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ค ำน ำ 

  ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดซึ่งตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา 19 วรรคสาม ก าหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้ว  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการ
ด าเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว  
ประกอบกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ข้อ 7 
ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี  ดังนั้น เพ่ือให้
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลแม่ใจ มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม และ
การบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เทศบาลต าบลแม่ใจ  จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไป 

 

                งานแผนและงบประมาณ 

เทศบาลต าบลแม่ใจ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 -2565) ฉบับทบทวนในปี พ.ศ. 2562 
ของเทศบาลต าบลแม่ใจ  อ าเภอแม่ใจ  จังหวดัพะเยา 

---------------------------- 
ส่วนที่ ๑  

 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
          1. ด้านกายภาพ 

      1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
           เดิมเทศบาลต าบลแม่ใจได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องการจัดตั้งสุขาภิบาลแม่ใจ 

อ าเภอแม่ใจ จังหวัดเชียงราย ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๐๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ ๘๕ ตอนที่ ๓๓ ลงวันที่ 
๑๒ เมษายน ๒๕๐๙  เมื่อมี พ.ร.บ. จัดตั้งจังหวัดพะเยาขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๐     จึงโอนมาเป็นสุขาภิบาลแห่งหนึ่งของ
จังหวัดพะเยา และต่อมาได้เปลี่ยนฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล และได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติการ
เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ. ๒๕๔๒  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับฏีกา  เล่มที่  ๑๑๖  
ตอนที่ ๙ ก     ลงวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๒  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  ๒๕ พฤษภาคม  ๒๕๔๒เป็นต้นมา  มีพ้ืนที่ 
๕.๘ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 

 1. ต าบลแม่ใจ จ านวน  ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ 
หมู่ที่ ๑  บ้านแม่ใจปง ( บางส่วน ) 
หมู่ที่ ๒  บ้านต้างหนอง 
หมู่ที่ ๓  บ้านริมใจ 
หมู่ที่ ๕ บ้านศรีดอนแก้ว ( บางส่วน ) 
หมู่ที่ ๑๐ บ้านปงพัฒนา 

      2. ต าบลศรีถ้อย จ านวน ๖ หมู่บ้าน ได้แก่  
หมู่ที่ ๑  บ้านต้นแก ( บางส่วน ) 
หมู่ที่ ๒  บ้านต้นตะเคียน 
หมู่ที่ ๓  บ้านสันขวาง 
หมู่ที่ ๔  แม่ใจหางบ้าน ( บางส่วน ) 

        หมู่ที่ ๗  บ้านขัวตาด ( บางส่วน ) 
        หมู่ที่ ๑๑ บ้านต้นผึ้ง ( บางส่วน ) 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
                เทศบาลต าบลแม่ใจ   อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทาง 
๗๕๐ กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากจังหวัดพะเยาเป็นระยะทาง ๒๔ กิโลเมตร ส านักงานตั้งอยู่ใกล้อาคารที่ว่าการอ าเภอ
แม่ใจ (หลังเก่า) ไปทางทิศใต ้เทศบาลต าบลแม่ใจ มีพ้ืนที่ ๕.๘ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓,๖๒๕ ไร่ 

 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
       ในเขตเทศบาลต าบลแม่ใจมีลักษณะภูมิอากาศแบ่งออกได้เป็น ๓ ฤดู คือ   

ฤดูฝน   อยู่ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 
ฤดูหนาว  อยู่ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
ฤดูร้อน  อยู่ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม  

   
   



1.4  ลักษณะของดิน 
   ในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลแม่ใจในส่วนของพ้ืนที่เกษตรกรรมส่วนมากลักษณะของดินจะเป็น
ดินเหนียวปนทรายประกอบกับมีดินร่วนซุยอยู่บางส่วน 
  1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า 

  - หนอง บึง คลอง   จ านวน ๑ แห่ง  ได้แก่ หนองเล็งทราย 
- คลอง ล าธาร ห้วย จ านวน ๒แห่ง ได้แก่ ล าน้ าแม่ใจ  แม่น้ าอิง 

  1.6  ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
   ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลแม่ใจไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้เนื่องจากเป็นชุมชนเมือง 
 2. ด้านการเมือง / การปกครอง 
  2.1 เขตการปกครอง 
         ทิศเหนือ  อยู่ติดกับอาณาเขต เทศบาลต าบลศรีถ้อย      ตั้งแต่หลักเขตที่ ๑  ซึ่งตั้งอยู่ริมล า
น้ าแม่ใจฝั่ง ตะวันตกตรงปากเหมืองสาธารณะฝั่งตะวันตก    เส้นเขตเป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกถึงปากทางเหมือง
ชลประทานฝั่งตะวันออก 
                 ทิศตะวันออก อยู่ติดกับ อาณาเขต เทศบาลต าบลบ้านเหล่าและเทศบาลต าบลรวมใจพัฒนา  
จากหลักเขตท่ี ๒  เลียบตามริมเหมืองซอยชลประทานฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งอยู่
ริมหนองเล็งทราย ด้านตะวันตก จากหลักเขตที่ ๓ เลียบตามริมหนองเล็งทรายด้านตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียง
ใต้ ถึงหลักเขตท่ี ๔  ซ่ึงต้ังอยู่รมิน้ าแม่อิงฝ่ังตะวันออก จากหลักเขตท่ี ๔ เลียบตามริมน้ าแม่อิงฝั่งตะวันออกไปทางทิศใต้ 
ถึงหลักเขตที่   ๕   ซ่ึงต้ังอยู่รมิล าน้ าแม่อิงฝัง่ใต้หา่งจากหลักเขตท่ี ๔ ระยะทาง ๙๐๐ ม. 
                  ทิศใต้ อยู่ติดกับ อาณาเขต เทศบาลต าบลรวมใจพัฒนา จากหลักเขตที่ ๕  เลียบตามริมน้ า
แม่อิงฝั่งใต้ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ ๖ ซ่ึงต้ังอยู่รมิเหมืองสาธารณะฝ่ังตะวนัตก 
                 ทิศตะวันตก อยู่ติดกับ อาณาเขต เทศบาลต าบลรวมใจพัฒนา จากหลักเขตที่ ๖   เลียบตาม
ริมเหมืองสาธารณะฝั่งตะวันตก ไปทางทิศเหนือบรรจบหลักเขตท่ี ๑ 
  2.2  การเลือกตั้ง  
   2.2.1 คณะผู้บริหาร  ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี ,รองนายกเทศมนตรี 2 คน,ที่ปรึกษาฯ,
เลขานุการฯ 
   ๒.2.2 สภาเทศบาลต าบลแม่ใจ  ประกอบด้วยประธานสภาและรองประธานสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาลและเลขานุการสภาเทศบาล 
                      เทศบาลต าบลแม่ใจมีสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจาการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน  จ านวน 
๑๒ คน  ท าหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติและควบคุมฝ่ายบริหาร อยู่ในต าแหน่งคราวละ ๔ ปี   
 3.  ประชากร 

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
ในเขตเทศบาลมีประชากรทั้งสิ้น ๕,111 คน แยกเป็น ชาย ๒,454 คน หญิง ๒,657 คน    

ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 881.20 คน/ตารางกิโลเมตร จ านวนหลังคาเรือนทั้งหมด 2,125 หลังคาเรือน 
เฉลี่ยครัวเรือนละ  2.40  คน/ครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 30  เมษายน 2562) 
   
                   3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
    - ช่วงอายุระหว่าง 1 – 15 ป ี   จ านวน   509  คน 
   - ช่วงอายุระหว่าง 16 – 30 ปี  จ านวน   940  คน 
   - ช่วงอายุระหว่าง 31 – 59 ปี  จ านวน 2,230 คน 

- ช่วงอายุ 60 ปี ขึ้นไป  จ านวน 1,400 คน 



 
 4.  สภาพทางสังคม 
  4.1 การศึกษา 

      ในปีการศึกษา ๒๕59 ในเขตเทศบาลต าบลแม่ใจ มีโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขต
การศึกษาจังหวัดพะเยา เขต ๑ จ านวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนแม่ใจเพาะวิทยาการ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ใจปง ต าบล  
แม่ใจ มีจ านวนข้าราชการครู จ านวน 7 คน จ านวนห้องเรียน ๑1 ห้อง จ านวนนักเรียนทั้งหมด 62 คน อัตราส่วน
ระหว่างครูกับนักเรียน 1:9 คน  
  4.2 สาธารณสุข 
         4.2.1  ศูนย์บริการสาธารณสุขจ านวน    ๑    แห่ง 
       4.2.2  คลีนิคเอกชนจ านวน      5    แห่ง 

     4.2.3 บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่ง ทุกสังกัด ในเขตเทศบาล 
 -  พยาบาล    จ านวน  3  คน 
-  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน   -   คน 
-  อาสาสมัครสาธารณสุขชุมมชน  (อสม.)   จ านวน   231   คน 

 
  4.3  อาชญากรรม 
   จากข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในปี พ.ศ. 2558 -2562 จ านวนการเกิดอุบัติเหตุ
ทั้งหมด 22 ครั้ง  จ านวนผู้เสียชีวิต 7 คน  จ านวนผู้บาดเจ็บ 23 คน 
  4.4  ยาเสพติด 
   จ านวนผู้ค้า  และผู้เสพ 53  คน 
  4.5  การสังคมสงเคราะห์ 
   - ผู้สูงอายุที่ได้รับการสงเคราะห์ จ านวน 1,234 คน 
   - ผู้พิการที่ได้รับการสงเคราะห์ จ านวน 215 คน. 
   - ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ จ านวน 29 คน 
   - ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการสงเคราะห์ จ านวน - คน  
                               (ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม  2562) 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคม 
               ในเขตเทศบาลต าบลแม่ใจ ใช้เส้นทางคมนาคมทางบกเป็นหลักเท่านั้น การคมนาคมทางอากาศ

และทางเรือยังไม่มี โดยมีเส้นทางคมนาคมทางหลวงแผ่นดินสายถนนพหลโยธิน (หมายเลข ๑) และถนนพหลโยธิน 
(สายใน) ผ่านหน้าหน้าสถานีต ารวจภูธรอ าเภอแม่ใจและเส้นทางสายต่าง ๆ เข้าหมู่บ้าน โดยถนนแต่ละเส้นเชื่อมต่อกัน
ทุกสายท าให้การสัญจรภายในเขตเทศบาลสะดวกและรวดเร็ว       ถนนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่มีสภาพการใช้งานได้ดี 
แต่มีบางสายที่ผิวการจราจรช ารุดและขนาดถนนแคบไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งทางเทศบาลจะได้ปรับปรุงถนนและตามซอย
ต่าง ๆ ให้เป็นถนนมาตรฐานและพยายามที่จะปรับปรุงให้ครบทั่วถึงชุมชนตามก าลังงบประมาณในปีต่อไป 
  5.2 การไฟฟ้า    

     ปัจจุบันในเขตเทศบาลต าบลแม่ใจมีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้านและได้ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้า 
สาธารณะเป็นประจ าทุกปี และจะด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อการขยายตัวของชุมชนต่อไป  จ า นวน
ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขตเทศบาลมีทั้งหมด 2,334  ครัวเรือน หน่วยงานราชการ,รัฐวิสาหกิจ,ห้างร้าน 26ราย ( รวม
หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่ครัวเรือน ) 
          



                     5.3  การประปา   
           ในเขตเทศบาลต าบลแม่ใจ ปัจจุบันส านักงานประปาพานได้ท าการก่อสร้างระบบประปาบริเวณ
หนองเล็งทราย หมู่ที่ ๓ ต าบลแม่ใจ ในพ้ืนที่จ านวน ๕ ไร่ โดยอาศัยน้ าดิบหนองเล็งทรายเพ่ือการผลิตประปาและ
ด าเนินจ่ายน้ าในเขตเทศบาลและพ้ืนที่ใกล้เคียง ส าหรับพ้ืนที่การประปาที่ยังไม่ได้ด าเนินการทางเทศบาลก็จะได้ ขยาย
เขตประปาให้เพียงพอกับความต้องการต่อไป  จ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ าประปาทั้งหมด 1,024 ครัวเรือน ปริมาณการใช้
น้ าประปา 1,600 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
             5.4 โทรศัพท์  

        ปัจจุบันในเขตเทศบาลต าบลแม่ใจเปิดบริการโทรศัพท์แล้ว  โดยมีจ านวนเลขหมายที่เปิด 
ให้บริการขององค์การโทรศัพท์ ๘๐๐ เลขหมาย ของทีทีแอนด์ทีอีกจ านวน ๙๙๒ เลขหมาย และจ านวนโทรศัพท์
สาธารณะ ๙ เลขหมาย 
     5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
                           ในเขตเทศบาลมีที่ท าการไปรษณีย์โทรเลขจ านวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่ติดกับถนนพหลโยธิน (สายใน) 
ให้บริการในด้านการส่งจดหมายพัสดุและโทรเลข 

  เครื่องมืออุปกรณ์ของเทศบาลต าบลแม่ใจ 
๑. รถยนต์และรถจักรยานยนต์ 

๑.๑  รถยนต์ปิกอัพ      จ านวน ๖ คัน 
๑.๒  รถดับเพลิง    จ านวน ๑ คัน 
๑.๓  รถบรรทุกน้ า ขนาดบรรจุน้ า ๖,๐๐๐ ลิตร จ านวน ๒ คัน 
๑.๔  รถบรรทุกขยะ 

๑.๔.๑  ขนาดความจุ  ๑๒  ลบ.หลา  จ านวน ๒ คัน 
๑.๔.๒  ขนาดความจุ  ๑๐  ลบ.หลา  จ านวน ๑ คัน 

  ๑.๕  รถกระเช้าไฟฟ้า    จ านวน ๑ คัน 
  ๑.๖  รถตักหน้าขุดหลัง    จ านวน ๑ คัน  
  ๑.๗   รถจักยานยนต์    จ านวน ๗ คัน 

๒. อุปกรณ์อ่ืน ๆ (พอสังเขป) 
๒.๑  คอมพิวเตอร์    จ านวน ๓๕ เครื่อง 
๒.๒  เครื่องสแกนเนอร์    จ านวน  ๖  เครื่อง 
๒.๓  โปรเจกเตอร์    จ านวน  ๑  เครื่อง 
๒.๔ เครื่องโอเวอร์เฮท    จ านวน  ๑  เครื่อง 
๒.๕  เครื่องพิมพ์ดีด    จ านวน  ๒  เครื่อง 
๒.๖  เครื่องเสียงภาคสนาม   จ านวน  ๒  ชุด 
๒.๗  โทรศัพท์     จ านวน  ๑๐  เครือ่ง 
๒.๘  เครื่องโทรสาร    จ านวน  ๒  เครื่อง 
๒.๙  กล้องถ่ายรูป    จ านวน  ๗  เครื่อง 
๒.๑๐  เครื่องรับ -  ส่งวิทย ุ   จ านวน ๒๙ เครื่อง   
๒.๑๑  เครื่องถ่ายเอกสาร   จ านวน  ๑  เครื่อง 
๒.๑๒  เครื่องหาบหาม    จ านวน   ๒ เครื่อง 
๒.๑๓  ตู้เชื่อมโลหะพร้อมอุปกรณ์   จ านวน  ๑ ชุด 

     ๒.๑๔  เครื่องตัดหญ้า 
    -  แบบเดินตาม    จ านวน  ๑  เครื่อง 

- แบบสายสะพาย   จ านวน  ๔  เครื่อง 



 
๒.๑5  พัดลมไอน้ า    จ านวน  ๔  ตัว 
๒.๑6  เครื่องปรับอากาศ    จ านวน  ๑๕  เครื่อง 
๒.๑7  ตู้เย็น     จ านวน  ๔  เครื่อง 
๒.๑8  เครื่องพ๊อกเก๊ต pc   จ านวน  ๑  เครื่อง 
๒.19  เครื่องก าเนิดไฟฟ้า   จ านวน  ๑  เครื่อง 
๒.๒0  เครื่องหาพิกัดดาวเทียม   จ านวน  ๑  เครื่อง 
 ๒.๒1   วิทยุเทป    จ านวน  ๓  เครื่อง 

 
 6.  ระบบเศรษฐกิจ 
การผลิตและรายได้หลักของประชากรในเขตเทศบาลต าบลแม่ใจ คือ สาขาเกษตรกรรม ( ซึ่งหมายถึงการใช้ที่ดินในด้าน
การกสิกรรม ) อันเป็นที่มาของรายได้ร้อยละ ๕๐ ของรายได้ทั้งหมดของประชากรในเขตเทศบาลต าบลแม่ใจ รองลงมา
ได้แก่การพาณิชย์ การบริการและอ่ืน ๆ ตามล าดับ ส าหรับรายได้โดยเฉลี่ยของประชากร ประมาณ ๓๔,๓๗๓ บาท/คน/
ปี 
 การเกษตรกรรม  ในเขตเทศบาลต าบลแม่ใจ  มีพ้ืนที่ถือครองเพ่ือที่อยู่อาศัย ๑,๒๒๙ ไร่ พ้ืนที่ถือครองเพ่ือ
การเกษตร ๒,๓๙๖ ไร่  แยกเป็น 
          พ้ืนที่ถือครองเพ่ือการท านา  ๒,๑๖๐ ไร่ 
 พ้ืนที่ถือครองเพ่ือการท าไร่  ๑๒๔ ไร่ 
 พ้ืนที่ถือครองเพ่ือปลูกผลไม้  ๙๒ ไร่ 
 พ้ืนที่ถือครองเพ่ือปลูกผัก ๒๐ ไร่ 
 พืชสวนที่ส าคัญ ได้แก่  ลิ้นจี่ มะม่วง ล าไย 
 พืชไร่ที่ส าคัญ ได้แก่  ถั่วลิสง ขิง แตงโม ถั่วเหลือง  
 การพาณิชยกรรมและบริการ 

- ตลาดสด จ านวน ๓ แห่ง   (เป็นตลาดสดดีมีมาตรฐานที่ผ่านการประเมินประดับประเทศ จ านวน ๑ แห่ง 
คือ ตลาดโชคจันทรา) 

- ร้านค้าทั่วไป  จ านวน   48  แห่ง 
สถานประกอบการด้านบริการ 
- ธนาคาร จ านวน 3 แห่ง 
- สถานที่จ าหน่ายอาหาร ตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข    55   แห่ง 
การอุตสาหกรรม  โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงงาน จ านวน ๑๒ โรงงาน 

ลักษณะเป็นโรงงานขนาดเล็ก เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน ได้แก่ โรงสีข้าว จ านวน 1 โรง และโรงงานท าไม้แปรรูป 
จ านวน ๘ โรงงาน ทั้งนี้ทางเทศบาลได้ด าเนินการตรวจสอบความปลอดภัยในการประกอบการให้อยู่ในสภาวะที่
ปลอดภัยของผู้ประกอบการและแหล่งชุมชนอยู่เสมอ 
        
  



การท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลต าบลแม่ใจ มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ ได้แก่ 
๑. แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติหนองเล็งทราย  เป็นหนองน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ มีพ้ืนที่ประมาณ 

๕,๕๕๙ ไร่ โดยมีพ้ืนที่บางส่วนของหนองเล็งทรายอยู่ในแนวเขตเทศบาล ณ หมู่ที่ ๓,หมู่ที่ ๔  ต าบลศรี
ถ้อย และหมู่ที่ ๒,หมู่ที่ ๓ ต าบลแม่ใจ ปัจจุบันได้รับการพัฒนาเพ่ือรองรับน้ าและพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 

๒. แหล่งท่องเที่ยวประเภทสถาปัตยกรรมและศาสนสถาน 
- วัดศรีสุพรรณ  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ต าบลแม่ใจ เป็นที่ประดิษฐานของ " พระเจ้าทองทิพย์ " ซึ่งหล่อ     
   ด้วยทองสัมฤทธิ์สมัยเชียงแสน รุ่นที่ ๓ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอ าเภอแม่ใจให้การเคารพนับถือ มาก 
- วัดศรีบุญเรือง  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ต าบลศรีถ้อย เป็นที่ประดิษฐานของ " พระเจ้าองค์ด า "  ซ่ึง 
   เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอ าเภอแม่ใจเคารพนับถือกันมาก 
-  วัดโพธาราม  ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ต าบลศรีถ้อย  เป็นที่ประดิษฐานของ " เจ้าหลวงค าแดง " 

         การส่งเสริมการท่องเที่ยวในเทศบาลต าบลแม่ใจยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควรเนื่องจากสถานที่
ท่องเที่ยวมีไม่มากและยังไม่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาเท่าท่ีควร  สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวยังขาดสิ่งอ านวยความสะดวก
ที่จ าเป็น ประกอบกับเป็นทางผ่านไปจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ  

การปศุสัตว์  ลักษณะการปศุสัตว์ในเขตเทศบาลต าบลแม่ใจ ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการบริโภค 
และการใช้งาน ส าหรับการเลี้ยงสัตว์เพ่ือการค้ายังมีน้อย สัตว์ที่เลี้ยงได้แก่ โค กระบือ สุกร ไก่ เป็ด    
 7.  ศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรม 

ศาสนา   ในเขตเทศบาลต าบลแม่ใจประชาชนเกือบทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ  มีวัดทั้งหมด ๕ วัด 
ได้แก่ วัดศรีสุพรรณ วัดศรีดอนแก้ว วัดโพธิ์ธาราม วัดศรีบุญเรือง  วัดสีมา   

วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่ส าคัญ  
ก. ประเพณีแห่เทียนพรรษา        ประมาณเดือนกรกฏาคม 
ข. ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือนพฤศจิกายน 
ค. ประเพณีสรงน้ าพระเจ้าทองทิพย์ ประมาณเดือนเมษายน 
ง. ประเพณีบวงสรวงเจ้าหลวงค าแดง ประมาณเดือนมิถุนายน 
จ. ประเพณีสรงน้ าพระเจ้าองค์ด า  ประมาณเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 

            ฉ. ประเพณีบวงสรวงหนองเล็งทราย ประมาณเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 
 8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 

๑.) หนอง บึง คลอง   จ านวน ๑ แห่ง  ได้แก่ หนองเล็งทราย 
๒.) คลอง ล าธาร ห้วย จ านวน ๒แห่ง ได้แก่ ล าน้ าแม่ใจ  แม่น้ าอิง 
ขยะ 
๑.) ปริมาณขยะ    2.5    ตัน/วัน 
๒.) รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ รวม ๒ คัน   แยกเป็น 
ก. รถยนต์คันที่ ๑ รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ ๑๒  ลบ.หลา หมายเลขทะเบียน 6878  
      ชื้อเมื่อวันที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๕๑  
ข. รถยนต์คันที่ ๒ รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ ๑๐ ลบ.หลา หมายเลขทะเบียน ๕๖๔๓   
      ซื้อเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๒๘ 
ค. ขยะที่เก็บขนได้ จ านวน 3.29 ลบ.หลา/วัน 
ง. ขยะที่ก าจัดได้   จ านวน 3.29 ลบ.หลา/วัน 

                  ก าจัดขยะโดยวิธี          
                          จ้างเหมาเอกชนน าไปก าจัดในพ้ืนที่เอกชน 
 



ส่วนที่  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมี

การวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนว
ทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ  และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของ
ประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อน
การพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจ าชาติ 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันมีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว  คน
ไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม  ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนว
ทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไปจะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม      และ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญ ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด
และป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง   ขจัด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา           
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบ            
มากขึ้น 

 
  



๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่
การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถใน
การแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัย
ด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่ง
อนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน      อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและ
ภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้าง
ความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจนการ
พัฒนาประเทศ สู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค  และเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ  
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาคบริการที่หลากหลาย
ตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย
ของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน  เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหาร
คุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิม
มูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง 
และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

 
 
 
 



 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐาน

ที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้อง
ให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค ์
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวใน 
     การบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 

4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่งกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทาง
ที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ       
     ชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ 
     บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจ
ไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 



1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การ

ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้อง
ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่
ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะ
ยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10 
ยุทธศาสตร์ 

1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรม ลดความเลื่อมล้ าในสังคม 
3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่งคงแห่งชาติ เพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง และยั่งยืน 
6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติชอบ และธรรมาภิบาล  

ในสังคม 
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือการพัฒนา 
 

             1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
1) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ.2557 – 2560) 

วิสัยทัศน์ (Vision)  : ประตูการค้าสู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา ดิน น้ า ป่า สมบูรณ์ 
ประชาชนอยู่ดีมีสุข 

พันธกิจ (Mission) : 
1. ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์เชื่อมโยงสู่สากล 

ให้มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
2. ส่งเสริมพัฒนาการและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรกร อุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมพูน

มูลค่า 
3. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม อารยธรรมแห่งล้านนา 

ตะวันออกด ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์และสุขภาพ 
  4.อนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 
   
  



จุดยืนทางยุทธศาสตร์ : 
“ประตูการค้าสู่สากลบนพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์” 

เป้าประสงค์หลัก (Goal) 
1. เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค 

ลุ่มแม่น้ าโขง (GMS) 
2. เพ่ิมรายได้จากการส่งออกสินค้าไปยังประเทศ GMS, AC และประเทศอ่ืน เๆพ่ิมข้ึน 

 
3. เพ่ิมผลิตภาพและคุณค่าของสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมน าสินค้าเกษตร และ 

อุตสาหกรรมสู่ตลาดโลก 
4. พัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และคุณค่าสินค้าและบริการเน้น 

ฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืนเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมรายได้ 
5. รักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติสร้างภาคีในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด
ความยั่งยืนและเตรียมพร้อมรับอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และกรอบความร่วมมือประชาคมอาเซียน 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด (Strategic Issues) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในพัฒนาการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์ เชื่อมอนุ

ภูมิภาคลุ่มน ้าโขงและเตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน 
แนวทางการพัฒนา 
1) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการกระตุ้น การลงทุนภายในจังหวัด  

วิจัยพัฒนา และจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้า การลงทุนกับกลุ่มจังหวัดอ่ืนภายในประเทศและเพ่ือนบ้าน 
2) ส่งเสริมการค้า การลงทุน โดยพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการและพัฒนาธุรกิจ  

SMEs 
3) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ รองรับการเชื่อมโยง NSEC ตามกรอบความร่วมมือ  

GMS โดยจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการ Logistics และ Supply Chain ผลักดันด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล วิจัย พัฒนา ผลิตบุคลากรด้าน Logistics ทุกระดับ และจัดการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ 

แนวทางการพัฒนา 
1) เพ่ิมผลิตภาพและคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดย 

เน้นความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะสิ่งที่มีศักยภาพทางการตลาด ลดต้นทุนการผลิตโดยใช้หลักการผลิตปริมาณมาก 
ปรับปรุงคุณภาพการผลิต เพ่ือเพ่ิมมูลค่า พัฒนากลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตร 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การสร้างนวัตกรรม และ 
มูลคา่เพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 

3) สร้างความเข้มแข็งต่อเกษตรกร องค์กรเกษตรและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม  
โดยการสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เครือข่ายการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรในพ้ืนที่ และสร้างความ
เข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4) ส่งเสริมการบริหารจัดการการตลาดสินค้าเกษตร โดยการเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันทางการตลาดแก่กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร รวมทั้งสร้างช่องทางการจัดจ าหน่ายเฉพาะกลุ่ม ( Niche 
Product) 
  



ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน 

แนวทางการพัฒนา 
1) ส่งเสริมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพแก่ประชาชนทุกวัย สถาบันครอบครัว 

และชุมชนในการดูแลป้องกันปัญหาสุขภาพอนามัย พัฒนาบุคลากรและโอกาสทางการศึกษา เตรียมความพร้อมใน
การปรับตัวสู่สังคมผู้อาวุโส ตลอดจนส่งเสริมบทบาทและความสัมพันธ์ที่ดีของสถาบันครอบครัวและชุมชน 

2) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และ      
เชิงสุขภาพ โดยปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ วิจัยและพัฒนาเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
ต่อเนื่องจังหวัดในกลุ่ม และส่งเสริมความร่วมมือในลักษณะโครงข่ายการท่องเที่ยว กับประเทศในกลุ่ม GMS 

3) พัฒนามาตรฐานการบริการและบุคลากรการท่องเที่ยว โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม  
ตลอดจนพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดการท่องเที่ยว 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 
แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการจัดท า 

ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้ และพัฒนานวัตกรรม
ทรัพยากรชีวภาพ 

2) รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและความสมดุลของระบบนิเวศน์ โดยการแก้ไข 
ปัญหาการบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติ การปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก เพ่ือฟ้ืนฟูที่ต้นน้ าและป่าชุมชน    การจัดท า 
Food Bank การท าฝายต้นน้ าแบบผสมผสานและฝายกึ่งถาวร การป้องกันไฟป่ารวมทั้งการส่งเสริมอาชิพในชุมชนใน
พ้ืนที่ป่าตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ขยายโอกาส และ      ความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยิ่ง 

3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้ 
เทคโนโลยี GIS ในการจัดท าฐานข้อมูลและน าไปใช้ 

4) สร้างภาคีและส่งเสริมชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
โดยการปลูกจิตส านึกและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมทุกระดับ ตลอดจนการสร้างความรู้ ความเข้าใจและบูรณาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการภัยธรรมชาติและสาธารณภัย เพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง 

3) วิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

 ๑) วิสัยทัศน์จังหวัดพะเยา 
  “ แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย สังคมเข้มแข็ง ภายใต้การเป็นประชาคมอาเซียน ” 
 จังหวัดพะเยาจะเป็นแหล่งการผลิต โดยหลักการเกษตรที่เหมาะสม มีความปลอดภัย และผลผลิต
ทางการเกษตรที่ก่อให้เกิดรายได้ที่สูงขึ้น ภายใต้การเชื่อมโยงศักยภาพด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ความ
มั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และสังคมที่เข้มแข็ง ภายใต้การเป็นประชาคมอาเซียน 

 ๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน 
     เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน                         
 - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ เรียนรู้วิถีชุมชนใน 
     แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 



 - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     อย่างยั่งยืน 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมความมั่นคงภายในตามแนวชายแดน 
 

1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา (พ.ศ.2561– 2564) 
วิสัยทัศน์  

“ท้องถิ่นเข้มแข็ง แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพะเยา (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕64)        
ประกอบด้วย ๕ ด้าน  ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 

แนวทางพัฒนา 
๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจ การ 
    ท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน 
๒. พัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ า เพ่ือประชาชน 
๓. พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว 

                                 อย่างยั่งยืน 
๔. พัฒนาองค์ความรู้ ระบบผลิตแบบครบวงจร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพ่ิม   
    ศักยภาพการประกอบอาชีพ รวมทั้งด้านการตลาดอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานใน   
    ระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 
แนวทางพัฒนา 
1.พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม และสร้างองค์ความรู้ให้ชุมชนมีภูมิต้านทานก าหนดวาระ     
   การพัฒนาเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.การส่งเสริมอนุรักษ์ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญหาท้องถิ่น 
3.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการการศึกษาทุกระดับ เพ่ือพัฒนาประชาชนในชุมชนและ     
   ท้องถิ่น 
4.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชน กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือสร้าง 
   หลักประกันความมั่นคง 
6.ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มีทักษะชีวิต ภายใต้การอยู่ร่วมกันในประชาคม     
   อาเซียน 
7.ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะในชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 

   1.อนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือความยั่งยืน 
2.พัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม            
    อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อปท.เพ่ือการสนับสนุนการบริหารจัดการ    
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
แนวทางการพัฒนา 
1.ปกป้อง เทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความปรองดอง 
   สมานฉันท์ของคนในชาติ 
2.ป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน 
3.เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรประชาชนและพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิต     
   และทรัพย์สิน 
4.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 
แนวทางการพัฒนา 
1.บริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล 
2.ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชารัฐ 
3.พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการที่ดีและมี 

                                  ประสิทธิภาพ 
4.ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการท างานและพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน    
    ท้องถิ่น 

 

2.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
  วิสัยทัศน์ของเทศบาลต้าบลแม่ใจ คือ เทศบาลต าบลแม่ใจเมืองน่าอยู่  ประชาชนอยู่ดีกินดี  
 2.2  ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ประกอบด้วย  ๕  ยุทธศาสตร์  คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาสังคม  การศึกษาและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
๑. ยุทธศาสตร์  พัฒนาเศรษฐกิจ 

      ๑.๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการ 
            ท่องเที่ยวและการลงทุน 

       ๑.๒  การพัฒนาแหล่งน้ าและบริการจัดการน้ า  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร  
       ๑.๓  พัฒนา  สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว  กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
       ๑.๔  การพัฒนาองค์ความรู้  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพการประกอบ 
                                 อาชีพ รวมทั้งด้านการตลาดอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล 
  ๒. ยุทธศาสตร์   พัฒนาสังคม  การศึกษาและวัฒนธรรม 

     ๒.๑  การพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม  เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและตาม 
                           หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



       ๒.๒  การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       ๒.๓  การส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้  องค์กรชุมชนหรือภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพ่ือ    
                            พัฒนาท้องถิ่น 
       ๒.๔  ส่งเสริมการจัดการทุกระดับการศึกษา  เพ่ือพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น 
       ๒.๕  การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาทางสังคม 
       ๒.๖  การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านการสาธารณสุข 

     ๒.๗  ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือสร้าง 
           หลักประกันความม่ันคง 

                ๒.๘  ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ  ประชาชน ให้มีทักษะภาษาด้านต่างประเทศ  และการประกอบ 
                                 อาชีพ และการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม  เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๓. ยุทธศาสตร์  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ๓.๑ การอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือ 

                                การด ารงชีวิต 
       ๓.๒ การพัฒนาศักยภาพชุมชน  เพ่ือการจัดการ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       ๓.๓  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านมลภาวะ  เกี่ยวกับการก าจัดขยะ       
                                 น้ าเสีย  หมอกควัน ฯลฯ 

         ๔. ยุทธศาสตร์  ความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
       ๔.๑  ปกป้อง  และเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ 
       ๔.๒  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
       ๔.๓  พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
       ๔.๔  เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับปัญหาภัยธรรมชาติ 
       ๔.๕  เสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ 
       ๔.๖  เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรประชาชน 

          ๕. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการที่ดี 
     ๕.๑ การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมมาภิบาล 

      ๕.๒ การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้ภาคประชาสังคม   
      ๕.๓ การพัฒนาสมรรถนะขององค์กร  และบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
               ๕.๔ ส่งเสริมสนับสนุนสร้างเวทีเรียนรู้  และการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน 
                              ท้องถิ่น  

1.4  เป้าประสงค์ 
1) ประชาชนมีความรู้ มีอาชีพและรายได้มั่นคง มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง องค์กรภาคการเกษตร  
    เข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เข้าถึงประชาชนทุก   
    หมู่บ้าน 
3) ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่    เพื่อสร้าง  
    อาชีพและรายได้ในชุมชน  
4) ประชาชนมีจิตส านึกรู้รักสามัคคี  รักความเป็นไทย มีระเบียบวินัย ค านึงถึงประโยชน์ 

                         ส่วนรวม  มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี     
                         พระมหากษัตริย์  เป็นประมุข  

5) เสริมสร้างจิตส านึกอนุรักษ์  ฟื้นฟู รักษา ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
                         ท้องถิ่น และค่านิยมที่ดีงาม 



6) สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็ง  ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือทุพลภาพ  ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้
อยู่ในสภาวะล าบาก ได้รับการจัดสวัสดิการและมีหลักประกันที่มั่นคง อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

๗) ประชาชนมีส่วนร่วมในการ คุ้มครอง  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  บ ารุงรักษา และบริ หารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

8) ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข และเข้าถึงสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและมีสิทธิในการเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐใน
การบ าบัดทกุข์ บ ารุงสุข ตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่กฎหมายบัญญัติ 

๙) ระบบการบริหารงานและการจัดท าและให้บริการสาธารณะของเทศบาลฯ เป็นไปอย่างรวดเร็ว  
มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส และประชาชนมีส่วนร่วมและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างสะดวก 

10) บุคลากรของเทศบาลได้รับการพัฒนาทั้งด้านคุณภาพ  คุณธรรมและจริยธรรม         การ
บริหารงานของเทศบาลฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล  

11) ระบบการรักษาความสงบเรียบร้อย  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติฉุกเฉินให้มี
ประสิทธิภาพ ชุมชนปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติเหตุ ยาเสพติด และอบายมุข  

 
1.5 ตัวชี วัด/ค่าเป้าหมาย/กลยุทธ์/จุดยืนทางยุทธศาสตร์/ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพื นฐาน 

 
พันธกิจ 1. พัฒนาระบบชลประทานและการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ  

                      2. พัฒนาอาชีพ และส่งเสริมการด าเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
                     3. ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
                   4. เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรภาคการเกษตร  และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  

                 5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
 

เป้าประสงค์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพ่ือเข้าถึงประชาชน    
สะดวก ปลอดภัย และท่ัวถึง 

ตัวชี วัดระดับเป้าประสงค์ 
ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีน้ าสะอาดใช้

ในการอุปโภค - บริโภค น้ าเพื่อการเกษตร อย่างเพียงพอและทั่วถึง  มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง  
 

1.6 ตัวชี วัด/ค่าเป้าหมาย/กลยุทธ์/จุดยืนทางยุทธศาสตร์/ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพื นฐาน 
 

พันธกิจ 1. พัฒนาระบบชลประทานและการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ  
                      2. พัฒนาอาชีพ และส่งเสริมการด าเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

                     3. ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
                   4. เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรภาคการเกษตร  และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  

                 5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
 



เป้าประสงค์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพ่ือเข้าถึงประชาชน    
สะดวก ปลอดภัย และท่ัวถึง 

ตัวชี วัดระดับเป้าประสงค์ 
ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีน้ าสะอาดใช้

ในการอุปโภค - บริโภค น้ าเพื่อการเกษตร อย่างเพียงพอและทั่วถึง  มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง  
 

กลยุทธ์ และตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ               
ระบบสาธารณูปโภค   

1. ร้อยละของถนนภายในหมู่บ้านที่มีรางระบายน้ า/
ท่อระบายน้ าที่มีมาตรฐาน 
2. ร้อยละของถนนภายในหมู่บ้านที่เป็น คสล./   
ลาดยาง ที่มีมาตรฐาน 
3. ร้อยละของถนนภายในหมู่บ้านที่คับแคบ และ
ได้รับการการขยายไหล่ทาง 
4. จ านวนสะพาน คสล. หรือสะพานเหล็ก ที่มี
มาตรฐาน 
5. ร้อยละของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 
6. ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้ าประปาใช้ 

1. พัฒนาแหล่งน้ าและระบบส่งน้ าเพ่ือการเกษตร 1. ร้อยละของล าเหมืองระบายน้ าที่ได้รับการ       
ขุดลอกหรือดาด ให้เหมาะสมกับทางระบายน้ า 
2. จ านวนถนนใหม่ที่ก่อสร้างเข้าพ้ืนที่การเกษตร 
3. ร้อยละของถนนสายเพ่ือการเกษตรเดิม ได้รับ
การปรับปรุงผิวจราจรโดยดินลูกรังและหินคลุก 

2. พัฒนาความเข้มแข็งให้แก่องค์กรภาค
การเกษตรและกลุ่มอาชีพในชุมชนท้องถิ่น         

1. จ านวนกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา 

3. พัฒนาอาชีพ ผลผลิตทางการเกษตร และสินค้า
ชุมชน 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพ ผลผลิตทางการเกษตร และสินค้าชุมชน 

4. ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย 1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการเกษตร
ปลอดภัย 
 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ และเศรษฐกิจพอเพียง 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ    
และเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

1. แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา 
ให้เหมาะสมส าหรับเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

7. ส่งเสริมการผลิต และใช้พลังงานทดแทน 1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการผลิต   
และใช้พลังงานทดแทน 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดเทศบาล/กองช่าง เทศบาลต าบลแม่ใจ 



จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
เทศบาลต าบลแม่ใจส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และโครงสร้างพ้ืนฐานให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

เพ่ือให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  และมีน้ าสะอาดใช้ในการ
อุปโภค - บริโภค น้ าเพื่อการเกษตร อย่างเพียงพอและท่ัวถึง  มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง  
 
ความเชื่อมโยง 

- ยุทธการศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการเกษตร และการค้า การลงทุน เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต 
 

พันธกิจ 1. พัฒนาการศึกษาควบคู่กับการสร้างสังคมคุณธรรม  
2. เสริมสร้างสุขภาพอนามัยของประชาชน  
3. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว   
5. คุ้มครองเด็กและเยาชน สงเคราะห์  
6. จัดสวัสดิการและสร้างหลักประกันทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือทุพลภาพ  ผู้ยากไร้  

ผู้ด้อยโอกาสและผู้อยู่ในสภาวะล าบาก  
7.  ส่งเสริมและสนับสนุนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น   

 
เป้าประสงค์ 1. ประชาชนมีสุขภาพดี  มีความรู้ และมีอาชีพและรายได้มั่นคง  

2. สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็ง  ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือทุพลภาพ  ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้
อยู่ในสภาวะล าบาก ได้รับการจัดสวัสดิการและมีหลักประกันที่ม่ันคง อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

3. ประชาชนมีจิตส านึกอนุรักษ์  ฟื้นฟู รักษา ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และค่านิยมที่ดีงาม 

 
ตัวชี วัดระดับเป้าประสงค์ 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี  ส่งเสริมความรู้ และ
ส่งเสริมอาชีพและรายได้มั่นคง  

2. ร้อยละของสถาบันครอบครัวที่มีความเข้มแข็ง  และผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือทุพลภาพ     ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้อยู่ในสภาวะล าบาก ได้รับการจัดสวัสดิการ 

3. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตส านึกอนุรักษ์  ฟื้นฟู รักษา ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และค่านิยมท่ีดีงาม 

 
 
 
 
 



กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการออกก าลังกายและ
เล่นกีฬา 

1. มีจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการออกก าลังกายและเล่นกีฬา 

2. สงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุน
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 

3. อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. ส่งเสริมสถาบันศาสนา 1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมสถาบัน
ศาสนา 

5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

6. ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ การสาธารณสุข
อนามัยและสิ่งแวดล้อม 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมทีส่่งเสริมและพัฒนา
สุขภาพ การสาธารณสุข 

7. ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการสังคมโดย
ชุมชน   

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและ 
    สนับสนุนสวัสดิการสังคมโดยชุมชน   

8. เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมความเข้มแข็ง   
    ของสถาบันครอบครัว 

9. ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนและการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้   
    ชุมชนและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลแม่ใจ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

เทศบาลต าบลแม่ใจส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชนได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี  ส่งเสริมความรู้ และส่งเสริมอาชีพและรายได้มั่นคง สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็ง  
ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือทุพลภาพ  ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้อยู่ในสภาวะล าบาก ได้รับการจัดสวัสดิการและมี
หลักประกันที่มั่นคง อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และประชาชนมีจิตส านึกอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู รักษา ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และค่านิยมที่ดีงาม 
 
ความเชื่อมโยง 

- ยุทธการศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา       ด้าน

สังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
พันธกิจ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ คุ้มครอง  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  บ ารุงรักษา 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 
เป้าประสงค์ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ คุ้มครอง  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  บ ารุงรักษา และบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

 
ตัวชี วัดระดับเป้าประสงค์ 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการ คุ้มครอง  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  บ ารุงรักษา และ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 

1. อนุรักษ์ และฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการอนุรักษ์ และ 
    ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. บูรณาการการบริหารจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการบูรณาการ 
    บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัดเทศบาล/กองช่าง/กองสาธารณสุข เทศบาลต าบลแม่ใจ 
 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

เทศบาลต าบลแม่ใจส่งเสริมและพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการ คุ้มครอง  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  บ ารุงรักษา และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ         และสิ่งแวดล้อม และการ
พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 
ความเชื่อมโยง 

- ยุทธการศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา       ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
 
พันธกิจ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับ 
                       การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  

           2.พัฒนาระบบและสร้างเครือข่ายในการรักษาสงบเรียบร้อยและการป้องกันและบรรเทา      
              สาธารณภัยและภยัพิบัติฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ 



 

เป้าประสงค์ 1. ประชาชนมีจิตส านึกรู้รักสามัคคี  รักความเป็นไทย มีระเบียบวินัย ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม   
                   2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
3. ประชาชนในชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีการรณรงค์ ป้องกัน ปราบปราม 

อาชญากรรม อุบัติเหตุ ยาเสพติด และอบายมุขอย่างต่อเนื่อง 
 

ตัวชี วัดระดับเป้าประสงค์ 
1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตส านึกรู้รักสามัคคี  รักความเป็นไทย มี

ระเบียบวินัย ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม   
2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  
3. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ ตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 

1. ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
2. พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยและภัยพิบัติฉุกเฉิน 
1. ประสิทธิภาพการช่วยเหลือและอ านวยความ 
    สะดวกเพ่ิมข้ึน 

3. พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ป้องกันอาชญากรรม 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

4. สร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 

5. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการส่งเสริมความ 
    เข้มแข็งของชุมชน และการปกครองในระบอบ 
    ประชาธิปไตย 

 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลแม่ใจ 
 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
เทศบาลต าบลแม่ใจส่งเสริมและพัฒนาด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย เพ่ือให้ประชาชน มี

จิตส านึกรู้รักสามัคคี  รักความเป็นไทย มีระเบียบวินัย ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  และประชาชนในชุมชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีการรณรงค์ ป้องกัน ปราบปราม อาชญากรรม อุบัติเหตุ ยาเสพติด และอบายมุข
อย่างต่อเนื่อง 
 
ความเชื่อมโยง 

- ยุทธการศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมความม่ันคงและตามแนวชายแดน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านความม่ันคงและ

รักษาวามสงบเรียบร้อย 



ยุทธศาสตร์ที่ 5   ด้านบริหารจัดการที่ดี 
 

พันธกิจ 1. พัฒนาคุณภาพ  คุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร เพื่อให้การบริหารงานของหน่วยงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล  

                     2. จัดระบบการบริหารงาน เพ่ือให้การบริหารงานและการจัดท าและให้บริการสาธารณะเป็นไป
อย่างรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส และประชาชนมีส่วนร่วมและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่าง
สะดวก 

 
เป้าประสงค์ 1. บุคลากรของเทศบาลได้รับการพัฒนาทั้งด้านคุณภาพ  คุณธรรมและจริยธรรมท าให้     การ

บริหารงานของเทศบาลฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล  
2. ระบบการบริหารงานและการจัดท าและให้บริการสาธารณะของเทศบาลฯเป็นไป       อย่าง

รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส และประชาชนมีส่วนร่วมและเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร   อย่าง
สะดวก 

 
ตัวชี วัดระดับเป้าประสงค์ 

1. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมเพ่ิมเติมความรู้และสามารถน าความรู้ความสามารถไปใช้ในการ
ท างานที่มีประสิทธิภาพ 

2. กา ร บ ริ ห า ร ง า น  แ ละ ใ ห้ บ ริ ก า ร ส า ธ า รณ ะข อ ง เ ท ศ บ า ล ฯ เป็ น ไ ป อย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว                            
มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  

 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 

1. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร การรับเรื่องราวร้อง
ทุกข์และอ านวยความเป็นธรรมส าหรับ
ประชาชน 

1. จ านวนเรื่องราวร้องทุกข์ในพื้นที่ได้รับการ 
    ด าเนินการแก้ไข หรือประสานงานต่อเพ่ือ    
    ด าเนินการ 

2. พัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพของบุคลากร 1. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมเพ่ิมเติมความรู้ 
    และสามารถน าความรู้ ความสามารถไปใช้ในการ 
    ท างานที่มีประสิทธิภาพ 

3. พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหาร
และการบริการประชาชน 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนา 
    คุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารและการ 
    บริการประชาชน 

4. พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ 1. กิจกรรมการพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ให้มี 
    ประสิทธิภาพ 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการการพัฒนาท้องถิ่น 

1. ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการ 
    ประชาคมเพ่ือจัดท าแผน หรือแสดงความคิดเห็น 
    เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม หรือการบริหารงาน 
    ของเทศบาล 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัดเทศบาล/ กองคลัง  เทศบาลต าบลแม่ใจ 



 
 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
เทศบาลต าบลแม่ใจส่งเสริมและพัฒนาด้านบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลได้รับการพัฒนา

ทั้งด้านคุณภาพ  คุณธรรมและจริยธรรมท าให้     การบริหารงานของเทศบาลฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลัก
ธรรมาภิบาล และระบบการบริหารงานและการจัดท าและให้บริการสาธารณะของเทศบาลฯเป็นไป อย่างรวดเร็ว  มี
ประสิทธิภาพ  โปร่งใส และประชาชนมีส่วนร่วมและเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร   อย่างสะดวก 

 

ความเชื่อมโยง 
- ยุทธการศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาล 
 

3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

         การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาของเทศบาลต้าบลแม่ใจ 

จุดแข็ง (Strengths : S) 

  ๑. ชุมชนมีวัฒนธรรม  ประเพณี  วิถีชีวิต  และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
๒.  เทศบาลต าบลแม่ใจมีสภาพแวดล้อมที่ดี     ยังคงไว้ซึ่งความเป็นธรรมชาติ    เหมาะสมที่จะเป็น 
    เมือง น่าอยู่  น่าอาศัย  และน่าท่องเที่ยว 
๓.  ประชาชน  ชุมชน  ให้การสนับสนุน  ส่งเสริม  ตรวจสอบ  ติดตามการด าเนินงานของเทศบาล 

  ๔. ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น  
  ๕.  มีหนองเล็งทรายซึ่งเป็นแหล่งน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ 

 จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

  ๑. เทศบาลขาดงบประมาณในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 

  ๒. ไม่สามารถขยายพื้นที่เพ่ือรองรับการพัฒนาและการขยายตัวของเมืองได้ 

                   ๓. ไม่มีถนนเชื่อมต่อจากตัวจังหวัดพะเยาเข้าสู่เทศบาลต าบลแม่ใจได้โดยตรง 
๔.  ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอและมีคุณภาพ 

 
            โอกาส (Opportunities : O) 

๑.  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
     พ.ศ.  ๒๕๔๒  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการ     
     สาธารณะเพ่ือ ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  โดยที่หน่วยงานราชาการส่วนกลางและส่วน     
     ภูมิภาคส่งเสริมและ สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้กับเทศบาล 

๒.  รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  เผยแพร่  และถ่ายทอด     

     วัฒนธรรมประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากข้ึน 
๓.  ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

  



 ปัญหาอุปสรรค (Theats : T) 

๑. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ  ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐานทาง
วัฒนธรรมที่ 

     มีอยู่  และหันไปนิยมวัฒนธรรมแบบทุนนิยมมากข้ึน 
๒. การเมืองไม่มีเสถียรภาพเท่าท่ีควร  ท าให้การด าเนินการตามนโยบายขาดการต่อเนื่อง 
๓. ระเบียบ ฯ ข้อกฎหมายจากส่วนกลางไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของท้องถิ่น 

  



 
 

3.3ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต้าบลแม่ใจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของจังหวัด

พะเยา 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
การเมืองและ

โครงสร้างพื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
พัฒนาและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
สร้างคุณค่าและพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
ส่งเสริมการเกษตร และการค้า การ
ลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน

การแข่งขัน 
 

 
ยุทธศาสตร์             
ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
สร้างความสามารถในการ

แข่งขัน 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
สร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ความมั่นคง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การปรับสมดลุและ

พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์             
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี
12 

ยุทธศาสตรท์ี่7 
การพัฒนาโครง          
สร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ 

  ยุทธศาสตรท์ี่10  
ความร่วมมือ 

ระหว่าง 
ประเทศ 

 
 

  ยุทธศาสตรท์ี่3   
การสร้างความเข้ม 
แข็งทางเศรษฐกิจ 
และแข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
การเสริมสร้าง
ความมั่งคง
แห่งชาติ 

 ยุทธศาสตร์ที2่   
  การสร้างความ 
  เป็นธรรม  ลด
ความเลื่อมล้ าใน

สังคม 
 

 ยุทธศาสตร์ที่6   
การบริหารจัดการ 
ในภาครัฐการป้อง 
กันทุจริตประพฤติ 

ชอบและธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 9  
การพัฒนาภูมิ 
ภาค เมืองและ
พื้นท่ีเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท์ี่8   
การพัฒนา

วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีวิจัยและ

นวัตกรรม 
 

  ยุทธศาสตรท์ี่1   
  การเสริมสร้าง 
   และพัฒนา
ศักยภาพทุน          

มนุษย์ 
 

ยุทธศาสตรท์ี่4   
การเติบโตท่ีเป็น 
มิตรกับส่ิงแวด 

ล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาและเสริมสรา้ง

ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของกลุ่ม
จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในพัฒนา 

การค้าการลงทุนและโลจิสติกส์เชื่อม
อนุภาคลุ่มน้ าโขงและเตรียมพร้อมรับ

ความร่วมมือประชาคมอาเซ่ียน 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการ
พัฒนาสังคม การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อเป็นราก        
ฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดม

สมบูรณ์และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็น

กลุ่มจังหวัดสีเขียว 
 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่ม           
มูลค่าสินค้าเกษตรท่ีมีศักยภาพ 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
ส่งเสริม และพัฒนาการ
ท่องเท่ียว เชิงอนุรักษ์ 

เรียนรู้วิถีชุมชนในแนวทาง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 
ส่งเสริมความมั่นคงภายใน

ตามแนวชายแดน 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของเทศบาล

ต าบลแม่ใจ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
ด้านพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
ด้านพัฒนาสังคม 
การศึกษาและ

วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
ด้านบริหาร

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
ด้านรักษาความมั่น
มั่นคงและความสงบ

เรียบร้อย 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
ส่งเสริมการบริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
ด้านเศรษฐกิจและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
ด้านความม่ันคงและ
ความสงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
ด้านบริหารจัดการท่ีดี 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
ด้านการพัฒนาสังคม 

และคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
ด้านทรัพยากร     
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
ด้านพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
ด้านพัฒนาสังคม 
การศึกษาและ

วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
ด้านบริหาร

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
ด้านรักษาความมั่น
มั่นคงและความสงบ

เรียบร้อย 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
ส่งเสริมการบริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาล 



3.4แผนผังยุทธศาสตร์ (strategic map) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

วิสัยทัศน ์ เทศบาลต าบลแม่ใจเมืองน่าอยู่  ประชาชนอยู่ดีกินดี 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของเทศบาล

ต าบลแม่ใจ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
ด้านเศรษฐกิจและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
ด้านความม่ันคงและ
ความสงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
ด้านบริหารจัดการท่ีดี 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
ด้านการพัฒนาสังคม 

และคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
ด้านทรัพยากร     
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
เพื่อเข้าถึง
ประชาชน    
สะดวก ปลอดภัย 
และท่ัวถึง 

 
เป้าประสงค์ 

1. ประชาชนมีสุขภาพดี  มีความรู้ และมี
อาชีพและรายได้ม่ันคง  
2. สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็ง  
ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือทุพลภาพ  ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้อยู่ในสภาวะล าบาก ได้รับ
การจัดสวัสดิการและมีหลักประกันท่ีมั่นคง 
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
3. ประชาชนมีจิตส านึกอนุรักษ์  ฟื้นฟู รักษา 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และค่านิยมท่ีดีงาม 
 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ 
คุ้มครอง  อนุรักษ์  
ฟื้นฟู  บ ารุงรักษา 
และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 
และการพัฒนา
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

1.ประชาชนมีจิตส านึกรู้รักสามัคคี  รัก
ความเป็นไทย มีระ เบียบวิ นัย  ค า นึงถึ ง
ประโยชน์ส่วนรวม   
2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
3. ประชาชนในชุมชนมีความปลอดภัยใน
ชี วิ ตและทรัพย์สิ น  และมีก ารรณรง ค์ 
ป้องกัน ปราบปราม อาชญากรรม อุบัติเหตุ 
ยาเสพติด และอบายมุขอย่างต่อเนื่อง 
 

1. บุคลากรของเทศบาลได้รับการ
พัฒนาท้ังด้านคุณภาพ  คุณธรรมและ
จริยธรรมท าให้การบริหารงานของ
เทศบาลฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามหลักธรรมาภิบาล  
2. ระบบการบริหารงานและการจัดท า
และให้บริการสาธารณะของเทศบาลฯ
เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  
โปร่งใส และประชาชนมีส่วนร่วมและ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร   อย่างสะดวก 
 



