชาชนที่พอใจปานกลางและพอใจมาก
น้อยกว่าร้อยละ 50 แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดาเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด

