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สารบัญ 

          หนา 
สวนที่  1 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน        

-ดานกายภาพ       
-ดานการเมือง/การปกครอง     
-ประชากร       
-สภาพสังคม 
-ระบบบรกิารพื้นฐาน 
-ระบบเศรษฐกจิ 
-เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น 
-ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
-ทรัพยากรธรรมชาติ              

สวนที่  2 สรปุผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา 
-สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับการเบิกจายงบประมาณในปงบประมาณ    
พ.ศ 2557-2560      
-ผลที่ไดรบัจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ 2557-2560      
-สรุปปญหา อุปสรรคการดําเนินงานที่ผานมาและแนวทางแกไข ปงบประมาณ พ.ศ 2557-
2560       

สวนที่  3 ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
  -แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
  -แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 
  -แผนพัฒนากลุมจังหวัด 
  -แผนพัฒนาจงัหวัด 
  -ยุทธศาสตรการพฒันาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัด 
  ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
  -วิสัยทัศน 
   -ยุทธศาสตร 
  -เปาประสงค 
  -ตัวช้ีวัด 
  -คาเปาหมาย 
  -กลยุทธ 
  -จุดยืนทางยุทธศาสตร 
  -ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
 



 
  การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 

-การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส อปุสรรค  ของเทศบาลเมอืงพิชัย 
  (SWOT Analysls) 
-การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ 
- ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพฒันาจังหวัดกับยทุธศาสตรการพฒันา 
ของเทศบาลเมืองพิชัยโครงสรางความเชื่อมโยงแผนยทุธศาสตรการพฒันา 
เทศบาลเมอืงพิชัย (พ.ศ. 2561 – 2564) 
-แผนผังยุทธศาสตร 
-รายละเอียดแผนยุทธศาสตร 

สวนที่  4 การนําแผนพฒันาสีป่สูการปฎิบัต ิ        
-ยุทธศาสตรและแผนงาน      
-บัญชีโครงการพฒันาทองถิ่น   ผ01 
- รายละเอียดโครงการพฒันา สําหรับเงินอุดหนุน          ผ 02 
-รายละเอียดโครงการพฒันา สําหรบัประสานแผน อบจ.  ผ 03 
-รายละเอียดโครงการพฒันา สําหรบัโครงการไมใช งบ     ผ 06 
-บัญชีสรปุโครงการ           ผ 07 
-บัญชี ครุภัณฑ            ผ 08 

สวนที่ 5  การติดตามและประเมินผล 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คํานํา 

  เทศบาลเมืองพิชัย ไดจัดทําแผนพัฒนา 4 ป (2561–2564) ที่สอดคลองกับ แผนพัฒนาชาติ 20 ป
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 12 ป  แผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด แผนยุทธศาสตร
พัฒนาจังหวัด  กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด และนโยบายของผูบรหิาร
เทศบาลเมืองพิชัย  โดยแผนพัฒนา 4 ป จะเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลเมืองพิชัย โดยจะ
กําหนดรายละเอียด แผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งครอบคลุมระยะเวลา  4  ป   

  แผนพัฒนา 4 ป  เปนแผนที่ทุกฝายมีสวนรวมในการจัดทําประชาคมรับฟงปญหา                
ความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อวางแนวทางในการแกไขปญหา ทําใหสามารถตอบสนองตอวัตถุประสงค  เปาหมาย 
ตามยุทธศาสตรที่กําหนดไว  ตอบสนองความตองการและสามารถแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน                 
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพฒันา 
        เทศบาลเมืองพิชัย 
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สวนที่  1 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 
1.ดานกายภาพ 
1.1 ที่ตั้งของตําบลพิชัย 

ที่ตั้งและอาณาเขต 
เทศบาลเมืองพิชัยมีสํานักงานตั้งอยูเลขที่ 999  บานตนมื่น หมูที่ 14  ถนนลําปาง-

งาว ตําบลพิชัย อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง 
 เทศบาลเมืองพิชัย มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 16.5 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูทางทิศ
ตะวันออกของอําเภอเมืองลําปางอยูหางจากตัวอําเภอไปประมาณ 8 กิโลเมตร พื้นที่สวน
ใหญเปนที่ราบอยูหางจาก  กทม. ตามทางหลวงแผนดินสายพหลโยธิน ประมาณ 614 
กิโลเมตร 

อาณาเขต 
เทศบาลเมอืงพิชัยมีอาณาเขตติดตอกับตําบลและอําเภอขางเคียงดังนี ้
  ทิศเหนือ ติดตอกับ ตําบลบานเสดจ็ 
  ทิศใต  ติดตอกับ หวยแมกะติ๊บ  ตําบลพิชัย 
  ทิศตะวันออก ติดตอกับ อบต.พิชัย 
  ทิศตะวันตก ติดตอกับ อบต.ตนธงชัย 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะพื้นทีส่วนใหญเปนที่ราบเชิงเขา มีแมน้ําวังไหลผานทางทิศตะวันตกตามแนวเขตของตําบลจากทิศ
เหนือ ไปยังทิศใต ซึ่งเกษตรกรไดอาศัยแหลงน้ําทําการเกษตร 

1.3ลักษณะภูมิอากาศ 

   ตําบลพิชัยเปนตําบลที่ที่มีอากาศรอนอบอาว เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ ในภาคเหนือและ แบงภูมิอากาศ
ออกไดเปน 3 ฤดู ไดแก ฤดูรอน  ฤดูฝนและฤดูหนาว 