3.4แผนผังยุทธศาสตร์ (strategic map) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิสัยทัศน ์ เทศบาลต าบลแม่ใจเมืองน่าอยู่  ประชาชนอยู่ดีกินดี 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของเทศบาล

ต าบลแม่ใจ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
ด้านเศรษฐกิจและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
ด้านความม่ันคงและ
ความสงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
ด้านบริหารจัดการท่ีดี 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
ด้านการพัฒนาสังคม 

และคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
ด้านทรัพยากร     
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
เพื่อเข้าถึง
ประชาชน    
สะดวก ปลอดภัย 
และท่ัวถึง 

 
เป้าประสงค์ 

1. ประชาชนมีสุขภาพดี  มีความรู้ และมี
อาชีพและรายได้ม่ันคง  
2. สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็ง  
ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือทุพลภาพ  ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้อยู่ในสภาวะล าบาก ได้รับ
การจัดสวัสดิการและมีหลักประกันท่ีมั่นคง 
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
3. ประชาชนมีจิตส านึกอนุรักษ์  ฟื้นฟู รักษา 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และค่านิยมท่ีดีงาม 
 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ 
คุ้มครอง  อนุรักษ์  
ฟื้นฟู  บ ารุงรักษา 
และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 
และการพัฒนา
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

1.ประชาชนมีจิตส านึกรู้รักสามัคคี  รัก
ความเป็นไทย มีระ เบียบวิ นัย  ค า นึงถึ ง
ประโยชน์ส่วนรวม   
2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
3. ประชาชนในชุมชนมีความปลอดภัยใน
ชี วิ ตและทรัพย์สิ น  และมีก ารรณรง ค์ 
ป้องกัน ปราบปราม อาชญากรรม อุบัติเหตุ 
ยาเสพติด และอบายมุขอย่างต่อเนื่อง 
 

1. บุคลากรของเทศบาลได้รับการ
พัฒนาท้ังด้านคุณภาพ  คุณธรรมและ
จริยธรรมท าให้การบริหารงานของ
เทศบาลฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามหลักธรรมาภิบาล  
2. ระบบการบริหารงานและการจัดท า
และให้บริการสาธารณะของเทศบาลฯ
เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  
โปร่งใส และประชาชนมีส่วนร่วมและ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร   อย่างสะดวก 
 



ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาเศรษฐกิจ บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป ส านักปลัด  
บริการชุมชนและสังคม การเคหะและชุมชน กองช่าง  

2 พัฒนาสังคม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

บริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษา  
สังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม  
การสร้างความเข้มแข็ง ฯ กองสวัสดิการสังคม  
ศาสนาวัฒนธรรม กองการศึกษา  
งบกลาง กองสวัสดิการสังคม  

3 บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข  

4 ความมั่นคงและความ
สงบเรียบร้อย 

บริหารทั่วไป รักษาความสงบภายใน ส านักปลัด  

5 ส่งเสริมการบริหาร
จัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป ส านักปลัด  
บริการชุมชนและสังคม รักษาความสงบภายใน กองช่าง  
 การศึกษา กองการศึกษา  

สังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม  
สาธารณสุข กองสาธารณสุข  
การเคหะและชุมชน กองคลัง  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – 2565) 

เทศบาลต าบลแม่ใจ 
 

ยุทธศาสตร์ 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 ปี ๒๕65 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

   จ านวน
โครงการ 

 

 
 

งบประมาณ 
(บาท 

 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑.) ยุทธศาสตร ์ พัฒนาเศรษฐกิจ 
๑.๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุน
ด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน 
 ๑.๒  การพัฒนาแหล่งน้ าและ
บริการจดัการน้ า  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตด้านการเกษตร  
 ๑.๓  พัฒนา  สนับสนุน และ
บริหารจดัการแหล่งท่องเที่ยว  กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
 ๑.๔  การพัฒนาองค์ความรู้  เพื่อ
เพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพิ่ม
ศักยภาพการประกอบอาชีพ รวมทั้งด้าน
การตลาดอย่างมีคณุภาพและมาตรฐานใน
ระดับสากล 
  

 
3 

 
3,421,000 

 
22 

 
 
 
 
 

1 
 
 

1 

 
6,128,000 

 
 
 
 
 
 

75,000 
 
 
 

100,000 
 

 
55 

 
 
 
 
 

1 
 
 

1 

 
6,605,720 

 
 
 
 
 

75,000 
 
 

100,000 

 
43 

 
 
 
 
 

1 
 
 

1 

 
28,891,500 

 
 
 
 
 
 

75,000 
 
 

100,000 

 
3 
 
 
 
 
 

1 
 
 

1 

 
1,100,000 

 
 
 
 
 

75,000 
 
 

100,000 

 
126 

 
 
 
 
 

4 
 
 

4 

 
46,146,220 

 
 
 
 
 

300,000 
 
 

400,000 

รวม 3 3,421,000 24 6,303,000 57 6,780,720 45 29,066,500 5 1,275,000 134 46,846,220 

แบบ ผ.01 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – 2565) 

เทศบาลต าบลแม่ใจ 
 

ยุทธศาสตร์ 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 ปี ๒๕65 รวม 5 ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

   จ านวน
โครงการ 

 

 
 

งบประมาณ 
(บาท 

 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๒.) ยุทธศาสตร์   พัฒนาสังคม  การศึกษา
และวัฒนธรรม 
     ๒.๑  การพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม  
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     ๒.๒  การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี  และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
     ๒.๓  การส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้  
องค์กรชุมชนหรือภาคประชาชนให้มีความ
เข้มแข็งเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
     ๒.๔  ส่งเสรมิการจดัการทุกระดับ
การศึกษา  เพื่อพัฒนาคนในชุมชนและ
ท้องถิ่น 
    ๒.๕  การส่งเสรมิและแกไ้ขปญัหาทาง
สังคม 
     ๒.๖  การส่งเสริมและแกไ้ขปญัหาด้าน
การสาธารณสุข 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

2 
 
 
 
 

9 
 
 

5 
 

9 

 
 
 
 

 
270,000 

 
 
 
 

923,500 
 
 

160,000 

 
3,687,500 

 

 
2 
 
 

4 
 

3 
 
 

9 
 
 

5 
 

14 
 

 

 
30,000 

 
 

340,000 
 

45,000 
 
 

923,500 
 
 

160,000 

 
4,473,500 

 
 

 

 
2 
 
 

4 
 

4 
 
 

9 
 
 

5 
 

10 
 
 

 

 
30,000 

 
 

340,000 
 

70,000 
 
 

923,500 
 
 

160,000 
 

2,973,500 
 

 

 
 
 
 

4 
 

4 
 
 

9 
 
 

5 
 

11 

 

 

 
 

340,000 
 

60,000 
 
 

923,500 
 
 

160,000 
 

7,973,500 
 
 

 

 
4 
 
 

12 
 

11 
 
 

27 
 
 

20 
 

40 
 
 

 

 
60,000 

 
 

1,560,000 
 

175,000 
 
 

3,694,000 
 
 

640,000 
 

19,108,000 

 

แบบ ผ.01 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – 2565) 

เทศบาลต าบลแม่ใจ 
 

ยุทธศาสตร์ 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 ปี ๒๕65 รวม 5 ป ี

จ านวน
โครงก

าร 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

   จ านวน
โครงการ 

 

 
 

งบประมาณ 
(บาท 

 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๒.) ยุทธศาสตร์   พัฒนาสังคม  การศึกษา
และวัฒนธรรม 
     ๒.๗  ส่งเสรมิและสนับสนุนระบบการ
จัดสวสัดิการประชาชนกลุม่เป้าหมาย เพื่อ
สร้างหลักประกันความมั่นคง 
     ๒.๘  ส่งเสรมิบุคลากรภาครัฐ  
ประชาชน ให้มีทักษะภาษาดา้นตา่งประเทศ  
และการประกอบอาชีพและการ
เปลี่ยนแปลงด้านสังคม  เพ่ือรองรบัการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน 
   
 

   
 

4 
 
 

1 

 
 

12,570,000 
 
 

30,000 

 
 

4 
 
 

1 

 
 

13,554,000 
 
 

30,000 

 
 

4 
 
 

1 

 

 
13,890,000 

 
 
 

30,000 

 
 

4 
 
 

1 

 
 

14,220,000 
 

 
30,000 

 
 

16 
 
 

4 

 
 

54,234,200 
 
 

120,000 

รวม   30 17,641,200 42 19,556,000 39 15,373,000 38 23,707,000 142 76,911,200 

 

 

แบบ ผ.01 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – 2565) 

เทศบาลต าบลแม่ใจ 
 

ยุทธศาสตร์ 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 ปี ๒๕65 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

   จ านวน
โครงการ 

 

 
 

งบประมาณ 
(บาท 

 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓.) ยุทธศาสตร์  บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ๓.๑ การอนุรักษ์และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการด ารงชีวิต 
     ๓.๒ การพัฒนาศักยภาพชุมชน  เพื่อ
การจัดการ  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
     ๓.๓  ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจดัการด้านมลภาวะ  เกี่ยวกับการ
ก าจัดขยะ  น้ าเสีย  หมอกควัน ฯลฯ 
 
 

   
 
 

 
 

2 
 

 
 
 
 

 
1,020,000 

 

 
 
 

 
 

2 
 

 
 
 
 

 
1,020,000 

 

 
 
 

 
 

2 
 

 
 
 
 

 
1,020,000 

 

 
 
 

 
 

2 
 

 
 
 
 

 
1,020,000 

 

 
 
 
 

 
8 

 
 

 
 
 

4,080,000 

รวม   2 1,020,000 2 1,020,000 2 1,020,000 2 1,020,000 8 4,808,000 

 

แบบ ผ.01 



  
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – 2565) 
เทศบาลต าบลแม่ใจ 

 

ยุทธศาสตร์ 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 ปี ๒๕65 รวม 5 ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

   จ านวน
โครงการ 

 

 
 

งบประมาณ 
(บาท 

 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔. ) ยุทธศาสตร์  ความมั่นคงและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 
 ๔.๑  ปกป้อง  และเทิดทูนสถาบัน
ชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตรยิ์ 
 ๔.๒  ป้องกันและแกไ้ขปัญหายา
เสพติด 
 ๔.๓  พัฒนาศักยภาพด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 ๔.๔  เตรียมความพร้อมเพื่อ
รองรับปัญหาภัยธรรมชาต ิ
 ๔.๕  เสรมิสร้างความปรองดอง
และสมานฉันท์ของคนในชาติ 
 ๔.๖  เสรมิสร้างความเข้มแข็ง
องค์กรประชาชน  
         

   
 
 

 
2 
 

3 
 

3 
 

1 

 
 
 

 
112,000 

 
585,680 

 
580,000 

 
10,000 

 
 

 
 

2 
 

2 
 

3 
 

1 

 
 

 
 

112,000 
 

565,680 
 

580,000 
 

10,000 
 

 
 

 
 

2 
 

2 
 

3 
 

1 

 
 

 
 

112,000 
 

565,680 
 

580,000 
 

10,000 
 

 

 
 
 

2 
 

3 
 

3 
 

1 

 
 
 
 

112,000 
 

765,680 
 

580,000 
 

10,000 

 
 
 
 

8 
 

10 
 

12 
 

4 

 
 
 
 

448,000 
 

2,482,720 
 

2,320,000 
 

40,000 

รวม   9 1,287,680 8 1,267,680 8 1,267,680 9 1,467,680 34 5,290,720 

 

แบบ ผ.01 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – 2565) 

เทศบาลต าบลแม่ใจ 
 

ยุทธศาสตร์ 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 ปี ๒๕65 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

   จ านวน
โครงการ 

 

 
 

งบประมาณ 
(บาท 

 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๕.)ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 
           ๕.๑ การบริหารจัดการองค์กรตาม
หลักธรรมมาภิบาล 
 ๕.๒ การส่งเสรมิสนับสนุนการ
สร้างเวทีเรียนรูภ้าคประชาสังคม   
 ๕.๓ การพัฒนาสมรรถนะของ
องค์กร  และบุคลากรเพื่อการบรหิารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ   
            ๕.๔  ส่งเสริมสนับสนุนสร้างเวที
เรียนรู้  และการพัฒนาศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
               

 

   

 
6 
 

1 
 

1 

 

 
3,513,000 

 
30,000 

 
150,000 

 

 
7 
 

1 
 

1 
 

 
 

3,567,000 
 

30,000 
 

50,000 

 
 

5 
 

1 
 

1 

 

 
3,475,000 

 
30,000 

 
50,000 

 

 
5 
 

1 
 

1 

 

 
3,475,000 

 
30,000 

 
50,000 

 

 
23 

 
4 
 

4 

 

 
14,030,000 

 
 

120,000 
 

300,000 

รวม   8 3,693,000 9 3,647,000 7 3,555,000 7 3,555,000 31 14,450,000 

รวมทั้งสิ้น 3 3,421,000 73 27,062,880 118 32,271,400 101 50,282,180 61 31,024,680 356 144,062,140 

 

แบบ ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -2565) 

เทศบาลต าบลแม่ใจ  อ าเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา 
******************* 

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1  พัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาเศรษฐกิจ 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน 
     แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่เสนอโดยชุมชน ม.1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 

1 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า คสล.ซอย
บ้านนางทัศนีย์  
หมู่ที่ 1 ต. แม่ใจ 

เพื่อให้การระบายน ้าได้ดี
และน ้าไม่ท่วมขัง 

กว้างเฉลี่ย 0.40 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 70 
ม. 

- 
280,000 
(งบเทศบาล) 

- - - 
จ้านวน 1 

แห่ง 

 
ระบายน ้าไดด้ีและ
น ้าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง  
ทต.แม่ใจ 

2 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า คสล. ฝั่ง
บ้าน นายอนุรักษ์ 
สกุลนา 

หมู่ที่ 1 ต. แม่ใจ 

เพื่อให้การระบายน ้าได้ดี
และน ้าไม่ท่วมขัง 

กว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.50 ม. ยาว 78 ม. 

- - 312,000 
(งบเทศบาล) - - 

จ้านวน 1 
แห่ง 

 
ระบายน ้าไดด้ีและ
น ้าไม่ท่วมขัง กองช่าง  

ทต.แม่ใจ 

3 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า จากปาก
ทางบ้านเหล่า ผา่น
วัดศรีสุพรรณ ถึง
บ้าน ครูวันรา 

หมู่ที่ 1 ต. แม่ใจ 

เพื่อให้การระบายน ้าได้ดี
และน ้าไม่ท่วมขัง 

กว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.70 ม. ยาว 335 ม. 

- - - 1,675,000 
(งบเทศบาล) - 

จ้านวน 1 
แห่ง 

 
ระบายน ้าไดด้ีและ
น ้าไม่ท่วมขัง กองช่าง  

ทต.แม่ใจ 

 
  

แบบ ผ.02 



ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1  พัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาเศรษฐกิจ 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน 
     แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

4 

โครงการปรับปรุงผิว
ถนน จากสะพานด้า 
ถึงหน้าบ้านหมออาจ 
หมู่ 1 ต.แม่ใจ  
อ.แม่ใจ 

เพื่อให้การสัญจร ไป – 
มา สะดวกยิ่งขึ น 

ปรับปรุงผิวถนนปู
แอสพลัสคอนกรีต ขนาด
กว้าง 5.00 ม. ยาว 150 
ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
หรือมีพื นท่ีรวมไม่น้อย
กว่า 750 ตร.ม. 

- - - 
408,000 

(งบ
เทศบาล) 

- 1 เส้นทาง 
ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวกมาก
ยิงขึ น 

กองช่าง 

5 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
ซอย 1 ม.1  
ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ 

เพื่อให้การสัญจร ไป – 
มา สะดวกยิ่งขึ น 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 2.50 ม. ยาวรวม 
19 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 
ม. หรือมีพื นท่ีรวมไม่น้อย
กว่า 47.50 ตร.ม. 

- - 
29,000 

(งบ
เทศบาล) 

- - 1 เส้นทาง 
ประชาชนสัญจร
ไป-มา สะดวกมาก
ยิงขึ น 

กองช่าง 

6 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า คสล.ซอย
บ้านครูทองพับ  
(ทิศใต้ ) ม. 1  
ต.แม่ใจ 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน ้าท่วม 

รางระบายน า้กว้าง 
0.30 ม. ยาวรวม 43 
ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. - - - 

165,000 
(งบ

เทศบาล) 
- 1  แห่ง 

สามารถแก้ไข
ปัญหาน ้าท่วมขัง 

กองช่าง 

7 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า คสล. 
ซอยบ้านนางทัศนีย์ 
(ทิศเหนือ)  

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน ้าท่วม 

รางระบายน า้กว้าง 
0.40 ม. ยาวรวม 75 
ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. 

- - - 
309,000 

(งบ
เทศบาล) 

- 1  แห่ง 
สามารถแก้ไข
ปัญหาน ้าท่วมขัง 

กองช่าง 

8 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า คสล. 
หน้าบ้านนายสว่าง 
นามลังกา (บ้านทุ่ง)  

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน ้าท่วม 

รางระบายน า้กว้าง 
0.30 ม. ยาวรวม 30 
ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. 

- - - 
110,000 

(งบ
เทศบาล) 

- 1  แห่ง 
สามารถแก้ไข
ปัญหาน ้าท่วมขัง 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -2565) 

เทศบาลต าบลแม่ใจ  อ าเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา 
******************* 

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1  พัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาเศรษฐกิจ 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน 
     แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่เสนอโดยชุมชน ม.2 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 

1 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า คสล. 
บริเวณถนน 2 ข้าง
ทาง ใกล้สนามฟุต
ซอล ม. 2 ต.แม่ใจ  
อ.แม่ใจ 

เพื่อให้มีการระบายน ้าได้
ดีขึ นและน ้าไม่ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน า้ คสล. 
ขนาดกวา้งเฉลี่ย 0.55 ม. 
ลึกเฉลี่ย 0.70 ม. ยาวรวม 
2 ฝั่ง 883 ม. พร้อม วาง
ท่อระบายน า้คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง จา้นวน 21 ท่อน 
พร้อมบ่อพกั 3 บ่อ  

- - - 
5,356,000 

(งบ
เทศบาล) 

- 
จ้านวน 1 

แห่ง 

 
 
 
 
ระบายน ้าไดด้ีและ
น ้าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง  
ทต.แม่ใจ 

2 

โครงการขยายเขต
ประปา ม. 2 ,3 

ต. แม่ใจ อ.แม่ใจ 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้า
อุปโภคและบรโิภคใช้
อย่างเพียงพอ 

งานวางท่อและขยายเขต
ประปา ตามหนังสือแจ้ง
ประมาณการของการ
ประปาส่วนภูมิภาคสาขา
พาน ที่ มท 55110-
33/2041 

- - 379,920 
(งบเทศบาล) 

- - 1 สายทาง 
ประชาชนมีน ้า
อุปโภคและบรโิภค
ใช้อย่างเพียงพอ 

กองช่าง  
ทต. 
แม่ใจ 

3 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า คสล. 
จากบ้านนายสมุิตร 
ศรีสุข – คลอง
ชลประทาน ม. 2 ต.
แม่ใจ อ.แม่ใจ 

เพื่อให้มีการระบายน ้าได้
ดีขึ นและน ้าไม่ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน ้า 
คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 
0.55 ม. ลึกเฉลีย่ 
0.90 ม. ยาว รวม  
83 ม. 

- - - 
455,000 

(งบ
เทศบาล) 

- 

 
 
ระบายน ้าไดด้ี
และน ้าไม่ท่วม
ขัง 

กองช่าง  
ทต.แม่ใจ 

 
 
ระบายน ้า
ได้ดีและ
น ้าไม่ท่วม
ขัง 

แบบ ผ.02 



  
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1  พัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาเศรษฐกิจ 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน 
     แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

4 

โครงการก่อสร้าง
ดาดคอนกรตี คสล. 
จากเขตตดิต่อ ม.10  
ต.แม่ใจ – สิ นสุดเขต
ล้าเหมือง บ้านต้าง
หนอง ม. 2 ต.แม่ใจ  
อ.แม่ใจ 

เพื่อให้มีการระบายน ้าได้
ดีขึ นและน ้าไม่ท่วมขัง 

ก่อสร้างดาดคอนกรีต 
คสล. ขนาดกว้างบน
เฉลี่ย 2.00 ม. กว้าง
ล่างเฉลีย่ 0.70 ม. สูง
เฉลี่ย 0.70 ม. ยาว 
389 ม. 

- - - 
666,000 

(งบ
เทศบาล) 

- 1  แห่ง 
ท้าให้การระบายน ้า
ได้ดีขึ นและน ้าไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

5 

โครงการขยาย
ไหล่ถนนด้วย คสล. 
ตั งแต่บ้านนาย
จ้าลอง  ใจยะเลศิ – 
บ้านนางบังอร   
 ดั่งไทสงค์ ม.2  
ต.แม่ใจ  อ.แม่ใจ 

เพื่อให้การสัญจร ไป – 
มา สะดวกมากยิ่งขึ น 

ขยายถนน ด้วย คสล. 
ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.85 
ม. ยาว 78 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื นท่ีไม่
น้อยกว่า 66 ตร.ม. 

- - - 
53,000 

(งบ
เทศบาล) 

- 1  สายทาง 
การสญัจร ไป – มา 
สะดวกมากยิ่งขึ น 

กองช่าง 

6 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าตั งแต่บ้านนาย
สมบูรณ์  ใหม่ยศ 
 ม. 2 ต.แม่ใจ    
อ.แม่ใจ 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชนและการ
สัญจร ไป – มาในตอน
กลางคืนสะดวกมาก
ยิ่งขึ น 

ขยายเขตไฟฟ้าตั งแต่
บ้านนายสมบูรณ์  ใหม่
ยศ จ้านวน 3 ต้น 

- - 
45,000 

(งบ
เทศบาล) 

 - 1  แห่ง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชนและการ
สัญจร ไป – มาใน
ตอนกลางคืน
สะดวกมากยิ่งขึ น 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -2565) 

เทศบาลต าบลแม่ใจ  อ าเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา 
******************* 

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1  พัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาเศรษฐกิจ 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน 
     แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่เสนอโดยชุมชน ม.3 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 

1 

ขุดลอกรางระบาย
น ้าและก่อสร้างราง
ระบายน ้า ตั งแต่
บ้านนายมูล  สืบ
แก้วถึงล้าน ้าหนอง
เล็งทราย 

หมู่ที่ 3  ต. แม่ใจ 

เพื่อให้การระบายน ้าได้ดี
และน ้าไม่ท่วมขัง 

ดาด คสล. หนา 0.10 
ม. ปากกว้าง 1.50 ม. 
ก้นกว้าง 0.80 ม. ลึก 
1.00 ม. ยาว 180 ม. - 126,000 

(งบเทศบาล) 
- - - 

จ้านวน  
1 แห่ง 

ระบายน ้าไดด้ีและ
น ้าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง  
ทต.แม่ใจ 

2 

โครงการวางท่อ
ระบายน ้า ซอยบ้าน
นายส่วน ศรีใจปั๋ง  
หมู่ที่ 3  ต. แม่ใจ 

เพื่อให้การระบายน ้าได้ดี
และน ้าไม่ท่วมขัง กว้างเฉลี่ย 0.40 ม. ลึก

เฉลี่ย 0.60 ม. ยาว 70 
ม. 

- - - 
280,000 
(งบเทศบาล) - 

จ้านวน  
1 แห่ง 

ระบายน ้าไดด้ีและ
น ้าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง  
ทต.แม่ใจ 

3 

โครงการลงหินคลุก
ถนนเพื่อการเกษตร
ท้ายหมู่บ้าน เชื่อม
ล้าน ้าอิง หมู่ที่ 3  ต. 
แม่ใจ 

เพื่อให้การสัญจรไป-มา
สะดวกมากขึ น 

กว้างเฉลี่ย 2.00 ม. 
ยาว 600 ม.หนา 
0.10 ม. - - - 

100,000 
(งบเทศบาล) - 1 เส้น 

การสญัจรไป-มา
สะดวกมากขึ น 

กองช่าง  
ทต.แม่ใจ 

 

แบบ ผ.02 



ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1  พัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาเศรษฐกิจ 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน 
     แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

4 

โครงการก่อสร้าง
ทางเชื่อมถนนและ
ก่อสร้างรางระบาย
น ้าบริเวณสามแยก
หน้าอาคาร
เอนกประสงค์ ถึง
บ้านนายสมศักดิ์  
ค้ายืน ม. 3 ต.แม่ใจ 
อ.แม่ใจ จ.พะเยา 

เพื่อให้การสัญจร ไป – 
มา สะดวกมากยิ่งขึ น 

ก่อสร้างทางเชื่อมถนน 
คสล. หนาเฉลีย่ 0.15 
ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อย
กว่า 81.75 ตร.ม. และ
ก่อสร้างรางระบายน ้า 
คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 
0.40 ม. ลึกเฉลีย่ 
0.45 ม. ยาว  
รวม 90 ม. 

- - 
462,000 

(งบ
เทศบาล) 

- - 1 เส้น 
การสญัจร ไป – มา 
สะดวกมากยิ่งขึ น 

กองช่าง 

5 

โครงการวางท่อ
ระบายน ้า คสล.
พร้อมบ่อพัก จาก
บ้านนางปัน  
สันวรรณดี – บ้าน
นางหลาน   
ปันสุวรรณ์ ม.3  
ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ 

เพื่อให้มีการระบายน ้าได้
ดีขึ นและน ้าไม่ท่วมขัง 

วางท่อระบายน ้า ขนาด
เส้นผา่นศูนย์กลาง 
0.60 ม. พร้อมบ่อพัก 
คสล. จ้านวน 6 บ่อ 
ยาวรวม 50 ม. 

- - 
189,000 

(งบ
เทศบาล) 

- - 1  แห่ง 
การระบายน ้าได้ดี
ขึ นและน ้าไม่ท่วม
ขัง 

กองช่าง 

6 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าซอยธนาคาร
ข้าว ม.3 ต.แม่ใจ 
 อ.แม่ใจ 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชนและการ
สัญจร ไป – มาในตอน
กลางคืนสะดวกมาก
ยิ่งขึ น 

ขยายเขตไฟฟ้าซอย
ธนาคารข้าว ม.3  
ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ 
จ้านวน 3 ต้น - - 

45,000 
(งบ

เทศบาล) 
- - 1  แห่ง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชนและการ
สัญจร ไป – มาใน
ตอนกลางคืน
สะดวกมากยิ่งขึ น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1  พัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาเศรษฐกิจ 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน 
     แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

7 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าซอยบ้าน 
หมวดราชัน 
 ม.3 ต.แม่ใจ  
อ.แม่ใจ 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชนและการ
สัญจร ไป – มาในตอน
กลางคืนสะดวกมาก
ยิ่งขึ น 

ขยายเขตไฟฟ้าซอยซอย
บ้านหมวดราชัน ม.3 ต.
แม่ใจ  
อ.แม่ใจ จ้านวน 5 ต้น 

- - 
75,000 

(งบ
เทศบาล) 

- - 1  แห่ง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนและการ
สัญจร ไป – มาในตอน
กลางคืนสะดวกมาก
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 

8 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าบ้านครู
ประสงค์  สุขชัย
รังสรรค์  ม.3  
ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชนและการ
สัญจร ไป – มาในตอน
กลางคืนสะดวกมาก
ยิ่งขึ น 

ขยายเขตไฟฟ้าบ้านครู
ประสงค์  สุขชัยรังสรรค์  
ม.3 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ
จ้านวน 4 ต้น 

- - 
60,000 

(งบ
เทศบาล) 

- - 1  แห่ง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนและการ
สัญจร ไป – มาในตอน
กลางคืนสะดวกมาก
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 

9 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า 
บ้านนายสง่า   
ปัญจขันธ์   
ม.3 ต.แม่ใจ  
อ.แม่ใจ 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชนและการ
สัญจร ไป – มาในตอน
กลางคืนสะดวกมาก
ยิ่งขึ น 

ขยายเขตไฟฟ้า 
บ้านนายสง่า  ปัญจขันธ์   
ม.3 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ
จ้านวน 1 ต้น 

- - 
15,000 

(งบ
เทศบาล) 

- - 1  แห่ง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนและการ
สัญจร ไป – มาในตอน
กลางคืนสะดวกมาก
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 

10 

โครงการขยายเขต
ประปาบ้านครู
ประสงค์  สุขชัย
รังสรรค์  ม.3  
ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ 

เพื่อให้มีน ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตประปาบ้านครู
ประสงค์  สุขชัยรังสรรค์  
ม.3 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ - - 

100,000 
(งบ

เทศบาล) 
- - 1  แห่ง ประชาชนมีน ้าใช้อย่าง

เพียงพอ กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1  พัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาเศรษฐกิจ 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน 
     แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

11 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าจากบ้านนาย
สง่า มะโนวงค์ ถึง 
ล้าน ้าอิง 
 ม.3 ต.แม่ใจ  
อ.แม่ใจ 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชนและการ
สัญจร ไป – มาในตอน
กลางคืนสะดวกมาก
ยิ่งขึ น 

ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้าน
นายสง่า มะโนวงค์ ถึง 
ล้าน ้าอิง 
 ม.3 ต.แม่ใจ  
อ.แม่ใจ  จ้านวน 60 
ต้น 

- - - 1,000,000 
(งบเทศบาล) - 1  แห่ง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนและการ
สัญจร ไป – มาในตอน
กลางคืนสะดวกมาก
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -2565) 

เทศบาลต าบลแม่ใจ  อ าเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา 
******************* 

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1  พัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาเศรษฐกิจ 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน 
     แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่เสนอโดยชุมชน ม.5 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 

1 

โครงการลงหินคลุก
ถนนเพื่อการเกษตร 
ฝั่งเหนือ – ใต้ 
สหกรณ์การเกษตร
แม่ใจ  
หมู่ที่ 5  ต. แม่ใจ 

เพื่อให้การสัญจรไป-มา
สะดวกมากข้ึน 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 
720 ม. ท้ังสองฝั่ง 

- - 85,000 
(งบเทศบาล) 

- - 1 เส้น 
การสญัจรไป-มา
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง  
ทต.แม่ใจ 

2 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้า จากบา้น
นางต่อน – ล้า
เหมืองศาลา อสม. 
หมู่ที่ 5  ต. แม่ใจ 

เพื่อให้การระบายน้้าได้ดี
และน้้าไม่ท่วมขัง 

ขนาดกว้าง 0.40 ม. 
ลึก 0.50 ม.  
ยาว 170 ม. - - - 

800,000 
(งบเทศบาล) 

 
- 

จ้านวน  
1 แห่ง 

ระบายน้้าไดด้ีและ
น้้าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง  
ทต.แม่ใจ 

 

แบบ ผ.02 



ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1  พัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาเศรษฐกิจ 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน 
     แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

3 

โครงการก่อสร้าง
ศูนย์ อสม. ประจ้า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.
แม่ใจ  
อ.แม่ใจ จ.พะเยา 
(บริเวณป่าชาวบ้าน) 

เพื่อให้มีสถานท่ี
ประกอบกิจกรรมของ 
อสม. 

ขนาดกว้าง 5.00 ม. 
ยาว 6.00 ม. 

- 
228,000 
(งบเทศบาล) 

- - - 1  แห่ง 
มีสถานท่ีประกอบ
กิจกรรมของ  
อสม.ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง  
 

4 

โครงการขยายเขต
ประปา แยก 
แม่สุก ฝั่งทิศ
ตะวันตก ม. 5  
ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้้า
อุปโภคและบรโิภคใช้
อย่างเพียงพอ 

งานวางท่อและขยาย
เขตประปา ตามหนังสือ
แจ้งประมาณการของ
การประปาส่วนภมูิภาค
สาขาพาน ที่ มท 
55110-33/2041 

-  
351,600 

(งบ
เทศบาล) 

- - 1 สายทาง 
ประชาชนมีน้้า
อุปโภคและบรโิภค
ใช้อย่างเพียงพอ 

กองช่าง  
 

5 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอยข้าง
โรงกระเทียม ทิศ
เหนือ – ใต้ ม.5 
 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ 

เพื่อให้การสัญจร ไป – 
มา สะดวกมากยิ่งข้ึน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 3.00 ม. 
ยาวรวม 365 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. และ
ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 3.00 ม. 
ยาวรวม 345 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. 

- - - 
1,324,000 

(งบ
เทศบาล) 

-  2 สายทาง 
การสญัจร ไป – มา 
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง  
 

 
  

แบบ ผ.02 



ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1  พัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาเศรษฐกิจ 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน 
     แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

7 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. จากบ้าน
นายค้ามลู  สายน้้า
เย็น ถึงบ้านนาย
พรภิพบ  ไชยวงค์ 
ม.5 ต.แม่ใจ  
อ.แม่ใจ 

เพื่อให้การสัญจร ไป – 
มา สะดวกมากยิ่งข้ึน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 2.70 ม. 
ยาวรวม 44 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
118.80 ตร.ม. 

- - 
73,000 

(งบ
เทศบาล) 

- - 1 สายทาง 
การสญัจร ไป – มา 
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

8 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้า คสล. 
ซอย 2 จากบ้าน
นายวุ่น ถึงบ้านนาง
น้อย ม.5 ต.แม่ใจ  
อ.แม่ใจ 

เพื่อให้การระบายน้้าได้ดี
ยิ่งข้ึน 

ก่อสร้างรางระบายน้้า 
คสล. ขนาดกว้าง 0.40 
ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. 
ยาว 117 ม. 

- - 
444,000 

(งบ
เทศบาล) 

- - 1 แห่ง 
การระบายน้้าได้ดี
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

9 

โครงการขุดลอกล้า
เหมือง  
ช่วงที่ 1 จาบ้านนาย
ประชิด – วัดศรี
ดอนแก้ว 
ช่วงที่ 2 จากหลัง
ตลาดเจ้จู – ล้าน้้า
อิง 
ม.5 ต.แม่ใจ 
 อ.แม่ใจ 

เพื่อให้การระบายน้้าได้ดี
ยิ่งข้ึน 

ช่วงที่ 1 เดิมปากกวา้งเฉลี่ย 
1.20 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 
0.60 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. 
ชุดใหม่ปากกว้างเฉลี่ย 
1.20 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 
0.80 ม. ลึกเฉลี่ย 0.80 ม. 
ช่วงที่ 2 เดิมปากกวา้งเฉลี่ย 
1.20 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 
0.80 ม. ลึกเฉลี่ย 0.80 ม. 
ชุดใหม่ปากกว้างเฉลี่ย 
1.40 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 
1.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00ม. 
 

- - 
22,000 

(งบ
เทศบาล) 

- - 2 ช่วง 
การระบายน้้าได้ดี
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1  พัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาเศรษฐกิจ 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน 
     แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

10 

โครงการปรับปรุง
อาคารศาลา
ประชาคม ม. 5 
 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ 

เพื่อให้มีสถานท่ี
ประกอบกิจกรรมของ
หมู่บ้านที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย 

ปรับปรุงอาคารศาลา
ประชาคม ขนาดกว้าง 
6.00 ม. ยาว 16.00
ม. 

- - - 
117,000 

(งบ
เทศบาล) 

- 1 แห่ง 

มีสถานท่ีประกอบ
กิจกรรมของ
หมู่บ้านที่มี
มาตรฐาน 

กองช่าง 

11 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า จากบ้านนาย
หล้า – บ้านนาง
อรัญญา ม. 5  
ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชนและการ
สัญจร ไป – มาในตอน
กลางคืนสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน 

ขยายเขตไฟฟ้า จาก
บ้านนายหล้า – บ้าน
นางอรัญญา ม. 5  
ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ 
จ้านวน 3 ต้น 

- - 
45,000 

(งบ
เทศบาล) 

- - 1  แห่ง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชนและการ
สัญจร ไป – มาใน
ตอนกลางคืน
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

12 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า จากบ้านนาย
ศรี – บ้านนางค้ามูล 
ม. 5  
ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชนและการ
สัญจร ไป – มาในตอน
กลางคืนสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน 

ขยายเขตไฟฟ้า จาก
บ้านนายศรี – บ้านนาง
ค้ามูล ม. 5  
ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ 
จ้านวน 4 ต้น 

- - 
40,000 

(งบ
เทศบาล) 

- - 1  แห่ง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชนและการ
สัญจร ไป – มาใน
ตอนกลางคืน
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 

  

แบบ ผ.02 



ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1  พัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาเศรษฐกิจ 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน 
     แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

13 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า จาก
ร้านอาหารหยกทิพย์
เลียบคันคลอง
ชลประทาน – 
ตลาดเจ๊จู  ม. 5  
ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชนและการ
สัญจร ไป – มาในตอน
กลางคืนสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน 

ขยายเขตไฟฟ้า จาก
ร้านอาหารหยกทิพย์
เลียบคันคลอง
ชลประทาน – ตลาดเจ๊
จู  ม. 5  
ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ 
จ้านวน 11 ต้น 

- - 
165,000 

(งบ
เทศบาล) 

- - 1  แห่ง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชนและการ
สัญจร ไป – มาใน
ตอนกลางคืน
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

14 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า ตรงข้าม ธ.
ก.ส. (ฝั่งตรงข้าม
ตลาด)  ม. 5  
ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชนและการ
สัญจร ไป – มาในตอน
กลางคืนสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน 

ขยายเขตไฟฟ้า ตรงข้าม 
ธ.ก.ส. (ฝั่งตรงข้าม
ตลาด)  ม. 5  
ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ 
จ้านวน 5 ต้น 

- - 
75,000 

(งบ
เทศบาล) 

- - 1  แห่ง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชนและการ
สัญจร ไป – มาใน
ตอนกลางคืน
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -2565) 

เทศบาลต าบลแม่ใจ  อ าเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา 
******************* 

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1  พัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาเศรษฐกิจ 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน 
     แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่เสนอโดยชุมชน ม.10 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 

1 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า จากบา้น
นายเงิน   มายะเลิศ 
– บ้านนางช่ืน  
สายน ้าเย็น  
หมู่ที่ 10  ต. แม่ใจ 

เพื่อให้การระบายน ้าได้ดี
และน ้าไม่ท่วมขัง 

กว้างเฉลี่ย 0.40 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.50 ม. ยาว  
73 ม. 

- 292,000 
(งบเทศบาล) - - - 1 แห่ง 

ระบายน ้าไดด้ีและ
น ้าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง  
ทต.แม่ใจ 

2 

โครงการเทดาด
คอนกรีต ตั งแต่บ้าน
นายสงวน    ชัยบาล  
- เขตติดต่อ ม. 2 ต.
แม่ใจ 
หมู่ที่ 10  ต. แม่ใจ 

เพื่อให้การระบายน ้าได้ดี
และน ้าไม่ท่วมขัง 

หนา 0.10 ม. ยาว 
900 ม. ปากกว้าง 
1.50 ม.ก้นกว้าง 0.80 
ม.ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. 

- - - 630,000 
(งบเทศบาล) - 1 แห่ง ระบายน ้าไดด้ีและ

น ้าไม่ท่วมขัง 
กองช่าง  
ทต.แม่ใจ 

3 

โครงการเทดาด
คอนกรีต จากบ้าน
นายประเสริฐ    ค้า
ยืน – ชลประทาน 
หมู่ที่ 10  ต. แม่ใจ 

เพื่อให้การระบายน ้าได้ดี
และน ้าไม่ท่วมขัง 

หนา 0.10 ม. ยาว 
285 ม. ปากกว้าง 
1.20 ม.ก้นกว้าง 0.80 
ม.ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. 

- - - 199,500 
(งบเทศบาล) - 1 แห่ง ระบายน ้าไดด้ีและ

น ้าไม่ท่วมขัง 
กองช่าง  
ทต.แม่ใจ 

 

แบบ ผ.02 



ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1  พัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาเศรษฐกิจ 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน 
     แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

4 

โครงการปรับปรุง
ถนน คสล. และราง
ระบายน ้า คสล. 
ซอยบ้านนายยิ ม  
ค้าบุญเรือง ม. 10 
ต.แม่ใจ 
หมู่ที่ 10  ต. แม่ใจ 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรไป – มา สะดวก
และน ้าไม่ท่วมขัง 

ถนน คสล.ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 3.50 ม. ยาว 
110 ม. รางระบายน ้า 
คสล. กว้างเฉลี่ย 0.60 
ม. ยาว 110 ม.  

- - - 350,000 
(งบเทศบาล) - 1 แห่ง 

ระบายน ้าไดด้ีและ
น ้าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 
ทต.แม่ใจ 

5 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า คสล. 
จากบ้านลุงยิ ม – 
ซอยโรงฆ่าสัตว์ ม.
10 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ 

เพื่อให้การระบายน ้าดี
ขึ นและน ้าไม่ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน ้า 
คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 
0.40 ม. ลึกเฉลีย่ 
0.50 ม. ยาว 216 ม. 

- - - 
817,000 

(งบ
เทศบาล) 

- 1 แห่ง 
การระบายน ้าดีขึ น
และน ้าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

6 

โครงการก่อสร้าง
ดาดคอนกรตี จาก
บ้านนายชนะภัย  
เขื่อนขันติ์ – เขต
บ้านต้างหนอง 
 ม.10  
ต.แม่ใจ  อ.แม่ใจ 

เพื่อให้การระบายน ้าดี
ขึ นและน ้าไม่ท่วมขัง 

ก่อสร้างดาดคอนกรีต 
คสล. ขนาดปากบน
กว้างเฉลี่ย 2.00 ม. 
กว้างท้องล่างเฉลี่ย 
0.70 ม. สูงเฉลี่ย 
0.70 ม. ยาว 264 ม. 

- - - 
453,000 

(งบ
เทศบาล) 

- 1 แห่ง 
การระบายน ้าดีขึ น
และน ้าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
  

แบบ ผ.02 



ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1  พัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาเศรษฐกิจ 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน 
     แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

7 

โครงการขุดลอกล้า
เหมืองพร้อม
ก่อสร้างดาด
คอนกรีต คสล.  
ม.10 ต.แม่ใจ   
อ.แม่ใจ 

เพื่อให้การระบายน ้าดี
ขึ นและน ้าไม่ท่วมขัง 

ขุดลอกล้าเหมืองพร้อม
ก่อสร้างดาดคอนกรีต 
คสล. ขนาดกว้างปาก
บนเฉลี่ย 2.50 -2.00 
ม. กว้างเฉลี่ย 0.80 ม. 
สูงเฉลี่ย 1.00ม. ยาว 
194 ม. 

- - - 
427,000 

(งบ
เทศบาล) 

- 1 แห่ง 
การระบายน ้าดีขึ น
และน ้าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

8 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า คสล. 
ซอย 3 บ้านาง
จรรยาลักษ์  ค้าขาว 
ม.10 ต.แม่ใจ   
อ.แม่ใจ 

เพื่อให้การระบายน ้าดี
ขึ นและน ้าไม่ท่วมขัง 

ขนาดเกว้าง 0.40 ม. 
ยาวรวม 80 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.50 ม. 

- - - 
330,000 

(งบ
เทศบาล) 

- 1 แห่ง 
การระบายน ้าดีขึ น
และน ้าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -2565) 

เทศบาลต าบลแม่ใจ  อ าเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา 
******************* 

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1  พัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาเศรษฐกิจ 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน 
     แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่เสนอโดยชุมชน ม.1 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 

1 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า คสล. 
ซอย 2 บ้านนายสุร
เกียรติ เพชรประดับ 
ถึง   บ้านนายศรีใจ 
กันจะนะ  หมู่ที่ 1  
ต. ศรีถ้อย 

เพื่อให้การระบายน ้าได้ดี
และน ้าไม่ท่วมขัง 

กว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.40 ม. ยาว 19 ม. 

- 72,000 
(งบเทศบาล) 

- - - 1 แห่ง 
ระบายน ้าไดด้ีและ
น ้าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง  
ทต.แม่ใจ 

2 

โครงการปรับปรุง
ถนนซอยหน้าบ้าน 
นายอินจันทร์   
อ่อนค้า  
หมู่ที่ 1  ต. ศรีถ้อย 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจร 
ไป – มา สะดวก 

กว้าง 3.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม.  
ยาว 30 ม. - - 72,000 

(งบเทศบาล) - - 1 แห่ง 
การเดินทางสญัจร 
ไป – มา สะดวก
มากขึ น 

กองช่าง  
ทต.แม่ใจ 

แบบ ผ.02 



ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1  พัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาเศรษฐกิจ 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน 
     แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

3 

โครงการขยายถนน 
คสล. จากบ้านนาง
ขันค้า ถึงรอยต่อ 
 ม.4 ต.ศรีถ้อย  
ม. 1 ต.ศรีถ้อย  
อ.แม่ใจ  

เพื่อให้การสัญจร ไป – 
มาสะดวกยิ่งขึ น 

ขยายถนน คสล. ขนาด
กว้าง 2.00 ม. ยาวรวม 
70 ม. หนาเฉลีย่ 0.15 
ม. 

- - 
88,000 

(งบ
เทศบาล) 

- - 1 สายทาง 
การสญัจร ไป – มา
สะดวกยิ่งขึ น 

กองช่าง 

4 

โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน า้ คสล. 
จากบ้านนายศรไีว  
กันจะนะ ถึงบ้าน
ผู้ช่วยเผด็จ ม.1  
ต.ศรีถ้อย 

เพื่อให้การระบายน ้าได้ดี
และน ้าไม่ท่วมขัง  

ขนาดกว้าง 0.30 ม. 
ยาว 95 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.40 ม.  

- - 
361,000 

(งบ
เทศบาล) 

- - 1 แห่ง 
การระบายน ้าได้ดี
และน ้าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -2565) 

เทศบาลต าบลแม่ใจ  อ าเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา 
******************* 

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1  พัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาเศรษฐกิจ 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน 
     แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่เสนอโดยชุมชน ม.2 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 

1 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. จากบ้าน
นายเติง ปงค าเฟย – 
บ้านนางยุพินพร  
ปัญสุวรรณ ์
หมู่ที่ 2  ต. ศรีถ้อย 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจร 
ไป – มา สะดวก 

กว้าง 1.50 ม.  
ยาว 45 ม. 
หนา 0.15 ม.  

- - 34,000 
(งบเทศบาล) - - 1 แห่ง 

การเดินทางสญัจร 
ไป – มา สะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง  
ทต.แม่ใจ 

2 

โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล. ทางเข้า
บ้านนางบุญปั๋น  
 ใจวงค์ 
หมู่ที่ 2  ต. ศรีถ้อย 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจร 
ไป – มา สะดวก 

กว้าง 1.50 ม.  
ยาว 15 ม. 
หนา 0.15 ม.  - - 19,000 

(งบเทศบาล) - - 1 แห่ง 
การเดินทางสญัจร 
ไป – มา สะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง  
ทต.แม่ใจ 

แบบ ผ.02 



ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1  พัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาเศรษฐกิจ 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน 
     แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

3 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ า คสล. 
จากท้ายซอย 4 ถึง 
สวนนายสภุาพ  ปง
ค าเฟย  
 ม.2  ต.ศรีถ้อย  
 อ.แม่ใจ  
 

เพื่อเป็นการแก้ไขปญัหา
น้ าท่วมขัง 

ท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาด 0.80 ม.  พร้อม 
บ่อพัก คสล. 15 บ่อ 
ยาวรวม 154 ม. 

- 
591,000 
(งบเทศบาล) 

- - - 1  แห่ง 
สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขังได ้

กองช่าง  
 

4 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าจากบ้านนาง
บุญปั๋น – บ้านนาย
เจริญ  
 ใจสุข ม.2  
ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชนและการ
สัญจร ไป – มาในตอน
กลางคืนสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน 

ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้าน
นางบุญปั๋น – บ้านนาย
เจริญ  ใจสุข ม.2 ต.ศรี
ถ้อย อ.แม่ใจ จ านวน 6 
ต้น 

- - 
90,000 

(งบ
เทศบาล) 

- - 1  แห่ง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชนและการ
สัญจร ไป – มาใน
ตอนกลางคืน
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

5 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าจากบ้านนาย
เติง – บ้านนาย
สงวน  
ม.2 ต.ศรีถ้อย  
อ.แม่ใจ 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชนและการ
สัญจร ไป – มาในตอน
กลางคืนสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน 

ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้าน
นายเติง – บ้านนาย
สงวน  ม.2 ต.ศรีถ้อย 
อ.แม่ใจ จ านวน 3 ต้น - - 

45,000 
(งบ

เทศบาล) 
- - 1  แห่ง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชนและการ
สัญจร ไป – มาใน
ตอนกลางคืน
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 
  

แบบ ผ.02 



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1  พัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาเศรษฐกิจ 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน 
     แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

6 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าจากบ้านนาย
ทองค า  วรรณจักร  
ม.2 ต.ศรีถ้อย  
อ.แม่ใจ 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชนและการ
สัญจร ไป – มาในตอน
กลางคืนสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน 

ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้าน
นายทองค า  วรรณจักร  
ม.2 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ
จ านวน 2 ต้น - - 

30,000 
(งบ

เทศบาล) 
- - 1  แห่ง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชนและการ
สัญจร ไป – มาใน
ตอนกลางคืน
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

7 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง จากบ้าน
นายเจรญิ  ใจสุ –  
ม.3 ต.ศรีถ้อย  ม.2 
ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ 

เพื่อให้การสัญจร ไป – 
มาสะดวกยิ่งขึ้น 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 
ขนาดกว้าง 2.50 ม. 
ยาวรวม 530 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. 

- - 
50,000 

(งบ
เทศบาล) 

- - 1 สายทาง 
การสญัจร ไป – มา
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

8 

โครงการลงหินคลุก 
จากบ้านนางบุญปั๋น 
– บ้านหมวดภาพ 
 ม.2  
ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ 

เพื่อให้การสัญจร ไป – 
มาสะดวกยิ่งขึ้น 

ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 
2.60 ม. ยาวรวม 45 
ม. หนาเฉลีย่ 0.10 ม. - - 

13,000 
(งบ

เทศบาล) 
- - 1 สายทาง 

การสญัจร ไป – มา
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 
  

แบบ ผ.02 



ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1  พัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาเศรษฐกิจ 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน 
     แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

9 

โครงการขุดลอกล า
เหมือง ตั้งแต่ ม.7,
ม.2,ม.3 ต.ศรีถ้อย 

เพื่อให้การระบายน้ าดี
ขึ้นและน้ าไม่ท่วมขัง 

ช่วงที่ 1 เดิมปากกว้าง
เฉลี่ย 2.00 ม. ก้นกว้าง
เฉลี่ย 1.50 ม. ลึกเฉลีย่ 
0.80 ม. ขุดใหม่
ปากกว้างเฉลี่ย 2.00 
ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 1.50 
ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. 
 
ช่วงที่ 2 เดิมปากกว้าง
เฉลี่ย 1.50 ม. ก้นกว้าง
เฉลี่ย 1.00 ม. ลึกเฉลีย่ 
0.50 ม. ขุดใหม่
ปากกว้างเฉลี่ย 1.50 
ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 1.00 
ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. 

- - 
30,000 

(งบ
เทศบาล) 

- - 1 แห่ง 
การระบายน้ าดีขึ้น
และน้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

10 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอยบ้าน
นายเจรญิ  ใจสุ ม.2  
ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ  

เพื่อให้การสัญจร ไป – 
มาสะดวกยิ่งขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 3.00 ม. 
ยาวรวม 12 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. 

- - 
22,000 

(งบ
เทศบาล) 

- - 1 สายทาง 
การสญัจร ไป – มา
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 
  

แบบ ผ.02 



ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1  พัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาเศรษฐกิจ 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน 
     แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

11 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอยเข้า
บ้านนางศรัญญา   
ใจยะเลศิ 
ม.2  
ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ 

เพื่อให้การสัญจร ไป – 
มาสะดวกยิ่งขึ้น 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.00 
ม. ยาวเฉลีย่ 18.50 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
46.60 ตร.ม. 

- - - 
24,000 

(งบ
เทศบาล) 

- 1 สายทาง 
การสญัจร ไป – มา
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

12 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอยเข้า
บ้านยายมี  ถึง บ้าน
นางสาวมินตรา 
ม.2  
ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ 

เพื่อให้การสัญจร ไป – 
มาสะดวกยิ่งขึ้น 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 
ม. ยาวเฉลีย่ 25 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
75 ตร.ม. 

- - - 
48,000 

(งบ
เทศบาล) 

- 1 สายทาง 
การสญัจร ไป – มา
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

13 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าจากท้ายซอย 
4 ถึงสวนนายสภุาพ  
ปงค าเฟย  
ม.2 ต.ศรีถ้อย  
อ.แม่ใจ 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชนและการ
สัญจร ไป – มาในตอน
กลางคืนสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน 

ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้าน
นายทองค า  วรรณจักร  
ม.2 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ
จ านวน 2 ต้น - - 

30,000 
(งบ

เทศบาล) 
- - 1  แห่ง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชนและการ
สัญจร ไป – มาใน
ตอนกลางคืน
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

14 

โครงการขยายเขต
ประปา จากท้าย
ซอย 4 ถึงสวนนาย
สุภาพ  ปงค าเฟย  
ม.2 ต.ศรีถ้อย  
อ.แม่ใจ 

เพื่อให้มีน้ าใช้อุปโภค
และบรโิภคอยา่ง
เพียงพอ 

ขยายเขตประปา จาก
ท้ายซอย 4 ถึงสวนนาย
สุภาพ  ปงค าเฟย 
ระยะทาง 45 ม.  
ม.2 ต.ศรีถ้อย  
อ.แม่ใจ 

- - 
18,000 

(งบ
เทศบาล) 

- - 1  แห่ง 
ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภคและบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1  พัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาเศรษฐกิจ 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน 
     แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

15 

โครงการขยายเขต
ประปา จากบ้าน
นางบุญปั๋น  ถึงบ้าน
นายเจรญิ  ใจสุข  
ม.2 ต.ศรีถ้อย  
อ.แม่ใจ 

เพื่อให้มีน้ าใช้อุปโภค
และบรโิภคอยา่ง
เพียงพอ 

ขยายเขตประปา จาก
บ้านนางบุญปั๋น  ถึง
บ้านนายเจรญิ  ใจสุข  
ม.2 ต.ศรีถ้อย  
อ.แม่ใจ ระยะทาง  
188 ม. 

- - 
75,200 

(งบ
เทศบาล) 

- - 1  แห่ง 
ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภคและบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

16 

โครงการขยายเขต
ประปา จากบ้าน
นางเติง  ถึงบ้านนาย
สงวน  
ม.2 ต.ศรีถ้อย  
อ.แม่ใจ 

เพื่อให้มีน้ าใช้อุปโภค
และบรโิภคอยา่ง
เพียงพอ 

ขยายเขตประปา จาก
บ้านนางเติง  ถึงบ้าน
นายสงวน  
ระยะทาง 46 ม. 

- - 
18,400 

(งบ
เทศบาล) 

- - 1  แห่ง 
ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภคและบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -2565) 

เทศบาลต าบลแม่ใจ  อ าเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา 
******************* 

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1  พัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาเศรษฐกิจ 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน 
     แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่เสนอโดยชุมชน ม.3 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 

1 

โครงการวางท่อ
ระบายน ้า จากบา้น
นางฟอง – ที่อ่าน
หนังสือพิมพ์ประจ้า
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3  ต. ศรีถ้อย 

เพื่อให้การระบายน ้าได้ดี
และน ้าไม่ท่วมขัง 

วางท่อขนาด 1.00 ม. 
พร้อมบ่อพัก 20 บ่อ 
ยาว 200 ม. 

- 800,000 
(งบเทศบาล) - - - 1 แห่ง ระบายน ้าไดด้ีและ

น ้าไม่ท่วมขัง 
กองช่าง  
ทต.แม่ใจ 

2 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า จากบา้น
นายลูน     ใจศรีธิ  - 
บ้านนายบุญมี   
ใจศรีธ ิ
หมู่ที่ 3 ต. ศรีถ้อย 

เพื่อให้การระบายน ้าได้ดี
และน ้าไม่ท่วมขัง 

กว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.50 ม. ยาว 105 ม. 

- 420,000 
(งบเทศบาล) - - - 1 แห่ง ระบายน ้าไดด้ีและ

น ้าไม่ท่วมขัง 
กองช่าง  
ทต.แม่ใจ 

3 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. ซอยบา้น
นายสมบรูณ์ – 
ชลประทาน 
หมู่ที่ 3 ต. ศรีถ้อย 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจร 
ไป – มา สะดวก 

กว้าง 2.50 ม.  
ยาว 75 ม. 
หนา 0.15 ม.  - - - 94,000 

(งบเทศบาล) - 1 เส้นทาง 
การเดินทางสญัจร 
ไป – มา สะดวก
มากขึ น 

กองช่าง  
ทต.แม่ใจ 

แบบ ผ.02 



ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1  พัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาเศรษฐกิจ 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน 
     แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

4 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอยบ้าน
หนานดอน   
หล้าปิมปา  ม.3  
 ต.ศรีถ้อย  อ.แม่ใจ 

เพื่อให้การสัญจร ไป – 
มาสะดวกยิ่งขึ น 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 3.00 ม. ยาวรวม 
36 ม. หนาเฉลีย่ 0.15 ม. 
หรือมีพื นที่รวมไม่น้อยกวา่  
108 ตร.ม. 