1.3 ลักษณะของดิน 

ลักษณะดินสวนใหญเปนดินเหนียว ซึ่งเหมาะแกการเพาะปลูกและการเกษตรทั่วไปที่ดินสวนใหญใชใน
การเกษตรกรรม แตก็มบีางสวนที่เปนการจัดสรรที่ดินเปนบานจัดสรรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน โดยมี
บานพิชัย บานสามัคคี และบานสันตสิุขบางสวนอยูในเขตผงัเมืองรวม 

1.4ลักษณะของแหลงน้ํา 

     เทศบาลเมอืงพิชัยมีแหลงน้ําธรรมชาติที่สําคัญตอการเกษตรกรรมและการชลประทานไหลผานพื้นที่ในเขต
เทศบาลเมอืงพิชัย  ไดแก  แมน้ําวัง  ซึ่งมีตนกําเนิดจากอําเภอวังเหนือ ซึง่เปนแมน้ําสายหลกัของจังหวัด
ลําปางและมีคลองชลประทานจากเขื่อนกิ่วลมไหลผานเพือ่ใชในการเกษตร 

1.5  ลักษณะของไมและปาไม 

สวนใหญเปนพื้นที่การเกษตร แตจะมีปาชุมชนในบานตนมื่นหมูที่ 14 ซึ่งมกีารปลูกตนไมไวหลายชนิด 

2.ดานการเมืองและการปกครอง 

 2.1 เขตการปกครอง 

 เทศบาลเมอืงพิชัยมเีขตการปกครอง 1 ตําบล คือ เมืองพิชัย มีหมูบาน/ชุมชนอยูในเขตเทศบาลเมือง
พิชัย  จํานวน 11 หมูบาน   

 หมูบาน/ชุมชน ที่มีพื้นที่อยูในเขตเทศบาลเมืองพิชัยเตม็พื้นที่ จํานวน 6 หมูบาน/ชุมชน  ไดแก 

  หมูที่  3   ชุมชนบานมอนเขาแกว, ชุมชนบานทุงกู 
  หมูที่  4   ชุมชนบานตนยาง 
  หมูที่  9  บานฝายนอย 
  หมูที่  12 บานทาเดื่อ 
  หมูที่  14 ชุมชนบานตนมื่น 
  หมูที่  15 ชุมชนบานสันติสุข  แยกจาก  หมูที่ 2 บานสามัคคี 

 หมูบาน/ชุมชน ที่มีพื้นที่อยูในเขตเทศบาลเมืองพิชัยบางสวนจํานวน 5 หมูบาน/ชุมชน  ไดแก 
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  หมูที่  1  บานพิชัย 
  หมูที่  2  ชุมชนสามัคคี 
  หมูที่  5  บานตนตอง 
  หมูที่  8  บานทรายใต 
  หมูที่  13 บานใหม-บานเดน 

 2.2 การเลอืกตั้ง 

เทศบาลเมอืงพิชัย  ประกอบดวย คณะผูบริหารเทศบาล สภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล  
ซึ่งแตละสวนมรีายละเอียด  ดังนี้ 

คณะผูบรหิาร ประกอบดวยนายกเทศมนตรเีมืองพิชัยซึง่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจาก
ประชาชน  และมีรองนายกเทศมนตรีที่มาจากการแตงตั้ง  จํานวน 3 คน  มีเลขานุการ
นายกเทศมนตรีที่มาจากการแตงตั้ง 2 คน  และมีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีที่มาจากการแตงตั้ง 1 คน 

  1.1  นายบุญสง  สมพงษ  นายกเทศมนตรีเมอืงพิชัย 
  1.2  นายอาทิตย  ออนหวาน รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 
  1.3  นายสนั่น  โนจากลุ  รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 
  1.4  นางกนกวรรณ สมานวงศ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย 
  1.5  นายเดช   วังโว  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
  1.6  ร.ต.ตสังเวียน นาคยิ้ม  เลขานุการนายกเทศมนตรี  
  1.7  นายชุมแสง  แปงปวนจ ู ที่ปรกึษานายกเทศมนตร ี

สภาเทศบาลเมืองพิชัย เปนสภาทีป่ระกอบดวยสมาชิกที่ไดรบัการเลือกตั้งจากประชาชนที่
อาศัยอยูในเขตเทศบาล  โดยสมาชิกทัง้สิ้น  18  คน  ประกอบดวย 

1.1 นางอรอนงค  ทองอะคราว ประธานสภาเทศบาล 
1.2 นายธนานันท เที่ยงฟ ู  รองประธานสภาเทศบาล  

  1.3 นายอํานวย  เสนาวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล 
  1.4 นางศศิวรรณ  ซื่อตระกูล สมาชิกสภาเทศบาล 
  1.5 ร.ต.วิเชียร  ฝนมณีวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล 
  1.6 นายสุวิทย  ปติ  สมาชิกสภาเทศบาล  ( เสียชีวิต ) 
  1.7 นายบริสุทธิ ์  ราชาตัน  สมาชิกสภาเทศบาล 
  1.8 นางสมพร  ชัยสงคราม สมาชิกสภาเทศบาล 
  1.9 นายสมอาจ             สีเสน  สมาชิกสภาเทศบาล 
  1.10 นางสุภาภรณ ไทยวงศ  สมาชิกสภาเทศบาล 
  1.11 ร.อ.ประเสรฐิ เพิ่มพลู  สมาชิกสภาเทศบาล 
  1.12 นางสาวพรรณอร สารสืบ  สมาชิกสภาเทศบาล 
  1.13 นางกิ่งแกว  แสงรุง  สมาชิกสภาเทศบาล 
  1.14 นางลัดดา  จันทราช  สมาชิกสภาเทศบาล  
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  1.15  นายธนากิจ แปลกปลาด สมาชิกสภาเทศบาล 
  1.16 นายสงา  กันทะ  สมาชิกสภาเทศบาล 
  1.17 นายสมนึก  ตันชุม  สมาชิกสภาเทศบาล 
  1.18 นายอินถา  ปนตาติ๊บ สมาชิกสภาเทศบาล 
๓.ประชากร 
 3.1 ขอมูลเกี่ยวกบัประชากร 
 ในเขตเทศบาลเมืองพิชัยมปีระชากรทัง้สิ้นจํานวน   13,038  คน เปนชาย   6,182 คน หญิง 6,856 
คน จํานวนประชาชนและหลังคาเรือน แตละหมูบาน  มีดังนี้ 
 