- 
66,000 

(งบเทศบาล) 
- - - 1 สายทาง 

การสญัจร ไป – มา
สะดวกยิ่งขึ น 

กองช่าง 

5 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอยบ้าน
นายประหยัด  
 เดชมนต์ ม.3  
 ต.ศรีถ้อย  อ.แม่ใจ 

เพื่อให้การสัญจร ไป – 
มาสะดวกยิ่งขึ น 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 3.50 ม. ยาวรวม 
43 ม. หนาเฉลีย่ 0.15 ม. 
หรือมีพื นที่รวมไม่น้อยกวา่  
150.50 ตร.ม. 

- 
62,000 

(งบเทศบาล) 
- - - 1 สายทาง 

การสญัจร ไป – มา
สะดวกยิ่งขึ น 

กองช่าง 

6 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอยบ้าน
นายประยุทธ  
ปอนปั๋น ม.3  
 ต.ศรีถ้อย  อ.แม่ใจ 

เพื่อให้การสัญจร ไป – 
มาสะดวกยิ่งขึ น 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 3.50 ม. 
ยาวรวม 24 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. หรือมี
พื นที่รวมไม่น้อยกว่า  
84 ตร.ม. 

- 
51,000 

(งบเทศบาล) 
- - - 1 สายทาง 

การสญัจร ไป – มา
สะดวกยิ่งขึ น 

กองช่าง 

7 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าซอย 22 
ม.3 ต.ศรีถ้อย  
อ.แม่ใจ 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชนและการ
สัญจร ไป – มาในตอน
กลางคืนสะดวกมาก
ยิ่งขึ น 

ขยายเขตไฟฟ้าซอย 22 
ม.3 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ
จ้านวน 30 ต้น 

- - 
450,000 

(งบ
เทศบาล) 

 - 1  แห่ง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชนและการ
สัญจร ไป – มาใน
ตอนกลางคืน
สะดวกมากยิ่งขึ น 

กองช่าง 

 
  

แบบ ผ.02 



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1  พัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาเศรษฐกิจ 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน 
     แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

8 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าซอยบ้านนาย
รัตน์  โยธาวุธ 
ม.3 ต.ศรีถ้อย 
 อ.แม่ใจ 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชนและการ
สัญจร ไป – มาในตอน
กลางคืนสะดวกมาก
ยิ่งขึ น 

ขยายเขตไฟฟ้าซอยบ้าน
นายรัตน์  โยธาวุธ 
ม.3 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ 
จ้านวน 4 ต้น - 

60,000 
(งบเทศบาล) 

- - - 1  แห่ง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชนและการ
สัญจร ไป – มาใน
ตอนกลางคืน
สะดวกมากยิ่งขึ น 

กองช่าง 

9 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าซอยบ้านนาย
เชย  อะทะเมืองมูล 
ม.3 ต.ศรีถ้อย  
อ.แม่ใจ 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชนและการ
สัญจร ไป – มาในตอน
กลางคืนสะดวกมาก
ยิ่งขึ น 

ขยายเขตไฟฟ้าซอยบ้าน
นายเชย  อะทะเมืองมลู 
ม.3 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ
จ้านวน 2 ต้น - 

30,000 
(งบเทศบาล) 

- - - 1  แห่ง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชนและการ
สัญจร ไป – มาใน
ตอนกลางคืน
สะดวกมากยิ่งขึ น 

กองช่าง 

10 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าซอยบ้าน
หนานดอน  
 หล้าปิมปา 
ม.3 ต.ศรีถ้อย  
อ.แม่ใจ 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชนและการ
สัญจร ไป – มาในตอน
กลางคืนสะดวกมาก
ยิ่งขึ น 

ขยายเขตไฟฟ้าซอยบ้าน
หนานดอน  หล้าปิมปา 
ม.3 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ
จ้านวน 4 ต้น - 

60,000 
(งบเทศบาล) 

- - - 1  แห่ง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชนและการ
สัญจร ไป – มาใน
ตอนกลางคืน
สะดวกมากยิ่งขึ น 

กองช่าง 

 
  

แบบ ผ.02 



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1  พัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาเศรษฐกิจ 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน 
     แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

11 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง จาก
ข้างวัดโพธาราม ถึง
สะพานหนองเล็ง
ทราย 
ม.3 ต.ศรีถ้อย  
อ.แม่ใจ 

เพื่อให้การสัญจร ไป – 
มาสะดวกยิ่งขึ น 

ขนาดกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,240 ม. หนา 
0.05 ม. หรือมีพื นท่ีไม่
น้อยกว่า 13,440 ตร.
ม. 

- - - 5,851,000 
(งบเทศบาล) - 1 เส้นทาง 

การสญัจร ไป – มา 
สะดวกยิ่งขึ น 

กองช่าง 

12 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า คสล. 
จากศาลา
หนังสือพิมพ์ ถึง 
บ้านนายทองเหลี่ยม 
ม.3 ต.ศรีถ้อย  
อ.แม่ใจ 

เพื่อให้การระบายน ้าได้ดี
และน ้าไม่ท่วมขัง 

ขนาดกว้าง 0.40 ม. 
ยาว 265 ม. ลึกเฉลีย่ 
0.50 ม.  

- - - 
1,083,000 

(งบ
เทศบาล) 

- 1 แห่ง 
ท้าให้การระบายน ้า
ได้ดีและน ้าไม่ท่วม
ขัง 

กองช่าง 

13 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าจากโรงน ้า
ดื่ม ถึง บ้านนาย
สุวรรณ์  ใจกันทา 
ม.3 ต.ศรีถ้อย  
อ.แม่ใจ 

เพื่อให้การระบายน ้าได้ดี
และน ้าไม่ท่วมขัง 

ขนาดกว้าง 0.30 ม. 
ยาว 64 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.40 ม.  

- - - 
232,000 

(งบ
เทศบาล) 

- 1 แห่ง 
ท้าให้การระบายน ้า
ได้ดีและน ้าไม่ท่วม
ขัง 

กองช่าง 

 

  

แบบ ผ.02 



 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1  พัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาเศรษฐกิจ 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน 
     แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

14 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าจากปาก
ทางโรงเรียน ถึงบ้าน
นายวัน  ไชยเลิศ 
ม.3 ต.ศรีถ้อย  
อ.แม่ใจ 

เพื่อให้การระบายน ้าได้ดี
และน ้าไม่ท่วมขัง 

ขนาดกว้าง 0.50 ม. 
ยาว 281 ม. ลึกเฉลีย่ 
0.60 ม.  

- - - 
1,262,000 

(งบ
เทศบาล) 

- 1 แห่ง 
ท้าให้การระบายน ้า
ได้ดีและน ้าไม่ท่วม
ขัง 

กองช่าง 

15 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. จาก
อาคารเอนกประสงค ์
ถึง บ้านนายสมจิตร  
ไชยเลิศ  
ม.3 ต.ศรีถ้อย  
อ.แม่ใจ 

เพื่อให้การสัญจร ไป – 
มาสะดวกยิ่งขึ น 

ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 34 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อย
กว่า 136 ตร.ม. - - - 

84,000 
(งบ

เทศบาล) 
- 1 เส้นทาง 

การสญัจร ไป – มา 
สะดวกยิ่งขึ น 

กองช่าง 

16 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บ้านนาย
ศรีบาน  ไชยเลิศ ถึง
บ้านนายจันทร์  หมู
ก้อน ม.3 ต.ศรีถ้อย  
อ.แม่ใจ 

เพื่อให้การสัญจร ไป – 
มาสะดวกยิ่งขึ น 

ขนาดกว้าง 3.00 ม. 
ยาว 46 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อย
กว่า 138 ตร.ม. 

- - - 
86,000 

(งบ
เทศบาล) 

- 1 เส้นทาง 
การสญัจร ไป – มา 
สะดวกยิ่งขึ น 

กองช่าง 

 

  

แบบ ผ.02 



 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1  พัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาเศรษฐกิจ 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน 
     แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

17 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บ้านนาง
ปัทมา  พรมศรี ถึง
บ้านนางวาสนา  
 มะโนใจ   
ม.3 ต.ศรีถ้อย  
อ.แม่ใจ 

เพื่อให้การสัญจร ไป – 
มาสะดวกยิ่งขึ น 

ขนาดกว้าง 3.50 ม. 
ยาว 35 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อย
กว่า 122.50 ตร.ม. - - - 

76,000 
(งบ

เทศบาล) 
- 1 เส้นทาง 

การสญัจร ไป – มา 
สะดวกยิ่งขึ น 

กองช่าง 

18 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.บริเวณ
ซอยบ้านนายวิรตัน์ 
โยธาวุม ิ
ม.3 ต.ศรีถ้อย  
อ.แม่ใจ 

เพื่อให้การสัญจร ไป – 
มาสะดวกยิ่งขึ น 

ขนาดกว้าง 3.50 ม. 
ยาว 33 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อย
กว่า 115.50 ตร.ม. 

- - - 
72,000 

(งบ
เทศบาล) 

- 1 เส้นทาง 
การสญัจร ไป – มา 
สะดวกยิ่งขึ น 

กองช่าง 

19 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าซอยบ้านนาย
อุทัย  ใจวงค์ ถึงบ้าน
นายสวิง  หล้าปิมปา 
ม.3 ต.ศรีถ้อย  
อ.แม่ใจ 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชนและการ
สัญจร ไป – มาในตอน
กลางคืนสะดวกมาก
ยิ่งขึ น 

ขยายเขตไฟฟ้าซอยบ้าน
นายอุทัย  ใจวงค์ ถึง
บ้านนายสวิง   
หล้าปิมปา 
ม.3 ต.ศรีถ้อย  
อ.แม่ใจจ้านวน 3 ต้น 

- - 
40,000 

(งบ
เทศบาล) 

- - 1  แห่ง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชนและการ
สัญจร ไป – มาใน
ตอนกลางคืน
สะดวกมากยิ่งขึ น 

กองช่าง 

 

  

แบบ ผ.02 



 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1  พัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาเศรษฐกิจ 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน 
     แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

20 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บ้านนาย
ปรเมศ  เทพสืบ  
ม.3 ต.ศรีถ้อย  
อ.แม่ใจ 

เพื่อให้การสัญจร ไป – 
มาสะดวกยิ่งขึ น 

ขนาดกว้าง 3.00 ม. 
ยาว 63 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อย
กว่า 189 ตร.ม. 

- - 
118,000 

(งบ
เทศบาล) 

- - 1 เส้นทาง 
การสญัจร ไป – มา 
สะดวกยิ่งขึ น 

กองช่าง 

21 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.บ้านนาย
เลื่อน  มะลิวัลย์ ถึง
บ้านนายสวิง  สกุล
นา ม.3 ต.ศรีถ้อย  
อ.แม่ใจ 

เพื่อให้การสัญจร ไป – 
มาสะดวกยิ่งขึ น 

ขนาดกว้าง 3.50 ม. 
ยาว 37 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อย
กว่า 129.50 ตร.ม. 

- - 
80,000 

(งบ
เทศบาล) 

- - 1 เส้นทาง 
การสญัจร ไป – มา 
สะดวกยิ่งขึ น 

กองช่าง 

22 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.บ้านนาย
จันทร์  ใจวงค์ ถึง
บ้านนายทองเหลี่ยม  
มูลละอังนา ม.3 ต.
ศรีถ้อย  
อ.แม่ใจ 

เพื่อให้การสัญจร ไป – 
มาสะดวกยิ่งขึ น 

ขนาดกว้าง 3.00 ม. 
ยาว 29 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อย
กว่า 87 ตร.ม. - - - 

54,000 
(งบ

เทศบาล) 
- 1 เส้นทาง 

การสญัจร ไป – มา 
สะดวกยิ่งขึ น 

กองช่าง 

23 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าซอยบ้านนาย
ศรีบาน  ไชยเลิศ ถึง
บ้านนายจันทร์ หมู
ก้อน ม.3 ต.ศรีถ้อย  
อ.แม่ใจ 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชนและการ
สัญจร ไป – มาในตอน
กลางคืนสะดวกมาก
ยิ่งขึ น 

ขยายเขตไฟฟ้าซอยบ้าน
ซอยบ้านนายศรีบาน  ไชย
เลิศ ถึงบ้านนายจันทร์ หมู
ก้อน ม.3 ต.ศรีถ้อย  
อ.แม่ใจอ.แม่ใจ  จ้านวน 2
ต้น 

- - 
30,000 

(งบ
เทศบาล) 

- - 1  แห่ง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนและการ
สัญจร ไป – มาในตอน
กลางคืนสะดวกมาก
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1  พัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาเศรษฐกิจ 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน 
     แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

20 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าซอยบ้านนาง
ปัทมา  พรมศรี ถึง
บ้านนางวาสนา  
 มะโนใจ ม.3  
ต.ศรีถ้อย  
อ.แม่ใจ 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชนและการ
สัญจร ไป – มาในตอน
กลางคืนสะดวกมาก
ยิ่งขึ น 

ขยายเขตไฟฟ้าซอยบ้าน
นางปัทมา  พรมศรี ถึง
บ้านนางวาสนา  
 มะโนใจ ม.3  
ต.ศรีถ้อย  
อ.แม่ใจ จ้านวน 3 ต้น 

- - 
45,000 

(งบ
เทศบาล) 

- - 1  แห่ง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชนและการ
สัญจร ไป – มาใน
ตอนกลางคืน
สะดวกมากยิ่งขึ น 

กองช่าง 

21 

โครงการขยายเขต
ประปา ซอยบ้าน
นางรัตน์  โยธาวุฒิ 
ม.3 ต.ศรีถ้อย  
อ.แม่ใจ 

เพื่อให้มีน ้าใช้อุปโภค
และบรโิภคอยา่ง
เพียงพอ 

ขยายเขตประปาซอย
บ้านนางรัตน์  โยธาวุฒิ 
ม.3 ต.ศรีถ้อย  
อ.แม่ใจ ระยะทาง 33 
ม. 

- - 
13,200 

(งบ
เทศบาล) 

- - 1  แห่ง 
ประชาชนมีน ้าใช้
อุปโภคและบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

22 

โครงการขยายเขต
ประปา จากบ้าน
นายศรีบาน  ไขย
เลิศ ถึง บ้านนาง
จันทร์  หมูก้อน 
ม.3 ต.ศรีถ้อย  
อ.แม่ใจ 

เพื่อให้มีน ้าใช้อุปโภค
และบรโิภคอยา่ง
เพียงพอ 

ขยายเขตประปาจาก
บ้านนายศรีบาน  ไขย
เลิศ ถึง บ้านนางจันทร์  
หมูก้อน 
ม.3 ต.ศรีถ้อย  
อ.แม่ใจ ระยะทาง 24 
ม. 

- - 
9,600 

(งบ
เทศบาล) 

- - 1  แห่ง 
ประชาชนมีน ้าใช้
อุปโภคและบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

23 

โครงการขยายเขต
ประปา จากบ้านนาง
ปัทมา  นามศรี ถึงบ้าน
นางวาสนา มะโนใจ 
ม.3 ต.ศรีถ้อย  
อ.แม่ใจ 

เพื่อให้มีน ้าใช้อุปโภค
และบรโิภคอยา่ง
เพียงพอ 

ขยายเขตประปา จากบ้าน
นางปัทมา  นามศรี ถึงบ้าน
นางวาสนา มะโนใจ 
ม.3 ต.ศรีถ้อย  
อ.แม่ใจ ระยะทาง 31 ม. 

- - 
12,400 

(งบ
เทศบาล) 

- - 1  แห่ง 
ประชาชนมีน ้าใช้
อุปโภคและบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -2565) 

เทศบาลต าบลแม่ใจ  อ าเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา 
******************* 

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1  พัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาเศรษฐกิจ 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน 
     แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่เสนอโดยชุมชน ม.4 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 

1 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า ข้างบ้าน
นายสิงห์ทอง  
ตุลาชม 
หมู่ที่ 4 ต. ศรีถ้อย 

เพื่อให้การระบายน ้าได้ดี
และน ้าไม่ท่วมขัง 

กว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.50 ม. ยาว 75 ม. 

- 300,000 
(งบเทศบาล) - - - 1 แห่ง 

ระบายน ้าไดด้ีและ
น ้าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง  
ทต.แม่ใจ 

2 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. พร้อม
รางระบายน า้สอง
ข้างถนน ซอยบ้าน
นางธนพร  กิจเครือ 
หมู่ที่ 4 ต. ศรีถ้อย 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจร 
ไป – มา สะดวก 

ถนนกว้าง 2.50 ม.ยาว 
114 ม. หนา 0.15 ม. 
รางกว้าง 0.40 ม. ยาว 
228 ม. 
 ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. 

- - - 1,050,000 
(งบเทศบาล) - 1 เส้น 

การเดินทางสญัจร 
ไป – มา สะดวก
มากขึ น 

กองช่าง  
ทต.แม่ใจ 

3 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอยบ้าน
นางแก้วลูน   
ใจมิภักดิ ์
หมู่ที่ 4 ต. ศรีถ้อย 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจร 
ไป – มา สะดวก 

กว้าง 3.00 ม. ยาว  
30 ม. 
หนา 0.15 ม.  - - - 45,000 

(งบเทศบาล) - 1 เส้น 
การเดินทางสญัจร 
ไป – มา สะดวก
มากขึ น 

กองช่าง  
ทต.แม่ใจ 

แบบ ผ.02 



ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1  พัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาเศรษฐกิจ 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน 
     แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

4 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอยบ้าน
ครูพรเทพ  ม.4  
 ต.ศรีถ้อย  อ.แม่ใจ 

เพื่อให้การสัญจร ไป – 
มาสะดวกยิ่งขึ น 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 3.00 ม. 
ยาวรวม 58 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. หรือมี
พื นที่รวมไม่น้อยกว่า  
174 ตร.ม. 

- - 
107,000 

(งบ
เทศบาล) 

- - 1 สายทาง 
การสญัจร ไป – มา
สะดวกยิ่งขึ น 

กองช่าง 

5 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าซอยบ้านนาย
เฉลิมพงษ์  
ม.4 ต.ศรีถ้อย  
อ.แม่ใจ 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชนและการ
สัญจร ไป – มาในตอน
กลางคืนสะดวกมาก
ยิ่งขึ น 

ขยายเขตไฟฟ้าซอยบ้าน
นายเฉลมิพงษ์  
ม.4 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ
จ้านวน 3 ต้น - - 

45,000 
(งบ

เทศบาล) 
 

 
 
- 
 1  แห่ง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชนและการ
สัญจร ไป – มาใน
ตอนกลางคืน
สะดวกมากยิ่งขึ น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -2565) 

เทศบาลต าบลแม่ใจ  อ าเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา 
******************* 

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1  พัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาเศรษฐกิจ 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน 
     แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่เสนอโดยชุมชน ม.7 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 

1 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า คสล. 
จากข้างบ้านนาย
สว่าง   
ใจมิภักดิ์ – ล้า
เหมือง 
หมู่ที่ ๗  ต.ศรีถ้อย 

เพื่อให้การระบายน ้าได้ดี
และน ้าไม่ท่วมขัง 

กว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.50 ม. ยาว 50 ม. 

- 200,000 
(งบเทศบาล) - - - 1 แห่ง 

ระบายน ้าไดด้ีและ
น ้าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง  
ทต.แม่ใจ 

2 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. จาก
ร้านอาหารริมชล – 
บ้าน นางจันทร์ฟอง  
ค้าบุญเรือง  
หมู่ที่ ๗  ต.ศรีถ้อย 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจร 
ไป – มา สะดวก 

กว้าง  4.00  ม.  ยาว 
500  ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - - 1,100,000 
(งบเทศบาล) - 1 เส้น 

การเดินทางสญัจร 
ไป – มา สะดวก
มากขึ น 

กองช่าง  
ทต.แม่ใจ 

3 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า คสล. 
จากบ้านนางนงค์
ลักษ์ ติณราช – 
คลองชลประทาน 
หมู่ที่ ๗  ต.ศรีถ้อย 

เพื่อให้การระบายน ้าได้ดี
และน ้าไม่ท่วมขัง 

กว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.50 ม. ยาว 97 ม. 

- - - 390,000 
(งบเทศบาล) - 1 แห่ง 

ระบายน ้าไดด้ีและ
น ้าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง  
ทต.แม่ใจ 

แบบ ผ.02 



ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1  พัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาเศรษฐกิจ 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน 
     แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

4 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า คสล. 
ซอย 1 บ้านนางนารี 
ม.7 
ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ 

เพื่อให้การระบายน ้าได้ดี
และน ้าไม่ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระเบายน า้ 
คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 
0.30 ม. ลึกเฉลีย่ 
0.30 ม. ยาวรวม 54 
ม. 

- - 
179,000 

(งบ
เทศบาล) 

- - 1  แห่ง 
การระบายน ้าได้ดี
และน ้าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

5 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า คสล. 
จากบ้านนางวิลาใจ 
ถึงล้าเหมือง ม.7 
ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ 

เพื่อให้การระบายน ้าได้ดี
และน ้าไม่ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระเบายน า้ 
คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 
0.40 ม. ลึกเฉลีย่ 
0.50 ม. ยาวรวม 75 
ม. 

- - 
307,000 

(งบ
เทศบาล) 

- 

 
 
- 1  แห่ง 

การระบายน ้าได้ดี
และน ้าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

6 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าซอยบ้านนาง
ลัดดา ม.7  
ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชนและการ
สัญจร ไป – มาในตอน
กลางคืนสะดวกมาก
ยิ่งขึ น 

ขยายเขตไฟฟ้าซอยบ้าน
นางลัดดา ม.7 ต.ศรี
ถ้อย อ.แม่ใจ  จ้านวน 
3 ต้น - - 

45,000 
(งบ

เทศบาล) 
- 

 
 
- 

1  แห่ง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชนและการ
สัญจร ไป – มาใน
ตอนกลางคืน
สะดวกมากยิ่งขึ น 

กองช่าง 

7 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าซอยบ้าน แม ่
ก๋วน  ใจนันตา – 
บ้านครูสนิท วงค์ศรี
ดา ม.7 ต.ศรีถ้อย  
อ.แม่ใจ 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชนและการ
สัญจร ไป – มาในตอน
กลางคืนสะดวกมาก
ยิ่งขึ น 

ขยายเขตไฟฟ้าซอยบ้าน
แม่ก๋วน  ใจนันตา – 
บ้านครูสนิท วงค์ศรดีา 
ม.7 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ
จ้านวน 4 ต้น 

- - 
60,000 

(งบ
เทศบาล) 

 

 
 
- 

1  แห่ง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชนและการ
สัญจร ไป – มาใน
ตอนกลางคืน
สะดวกมากยิ่งขึ น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -2565) 

เทศบาลต าบลแม่ใจ  อ าเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา 
******************* 

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1  พัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาเศรษฐกิจ 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน 
     แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่เสนอโดยชุมชน ม.11 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 

1 

เทลานคอนกรตีหน้า
อาคารเอนกประสงค์
ของหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 11  
 ต.ศรีถ้อย 

เพื่อให้มีพื้นท่ีใช้
ประกอบกิจกรรมที่ได้
มาตรฐาน 

หนา 0.15 ม. พ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 70 ตาราง
เมตร - 35,000 

(งบเทศบาล) - - - 1 แห่ง 
มีพื้นท่ีใช้ประกอบ
กิจกรรมทีไ่ด้
มาตรฐาน 

กองช่าง  
ทต.แม่ใจ 

2 

ขุดลอกรางระบาย
น้้าภายในหมู่บ้าน ม.
11 เช่ือมต่อ ม.1 
หมู่ที่ 11   
ต.ศรีถ้อย 

เพื่อให้การระบายน้้าได้ดี
และน้้าไม่ท่วมขัง 

กว้างเฉลี่ย  ๐.4๐ ม. 
ยาว 570 ม. ลึกเฉลีย่ 
๐.5๐ ม. - - 30,000 

(งบเทศบาล) - - 1 แห่ง 
ระบายน้้าไดด้ีและ
น้้าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง  
ทต.แม่ใจ 

3 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าซอยบ้านนาง
วันดี  อภิวัฒวรกิจ  
ม.11 ต.ศรีถ้อย อ.
แม่ใจ 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชนและการ
สัญจร ไป – มาในตอน
กลางคืนสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน 

ขยายเขตไฟฟ้าซอยบ้าน
นางวันดี  อภิวัฒวรกิจ  
ม.11 ต.ศรีถ้อย 
 อ.แม่ใจ 
อ.แม่ใจ จ้านวน 1 ต้น 

- - 
15,000 

(งบ
เทศบาล) 

 - 1  แห่ง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชนและการ
สัญจร ไป – มาใน
ตอนกลางคืน
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -2565) 

เทศบาลต าบลแม่ใจ  อ าเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา 
******************* 

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1  พัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาเศรษฐกิจ 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน 
     แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

โครงการตามนโยบายของผู้บริหาร 

1 

โครงการขยายถนน 
คสล.ซอยเข้าโรงฆ่า
สัตว์ ม. 4 ต.ศรีถ้อย 
ม. 2,10 ต.แม่ใจ 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง เฉลี่ย 5.00
ม.ยาว 1,077 ม. 3,051,000 

(งบเทศบาล) - - - - 

จ านวน
ประชาชนใน

หมู่บ้านที่ได้เข้า
ใช้ประโยชน ์

ประชาชนสัญจร 
ไป –มา สะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง 
ทต.แม่ใจ 

2 
  ลงหินคลุกถนนใน
เขตเทศบาล 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

ถนนในเขตเทศบาล 
จ านวน  ๑๑ ชุมชน 

๓๐๐,๐๐๐ 
 (งบ

เทศบาล) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ

เทศบาล) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

จ านวนชุมชน
ที่ได้รับการ
ปรับปรุง 

ประชาชนสัญจร   
ไป-มาได้สะดวก 

ทต.แม่ใจ  
 

3 

ปรับปรุง ซ่อมแซม  
ถนน  ท่อระบายน้ า  
รางระบายน้ า  
สะพาน  พนังกั้นดิน  
ฝาย  ทางเท้า  
สวนสาธารณะ ขุด
ลอกล าเหมือง
สาธารณะประโยชน์ 
ในเขตเทศบาลต าบล
แม่ใจ ตลอดจน
สาธารณูปโภคต่างๆ  

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวก 
 
 
 
 
 

ถนน  ท่อระบายน้ า 
รางระบายน้ า   
สะพาน  พนังกั้นดิน  
ฝาย  ทางเท้า  
สวนสาธารณะ    ล า
เหมืองในเขตเทศบาล 
 

 
 
 

๖๕๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

 
 
 
 
 

 
 
 

๖๕๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

 
 
 
 
 

 
 
 

๖๕๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

 
 
 
 
 

 
 
 

๖๕๐,๐๐๐ 
(งบ

เทศบาล) 
 
 
 

 
 
 

๖๕๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

 
 
 
 
 

จ านวนชุมชน
ที่ได้รับการ
ปรับปรุง 

ถนน  ท่อระบายน้ า 
รางระบายน้ า 
สะพาน ผนังกั้นดิน 
ฝายทางเท้า  
สวนสาธารณะ 
สาธารณูปโภค
ต่างๆ   
ได้รับการปรับปรุง 
ซ่อมแซม 

ทต.แม่ใจ  
 

 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 



ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1  พัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาเศรษฐกิจ 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน 
     แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

4 

ติดตั้ง /ซ่อมแซม
โคมไฟฟ้าสาธารณะ 
 

เพื่อให้ประชาชน  
สัญจรไปมาในเวลา
กลางคืน   
มีความปลอดภัย 

ทุกหมู่บ้าน / ชุมชนใน
เขตเทศบาล 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

 

จ านวน
หมู่บ้านที่
ได้รับการ

แก้ไขปัญหา
เรื่องแสงสว่าง 

 
การใช้ถนนในเวลา
กลางคืนมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

 
 

ทต.แม่ใจ  
 

 

5 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง
ถนน  คสล.   ในโรง
ฆ่าสัตว์ของเทศบาล
ต าบลแม่ใจ 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

ถนน คสล.  
กว้าง ๕.๐๐ ม. 
ยาว ๒๕๐ ม.หนา 
๐.๑๕ ม. 