หมูท่ี หมูบาน / ชุมชน ชาย หญิง ประชากร 
1 บานพิชัย 1,103 1,294 2,397 
2 บานสามัคคี 468 463 931 
3 บานมอนเขาแกว / บานทุงกู 527 597 1,124 
4 บานตนยาง 427 464 891 
5 บานตนตอง 348 383 731 
8 บานทรายใต 435 492 927 
9 บานฝายนอย 435 466 901 
12 บานทาเดื่อ 417 450 867 
13 บานใหม – บานเดน 452  489 941 
14 บานตนมื่น 761   863 1,624 
15 บานสันตสิุข 792 885 1,677 
 รวม 6,182 6,856 13,038 
หมายเหตุ  :   ขอมูล   ณ   เดือน กันยายน พ.ศ.2559 
 
 3.2 ชวงอายุ 
 

ชวงอายุ ชาย หญิง 
อายุ 0-17 ป 1,037 996 
อายุ 18-60 ป 4,153 4,736 

อายุ 61 ปขึ้นไป 970 1,110 
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4.สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา     
 สถานศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองพิชัย 

1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 แหง  ไดแก   
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานตนตอง มีครู จํานวน 2 คน  
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสามัคคี มีครู จํานวน 2 คน 
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมอนเขาแกว มีครู จํานวน 2 คน 

2. โรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในเขตเทศบาลเมอืงพิชัย 
-โรงเรียนวัดตนตอง  มี ครู จํานวน  3  คน  
-โรงเรียนบานไร (ประชาสามัคคี) มีครู จํานวน  3  คน  
-โรงเรียนพิชัยวิทยา มีครู จํานวน  11  คน /มีนักเรียน ระดบัประถมศึกษา จํานวน 37 คน /
ระดับมัธยมศึกษา จํานวน  35  คน 

4.2 สาธารณสุข     
 - มีสถานพยาบาลในเขตเทศบาลจํานวน 3 แหง ไดแก  โรงพยาบาลมะเร็ง ลําปาง,ศูนยสงเสริม
สุขภาพของเทศบาลเมืองพิชัย และ โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบลตนมื่น 
 - มีแพทย  จํานวน   20    คน 
 - มีพยาบาล  จํานวน  186    คน 
 - มี ทันตแพทย  จํานวน     2    คน 
 - มีเภสัชกร จํานวน     9    คน 
 - มี อสม. จํานวน    323  คน 

4.3 ยาเสพติด   (ผลการตรวจสอบ 3 ปยอนหลัง ) 
  

ป พ.ศ จํานวนผูเสพ/ผูติดยา อายุ บําบัด ฝกอาชีพ 
2557 6 24 ไดรับการบําบัด ไดรับการฝกอาชีพ 

25 - - 
31 ไดรับการบําบัด ไดรับการฝกอาชีพ 
32 ไดรับการบําบัด ไดรับการฝกอาชีพ 
53 - - 
58 - - 

2558 4 22 ไดรับการบําบัด ไดรับการฝกอาชีพ 
  27 ไดรับการบําบัด ไดรับการฝกอาชีพ 
  32 ไดรับการบําบัด ไดรับการฝกอาชีพ 
  34 ไดรับการบําบัด ไดรับการฝกอาชีพ 

2559 ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี 
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4.4 สังคมสงเคราะห   
-  ไดดําเนินการชวยเหลือผูไรที่พึง่โดยทําการปรับปรงุสภาพบาน ดานเครื่องนุงหมและอาชีพ 
- มีการประสานหนวยงานอื่นในการสงเคราะหเกาอี้ wheel Chair เพื่อใหความชวยเหลือผูเดอืดรอน 
- ดําเนินการสํารวจและสงรายช่ือผูยากไรใหกบั พมจ.ในการชวยเหลือเงินสงเคราะห 

 
5.ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคมขนสง 
       1.เดินทางโดยทางบก จากกรุงเทพ โดยทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 ระยะทาง 50 กิโลเมตร ตอดวย
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 32 ระยะทาง 190 กิโลเมตร แลวจึงเดินทางตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 
ระยะทาง 359 กิโลเมตร รวมระยะทาง 599 กิโลเมตรถึงจังหวัดลําปาง เขตตําบลพิชัย  
       2.การเดินทางโดยรถไฟ และสามารถตอรถโดยสารหรือรถรับจางทั่วไปมายังพื้นที่ตําบลพิชัย 
       3. เดินทางโดยทางอากาศ จากสนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ) มีเที่ยวบิน กรุงเทพฯ-ลําปาง ทุกวัน และ
จากสนามบินลําปาง มีรถยนตรับจาง เขาสูหมูบานตําบลตลอดป โดยสนามบินลําปาง อยูทางทิศใตของตําบล
พิชัย หางกันเพียง 2 กิโลเมตร เทานั้น 

5.2 การไฟฟา 
 ไดรับการจายกระแสไฟฟาจากสถานีไฟฟายอยของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ซึง่อยูในเขต
เทศบาลเมอืงพิชัย  หมูที่  4  บานตนยาง  จึงทําใหไดรบัการบริการไฟฟาครบทุกหมูบาน/ชุมชน 
 
5.3 การประปา 
 ไดรับการบรกิารน้ําประปาจากการประปาสวนภูมิภาคจงัหวดัลําปางบางสวน  และมีการจัดทําประปา
หมูบาน มบีอน้ําตื้น และน้ําบาดาลเพื่อการอุปโภค บรโิภค 
 
5.4 โทรศัพท 
 พื้นที่ของเทศบาลเมอืงพิชัย รับการบรกิารดานการสื่อสารโทรคมนาคมจากในเมือง และไดรับการ
บริการโทรศัพทสาธารณะประจําหมูบานทุกหมูบาน/ชุมชน 
 
5.5 ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสงและวสัดุ ครุภัณฑ 
 มีการสงวัสดุตางๆทางไปรษณียทกุวันและยังมีรถขนสงเอกชนเพื่อขนสงสินคาตางๆอยางสะดวกสบาย 
 
6.ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร 
 ประชาชนในพื้นที่มักจะมีการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อสงขายหรือจําหนายในตลาดในทองถิ่น และ             
สูตลาดในเขตเมืองเชน  ทํานา  ทําไร  ทําสวน ปลูกพืชเศรษฐกิจ เชน พริก ขาวโพด ถ่ัว มะเขือเทศ เปนตน 

6.2 การประมง 
 การประมงสวนใหญ เปนการประมงตามแหลงน้ําธรรมชาติ หวยหนองคลองบึง เพื่อเปนอาหาร และ
จําหนายในชุมชน 
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6.3 การปศุสัตว 
 สวนใหญเลี้ยง โค กระบือเพื่อจําหนาย และไก เพื่อบริโภคในครัวเรือนหรอืจําหนาย และยังมฟีารมไก
ไข ฟารมกบ เพื่อจําหนายทั้งในและนอกชุมชน 

6.4 การพานิชและการบริการ 

 -ในเขตเทศบาลเมืองพิชัย มีตลาดสดเอกชน จํานวน 3 แหง คือ ตลาดบานพิชัย, ตลาดบานตนยาง 
และตลาดบานฝายนอย   

-มีรานคาตางๆ    จํานวน  71  แหง 
-มีเกสทเฮาท,รีสอรท  จํานวน   2  แหง   
-มีรานอาหาร    จํานวน   3  แหง 
-มีปมน้ํามัน    จํานวน   3  แหง 

6.5 การทองเที่ยว 

 มีแหลงทองเที่ยวบานมอนเขาแกวเพื่อศึกษาวิธีชีวิตการปนเครื่องปนดินเผาแบบทั้งเดมิ นอกจากนี้ยัง
มีวัดเกาแกในตําบลพิชัย ดังนี้  

วัดมอนคีรีชัย 
มีพระธาตุและวิหารศลิปลานนา นาชมยิ่ง หางจากตัวลําปางเพียง 3 กม. บนยอดเขาติดถนนพหลโยธิน สาย
ลําปาง-งาว ระหวางกิโลเมตรที่ 604 กับ 605 

 
 

วัดมอนเขาแกว 
เปนวัดที่สรางมานานกวา 500 ป มีพระธาตุศิลปลานนา อยูบนยอดเขา หางจากตัวเมอืงลําปาง 6 กิโลเมตร  
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วัดปูเหลือง 

เปนวัดที่ถูกทิง้รางมานาน จนมผีูมจีิศรัทธามาบูรณะ ประกอบดวยพระธาตุที่มีอายมุาก สงู 49 เมตร และพระ
วิหารศิลปลานนา อยูหางจากตัวเมืองลําปาง ทางดานทิศเหนือ ตามถนนสายลําปาง-งาว ระยะทาง 12 
กิโลเมตร 

 

 
วนอุทยานมอนพระยาแช 

มีพื้นที่อยูใกลตัวจังหวัดลําปางเพียง 6 กม. สามารถชมวิวทิวทัศนของเมอืงลําปาง ไดทั้งกลางวัน              
และกลางคืน และยังมีเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติและบรเิวณรอบอางเกบ็น้ําหวยโจ สามารถใชพักแรมสัมผัส
บรรยากาศธรรมชาติไดโดยต้ังอยูตําบลพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปางสิง่สําคัญที่ขึ้นทะเบียน  เจดีย ๑ 
องค 

อายุสมัยของการกอสราง 
     วัดมอนพญาแช มีประวัติทีเ่กี่ยวพันกบัเมืองนครเขลางค โดยมีตํานานทองถิ่นที่เกี่ยวกับฤาษีที่อาศัยอยูบน
ยอดเขาเขลางคบรรพตเจดียองคเดิม ถูกทําลายเมือ่ครั้งสงครามโลกครัง้ที่ ๒ ปจจุบันไดรบัการบรูณะใหไดดี
ใหมแลว 

6.6 อุตสาหกรรม 
 ในพื้นที่เทศบาลพิชัยมีโรงงานขนาดใหญ  3  แหง 

6.7 การพานิชและกลุมอาชีพ 
 เทศบาลพิชัยมีกลุมอาชีพหลายกลุม ดังนี ้
  กลุมทําหัตถกรรมถกัสานเสนพลาสติก  บานสามัคคี 