 
 
- 

 
 

๖๒๕,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

 
 
- 

- - 
ถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง 

 
ประชาชนสัญจร 
ไป-มาได้สะดวก 

 
ทต.แม่ใจ  

 

 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -2565) 

เทศบาลต าบลแม่ใจ  อ าเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา 
******************* 

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1  พัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาเศรษฐกิจ 
         แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๓  พัฒนาสนับสนุนและบริการจัดแหล่งท่องเที่ยว  กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
         แผนงาน  บริหารทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

1 

โครงการจดัท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์ 

1.เพื่อเป็นการ
ประชาสมัพันธ์และ
เผยแพร่ข่าวสาร 
กิจกรรม ผลการ
ด าเนินงานโครงการ
ต่าง ๆ ในรอบปีท่ีผ่าน
มาของเทศบาลต าบล
แม่ใจ  
2. เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและ
ประชาสมัพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวให้รู้จักเป็นท่ี
แพร่หลาย 

จัดท าวารสารรายงาน
กิจการประจ าป ี
จ านวน 1,000 เลม่ 

 

 75,000 
(งบเทศบาล) 

75,000 
(งบเทศบาล) 

75,000 
(งบเทศบาล) 

75,000 
(งบ

เทศบาล) 

จ านวน
นักท่องเที่ยวท่ี
เข้ามาในพ้ืนท่ี
เทศบาลต าบล

แม่ใจ 

1.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับทราบผลการ
ด าเนินงานในรอบปีท่ี
ผ่านมาของเทศบาล 
2.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ของหน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
 3.เพื่อส่งเสริมการ
ท่ อ ง เ ท่ี ย ว แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเท่ียวให้รู้จักเป็น
ท่ีแพร่หลาย 

ส านัก
ปลัด 

 
  

แบบ ผ.02 



ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1  พัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาเศรษฐกิจ 

     แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๔ พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพ รวมทั้งด้านการตลาดอย่างมี     
                                    คุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล 
     แผนงาน  สังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

1 

โครงการศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ีกลุ่ม
อาชีพ/กลุ่มสตร/ี
กลุ่มกองทุน/กลุ่ม
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
และสนบัสนุนกลุ่มอาชีพ 
กลุ่มสตร/ีกลุม่กองทุน/
กลุ่มผูสู้งอายุ ให้มีความ
มั่นคง 

กลุ่มอาชีพ/กลุม่สตร/ี
กลุ่มกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน กลุ่มผู้สูงอาย ุ

 100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

100,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวน
ประชาชนท่ีมี
มีความสนใจ

เข้าร่วม
โครงการ 

กลุ่มฯ มีความรู้และ
มีความมั่นคง 
ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 
  

แบบ ผ.02 



 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพะเยา  ที่  2 พัฒนาสังคมการศึกษาและวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์  พัฒนาสังคม  การศึกษาและวัฒนธรรม 
    แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๑ การพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม  เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

แผนงาน  สังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

1 

โครงการสิ่งประดิษฐ์
จากเศษผ้า 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่
กลุ่มสตรีในเขตเทศบาล
ต าบลแม่ใจ 

กลุ่มสตรีในเขตเทศบาล
ต าบลแม่ใจ 

- - 15,000 
(งบเทศบาล) 

15,000 
(งบเทศบาล) 

15,000 
(งบ

เทศบาล) 

จ านวนสตรีที่มี
ความสนใจเข้า
ร่วมโครงการ 

สร้างอาชีพและ
รายได้ให้กับกลุม่
สตรีในเขตเทศบาล
ต าบลแม่ใจ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

2 

โครงการท าขนม
หวาน  อาหารว่าง 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่
กลุ่มสตรีในเขตเทศบาล
ต าบลแม่ใจ 

กลุ่มสตรีในเขตเทศบาล
ต าบลแม่ใจ 

- - 15,000 
(งบเทศบาล) 

15,000 
(งบเทศบาล) 

15,000 
(งบ

เทศบาล) 

จ านวนสตรีที่มี
ความสนใจเข้า
ร่วมโครงการ 

สร้างอาชีพและ
รายได้ให้กับกลุม่
สตรีในเขตเทศบาล
ต าบลแม่ใจ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

3 

โครงการประดิษฐ์
ดอกไม้จันทน ์

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่
กลุ่มผูสู้งอายุในเขต
เทศบาลต าบลแม่ใจ 

กลุ่มผูสู้งอายุในเขต
เทศบาลต าบลแม่ใจ 

- - 15,000 
(งบเทศบาล) 

- - จ านวน
ผู้สูงอายุท่ีมี
ความสนใจเข้า
ร่วมโครงการ 

สร้างอาชีพและ
รายได้ให้กับกลุม่
ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบลแม่ใจ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

4 

โครงการประดิษฐ์
เครื่องออกก าลังกาย
ของผู้สูงอายุ 

เพื่อให้กลุ่มผูสู้งอายุใน
เขตเทศบาลต าบลแม่ใจ
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์   

กลุ่มผูสู้งอายุในเขต
เทศบาลต าบลแม่ใจ 

- - - - 15,000 
(งบ

เทศบาล) 

จ านวน
ผู้สูงอายุท่ีมี
ความสนใจเข้า
ร่วมโครงการ 

สร้างรายได้และใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์กับกลุ่ม
ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบลแม่ใจ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

5 

โครงการปลูกผัก
สวนครัวรั้วกินได ้

เพื่อให้กลุ่มเด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาล
ต าบลแม่ใจใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์   

กลุ่มเด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลต าบลแม่ใจ 

- - - 15,000 
(งบเทศบาล) 

- จ านวนเด็ก
และเยาวชนท่ี
มีความสนใจ
เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กและเยาวชนใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 

แบบ ผ.02 



 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพะเยา  ที่  2 พัฒนาสังคมการศึกษาและวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์  พัฒนาสังคม  การศึกษาและวัฒนธรรม 
    แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๑ การพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม  เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

แผนงาน  สังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

6 

โครงการส่งเสริม
อาชีพการท าบายศร ี

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่
กลุ่มผูสู้งอายุในเขต
เทศบาลต าบลแม่ใจ 

กลุ่มผูสู้งอายุในเขต
เทศบาลต าบลแม่ใจ 

- - 15,000 
(งบเทศบาล) 

- - จ านวน
ผู้สูงอายุท่ีมี
ความสนใจเข้า
ร่วมโครงการ 

สร้างอาชีพและ
รายได้ให้กับกลุม่
ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบลแม่ใจ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

7 

โครงการส่งเสริม
อาชีพการท าเหรียญ
โปรยทาน 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่
กลุ่มผูสู้งอายุในเขต
เทศบาลต าบลแม่ใจ 

กลุ่มผูสู้งอายุในเขต
เทศบาลต าบลแม่ใจ 

- - - 15,000 
(งบเทศบาล) 

- จ านวน
ผู้สูงอายุท่ีมี
ความสนใจเข้า
ร่วมโครงการ 

สร้างอาชีพและ
รายได้ให้กับกลุม่
ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบลแม่ใจ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

8 

โครงการปลูกผัก
พื้นบ้าน 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่
กลุ่มผูสู้งอายุในเขต
เทศบาลต าบลแม่ใจ 

กลุ่มผูสู้งอายุในเขต
เทศบาลต าบลแม่ใจ 

- - - 15,000 
(งบเทศบาล) 

- จ านวน
ผู้สูงอายุท่ีมี
ความสนใจเข้า
ร่วมโครงการ 

สร้างรายได้และใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์กับกลุ่ม
ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบลแม่ใจ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

9 

โครงการตุงล้านนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

มีความรู้ความสามารถ
ในการท าตุง เพื่อ
อนุรักษ์ สืบทอด และ
เผยแพรภู่มิปญัญา
ท้องถิ่น 

กลุ่มเด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลต าบลแม่ใจ 

- - 15,000 
(งบเทศบาล) 

- - จ านวนเด็ก
และเยาวชนท่ี
มีความสนใจ
เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ 
ความสามารถใน
การท าตุง 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 
  

แบบ ผ.02 



 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพะเยา  ที่  2 พัฒนาสังคมการศึกษาและวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์  พัฒนาสังคม  การศึกษาและวัฒนธรรม 
    แนวทางการพัฒนาที่ ๒.2 การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

1 

โครงการจดังาน
ประเพณีลอยกระทง 

เพื่ออนุรักษ์ ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม 

จ านวน  ๑  ครั้ง/ป ี 250,000 
(งบเทศบาล) 

250,000 
(งบเทศบาล) 

250,000 
(งบเทศบาล) 

250,000 
(งบเทศบาล) 

250,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวนชุมชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
ส่งเสริมประเพณี
ไทย 

กอง
การศึกษา 

2 

โครงการประเพณี
สืบชะตาหนองเล็ง
ทราย 

เพื่อสืบทอด
ศิลปะวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จ านวน  2  ครั้ง/ป ี 20,000 
(งบ

เทศบาล) 

20,000 
(งบเทศบาล) 

20,000 
(งบเทศบาล) 

20,000 
(งบเทศบาล) 

20,000 
(งบ

เทศบาล) 

จ านวนชุมชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
ส่งเสริมประเพณี
ไทย 

กอง
การศึกษา 

3 

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรูภู้มิปญัญา
ท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุน เด็ก/เยาวชน 
และประชาชน เกิดการ
พัฒนาทักษะและความรู้ 
มากยิ่งข้ึน 

เพื่อจัดฝึกอบรม 
เด็ก/เยาวชน/ประชาชน 
ในเขต 
เทศบาลต าบลแม่ใจ 
 

- - 30,000 
(งบเทศบาล) 

30,000 
(งบเทศบาล) 

30,000 
(งบ

เทศบาล) 

ผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรม 
จ านวน 60 
คน 

เด็ก/เยาวชนและ
ประชาชน ได้รบั
พัฒนาทักษะและ
ความรู้ มากยิ่งขึ้น 

กอง
การศึกษา
เทศบาล
ต าบล 
แม่ใจ 

4 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนด้านศาสนา/
ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีต่างๆ เช่น 
โครงการสรงน้ าพระ
ธาตุกลางทุ่ง และ 
โครงการสรงน้ าพระ
เจ้าทองทิพย์ 
 ฯลฯ 

เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริม
เกี่ยวกับศาสนา/
ขนบธรรมเนยีมและ
ประเพณีต่างๆ ใน
ท้องถิ่น 

ประเพณีละ 1 ครั้ง/ป ี - - 40,000 
(งบเทศบาล) 

40,000 
(งบเทศบาล) 

40,000 
(งบ

เทศบาล) 

จ านวนประ
ชานในเขต
เทศบาลต าบล 
แม่ใจ 

ประชาชนได้
อนุรักษ์และส่งเสริม
เกี่ยวกับศาสนา/
ขนบธรรมเนยีม
และประเพณีต่างๆ 

กอง
การศึกษา 
เทศบาล
ต าบล 
แม่ใจ 

 
  

แบบ ผ.02 



 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพะเยา  ที่  2 พัฒนาสังคมการศึกษาและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์  พัฒนาสังคม  การศึกษาและวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนาที่ ๒.3 การส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้  องค์กรชุมชนหรือภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

1 

โครงการส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกัน
และขจัดความ
รุนแรงในครอบครัว 

อบรมให้ความรู้แก่สตรี
ในเขตเทศบาลต าบล 
แม่ใจ 

กลุ่มสตรีในเขตเทศบาล
ต าบลแม่ใจ 

- - 15,000 
(งบเทศบาล) 

- - จ านวนสตรีที่มี
ความสนใจเข้า
ร่วมโครงการ 

สตรีในเขตเทศบาล
ต าบลแม่ใจมี

ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกัน

และขจัดความ
รุนแรงในครอบครัว 

 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

2 

โครงการส่งเสริม
ความรู้เรื่องสิทธิสตร ี

อบรมให้ความรู้แก่สตรี
ในเขตเทศบาลต าบล 
แม่ใจ 

กลุ่มสตรีในเขตเทศบาล
ต าบลแม่ใจ 

- - - 15,000 
(งบเทศบาล) 

- จ านวนสตรีที่มี
ความสนใจเข้า
ร่วมโครงการ 

สตรีในเขตเทศบาล
ต าบลแม่ใจมี

ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องสิทธิ

สตร ี
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

3 

โครงการส่งเสริมสุข
ภาวะสิทธิอนามยั
การเจรญิพันธ์ 

อบรมให้ความรู้แก่สตรี
ในเขตเทศบาลต าบล 
แม่ใจ 

กลุ่มสตรีในเขตเทศบาล
ต าบลแม่ใจ 

- - - - 15,000 
(งบ

เทศบาล) 

จ านวนสตรีที่มี
ความสนใจเข้า
ร่วมโครงการ 

สตรีในเขตเทศบาล
ต าบลแม่ใจมี

ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสุขภาวะ
สิทธิอนามัยการ

เจริญพันธ์ 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 
  

แบบ ผ.02 



 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพะเยา  ที่  2 พัฒนาสังคมการศึกษาและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์  พัฒนาสังคม  การศึกษาและวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนาที่ ๒.3 การส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้  องค์กรชุมชนหรือภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

4. โครงการปันยิม้สร้าง
สุข 
เป็นผู้สูงวัยอยา่งมี
คุณค่า 

อบรมให้ความรู้แก่
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ต าบลแม่ใจ 

กลุ่มผูสู้งอายุในเขต
เทศบาลต าบลแม่ใจ 

- - 15,000 
(งบเทศบาล) 

- - จ านวน
ผู้สูงอายุท่ีมี
ความสนใจเข้า
ร่วมโครงการ 

ผู้สูงอายุมี
ความรูส้ึกมีคณุค่า
ในตนเอง  สามารถ
ถ่ายทอด
ประสบการณ์แก่
บุคคลอื่นได ้
 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

5. โครงการเสรมิสร้าง
คุณค่าภมูิปัญญาผู้
สูงวัย 
-การท าตุง/ท าโคม 

อบรมให้ความรู้แก่
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ต าบลแม่ใจ 

กลุ่มผูสู้งอายุในเขต
เทศบาลต าบลแม่ใจ 

- - - 20,000 
(งบเทศบาล) 

- จ านวน
ผู้สูงอายุท่ีมี
ความสนใจเข้า
ร่วมโครงการ 

ผู้สูงอายุน าภูมิ
ปัญญาที่มีอยู่ของ
ตนน ามาประดิษฐ์
สิ่งของที่น าไปใช้
เป็นประโยชน์ได ้
 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

6. โครงการเตรยีม
ความพร้อมเข้าสู่วัย
ผู้สูงอาย ุ

อบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่จะ
เข้าสู่วัยผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบลแม่ใจ 

กลุ่มผู้ที่จะเข้าสู่วัย
สูงอายุในเขตเทศบาล
ต าบลแม่ใจ 
(อายุระหว่าง  55-59 
ปี) 

- - - - 15,000 
(งบ

เทศบาล) 

จ านวนผู้ที่มี
ความสนใจเข้า
ร่วมโครงการ 
 

ผู้ที่จะเข้าสู่วัย
สูงอายุสามารถ
ปรับตัวเองให้เข้าสู่
วัยผู้สูงอายไุด้อย่าง
มีความสุข 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

7 โครงการวัยรุ่นเสียง
ใส ใส่ใจชุมชน 

ส่งเสริมด้านการพูด อ่าน
การแสดงออกและ
เผยแพรค่วามรูสู้่ชุมชน 

กลุ่มเด็กและเยาวชนท่ี
เข้ารับการอบรมมี
ทักษะในการพูดและ
กล้าแสดงออกมาขึ้น
และมีนสิัยรักการอ่าน 

- - 15,000 
(งบเทศบาล) 

15,000 
(งบเทศบาล) 

15,000 
(งบ

เทศบาล) 

จ านวนเด็ก
และเยาวชนท่ี
มีความสนใจ
เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กและเยาวชนที
ความรู้ ทักษะด้าน
การพูด กล้า
แสดงออก สามารถ
เผยแพรค่วามรูสู้่
ชุมชนได ้

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ.02 



 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพะเยา  ที่  2 พัฒนาสังคมการศึกษาและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์  พัฒนาสังคม  การศึกษาและวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนาที่ ๒.3 การส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้  องค์กรชุมชนหรือภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

8 โครงการพัฒนา
ศักยภาพเยาวชน 
“พัฒนาความรู้ 
ทักษะชีวิต 
เสรมิสร้างภูมิคุม้กัน 
รู้เท่าทันสื่อ ในยุค
ดิจิทัล” 

พัฒนาทักษะชีวิต สร้าง
กระบวนการเรียนรู้ให้
รู้เท่าทันสื่ออินเทอรเ์น๊ต 

กลุ่มเด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลต าบลแม่ใจ 

- - - - 15,000 
(งบ

เทศบาล) 

จ านวนเด็ก
และเยาวชนท่ี
มีความสนใจ
เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กและเยาวมี
ทักษะชีวิตและ
กระบวนการเรียนรู้
ที่เท่าทันสื่ออิน
เทอร์เน๊ต 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

9 โครงการเยาวชน
เรียนรู้และอนรุักษ์
สิ่งแวดล้อม 

อบรมให้ความรู้แก่เด็ก
และเยาวชนในเขต
เทศบาลต าบลแม่ใจ 

กลุ่มเด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลต าบลแม่ใจ 

- - - 20,000 
(งบเทศบาล) 

- จ านวนเด็ก
และเยาวชนท่ี
มีความสนใจ
เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กและเยาวชนมี
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 
 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 
  

แบบ ผ.02 



 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพะเยา  ที่  2 พัฒนาสังคมการศึกษาและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์  พัฒนาสังคม  การศึกษาและวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๔   ส่งเสริมการจัดการทุกระดับการศึกษา   เพื่อพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น 
แผนงาน  การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

1 โครงการเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ท้องถิ่นแม่ใจสัมพันธ์  
 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการที่ดี ทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม  
สติปัญญา 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล  
แม่ใจ 
 
 

- 10,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

10,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

10,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

10,๐๐๐ 
(งบ

เทศบาล) 

จ านวนเด็กที่
มีพัฒนาการดี

ขึ้น 

เด็กมีพัฒนาการทีด่ี 
ทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม  
สติปัญญา 

กอง
การศึกษา 

ศพด.  
ทต.แม่ใจ 

2 โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ร่างกายให้แข็งแรงมี
ความพร้อมในการ
เรียนรู ้

นักเรียนโรงเรียนบา้น  
แม่ใจ 

- 280,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

 

280,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

 

280,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

 

280,๐๐๐ 
(งบ

เทศบาล) 
 

จ านวนเด็กท่ีมี
พัฒนาการดี
ขึ้น 

นักเรียนมี
พัฒนาการด้านการ
เรียนรู้และการ
เจริญเติบโตที่ด ี
 

กอง
การศึกษา 
ร.ร.บ้านแม่
ใจ 
 

3 โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ร่างกายให้แข็งแรงมี
ความพร้อมในการ
เรียนรู ้

นักเรียนโรงเรียนบา้น  
แม่ใจ   

- 140,500 
(งบเทศบาล) 

140,500 
(งบเทศบาล) 

140,500 
(งบเทศบาล) 

140,500 
(งบ
เทศบาล) 

จ านวนเด็กท่ีมี
พัฒนาการดี
ขึ้น 

นักเรียนและเด็ก
เล็กมีพัฒนาการที่
เหมาะสมและมี
คุณภาพ 

กอง
การศึกษา 
ร.ร.บ้านแม่
ใจ 
 

4 โครงการร่วมแข่งขัน
ทักษะวิชาการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการที่ดี ด้าน
ร่างกายอารมณ์ สังคม 
สติปัญญา 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลแม่ใจ 

- ๓,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

 

๓,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

 

๓,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

 

๓,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

 

จ านวนเด็กท่ี
ได้รับการ
พัฒนา และมี
พื้นฐานทักษะ
วิชาการ 

เด็กได้รับการ
พัฒนา และมี
พื้นฐานทักษะ
วิชาการ 

ศพด.  
ทต.แม่ใจ 

 
  

แบบ ผ.02 



 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพะเยา  ที่  2 พัฒนาสังคมการศึกษาและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์  พัฒนาสังคม  การศึกษาและวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๔   ส่งเสริมการจัดการทุกระดับการศึกษา   เพื่อพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น 
แผนงาน  การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

5 โครงการจดัซื้อ
อาหารเสริม (นม) 
 

เพื่อให้เด็กมีสุขภาพ 
แข็งแรง 
สมบูรณ ์
 

เด็กเล็กจ านวน 
๔๐ คน 

- 
 

100,000 
(งบเทศบาล) 

 

100,000 
(งบเทศบาล) 

 

100,000 
(งบเทศบาล) 

 

100,000 
(งบ

เทศบาล) 
 

จ านวนเด็กท่ีมี
พัฒนาการดี
ขึ้น 

เด็กมสีุขภาพ
แข็งแรง 
สมบูรณ ์

ศพด.  
ทต.แม่ใจ 

6 โครงการพัฒนา
ศักยภาพคร/ู 
ผู้ดูแลเด็ก 
 

เพื่อให้ครู/ผู้ดูแลเด็ก มี
ความรู้ความเข้าใจใน
การจัดการเรยีนการ
สอนให้เด็กอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลแม่ใจ 
 

- ๔๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

 

๔๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

 

๔๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ

เทศบาล) 
 

จ านวนเด็กท่ีมี
พัฒนาการที่ดี
ขึ้น 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก มี
ความรู้ความเข้าใจ
สามารถจัดการ
เรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนใหม้ี
คุณภาพ 

ศพด.  
ทต.แม่ใจ 

7 โครงการจดัอบรมให้
ความรูผู้้ปกครอง
เกี่ยวกับการเฝ้า
ระวังโรคติดต่อและ
การส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก 

เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ
โรคตดิต่อท่ีมักเกดิ
ขึ้นกับเด็ก และมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก 

ผู้ปกครองเด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลแม่ใจ 
 

- 15,000 
(งบเทศบาล) 

 

15,000 
(งบเทศบาล) 

 

15,000 
(งบเทศบาล) 

 

15,000 
(งบ

เทศบาล) 
 

ร้อยละจ านวน
ของเด็กท่ีติด
โรคระบาด
ลดลง 

ผู้ปกครองมีความรู้
เกี่ยวกับการป้องกัน
โรคระบาดที่มักเกิด
ขึ้นกับเด็ก และมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาเด็ก 

ศพด.  
ทต.แม่ใจ 

8 โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานท่ี 

๑.เพื่อให้เด็กไดเ้รียนรู้
จากประสบการณ์จริง
ด้วยตนเอง 
๒.เพื่อส่งเสรมิให้
ผู้ปกครองมสี่วนร่วมใน
กิจกรรม 

เด็กและผู้ปกครองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลแม่ใจ 

- 15,000 
(งบเทศบาล) 

 

15,000 
(งบเทศบาล) 

 

15,000 
(งบเทศบาล) 

 

15,000 
(งบ

เทศบาล) 
 

จ านวนเด็กท่ีมี
พัฒนาการดี
ขึ้น 

เด็กได้เรยีนรูส้ังคม
ที่กว้างขึ้นจาก
ประสบการณ์ของ
ตนเองร่วมกับ
ผู้ปกครอง 

ศพด.  
ทต.แม่ใจ 

แบบ ผ.02 



 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพะเยา  ที่  2 พัฒนาสังคมการศึกษาและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์  พัฒนาสังคม  การศึกษาและวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๔   ส่งเสริมการจัดการทุกระดับการศึกษา   เพื่อพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น 
แผนงาน  การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

9 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลแม่ใจ 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจ้างเหมาประกอบ
อาหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทต.แม่ใจ 
- เพื่อจ่ายเป็นค่า
สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลต าบลแม่ใจ 

- 320,000 
 (งบเทศบาล) 

320,000 
 (งบเทศบาล) 

320,000 
 (งบเทศบาล) 

320,000 
(งบ

เทศบาล) 

จ านวนเด็กมี
พัฒนาการดี

ขึ้น 

เด็กมีพัฒนาการดี
ขึ้น 

กองการ 
ศึกษา 

 

  

แบบ ผ.02 



 

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพะเยา  ที่  2 พัฒนาสังคมการศึกษาและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์  พัฒนาสังคม  การศึกษาและวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนาที่  2.5  ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาทางสังคม 
แผนงาน  การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

1 โครงการจดังานวัน
เด็กแห่งชาต ิ

เพื่อจัดกิจกรรมให้แก่
เด็กและเยาวชนในเขต

เทศบาลและพื้นท่ี
ใกล้เคียง 

จ านวน  ๑  ครั้ง/ป ี - ๕๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ

เทศบาล) 

จ านวนของ
เด็กที่เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กและเยาวชนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมได้
มีโอกาสแสดงออก
ความสามารถของ
ตนเอง 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตซอล เทศบาล
ต าบลแม่ใจ     

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน  เล่นกีฬา ออก
ก าลังกายเพื่อสุขภาพ 

เด็ก เยาวชน ในเขต
เทศบาลต าบลแม่ใจ 

- 3๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

3๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

3๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

3๐,๐๐๐ 
(งบ

เทศบาล) 

จ านวนทีมท่ี
เข้าร่วม
โครงการ 

มีสุขภาพร่างกาย 
พลานามัยที่
สมบูรณ์ แข็งแรง 
 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการแข่งขันกีฬา
กีฬาเปตองเทศบาล
ต าบลแม่ใจ 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างประชาชน 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลแม่ใจ 

- ๔๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ

เทศบาล) 

จ านวนทีมท่ี
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความสัมพันธ์ที่ดี  
ต่อกัน 
 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นแม่ใจสัมพันธ์ 

เพื่อสร้างสมัพันธไมตรี
อันดีต่อกันระหว่าง
ท้องถิ่นด้วยกัน 

จ านวน  ๑  ครั้ง/ป ี - 30,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

30,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

30,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

30,๐๐๐ 
(งบ

เทศบาล) 

จ านวนของ
ท้องถิ่นที่เข้า
ร่วมโครงการ 
 

ท้องถิ่นมีความ
สัมพันธไมตรีทีด่ ี

กอง
การศึกษา 

5 โครงการกีฬาพัฒนา
คน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก/
เยาวชน ได้ออกก าลัง
กาย และ มีทักษะใน
การเล่นกีฬา 

อุดหนุนให้กับโรงเรียน
บ้านแม่ใจ  
(แม่ใจเพาะวิทยาการ) 

- 10,000 
(งบเทศบาล) 

 

10,000 
(งบเทศบาล) 

10,000 
(งบเทศบาล) 

10,000 
(งบ

เทศบาล) 

เด็ก/เยาวชน
ในเขตเทศบาล
ต าบลแม่ใจ 

เด็ก/เยาวชน ได้
ออกก าลังกาย และ 
มีทักษะในการเล่น
กีฬา 

-กอง
การศึกษา 
-โรงเรียน
บ้านแม่ใจ 
 

 

แบบ ผ.02 



ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพะเยา  ที่  2 พัฒนาสังคมการศึกษาและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์  พัฒนาสังคม  การศึกษาและวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนาที่  2.5  ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาทางสังคม 
แผนงาน  การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

6 โครงการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

1.เพื่อให้ครูทราบข้อมูล
เกี่ยวกับเด็ก 
ขณะอยู่บ้าน 
2.เพื่อให้ผู้ปกครอง
รับทราบข้อมลูเด็ก 
เป็นรายบุคคลและ 
เป็นการสร้าง 
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บ้านกับศูนย์เด็ก 

บ้านเด็กเล็ก 
จ านวน 45 หลัง 

- - ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวน
นักเรียน 45 

คน 

1.ครูและผู้ปกครอง
แลกเปลีย่นความรู้
เกี่ยวกับพฤติกรรม
เด็กเพื่อเป็นแนว
ทางการพัฒนา 
เด็กและสร้าง 
ความสัมพันธ์ที่ดรีะ
ห่างบ้านและศูนย์
เด็ก 

-กอง
การศึกษา 
-(ศพด) 
เทศบาล
ต าบล 
แม่ใจ 

 

 

  

แบบ ผ.02 



ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที่ 2  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพะเยา  ที่  2 พัฒนาสังคมการศึกษาและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์  พัฒนาสังคม  การศึกษาและวัฒนธรรม 
        แนวทางการพัฒนาที่  2.6  การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านการสาธารณสุข 
        แผนงาน  สาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