กลุมทําบายศรีใบตอง บานสามัคคี 
กลุมผักปลอดสารพิษในโรงเรอืนเพาะชํา บานตนตอง 
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กลุมทําพวงหรีดและดอกไมจัน บานพิชัย 
กลุมผักปลอดสารพิษ บานพิชัย 
กลุมเพาะเห็ด บานพิชัย 
กลุมหมอดินปนมือ บานมอนเขาแกว 
กลุมเมล็ดพันธขาว บานมอนเขาแกว 
กลุมดอกไมประดิษฐ  ชมรมผูสูงอายุเทศบาลเมืองพิชัย 
กลุมบายศรี บานตนมื่น 
กลุมตัดเย็บเสื้อผา  บานตนตอง 

7.เศรษฐกจิพอเพียงทองถิ่น (ดานเกษตรและแหลงน้ํา) 
7.1 ขอมูลพื้นฐานของหมูบานชุมชน 
      ประวัติความเปนมา 
เทศบาลเมืองพิชัยเดิมมีฐานะเปนสุขาภิบาลพิชัยตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่จัดตั้งเปน

สุขาภิบาลเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2535  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 109 ตอนที่ 129 เมื่อวันที่   30 
กันยายน พ.ศ.2535  และมีฐานะการคลังเพียงพอที่จะบริหารงานประจําของสุขาภิบาลไดตามประกาศ  ใน
ราชกิจจานุเบกษาประกาศทั่วไป ตอน 114  พิเศษ 45 ง. เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2540  ตอมาไดรับการ
เปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาลเมืองพิชัย ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล
ตําบล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 116 ตอนที่ 9 ก. วันที่ 24 
กุมภาพันธ พ.ศ.2542) และไดยกฐานะเปนเทศบาลเมืองพิชัยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย                            
เรื่องเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบลพิชัยเปนเทศบาลเมืองพิชัย  ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 มีผลตั้งแต
วันที่ 13 มิถุนายน 2556 

สําหรับดวงตราของเทศบาลเมืองพิชัยนั้น  เปนสัญลักษณรูป “วัดมอนพระยาแช” ซึ่งเปนสถานที่ใน
การปฏิบัติธรรมที่สําคัญแหงหนึ่งที่ตั้งอยูในเขตเทศบาลเมืองพิชัย และไดใชเปนสัญลักษณ ของเทศบาลเมือง
พิชัย 
 

7.2ขอมูลดานการเกษตร 
     ปฏิทินฤดูกาลสําหรับการทําการเกษตรในเขตตําบลพิชยั 

 
        อาชีพ 

เดือน 

.ค .พ .ค ม.ย .ค .ย .ค .ค .ย .ค .ย .ค 
ปลูกขาวนาป 
ปลูกขาวนาแลง 
ปลูกพริก 
ปลูกกระเทียม 
รับจางทั่วไป 
ปลูกขาวโพด 
หัตถกรรม 

7.3 ขอมูลดานแหลงน้ําเพื่อการเกษตร 
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      ตําบลพิชัยตั้งอยู ลุมน้ําแมน้ําวังตอนกลาง และแหลงน้ําเพื่อใชในการเกษตรสวนใหญมาจาก
แมน้ําวัง และลําเหมืองเพื่อการเกษตรจาก เขื่อนกิ่วลมซึ่งเปนเขื่อนขนาดใหญและเปนแหลงน้ําที่สําคัญที่สงผล
กระทบตอการเพาะปลูกในเขตตําบลพิชัย นอกจากนี้มีอางเก็บน้ําขนาดเล็กไดแก อางเก็บน้ําบานตนมื่น หมูที่ 
14,อางเก็บน้ําบานสันติสุขหมูที่ 15 

7.4 ขอมูลดานแหลงน้ํากินน้ําใช 
                 จะใชน้ําจากการประปาสวนภูมิภาคและมีบางพื้นที่ยังคงใชระบบประปาหมูบาน  น้ําบาดาล น้ํา
บอ  สระน้ํา และแหลงน้ําจากคลองชลประทาน 

8.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

8.1 การนับถือศาสนา 

-   ผูนับถือศาสนาพุทธ  รอยละ 98  ของจํานวนประชากรทั้งหมด 
 -   วัด   จํานวน   10   วัด 
 -   ผูนับถือศาสนาอิสลามรอยละ  1  ของจํานวนประชากรทั้งหมด 
 -  มัสยิด จํานวน       -     แหง 
 -   ผูนับถือศาสนาครีสต รอยละ   1  ของจํานวนประชากรทั้งหมด 
 -   โบถส  จํานวน  -  แหง 
 -   ผูนับถือศาสนาอื่นๆ  รอยละ           -    ของจํานวนประชากรทั้งหมด 
 -   ผูไมนับถือศาสนาใดเลย  รอยละ      -     ของจํานวนประชากรทั้งหมด 

8.2 ประเพณีและงานประจําป 

1. ประเพณีสงกรานต                      เดือน   เมษายน 
     กิจกรรมโดยสังเขป         
2. ประเพณีการกินขาวสลาก    เดือน  ตุลาคม 
     กิจกรรมโดยสังเขป 
3.  ประเพณีลอยกระทง     เดือน  พฤศจิกายน 
     กิจกรรมโดยสังเขป 
4.  ประเพณีการถวายเทียนพรรษา   เดือน  กรกฎาคม 
     กิจกรรมโดยสังเขป 
5.  ประเพณีการบวชเณร     เดือน  พฤษภาคม - กรกฎาคม 
     กิจกรรมโดยสังเขป 
6.  ประเพณีการทอดกฐินผาปา    เดือน  พฤศจิกายน 
     กิจกรรมโดยสังเขป 
7.  ประเพณีการแหลูกแกว    เดือน  พฤษภาคม - มิถุนายน 
     กิจกรรมโดยสังเขป 
8.  ประเพณีการสรงน้ําพระธาตุ    เดือน  เมษายน 
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8.3 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 

8.3.1 หัตถกรรมเครื่องปนดินเผา  โดยการปนเครื่องปนดินเผานั้น  บานมอนเขาแกวไดมีการ
ปนมาตั้งแตบรรพบุรุษ   เปนอาชีพที่เกาแกหลายชั่วอายุคน  จนกระทั่งสืบทอดมาถึง    รุนลูกรุน
หลาน  โดยผลิตภัณฑในอดีตสวนมากจะเปนเครื่องใชสอยในครัวเรือนประเภท  หมอน้ํา  หมอแกง  
หมอตอม  หมอสาว  และหมอนึ่ง บานมอนเขาแกว ไดมีการรวมกลุมกัน  ชื่อวา  กลุมเครื่อง ปนดิน
เผาบานมอนเขาแกว  โดยกลุมยังคงอนุรักษการปนเครื่องปนดินเผา ประเภทหมอตาง ๆในอดีตไวอยู   
แตก็มีการปนผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาสมัยใหม  ประเภท ของชํารวย ของที่ระลึก  กระถางตนไม  
ตุกตาตกแตงสวนชุดน้ําตก  หมออบไก  อางปลา  ฯลฯ  ลักษณะการเครื่องปนดินเผาในปจจุบันนั้น 
จะเปนการปนดวยวิธีโบราณ  คือการปน   โดยใชแทนหมุนมือ  สวนการเผานั้นยังคงเปนการเผาแบบ
โบราณ โดยใชฟาง ฟน แกลบ  การปนเครื่องปนดินเผา  ผลิตภัณฑที่ไดจากแตละครัวเรือน                      
จะมีลักษณะและรูปแบบที่แตงตางกันตามความถนัดและความสวยงาม มีทั้งแบบฉลุลาย  ชุดน้ําพุ  
ของตกแตงเปนรูปสัตวตางๆหรือเปนคน  โดยมีการผสมผสานเปนศิลปะความเปนลานนาและเสนห
ของความเกา ดวยกระบวนการผลิตแบบพื้นบานเดิมๆ  กรรมวิธีการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑที่เปน
เอกลักษณของตนเอง ชาวญี่ปุนไดใหความสนใจมาก  จึงเชิญกลุมเครื่องปนดินเผา  ไปทําการสาธิต     
ในงาน เอ็กโป พ.ศ 2534โดยประสานผานการศูนยการศึกษานอกโรงเรียน(กศน.)   และใน พ.ศ 2539  
ศูนยพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผาภาคเหนือ  ไดเชิญกลุมเครื่องปนดินเผาเดินทางไปสอน
ชาวญี่ปุนในการปนเครื่องปนดินเผาที่เมืองนางาซากิ  ประเทศญี่ปุน  และจากที่บานมอนเขาแกว                
มีผลงานออกสูตลาดอยางตอเนื่อง  ดวยผลงาน ที่ เปนเอกลักษณของตนเอง  ทําใหกลุม
เครื่องปนดินเผาไดรับคัดเลือกใหเปนหมูบานหัตถกรรมดีเดนจากมูลนิธิอนุสรณหมอมงามจิตต                     
บุรฉัตร  ดวยรางวัลโลเกียรติคุณ “หมอมงามจิตต  บุรฉัตร” ประจําป 2545 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 
2545 และใน พ.ศ 2553 เทศบาลเมืองพิชัยและบานมอนเขาแกว  ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวด
งานนวัตกรรมทองถิ่นไทย  ครั้งที่ 1  ประเภทสงเสริมและอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นเครื่องปนดินเผา
บานมอนเขาแกว  จากคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (กถถ.)  

             ในปจจุบันผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาบานมอนเขาแกว ซึ่งมีหลากหลายประเภท   ไมวา                 
จะเปนผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาแบบโบราณ อาทิ หมอแกง  หมอตอม  หมอนึ่ง  หรือจะเปน
ผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผารวมสมัย   อาทิ  กระถาง  ตุกตาตกแตงสวน  หมออบไก  ฯลฯ โดยไดมี
การสงขายทั้งภายในจังหวัดลําปาง และตางจังหวัด ซึ่งสรางรายไดใหแกหมูบาน และเทศบาลเมือง
พิชัย ไดนโยบายการพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลเมืองพิชัย  ในดานการสนับสนุนสงเสริมความเขมแข็ง
เศรษฐกิจของชุมชน โดยใชภูมิปญญาทองถิ่น เปนฐานการพัฒนา เพื่อใหเกิดความเขมแข็งพึ่งพา
ตนเองได ประกอบกับหมูบานมอนเขาแกว  เปนหมูบานที่มีการสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น  การปน
เครื่องปนดินเผามาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

 8.3.2 ภาษาถิ่น  จะใชภาษาทองถิ่น(ภาษาลานนา)เปนสวนใหญ และมีการใชภาษากลางใน
บางพื้นที่ 
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8.4 สิ้นคาพื้นเมืองและของที่ระลึก 
 - ผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาแบบโบราณ อาทิ หมอแกง  หมอตอม  หมอนึ่ง  หรือจะเปน
ผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผารวมสมัย   อาทิ  กระถาง  ตุกตาตกแตงสวน  หมออบไก ฯลฯ 
 - ผลิตภัณฑจากเครือเถาวัลย 
 