1 จ้างเหมาเอกชน
ก าจัดขยะมลูฝอยใน
เขตเทศบาล 

เพื่อก าจัดขยะมลูฝอยใน
เขตเทศบาลและบ่อขยะ
ของเทศบาล 

ขยะมูลฝอยได้รับการ
ก าจัด จ านวน 12 
เดือน เดือนละ 3 เที่ยว 
เที่ยวละ 51,000 บาท 

- 2,700,000 
(งบเทศบาล) 
(เนื่องจากต้อง
ก าจัดขยะมูล

ฝอยตกค้างในปี 
2561 จ านวน 

480 ตัน 

1,836,000 
(งบเทศบาล) 

1,836,000 
(งบเทศบาล) 

1,836,000 
(งบเทศบาล) 

ร้อยละของ
ปริมาณขยะที่

ก าจัดได ้

ขยะในเขตเทศบาล
แม่ใจไดร้ับการ
ก าจัดขยะมลูฝอย 

กอง
สาธารณสุข  

2 รณรงค์สร้างความ
ตระหนักในการคัด
แยกขยะมลูฝอย 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ตระหนักในการคัดแยก
ขยะมูลฝอย 

ปริมาณขยะในเขต
เทศบาลลดลง 

- 50,000 
(งบเทศบาล) 

50,000 
(งบเทศบาล) 

50,000 
(งบเทศบาล) 

50,000 
(งบ

เทศบาล) 

จ านวนขยะที่
มีปริมาณ

ลดลง 

ปริมาณขยะในเขต
เทศบาลลดลง 

กอง
สาธารณสุข  

3 การอุดหนุนการ
พัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชนในเขต
เทศบาล 

เพื่อใช้จ่ายในการแก้ไข
ปัญหาด้านสุขภาพ 

11  หมู่บา้นในเขต
เทศบาล  

- 82,500 
(งบเทศบาล) 

82,500 
(งบเทศบาล) 

82,500 
(งบเทศบาล) 

82,500 
(งบ

เทศบาล) 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมี
สุขภาพดีขึ้น 

ประชาชนมีสุขภาพ
ที่ดีขึ้น  

กอง
สาธารณสุข  

4 โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภยัจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อเป็นการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

11  หมู่บา้น ในเขต
เทศบาล 

- 35,000 
(งบเทศบาล) 

35,000 
(งบเทศบาล) 

35,000 
(งบเทศบาล) 

35,000 
(งบ

เทศบาล) 

ร้อยละของ
โรคพิษสุนัขบ้า

ลดลง 

สามารถป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าได ้

กอง
สาธารณ
สุข  

5 โครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนน า
ด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้แกนน าด้าน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมไดร้ับความรู้
เพิ่มเตมิ 

แกนน าด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมไดร้ับ
ความรู้เพิ่มเติม 

- 50,000 
(งบเทศบาล) 

50,000 
(งบเทศบาล) 

50,000 
(งบเทศบาล) 

50,000 
(งบ

เทศบาล) 

ร้อยละของ
แกนน าท่ีได้รับ

ความรู้
เพิ่มเตมิ 

แกนน าด้าน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมไดร้ับ
ความรู้เพิ่มเติม 

กอง
สาธารณสุข  

6 ก่อสร้างระบบก าจัด
ขยะมูลฝอยเทศบาล
ต าบลแม่ใจ 

เพื่อก าจัดขยะมลูฝอย
เขตเทศบาลต าบลแม่ใจ 

ระบบก าจดัขยะมลูฝอย 
จ านวน 1 แห่ง 
 

- - 500,000 
(งบเทศบาล) 

- - ร้อยละของ
ปริมาณขยะ

ลดลง 

เทศบาลต าบลแม่ใจ
มีสถานท่ีก าจัดขยะ
มูลฝอย 

กองช่าง  

แบบ ผ.02 



ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที่ 2  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพะเยา  ที่  2 พัฒนาสังคมการศึกษาและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์  พัฒนาสังคม  การศึกษาและวัฒนธรรม 
        แนวทางการพัฒนาที่  2.6  การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านการสาธารณสุข 
        แผนงาน  สาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

7 โครงการจดัการน้ า
เสียในสถาน
ประกอบการและ
ครัวเรือน 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ าเสียในสถาน
ประกอบการและ
ครัวเรือน 

สถานประกอบการและ
ครัวเรือน ในเขต
เทศบาลต าบลแม่ใจ 

- 20,000 
(งบเทศบาล) 

20,000 
(งบเทศบาล) 

20,000 
(งบเทศบาล) 

20,000 
(งบ

เทศบาล) 

จ านวน
ครัวเรือนและ

สถาน
ประกอบการที่

ได้รับการ
แก้ไข 

ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ าเสียใน
สถานประกอบการ
และครัวเรือน 

กอง
สาธารณสุข  

8 โครงการจดัซื้อ
เครื่องคัดแยกขยะ
หรือเครื่องย่อยขยะ
หรือเครื่องบดอดั
ขยะ 
(ระบบสายพาน) 

เพื่อก าจัดขยะมลูฝอย
เขตเทศบาลต าบลแม่ใจ 

เครื่องคัดแยกขยะหรือ
เครื่องย่อยขยะหรือ
เครื่องบดอัดขยะ 

- - 500,000 
(งบเทศบาล) 

- - ร้อยละของ
ขยะที่มี

ปริมาณลดลง 

สามารถก าจัดขยะ
ในเขตเทศบาลได ้

กอง
สาธารณสุข  

9 โครงการสมทบ
เงินกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

เพื่อส่งเสริมและแก้ไข
ปัญหาด้านการ
สาธารณสุข 

สมทบเงินกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
จ านวน 1 ครั้ง 

- 200,000 
(งบเทศบาล) 

200,000 
(งบเทศบาล) 

200,000 
(งบเทศบาล) 

200,000 
(งบ

เทศบาล) 

ร้อยละของ
ปัญหาด้าน

สาธารณสุขดี
ขึ้น 

สามารถแก้ไข
ปัญหาด้านการ
สาธารณสุข 

กอง
สาธารณสุข  

10 โครงการปรับปรุง
และก่อสร้างที่พัก
ขยะมูลฝอย 

เพื่อใช้เป็นที่พักขยะ
ระหว่างรอการก าจัด 

ปรับปรุงและก่อสรา้งที่
พักขยะมูลฝอย บริเวณ
โรงฆ่าสัตย ์

- - 200,000 
(งบเทศบาล) 

- - ร้อยละของ
ขยะที่มี

ปริมาณลดลง 

สามารถลดปญัหา
ขยะในเทศบาลได ้

กองช่าง 

 
  

แบบ ผ.02 



ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที่ 2  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพะเยา  ที่  2 พัฒนาสังคมการศึกษาและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์  พัฒนาสังคม  การศึกษาและวัฒนธรรม 
        แนวทางการพัฒนาที่  2.6  การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านการสาธารณสุข 
        แผนงาน  สาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

11 โครงการอุดหนุน
ส าหรับด าเนิน
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข เช่น 
โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ โครงการ
สืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
การควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
เป็นต้น 

เพื่ออุดหนุนงบประมาณ
ตามโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลแม่ใจ
ได้รับการดูแลสุขภาพ
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน  
11 หมู่บ้าน 

- 220,000 
(งบเทศบาล) 

220,000 
(งบเทศบาล) 

220,000 
(งบเทศบาล) 

220,000 
(งบ

เทศบาล) 

ร้อยละของ
หมู่บ้านที่
ได้รับการ
อุดหนุน

งบประมาณ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลแม่ใจ
ได้รับการดูแล
สุขภาพ 

กอง
สาธารณ
สุข 

12 โครงการจ้างส ารวจ
ประเมินผลกระทบ
และความเป็นไปได้
ในการแก้ไขปัญหา
ขยะมูลฝอยเทศบาล
ต าบลแม่ใจ 

เพื่อประเมินผลกระทบ
และความเป็นไปได้ใน
การแก้ไขปัญหาขยะมูล
ฝอย 

ได้ข้อมลูประเมินผล
กระทบและความ
เป็นไปได้ในการแกไ้ข
ปัญหาขยะมูลฝอย 

- - 300,000 
(งบเทศบาล) 

- - ลดจ านวน
ผลกระทบ
และเหตุ

ร าคาญต่อ
ประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม 

มีสถานท่ีจัดการ
ขยะมูลฝอย 

กอง
สาธารณ
สุข 

 
  

แบบ ผ.02 



ยุทธศาสตร์จงัหวัด ที่ 2  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพะเยา  ที่  2 พัฒนาสังคมการศึกษาและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์  พัฒนาสังคม  การศึกษาและวัฒนธรรม 
        แนวทางการพัฒนาที่  2.6  การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านการสาธารณสุข 
        แผนงาน  สาธารณสุข, แผนงาน  การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

13 การเช่าที่ดินเพื่อใช้
ในการจัดการขยะ
มูลฝอย 

แก้ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัจจุบันสรา้งผลกระทบ
ต่อประชาชนและด้าน
สิ่งแวดล้อม 

มีสถานท่ีจัดการขยะมูล
ฝอยจ านวน  1  แห่ง 

- - 200,000 
(งบเทศบาล) 

200,000 
(งบเทศบาล) 

200,000 
(งบ

เทศบาล) 

ลดผลกระทบ
ต่อประชาชน

และด้าน
สิ่งแวดล้อม 

มีสถานท่ีจัดการ
ขยะมูลฝอย 

กอง
สาธารณ
สุข 

14 โครงการจดัซื้อที่ดิน
ในการจัดการขยะ
มูลฝอย 

เพื่อจัดหาที่ดินในการ
จัดการขยะมูลฝอยท่ี
ห่างไกลแหล่งชุมชน 

มีสถานท่ีจัดการขยะมูล
ฝอย  จ านวน 10 ไร่ 

- - - - 5,000,000 
(งบ

เทศบาล) 

ร้อยละของ
ปริมาณขยะ

ลดลง 

มีสถานท่ีจัดการ
ขยะมูลฝอย 

กอง
สาธารณ
สุข 

15 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล 
แม่ใจ 

1. เพื่อให้เด็กได้รบั
สารอาหารครบ 5 หมู่ 
และ เพียงพอส าหรับ
เด็ก 
2.เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมแล
พัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย 

๑.จัดอาหารกลางวันให้
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลแม่ใจ 
2.จัดสื่อการเรียนการ
สอน 
3. ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 
-ค่าอุปกรณ์การเรยีน 
-ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 
-ค่าหนังสือเรียน 
 

- 280,000 
(งบเทศบาล) 

280,000 
(งบเทศบาล) 

280,000 
(งบเทศบาล) 

280,000 
(งบ

เทศบาล) 

จ านวน 
เด็กเล็ก 
45 คน 

- เด็กไดร้ับ
สารอาหารครบ 5 
หมู่ และ เพียงพอ
ส าหรับเด็ก 
 

กอง
การศึกษา  
-ศพด 
เทศบาล
ต าบล 
แม่ใจ 

 
  

แบบ ผ.02 



 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพะเยา  ที่  2 พัฒนาสังคมการศึกษาและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์  พัฒนาสังคม  การศึกษาและวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนาที่  ๒.๗   ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  เพื่อสร้างหลักประกันความม่ันคง 
แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

1 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของ ผู้สูงอาย ุ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ต าบลแม่ใจ 

- 10,020,000 
(งบเทศบาล) 

11,000,000 
(งบเทศบาล) 

11,300,000 
(งบเทศบาล) 

11,600,000 
(งบเทศบาล) 

จ านวนผู้สูงอายุ
มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

ผู้สูงอายุมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

2 
เบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของ ผู้พิการ 
ผู้พิการในเขตเทศบาล
ต าบลแม่ใจ 

- 2,200,000 
(งบเทศบาล) 

2,200,000 
(งบเทศบาล) 

2,230,000 
(งบเทศบาล) 

2,250,000 
(งบ

เทศบาล) 

จ านวนผู้พิการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ผู้พิการมีคณุภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

3 
เบี้ยยังชีพและเงิน
สงเคราะห์แก่ผู้ป่วย
เอดส ์

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของ ผู้ป่วยเอดส ์

ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล
ต าบลแม่ใจ 

- 200,000 
(งบเทศบาล) 

204,000 
(งบเทศบาล) 

210,000 
(งบเทศบาล) 

220,000 
(งบ

เทศบาล) 

จ านวนผู้ป่วย
เอดส์มคีุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ผู้ป่วยเอดส์มีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

4 

สมทบเงินกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

เพื่อสร้างหลักประกัน
ความมั่นคง  ความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นของคนในชุมชน 

เงินกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

- 150,000 
(งบเทศบาล) 

150,000 
(งบเทศบาล) 

150,000 
(งบเทศบาล) 

150,000 
(งบเทศบาล) 

ร้อยละของคน
ในชุมชนมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น
และท าให้เกิด
การช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน 

คนในชุมชนมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้นและท า
ให้เกิดการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 
  

แบบ ผ.02 



 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพะเยา  ที่  2 พัฒนาสังคมการศึกษาและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์  พัฒนาสังคม  การศึกษาและวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนาที่  ๒.8   ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ  ประชาชนให้มีทักษะภาษาด้านต่างประเทศ  และการประกอบอาชีพการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม  เพื่อรองรับ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
แผนงาน  การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

1 

โครงการฝึกอบรม
ภาษาต่างประเทศ
เพื่อส่งเสริมทักษะ
การสื่อสาร เทศบาล
ต าบลแม่ใจ  

เพื่อเสรมิสร้างทักษะ
ด้านภาษาตา่งประเทศ 
 

 
 

เด็ก/เยาวชน ในเขต
เทศบาล 
 

 

- 
 
 

3๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

 
 
 

3๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 
 
 
 

3๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 
 
 
 

3๐,๐๐๐ 
(งบ

เทศบาล) 

จ านวนเด็ก/
เยาวชน ที่เข้า
ร่วมโครงการ 
 

 

เด็ก/เยาวชน  ได้มี
ความรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศ 
เพิ่มมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 
 

 

 
  

แบบ ผ.02 



 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพะเยา  ที่  3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๓.2  การพัฒนาศักยภาพชุมชน  เพื่อการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     แผนงาน  สาธารณสุข และ แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

1 

โครงการจ้างเหมา
บริการรักษาความ
สะอาด  บ ารุงรักษา
ไหล่ทาง ถนนในเขต
เทศบาล 
 

เพื่อให้หมู่บ้าน / ชุมชน
ในเขตเทศบาลมีความ
สะอาดและสวยงามอยู่
ตลอดเวลา 

บริเวณถนนของหมู่บ้าน 
/ ชุมชนในเขตเทศบาล 
 
 

- 1,0๐๐,๐๐๐ 
 (งบเทศบาล) 

 
 

1,0๐๐,๐๐๐ 
 (งบเทศบาล) 

 
 

1,0๐๐,๐๐๐ 
 (งบเทศบาล) 

 
 

1,0๐๐,๐๐๐ 
 (งบเทศบาล) 

 
 

จ านวนชุมชน
ที่มีความ
สะอาด 

หมู่บ้านในเขต
เทศบาลมคีวาม
สะอาดและสวยงาม 
 

กอง
สาธารณสุข 
 
 

2 

โครงการอัน
เนื่องมาจาก
โครงการตามแนว
พระราชด าริ ฯ 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมและ
สิ่งแวดล้อม 

พื้นที่ในเขตเทศบาล - ๒๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

ร้อยละของ
พื้นที่ท่ีได้รับ
การปรับปรุง 

ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 
อื่น ๆ ได้รับการ
ปรับปรุงและพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

ส านักปลัด 

 
  

แบบ ผ.02 



 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4  ส่งเสริมความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพะเยา  ที่  4 รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
     แนวทางการพัฒนาที่  ๔.๑  ปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ 
     แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

1 

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  
พระบรมราชินีนาถ
และพระบรมวงศ ์
ศานุวงศ์ 
 

เพื่อถวายเป็นราช
สักการะ 
และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษตัริย ์
 

 กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติการตกแต่งซุ้ม  
ประดับธงจัดกจิกรรม
เฉลิมฉลอง 
 

- 10๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

 
 
 

10๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

 
 
 

10๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

 
 
 

10๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

 
 
 

จ านวน
กิจกรรมใน
โครงการ 

ประชาชนมีความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ส านัก
ปลัด 

2 

อุดหนุนการจัดงาน
รัฐพิธีและ 
ราชพิธี 

เพื่อเป็นการเทิดพระ 
เกียรติและแสดงออกซึ่ง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์
ทั้งในอดีตและปัจจุบัน 

จ านวน  ๒  ครั้ง / ปี - 12,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

 
 
 
 

12,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

 
 
 
 

12,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

 
 
 
 

12,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

 
 
 
 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ี

เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ส านัก
ปลัด 
/ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอ 
แม่ใจ 

 

แบบ ผ.02 



ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4  ส่งเสริมความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพะเยา  ที่  4 รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
     แนวทางการพัฒนาที่  ๔.3  พัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     แผนงาน  รักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

1 

โครงการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้เข้าถึงระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินอย่าง
ทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
เทศบาลต าบลแม่ใจ 

- 535,680 
(งบเทศบาล) 

535,680 
(งบเทศบาล) 

535,680 
(งบเทศบาล) 

535,680 
(งบ

เทศบาล) 

ร้อยละของ
ประชาชนใน

พื้นที่ท่ีใช้
บริการ 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้เข้าถึงระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน
อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

ส านัก
ปลัด 

2 

โครงการความ
ปลอดภัยบน 
ท้องถนนช่วง
เทศกาล 

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน
ในช่วงเทศกาล 

จัดตั้งจุดตรวจ / จุด
อ านวยความสะดวก 
จ านวน ๒ จุด 

- 3๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล)  

3๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล)  

3๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล)  

3๐,๐๐๐ 
(งบ

เทศบาล)  

สถิติของ
อุบัติเหตลุดลง 

ประชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ส านัก
ปลัด 
 

3 

โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดในเขต
เทศบาลต าบลแม่ใจ 

เพื่อเป็นการป้องกันและ
ลดปัญหาอาชญากรรม
ในเขตเทศบาลต าบล 
แม่ใจ 

พื้นที่ในเขตเทศบาล
ต าบล 
แม่ใจ 

- - - - 200,000 
(งบ

เทศบาล) 

ร้อยละของ
ปัญหา

อาชญากรรม
ลดลง 

ประชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ส านัก
ปลัด 
 

4 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมป้อมยาม 
ส านักงานเทศบาล
ต าบลแม่ใจ 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ป้อมยามที่ช ารุดใหม้ี
สภาพที่มั่นคงแข็งแรง
ขึ้นและมีความพร้อม
ส าหรับบริการประชาชน 

ก่อสร้างที่พักช่ัวคราว 
(ป้อมยาม) ขนาด 3.5 
x 4 เมตร 

- 20,000 
(งบเทศบาล) 

- - - จ านวน 1แห่ง มีที่พักให้กับผู้ที่อยู่
เวรยามรักษา
สถานท่ีราชการ
และเพื่อให้มี
สถานท่ีบริการ
ประชาชน 

ส านัก
ปลัด 
 

 

 

  

แบบ ผ.02 



ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4  ส่งเสริมความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพะเยา  ที่  4 รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
     แนวทางการพัฒนาที่  4.4  เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับปัญหาภัยธรรมชาติ 
     แผนงาน  รักษาความงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

1 

โครงการฝึกอบรม
ซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 
 

เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมและประสานงาน
ในด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

- สมาชิก อพปร.   
- อาสาสมัครต่างๆ 
- หน่วยงานราชการ 
ฯลฯ 

 - ๖๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล)  

๖๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล)  

๖๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล)  

๖๐,๐๐๐ 
(งบ

เทศบาล) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

 สมาชิก อพปร.น า
ความรู้ที่ได้มาสาม
รถปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านัก
ปลัด 

2 

โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั 

เพื่อป้องกันสาธารณะ
ภัยต่าง ๆ และให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

ประชาชนท่ีได้รบัความ
เดือดร้อนจากภัยพิบัต ิ
ต่าง ๆ  

- ๕๐๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ

เทศบาล) 

ร้อยละของผู้ที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ประชาชน
ผู้ประสบภยัได้รับ
การช่วยเหลือ 

ส านัก
ปลัด 
 
 

3 

อุดหนุนโครงการ
จัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
อ าเภอแม่ใจ 

เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบตัิการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชน กรณีเกดิภัย
พิบัติต่างๆ   

อุดหนุนโครงการจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
อ าเภอแม่ใจ 

- 20,000 
(งบเทศบาล) 

20,000 
(งบเทศบาล) 

20,000 
(งบเทศบาล) 

20,000 
(งบ

เทศบาล) 

ร้อยละของผู้ที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

มีข้อมูลส่วนการที่
เกี่ยวข้องกับการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนได้อย่าง
ครอบคลมุ 

ส านัก
ปลัด 
 
 

 
  

แบบ ผ.02 



ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4  ส่งเสริมความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพะเยา  ที่  4 รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
     แนวทางการพัฒนาที่  4.5  เสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ 
    แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

1 

โครงการจดังาน
เนื่องในวันเทศบาล , 
วันท้องถิ่นไทย 

เพื่อประชาสมัพันธ์ผล
การด าเนินงานของ
เทศบาลและจดักิจกรรม
ในการสร้างความ
สามัคคีให้กับบุคลากร
ของเทศบาล 

จ านวน 2 ครั้ง  -  10,000 
(งบเทศบาล)  

 10,000 
(งบเทศบาล)  

 10,000 
(งบเทศบาล)  

10,000 
(งบ

เทศบาล) 

การประเมิน
ประสิทธิภาพ
การท างาน 

บุคลากรของ
เทศบาลมคีวามรัก
และสามัคคีท าให้
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 
 

ส านัก
ปลัด 

 
  

แบบ ผ.02 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพะเยา  ที่  5  ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารจัดการที่ดี 
     แนวทางการพัฒนาที่  ๕.๑   การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมมาภิบาล 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

1 

โครงการให้บริการ
การจัดเก็บรายได้
นอกสถานท่ี 
 
 
 
 
 

เพื่อเป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนผู้เสียภาษีและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ และ
ได้ออกส ารวจพื้นท่ีจริง
พร้อมช้ีแจงให้ประชาชน
เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการ
เสียภาษีต่าง ๆ 

ประชาชนผู้เสียภาษี
และค่าธรรมเนียมต่างๆ
ในเขตเทศบาล  
 
 

 
 
- 
 
 

๒๕,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

 
 
 
 
 

๒๕,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

 
 
 
 

 

๒๕,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

 
 
 
 

 

๒๕,๐๐๐ 
(งบ

เทศบาล) 
 

จ านวน
งบประมาณที่
ได้จากการ

จัดเก็บ 

ประชาชนไดร้ับ
บริการที่สะดวก 
รวดเร็วและมีความ
พึงพอใจ 
 
 
 

กองคลัง 
 
 
 
 
 
 

2 

โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 
 
 

เพื่อให้ข้อมูลแผนที่ภาษี
เป็นปัจจุบัน และน า
ข้อมูลมาปรับใช้ในการ
จัดเก็บภาษรีายได้ของ
เทศบาลให้ครบถ้วน  
เป็นธรรม 

พื้นที่ในเขตเทศบาล 
 

     
- 

   ๕๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

  ๕๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

 
 
 

 

  ๕๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

 
 
 

 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ

เทศบาล) 

ความสมบรูณ์
ของแผนที่

ภาษี 

เทศบาลมีข้อมลู
แผนที่ภาษีท่ีเป็น
ปัจจุบัน 

กองคลัง 
 

3 

โครงการอบรม
เสรมิสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายท้องถิ่น 

เพื่อเป็นการเสรมิสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ตลอดจนถึงผู้น าชุมชน
และประชาชนผู้มีหน้าท่ี
ช าระภาษีในเขต
เทศบาลต าบลแม่ใจ 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ผู้น าชุมชน และ
ประชาชนผู้เสียภาษี
และค่าธรรมเนียม 
ต่าง ๆ ในเขตเทศบาล
ต าบลแม่ใจ  

- 38,000 
(งบเทศบาล) 

- - - จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าท่ี
ของตนเองในเรื่อง
ของการช าระภาษี
และค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ 

กองคลัง 

 
  

แบบ ผ.02 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพะเยา  ที่  5  ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารจัดการที่ดี 
     แนวทางการพัฒนาที่  ๕.๑   การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมมาภิบาล 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

4 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม/
ต่อเติมวสัดุ / 
ครุภณัฑ์/อาคาร – 
สถานท่ี ต่างๆ ของ
เทศบาลต าบลแม่ใจ 
 

เพื่อท าให้การปฏิบัติงาน
และการให้บริการมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

วัสดุ / ครุภณัฑ ์
/อาคาร – สถานท่ี 
ต่างๆ ของเทศบาล
ต าบลแม่ใจ 

- ๕๐๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

 
 

การ
ประเมินผล
ของการ

ปฏิบัติงาน 

ประชาชน
ผู้ใช้บริการมีความ
สะดวก 

ทต.แม่ใจ 

5 

โครงการจ้างเหมา
แรงงานจัดท าเอกสาร
ทางราชการ,รับ-ส่ง
หนังสือ,งานดูแลรักษา
รถยนต์ส่วนกลาง,งาน
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยและภัย
ธรรมชาติอื่น ๆ ,งาน
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย,
งานจัดท าเอกสาร ฯลฯ 

เพื่อให้พนักงาน
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

จ้างเหมาบริการตาม
อัตราและภารกิจของแต่
ละกองฝ่าย 

- ๒,๗๐๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๒,๗๐๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๒,๗๐๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

๒,๗๐๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

การ
ประเมินผล
ของการ

ปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานเกิด
การคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ 
 

ทต.แม่ใจ 

6 

โครงการจดัซื้อวัสดุ
ส านักงานท่ีใช้ในการ
ปฏิบัติงานของทุก
กอง/ฝ่าย 

เพื่อให้พนักงาน
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 
ทุกกอง / ฝ่าย 

- 200,000 
(งบเทศบาล) 

200,000 
(งบเทศบาล) 

200,000 
(งบเทศบาล) 

200,000 
(งบเทศบาล) 

การ
ประเมินผล
ของการ

ปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานเกิด
การคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ 
 

ทต.แม่ใจ 

7 

โครงการก่อสร้าง
ป้ายประชาสัมพันธ์
เทศบาล 

เพื่อใช้ในการปิด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร ต่าง ๆ  
 

บอร์ดติดประกาศ
ประชาสมัพันธ์นอก
สถานท่ี 
แบบกระจก  
มีหลังคา เสาเหล็ก 
ขนาดกว้าง 4.70 ม. 
สูง 2.50 ม. 

- - 46,000 
(งบเทศบาล) 

- - 1 ป้าย เพื่อเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์
ข้อมูลข่าวสารต่าง 
ๆ ให้ประชาชน
ได้รับทราบ 

ส านัก
ปลัด 

แบบ ผ.02 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพะเยา  ที่  5  ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารจัดการที่ดี 
     แนวทางการพัฒนาที่  ๕.๑   การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมมาภิบาล 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

7 

โครงการก่อสร้าง
ป้ายประชาสัมพันธ์
เทศบาล 

เพื่อใช้ในการปิด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร ต่าง ๆ  
 

บอร์ดติดประกาศ
ประชาสมัพันธ์นอก
สถานท่ี 
แบบกระจก  
มีหลังคา เสาเหล็ก 
ขนาดกว้าง 4.70 ม. 
สูง 2.50 ม. 
 