9.ทรัพยากรธรรมชาติ 

9.1 น้ํา มีแมน้ําวังไหลผานทางทิศตะวันตกตามแนวเขตของตําบลจากทิศเหนือ ไปยังทิศใต ซึ่ง
เกษตรกรไดอาศัยแหลงน้ําทําการเกษตร และมีลําเหมือง จากเขื่อนกิ่วลม ซึ่งเปนแหลงน้ําสําคัญที่
เกษตรใชในการเกษตร 

9.2 ปาไม สวนใหญเทศบาลเมืองพิชัยเปนกึ่งเมืองกึ่งชนบท พื้นที่ปาไมไมมี คงมีเพียงแตปาชุมชนบาน
ตนมื่นเทานั้น  

9.3 ภูเขา ลักษณะพื้นที่สวนใหญเปนที่ราบเชิงเขา มีดอยฝรั่งเปนเปนแหลงทองเที่ยวในเขตตําบลพิชัย
ซึ่งยังมีความอุดมสมบูรณของปาไม 

9.4 คุณภาพของทรัพยากร 

 ทรัพยากรในเขตเทศบาล อยูในเกณฑที่ดี มีตนไมที่สมบูรณในเขตปาชุมชน และในพื้นที่
การเกษตรและพื้นที่บานเรือนมีการปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สวนคุณภาพของน้ํา แมน้ําวัง                       
อยูในเกณฑดี ไมเนาเสียและน้ําสําหรับการอุปโภค บริโภค ก็จัดวาอยูในเกณฑที่ดี โดยวัดจาก                     
การตรวจสอบคุณภาพของแหลงน้ําในเขตเทศบาลโดยเทศบาลเมืองพิชัยไดดําเนินการสุมตรวจสอบ
รวมกับทาง หองปฎิบัติการคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปางซึ่งสรุปผลไดดังนี้ ดังนั้น  
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ตัวอยางนํ้าประปาหมูบาน บานตนยาง 

ที่ รายการตรวจสอบ วิธีทดสอบ ผลการทดสอบ 

1 PH* 
In house method;LPSci-T-5.4-
CHEM-01  
Based on standard Methods 
for the Examination of water 
and Wastewater,APHA,AWWA 

&WEF 22nd
,2012,part 4500- 

H+B 

7.5 pH unit 

( ที่อุณหภูมิ 26  C ) 

2 ของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด In house method;Based on 
standart Methods for the 
Examination of water and 
Wastewater,APHA,AWWA&WEF, 
22nd 

ed;2012 

410 mg/l 

3 เหล็ก 0.1 mg/l 

4 ความกระดาง 130 mg/l 

5 ฟลูออไรด 0.59 mg/l 

6 Coliform Bacteria ND 

7 E.coli ND 

ND = Non Detected  ตรวจไมพบ 

จากการตรวจสอบพบวา โดยรวมแลวคุณภาพของน้ํา อยูในเกณฑ ปกติ สามารถใชไดอยางปลอดภัย
และตรวจไมพบ  Coliform Bacteria และ E.coli 
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ตัวอยางนํ้าประปาหมูบาน บานจิตอารียวิลล 2 – บานตนตอง 

ที่ รายการตรวจสอบ วิธีทดสอบ ผลการทดสอบ 

1 PH* In house method;LPSci-T-5.4-
CHEM-01  

Based on standard Methods 
for the Examination of water 
and Wastewater,APHA,AWWA 
&WEF 22nd,2012,part 4500- 
H+B 

 

7.3 pH unit 

( ที่อุณหภูมิ 26  C ) 

2 ของแข็งที่ละลายไดทัง้หมด In house method;Based on 
standart Methods for the 
Examination of water and 
Wastewater,APHA,AWWA&WEF, 
22nd ed;2012 

440 mg/l 

3 เหล็ก <0.1 mg/l 

4 ความกระดาง 164 mg/l 

5 ฟลูออไรด 0.83 mg/l 

6 Coliform Bacteria ND 

7 E.coli ND 

ND = Non Detected  ตรวจไมพบ 

จากการตรวจสอบพบวา โดยรวมแลวคุณภาพของน้ํา อยูในเกณฑ ปกติ สามารถใชไดอยางปลอดภัย
และตรวจไมพบ  Coliform Bacteria และ E.coli 
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ตัวอยางนํ้าประปาหมูบาน บานฝายนอย 

ที่ รายการตรวจสอบ วิธีทดสอบ ผลการทดสอบ 

1 PH* In house method;LPSci-T-5.4-
CHEM-01  

Based on standard Methods 
for the Examination of water 
and Wastewater,APHA,AWWA 
&WEF 22nd,2012,part 4500- 
H+B 

7.6 pH unit 

( ที่อุณหภูมิ 26  C ) 

2 ของแข็งที่ละลายไดทัง้หมด In house method;Based on 
standart Methods for the 
Examination of water and 
Wastewater,APHA,AWWA&WEF, 
22nd ed;2012 

382 mg/l 

3 เหล็ก <0.1 mg/l 

4 ความกระดาง 78 mg/l 

5 ฟลูออไรด 0.63 mg/l 

6 Coliform Bacteria ND 

7 E.coli ND 

ND = Non Detected  ตรวจไมพบ 

จากการตรวจสอบพบวา โดยรวมแลวคุณภาพของน้ํา อยูในเกณฑ ปกติ สามารถใชไดอยางปลอดภัย
และตรวจไมพบ  Coliform Bacteria และ E.coli 
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ตัวอยางนํ้าประปาหมูบาน บานทาเดื่อ 