- - 46,000 
(งบเทศบาล) 

- - 1 ป้าย เพื่อเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์
ข้อมูลข่าวสารต่าง 
ๆ ให้ประชาชน
ได้รับทราบ 

ส านัก
ปลัด 

 

  



 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพะเยา  ที่  5  ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารจัดการที่ดี 
     แนวทางการพัฒนาที่  ๕.๒  การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้ภาคประชาสังคม  และการมีส่วนร่วมของ อปท. ทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

1 

โครงการจดัท า
แผนพัฒนาเทศบาล 
 
 
 

เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาด้านต่าง ๆ 
ของเทศบาล 
 

แผนยุทธศาสตร์การ 
พัฒนา  และแผนพัฒนา 
สามป ี
 

 
- 

3๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

 
 

3๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

 
 

3๐,๐๐๐ 
(งบเทศบาล) 

 
 

3๐,๐๐๐ 
(งบ

เทศบาล) 
 

ผลส าเร็จของ
การติดตาม

และ
ประเมินผล 

สามารถพัฒนา
บรรลตุามพันธกิจ
และจุดมุ่งหมายที่
ได้ก าหนดไว ้

ส านัก
ปลัด 
 
 
 

 
  

แบบ ผ.02 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพะเยา  ที่  5  ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการที่ดี 
       แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๓  การพัฒนาสมรรถนะของบุคคลเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

1 

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาบุคลากร
เทศบาลต าบลแม่ใจ 

1. เพื่อให้บุคลากรของ
เทศบาลต าบลแม่ใจ ได้
พัฒนาความรู้ ความ
เข้าใจในการปฏิบตัิงาน
ตามหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี
2. เพื่อให้บุคลากรของ
เทศบาลต าบลแม่ใจ
ยึดถือมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจรยิธรรม 
เป็นหลักการและ
แนวทางปฎิบัติเพื่อ
ก ากับความประพฤติ
ของตน 
3. เพื่อให้บุคลากรได้
พัฒนาศักยภาพ
เสรมิสร้างการท างาน
เป็นทีม สร้างความ
สามัคคเีพื่อการบริการ
ประชาชน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- - 50,000 
(งบเทศบาล) 

50,000 
(งบเทศบาล) 

50,000 
(งบเทศบาล) 

การ
ประเมินผล
ของการ

ปฏิบัติงาน 

บุคลากรของ
เทศบาลสามารถ
พัฒนาตนเองและ
สร้างทีมงานท่ีมี
ประสิทธิภาพโดย
ยึดหลักคณุธรรม
และจริยธรรมและ
หลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี
2.ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการ
ประทับใจต่อการ
ปฎิบัติงาน  

ส านัก
ปลัด 

 
  

แบบ ผ.02 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพะเยา  ที่  5  ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการที่ดี 
       แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๓  การพัฒนาสมรรถนะของบุคคลเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

2565 
(บาท)       

2 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร
ท้องถิ่น  สมาชิก
สภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
ของเทศบาลต าบล
แม่ใจ และ
ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลแม่ใจ 
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
อย่างมีส่วนร่วม 
 

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้บุคลากรของเทศบาล
ต าบลแม่ใจ ได้ศึกษา
ความรู้และ
ประสบการณ์ เพื่อน ามา
พัฒนาองค์กรร่วมกับ
ชุมชนให้มีความ
เจริญก้าวหน้าและมีการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
2.เพื่อเป็นการบูรณา
การเรยีนรู้ซึ่งกันและกัน
ระหว่างบุคลกรในสังกัด
ร่วมกับชุมชน 
3. เพื่อศึกษาเรยีนรู้พระ
ราชกรณยีกิจที่ส าคญั
น ามาพัฒนาชุมชนโดย
ยึดหลักการบรหิาร
จัดการที่ดตีามหลักธรร
มาภิบาล น ามาพัฒนา
ตนเองตลอดจนพัฒนา
ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
เกิดเป็รรูปธรรม 

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และ
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- 150,000 
(งบเทศบาล) 

- - - การ
ประเมินผล
ของการ

ปฏิบัติงาน 

1. ผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถ
น าความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้
พัฒนาเทศบาล
ต าบลแม่ใจได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
2. . ผู้เข้าร่วม
โครงการมีวสิัยทัศน์
เกิดแรงจูงใจที่จะ
พัฒนาเทศบาล
ต าบลแม่ใจใหเ้กิด
ความกว้าหน้า 
3. . ผู้เข้าร่วม
โครงการได้เพิม่
ความรู้และมี
ประสบการณ์จาก
สถานท่ีดูงานมา
ปรับใช้พัฒนา
ตนเองตลอดจน
พัฒนาชุมชน 
4. ประชาชนใน
เขตเทศบาลได้รับ
การบริการที่ด ี

ส านัก
ปลัด 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลแม่ใจ  อ าเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา 

******************* 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1  พัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาเศรษฐกิจ 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน 
    แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

1 

โครงการซ่อมแซมผิวถนนด้วย
แอสฟัลท์ (Over Lay) พร้อม
ปรับปรุงไหล่ทางด้วยคอนกรีต
เสรมิเหล็ก และก่อสร้างราง
ระบายน ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ทางทางหลวงท้องถิ่นเชื่อม
ถนนสายทาง อบจ.พะเยา ท่ี 
พย.ถ.1 0021 บ้านปงพัฒนา 
ถึงบ้านเหล่าหลวง 

1.  เพ่ือให้ประชาชน
ในพื นที่ได้รับการ
สะดวกในการสัญจร
เพ่ิมมากขึ น 
2.  เพ่ือลดและแก้ไข
ปัญหาน ้าท่วมขังใน
เขตชุมชน 

ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์
คอนกรีต (Over Lay) ขนาดกวา้ง 
6.00 ม. ยาว 300.00 ม. และ 
กว้าง 5.00 ม. ยาว 379.00 ม. 
หนา 0.05 ม. หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 
3,785.00 ตร.ม. พร้อมปรับปรุงไหล่
ทาง 2 ข้าง ดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 1.00 ม. ยาว 1,380.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 
1,380.00 ตร.ม. 
ก่อสร้างรางระบายน า้ ค.ส.ล. กวา้ง 
0.40 ม. ลึก 0.70 ม. ยาว 320 ม. 
และขนาด กวา้ง 0.40 ม. ลกึ 1.00 
ม. ยาว 370 ม. 2 ฝั่งถนน ความยาว
รวม  1,380 ม.  พิกัดเริ่มต้น E 
0585886  N 2139213  พิกัด
สิ นสุด        E 0587076  N  
2139459   
 

- - 9,322,000 
(งบ อบจ.) 

-  1 เส้นทาง 

ประชาชนในพื นท่ี 
ต. แม่ใจ และต้าบล
บ้านเหล่า สามารถ
สัญจร ไป – มา
และขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย   

ทต.แม่ใจ 
อบจ.
พะเยา 

 
  

แบบ ผ.02/1 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลแม่ใจ  อ าเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา 

******************* 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1  พัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาเศรษฐกิจ 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน 
    แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท)    

2 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
ริมใจ 

1.  เพื่อให้ประชาชนใน
พื นที่ได้รับการสะดวกใน
การสญัจรเพิม่มากขึ น 
2.  เพื่อให้การขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร
เป็นไปได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนด้วยคอนกรตีเสริม
เหล็ก  ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม.  
ยาว 245.00 ม.  ความหนา  
0.15 ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า  
735.00 ตร.ม. 

- - 496,000 -  
1 

เส้นทาง 

ประชาชนในพื นท่ี 
สามารถสัญจร ไป 
– มาและขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตรได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว  
และปลอดภัย   
 

ทต.แม่ใจ 
อบจ.
พะเยา 

 

แบบ ผ.02/1 



บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -2565)   

เทศบาลต าบลแม่ใจ  อ าเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
ครุภณัฑ)์ 

งบประมาณและที่มา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

1 แผนงานการศึกษา 
 (งานบริหารงานท่ัวไปฯ) 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

คอมพิวเตอร ์
PC 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

จ านวน  1 เครื่อง - 23,000 
(งบเทศบาล) 

- - - กอง
การศึกษา 

2 แผนงานการศึกษา 
 (งานบริหารงานท่ัวไปฯ) 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องปริ้น
เตอร ์

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

จ านวน  1 เครื่อง - 2,600 
(งบเทศบาล) 

- - - กอง
การศึกษา 

3 แผนงานการศึกษา 
 (งานบริหารงานท่ัวไปฯ) 

ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะวาง
คอมพิวเตอร ์

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

จ านวน  1 ชุด - 3,500 
(งบเทศบาล) 

- - - กอง
การศึกษา 

4 แผนงานการศึกษา 
 (งานบริหารงานท่ัวไปฯ) 

ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน เพื่อให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

จ านวน  3 ตัว - 20,900 
(งบเทศบาล) 

- - - กอง
การศึกษา 

5 แผนงานการศึกษา 
 (งานบริหารงานท่ัวไปฯ) 

ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้ท างาน เพื่อให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

จ านวน  2 ตัว - 5,800 
(งบเทศบาล) 

- - - กอง
การศึกษา 

6 แผนงานการศึกษา 
 (งานบริหารงานท่ัวไปฯ) 

ครุภณัฑ์อื่น เครื่องเล่น
สนาม 

เพื่อให้เด็กได้เล่นและ
มีพัฒนาการที่ดีขึ้น 

จ านวน  1 ชุด  
5  รายการ
ประกอบดว้ย 
-รถไฟโยก 1 ชุด 
-ม้าหมุน 1 ชุด 
-ปีนป่ายเชือก 1 ชุด 
-ชิงช้าลม 1 ชุด 
-จักรยานบริหาร  
1 ชุด 

- 43,500 
(งบเทศบาล) 

- - - กอง
การศึกษา 

 

  

แบบ ผ.03 



บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -2565)   

เทศบาลต าบลแม่ใจ  อ าเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
ครุภณัฑ)์ 

งบประมาณและที่มา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

7 แผนงานเคหะและชุมชน 
 (งานบริหารงานท่ัวไปฯ) 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

คอมพิวเตอร ์
PC 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

จ านวน  1 เครื่อง - 30,000 
(งบเทศบาล) 

- - - กองช่าง 

8 แผนงานเคหะและชุมชน 
 (งานบริหารงานท่ัวไปฯ) 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องปริ้น
เตอร ์

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

จ านวน  1 เครื่อง - 17,000 
(งบเทศบาล) 

- - - กองช่าง 

9 แผนงานเคหะและชุมชน 
 (งานบริหารงานท่ัวไปฯ) 

ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

กล้องถ่ายภาพ
ระบบดิจติอล 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

จ านวน  1 เครื่อง - 19,300 
(งบเทศบาล) 

- - - กองช่าง 

10 แผนงานเคหะและชุมชน 
 (งานบริหารงานท่ัวไปฯ) 

ครุภณัฑ์อื่น เครื่องตัดถนน เพื่อให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

จ านวน  1 เครื่อง - 31,000 
(งบเทศบาล) 

- - - กองช่าง 

11 แผนงานบริหารทั่วไป 
(งานบริหารงานคลัง) 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

คอมพิวเตอร ์
PC 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

จ านวน  1 เครื่อง - 30,000 
(งบเทศบาล) 

- - - กองคลัง 

12 แผนงานบริหารทั่วไป 
(งานบริหารงานคลัง) 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องปริ้น
เตอร ์

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

จ านวน  1 เครื่อง - 7,900 
(งบเทศบาล) 

- - - กองคลัง 

13 แผนงานบริหารทั่วไป 
(งานบริหารงานคลัง) 

ครุภณัฑ์ส ารวจ เครื่องวัดระยะ 
ตลับเมตร
เลเซอร ์

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

จ านวน  1 เครื่อง - 6,000 
(งบเทศบาล) 

- - - กองคลัง 

14 แผนงานบริหารทั่วไป 
(งานบริหารงานคลัง) 

ครุภณัฑ์ส ารวจ เทปวัดระยะ 
(ตลับเมตร) 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

จ านวน  1 อัน - 1,700 
(งบเทศบาล) 

- - - กองคลัง 

 

แบบ ผ.03 



บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -2565)   

เทศบาลต าบลแม่ใจ  อ าเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
ครุภณัฑ)์ 

งบประมาณและที่มา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

15 แผนงานบริหารทั่วไป 
(งานบริหารงานคลัง) 

ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะเหล็ก
ท างาน 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

จ านวน  5 ตัว - 37,500 
(งบเทศบาล) 

- - - กองคลัง 

16 แผนงานบริหารทั่วไป 
(งานบริหารงานคลัง) 

ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้ส านักงาน เพื่อให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

จ านวน  4 ตัว - 15,200 
(งบเทศบาล) 

- - - กองคลัง 

17 แผนงานบริหารทั่วไป 
(งานบริหารงานคลัง) 

ครุภณัฑ์ส านักงาน เครื่องปริ้น
เตอร ์
(พิมพ์เช็ค) 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

จ านวน  1 เครื่อง - 32,200 
(งบเทศบาล) 

- - - กองคลัง 

18 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
 (งานบริหารงานท่ัวไปฯ) 

ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถพยาบาล
ฉุกเฉิน 

เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั 

รถพยาบาลฉุกเฉิน 
(รถกระบะ)  
จ านวน 1 คัน 

- - 1,000,000 
(งบเทศบาล) 

- - ส านัก
ปลัด 

19 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
 (งานบริหารงานทั่วไป
ฯ) 

ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เรืออลูมเินียม
ท้องแบน 

เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั 

เรืออลูมเินียม
ท้องแบน จ านวน   
1 ล า 
พร้อมอุปกรณ์ใน
การกู้ชีพ 

- - 409,000 
(งบเทศบาล) 

- - ส านัก
ปลัด 

 

20 แผนงานบริหารทั่วไป 
(งานบริหารทั่วไป) 

ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะหมู่บูชา เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ใน
ส านักงาน 

โต๊ะหมู่บูชา  
จ านวน  2  ชุด 

- 17,000 
(งบเทศบาล) 

- - - ส านัก
ปลัด 

 
 

  

แบบ ผ.03 



บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -2565)   

เทศบาลต าบลแม่ใจ  อ าเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
ครุภณัฑ)์ 

งบประมาณและที่มา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

21 แผนงานบริหารทั่วไป 
(งานบริหารทั่วไป) 

ครุภณัฑ์ส านักงาน เค้าเตอร ์ เพื่อใช้ส าหรับบริการ
ประชาชนในการมา
ติดต่อราชการ 

เค้าเตอร์ จ านวน  
 2 ชุด 

- 39,000 
(งบเทศบาล) 

- - - ส านัก
ปลัด 

 
22 แผนงานบริหารทั่วไป 

(งานบริหารทั่วไป) 
ครุภณัฑ์ส านักงาน ผ้าม่าน เพื่อใช้ในการบังแสง

ลดความร้อนภายใน
อาคาร 

ผ้าม่าน  1  ชุด 
25 จดุ ติดตั้ง
ประตู หน้าต่าง 
อาคารส านักงาน 

- 64,000 
(งบเทศบาล) 

- - - ส านัก
ปลัด 

 

23 แผนงานบริหารทั่วไป 
(งานบริหารทั่วไป) 

ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้ห้อง
ประชุมสภา 

เพื่อใช้ในการประชุม
สภา 

เก้าอี้ จ านวน 
 17 ตัว 

- 42,500 
(งบเทศบาล) 

- - - ส านัก
ปลัด 

 
24 แผนงานบริหารทั่วไป 

(งานบริหารทั่วไป) 
ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องปริ้น
เตอร ์

เพื่อใช้ในงาน
ทะเบียนและบัตร 

เครื่องปริ้นเตอร์ 
จ านวน 2 เครื่อง 

- 34,000 
(งบเทศบาล) 

- - - ส านัก
ปลัด 

 
25 แผนงานบริหารทั่วไป 

(งานบริหารทั่วไป) 
ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค 

เพื่อใช้ในงาน 
-ประชาสัมพันธ์ 
- งานนิติการ 

คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค 
จ านวน 2 เครื่อง 

- 42,000 
(งบเทศบาล) 

- - - ส านัก
ปลัด 

 
26 แผนงานบริหารทั่วไป 

(งานบริหารทั่วไป) 
ครุภณัฑ์ส านักงาน เครื่องปรับ 

อากาศ (แอร์) 
เพื่อใช้ลดความร้อย
ในอาคารส านักงาน 

รวมจ านวน 17 เครื่อง  
แยกเป็น 
- ขนาด 13,000 บีทียู 
จ านวน 1 เครื่อง 
- ขนาด 15,000 บีทียู 
จ านวน 2 เครื่อง 
-ขนาด 20,000 บีทียู 
จ านวน 1 เครื่อง  
- ขนาด 24,000 บีทียู 
จ านวน 13 เครื่อง  

- 526,600 
(งบเทศบาล) 

- - - ส านัก
ปลัด 

 

 

แบบ ผ.03 



บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -2565)   

เทศบาลต าบลแม่ใจ  อ าเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
ครุภณัฑ)์ 

งบประมาณและที่มา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

27 แผนงานบริหารทั่วไป 
(งานบริหารทั่วไป) 

ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

จอรับภาพชนิด
มอเตอรไ์ฟฟ้า 

เพื่อใช้ในส านักงาน
เทศบาล 

ขนาดเส้นทแยง
มุม 180 น้ิว 

- 35,200 
(งบเทศบาล) 

- - - ส านัก
ปลัด 

 
28 แผนงานบริหารทั่วไป 

(งานบริหารทั่วไป) 
ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

เครื่อง
มัลตมิีเดยี
โปรเจคเตอร ์

เพื่อใช้ในส านักงาน
เทศบาล 

ขนาด 4,000 
ansi lumens 

- 42,500 
(งบเทศบาล) 

- - - ส านัก
ปลัด 

 
29 แผนงานบริหารทั่วไป 

(งานบริหารทั่วไป) 
ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

ชุดไมค์ประชุม
แบบสายพร้อม
ติดตั้ง 

เพื่อใช้ในห้องประชุม
สภาเทศบาลต าบล 
แม่ใจ 

ชุดไมค์ประชุม 1 
ชุด ประกอบด้วย  
1. ชุดจ่ายไฟและ
ควบคุมไมค์ 1 ตัว 
2.ไมค์ผูเ้ข้าร่วม
ประชุม  
 จ านวน 17 ตัว 
3. ชุดไมค์
ประธาน 1 ตัว 
4. แอมป์ ขยาย
เสียง 1 ชุด 
5. ตู้ล าโพง 2 
ทาง ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 นิ้ว 2 ตัว 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

150,000 
(งบเทศบาล) 

- - ส านัก
ปลัด 

 

 

  

แบบ ผ.03 



บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -2565)   

เทศบาลต าบลแม่ใจ  อ าเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
ครุภณัฑ)์ 

งบประมาณและที่มา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

30 แผนงานบริหารทั่วไป 
(งานบริหารทั่วไป) 

ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

โทรทัศน์ (LED 
TV)  

เพื่อใช้ในส านักงาน
เทศบาล 

โทรทัศน์ (LED TV)  
ขนาด 32 น้ิว
จ านวน  3  เครื่อง 

- - - 21,900 
(งบเทศบาล) 

- ส านัก
ปลัด 

31 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
(งานบริหารงานทั่วไปฯ) 

ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

โทรทัศน์ (LED 
TV)  

เพื่อใช้ในส านักงาน
เทศบาล 

โทรทัศน์ (LED TV)  
ขนาด 32 น้ิว
จ านวน  1  เครื่อง 

- - - 7,300 
(งบเทศบาล) 

- ส านัก
ปลัด 

32 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
(งานบริหารงานทั่วไปฯ) 

ครุภ ณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

ตู้เย็น เพื่อใช้ในส านักงาน  ตู้เย็นขนาด 7 คิว
บิตฟุต 
 จ านวน 1  เครื่อง 

- - - 9,400 
(งบเทศบาล) 

- ส านัก
ปลัด 

33 แผนงานเคหะและชุมชน 
(งานบริหารทั่วไป ฯ) 

ครุภณัฑ์สนาม เต็นท์ผ้าใบ เพื่อใช้ในการจัดกรรม
กรรมของเทศบาล 

เต็นท์ผ้าใบ ขนาด 
กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 8.00 ม. สูง 
2.5 ม.จ านวน 
10 หลัง 

- - - 210,000 
(งบเทศบาล) 

- กองช่าง 

34 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
(งานบริหารงานทั่วไปฯ) 

ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถบรรทุกน้ า เพื่อใช้ในการป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณะภัยในเขต
เทศบาลต าบลแม่ใจ 

รถบรรทุกขนาด 6 
ตัน 6 ล้อ 
ปริมาตรกระบอก
สูบ ไมต่่ ากว่า 
6,000 ซีซี หรือ
ก าลังเครื่องยนต์
สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 
170 กิโลวตัต์ 
แบบบรรทุกน้ า 
จ านวน 1 คัน 

- - - 2,500,000 
(งบเทศบาล) 

- ส านัก
ปลัด 

 

แบบ ผ.03 



บัญชคีรุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -2565)   

เทศบาลต าบลแม่ใจ  อ าเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
ครุภณัฑ)์ 

งบประมาณและที่มา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

35 แผนงานบริหารทั่วไป 
(งานบริหารทั่วไป) 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องปริ้นเตอร ์ เพื่อใช้ในงาน
ทะเบียน ฯ 

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED 
ขาวด า จ านวน 1 
เครื่อง 

- 9,000 
(งบ

เทศบาล) 

- - - ส านัก
ปลัด 

36 แผนงานบริหารทั่วไป 
(งานบริหารทั่วไป) 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องปริ้นเตอร ์ เพื่อใช้ในงาน
ประชาสมัพันธ์ 

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED 
สี จ านวน 1 
เครื่อง 

  15,000 

(งบเทศบาล) 
- - ส านัก

ปลัด 

37 แผนงานบริหารทั่วไป 
(งานบริหารทั่วไป) 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องปริ้นเตอร ์ เพื่อใช้ในงาน
บริหารงานท่ัวไป 

เครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED 
ขาวด า ชนิด 
Network แบบท่ี2 
(38 หน้า/นาที) 

- - - 15,000 
(งบเทศบาล) 

- ส านัก
ปลัด 

38 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
(งานบริหารทั่วไป) 

ครุภณัฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ 
(แอร์) 

เพื่อใช้ลดความร้อน
ส าหรับโรงเรียน
ผู้สูงอาย ุ

เครื่องปรับอากาศ
ขนาด 48,000 
บีทียู  จ านวน 2 
เครื่อง 

- - 111,800 
(งบเทศบาล) 

- - กอง
สวัสดิการ 

ฯ 

39 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
(งานบริหารทั่วไป) 

ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะพับ
เอนกประสงค์ 

เพื่อน าไปใช้ในโฮง
เฮียนผู้สูงอายุ
เทศบาลต าบลแม่ใจ 

ขนาดยาว 180 x 
75 cm 
จ านวน  6  ตัว 

- - 14,400 
(งบเทศบาล) 

- - กอง
สวัสดิการ 

ฯ 
 

  

แบบ ผ.03 



บัญชคีรุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -2565)   

เทศบาลต าบลแม่ใจ  อ าเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
ครุภณัฑ)์ 

งบประมาณและที่มา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

40 แผนงานบริหารทั่วไป 
(งานบริหารงานคลัง) 

ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

กล้องถ่ายภาพ
ระบบดิจติอล 

เพื่อใช้ในงาน
ส านักงาน 

กล้องถ่ายภาพ
ระบบดิจติอล 
ความละเอียด 20 
ล้านพิกเซล 
จ านวน 1 ตัว 

- - 19,300 
(งบเทศบาล) 

- - กองคลัง 

41 แผนงาน การศึกษา 
(งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา) 

ครุภณัฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ 
(แอร์) 

๑.เพื่อเสริมสร้าง
บรรยากาศการเรียนการ
สอนของครูและนักเรียน 
2.เพื่อให้บริการและ
อ านวยความสะดวก
ให้กับเด็ก ครู และ
ผู้ปกครอง ที่เข้ามาติดต่อ
ประสานงาน 

เครื่องปรับอากาศ 
(แอร์) ขนาด 

24,000 BTU 
จ านวน 8 เครื่อง 

- - 259,200 
(งบเทศบาล) 

- - --กอง
การศึกษา 
--ศพด 
เทศบาล
ต าบล 
แม่ใจ 

42 แผนงานบริหารทั่วไป 
(งานบริหารงานคลัง) 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่อง
คอมพิวเตอร์ PC 

เพื่อใช้ในงานจัดเก็บ
รายได ้

เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับประมาลผล 
แบบที่ 2 
จ านวน 1 เครื่อง 

- - 30,000 
(งบเทศบาล) 

- - กองคลัง 

43 แผนงานบริหารทั่วไป 
(งานบริหารงานคลัง) 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องพิมพ์  
Multifunction 

เพื่อใช้ในงานจัดเก็บ
รายได ้

เครื่องพิมพ์  
Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED 

- - 15,000 
(งบเทศบาล) 

- - กองคลัง 

44 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
(งานบริหารทั่วไป) 

ครุภณัฑ์ส านักงาน พัดลมตดิผนัง   เพื่อใช้ลดความร้อน
ในอาคารหอประชุม
เทศบาลต าบลแม่ใจ 

-ขนาด  16  นิ้ว 
รวมจ านวน  3  
เครื่อง 

- - 1,450 
(งบเทศบาล) 

- - กอง
สวัสดิการ 

ฯ 
45 แผนงานบริหารทั่วไป 

(งานบริหารทั่วไป) 
ครุภณัฑ์ส านักงาน โทรศัพท์

ส านักงาน 
เพื่อใช้ติดต่อราชการ
ของ ทต. แม่ใจ 

โทรศัพท์
ส านักงาน จ านวน 
6 เครื่อง 

- - 7,200 
(งบเทศบาล) 

- - ส านัก
ปลัด 

 

แบบ ผ.03 



 
ส่วนที่ 4 

การติดตามและประเมินผล 
 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

การติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาสี่ปีไปปฏิบัติ ใช้รูปแบบคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ ๒๘ และ ข้อ ๒๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และได้ก าหนดอ านาจ
หน้าที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ไว้ดังนี้ 

1.  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  2.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง 
ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
    4.  แต่งตั้งคณะท างานหรือคณะอนุกรรมการเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
การติดตามและประเมินผลโครงการ เป็นการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าและการศึกษา

วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการติดตามการปฏิบัติงาน ในการด าเนินงานการจัดสรรทรัพยากร เป็นการพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ทรัพยากรในโครงการกับผลผลิตของโครงการร่วมกับปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบ
ต่อการด าเนินงาน และการด าเนินงานไปตามวัตถุประสงค์โครงการที่ก าหนดไว้ สามารถน าปัญหา อุปสรรคที่
เกิดข้ึนมาหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค เพ่ือจะได้พัฒนาในอนาคตต่อไป 

 

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

โดยใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ (1) แบบตัวบ่งชี้การ
ปฏิบัติงาน (Performance Indicators) (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model 
ของ Kaplan & Norton (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) (4) แบบเชิงเหตุผล 
(Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process 
Performance Measurement System (PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS  (6) แบบ
การประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem-Solving Method (7) แบบ
การประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) (8) แบบการประเมินผลกระทบ ( Impact 
Evaluation) (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) (10) แบบการประเมินตนเอง 
(Self-assessment Model) และ (11) แบบอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้
กรอบตามข้อ (1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 

-เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คือ อะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) 
เวลา (Time) เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 

-ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
-วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators: KPIs) 
-ผลกระทบ (Impact) 
 



 
 
 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.1  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

1) เทศบาลต าบลแม่ใจ จะให้ความช่วยเหลือส่งเสริมความรู้และพัฒนากลุ่มอาชีพ  รวมทั้งร่วมมือกัน
ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน ท าให้ชุมชนพ่ึงตนเองได้ 

2) เทศบาลต าบลแม่ใจ จะให้การอนุเคราะห์    จัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วย
เอดส์ เด็กด้อยโอกาส คนไร้ที่พ่ึง และผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประชาชนมี  ความปลอดภัยในชีวิต    และ
ทรัพย์สิน และผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือเยียวยาด้วยความรวดเร็ว 

3) เทศบาลต าบลแม่ใจ  พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   ติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปีตามระดับปัญหา
ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีอย่างแท้จริง 

4) เทศบาลต าบลแม่ใจ ท าการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ประชาชนให้ตื่นตัวต่อการป้องกันโรคและ
ในปัจจุบันประชาชนได้ให้ความส าคัญและสนใจเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองมากยิ่งขึ้น 

5) เทศบาลต าบลแม่ใจ จะส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้าถึงการให้บริการโทรคมนาคม     และ
เทคโนโลยีสารสนเทศจากหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพ่ิมขีดความสามารถ     ของ
ประชาชนในพื้นท่ี และด้านศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 

6) เทศบาลต าบลแม่ ใจ  จะส่ง เสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่มีจิตส านึกในการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน มีระบบบริหารจัดการขยะ      
ที่มีประสิทธิภาพ  และถูกต้องตามหลักวิชาการท่ียั่งยืน 

 
4.2  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

   เทศบาลต าบลแม่ใจ มีความพร้อมในการรองรับการถ่ายโอนงาน และการกระจายอ านาจลงสู่
ส่วนท้องถิ่นท่ีมากยิ่งขึ้น ทั้งปริมาณงานและงบประมาณ เทศบาลต าบลแม่ใจ จ าเป็นต้องมีการพัฒนาในทุกด้าน 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลแม่ใจ 

 