ที่ รายการตรวจสอบ วิธีทดสอบ ผลการทดสอบ 

1 PH* In house method;LPSci-T-5.4-
CHEM-01  

Based on standard Methods 
for the Examination of water 
and Wastewater,APHA,AWWA 
&WEF 22nd,2012,part 4500- 
H+B 

7.4 pH unit 

( ที่อุณหภูมิ 26  C ) 

2 ของแข็งที่ละลายไดทัง้หมด In house method;Based on 
standart Methods for the 
Examination of water and 
Wastewater,APHA,AWWA&WEF, 
22nd ed;2012 

352 mg/l 

3 เหล็ก 0.14 mg/l 

4 ความกระดาง 88 mg/l 

5 ฟลูออไรด 0.31 mg/l 

6 Coliform Bacteria ND 

7 E.coli ND 

ND = Non Detected  ตรวจไมพบ 

จากการตรวจสอบพบวา โดยรวมแลวคุณภาพของน้ํา อยูในเกณฑ ปกติ สามารถใชไดอยางปลอดภัย
และตรวจไมพบ  Coliform Bacteria และ E.coli 
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ตัวอยางนํ้าประปาหมูบาน บานตนมื่น 

 

ที่ รายการตรวจสอบ วิธีทดสอบ ผลการทดสอบ 

1 PH* In house method;LPSci-T-5.4-
CHEM-01  

Based on standard Methods 
for the Examination of water 
and Wastewater,APHA,AWWA 
&WEF 22nd,2012,part 4500- 
H+B 

8.0 pH unit 

( ที่อุณหภูมิ 25  C ) 

2 ของแข็งที่ละลายไดทัง้หมด In house method;Based on 
standart Methods for the 
Examination of water and 
Wastewater,APHA,AWWA&WEF, 
22nd ed;2012 

444 mg/l 

3 เหล็ก <0.10 mg/l 

4 ความกระดาง 54mg/l 

5 ฟลูออไรด 0.94 mg/l 

6 Coliform Bacteria ND 

7 E.coli ND 

ND = Non Detected  ตรวจไมพบ 

จากการตรวจสอบพบวา โดยรวมแลวคุณภาพของน้ํา อยูในเกณฑ ปกติ สามารถใชไดอยางปลอดภัย
และตรวจไมพบ  Coliform Bacteria และ E.coli 
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ตัวอยางนํ้าประปาหมูบาน สันติสุข 

 

ที่ รายการตรวจสอบ วิธีทดสอบ ผลการทดสอบ 

1 PH* In house method;LPSci-T-5.4-
CHEM-01  

Based on standard Methods 
for the Examination of water 
and Wastewater,APHA,AWWA 
&WEF 22nd,2012,part 4500- 
H+B 

7.6 pH unit 

( ที่อุณหภูมิ 26  C ) 

2 ของแข็งที่ละลายไดทัง้หมด In house method;Based on 
standart Methods for the 
Examination of water and 
Wastewater,APHA,AWWA&WEF, 
22nd ed;2012 

450 mg/l 

3 เหล็ก <0.10 mg/l 

4 ความกระดาง 72 mg/l 

5 ฟลูออไรด 0.51 mg/l 

6 Coliform Bacteria ND 

7 E.coli ND 

ND = Non Detected  ตรวจไมพบ 

จากการตรวจสอบพบวา โดยรวมแลวคุณภาพของน้ํา อยูในเกณฑ ปกติ สามารถใชไดอยางปลอดภัย
และตรวจไมพบ  Coliform Bacteria และ E.coli 
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1 

 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2562 
เทศบาลเมืองพิชัย   อําเภอเมือง   จังหวัดลําปาง 

……………………………. 

บทนํา 

  แผนการดําเนินงาน มีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา
และกิจกรรมการพัฒนา ที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําป
งบประมาณนั้น  เพื่อใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น             
มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  ลดความซ้ําซอนของโครงการ  มีการประสานงาน และบูรณาการ
ทํางานกับหนวยงานและจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดําเนินงาน 
  แผนการดําเนินงานจะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น                 
เพื่อควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
  แผนการดําเนินงานจะกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา                
ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุ                 
ในแผนการดําเนินงานจะมีที่มาจาก 

1.งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุน               
ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอุดหนุนใหหนวยงานอื่นดําเนินการ) 
  2.โครงการ/ก ิจกรรมการพ ัฒนาที ่องคกรปกครองสวนทองถิ ่นดําเน ินการ เอง                
โดยไมใชงบประมาณ (ถามี) 
  3. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ  สวนกลาง  สวนภูมิภาค หรือ
หนวยงานอื ่นๆ ที ่ดําเนินการในพื ้นที ่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สําหรับองคการบริหาร               
ส วนจ ังหวัด ให รวบรวมขอม ูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ ส วนกลาง                   
สวนภูมิภาค หรือหนวยงานอื่นๆ  ที่มีลักษณะการดําเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองคกรปกครอง             
สวนทองถิ่นหรือเปนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องระหวางองคกรปกครอง              
สวนทองถิ่น) โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด
หรืออาจสอบถามไปยังหนวยงานตางๆ  ที่เกี่ยวของ 

4.โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาเห็นวา
จะเกิดประโยชนในการประสานการดําเนินงานในพื้นที่ 

วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 
1.เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงในเขต

พื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในปงบประมาณ  2562 
2.เพื่อประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานอื่น ที่มีการดําเนินงานในเขตพื้นที่

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
3.เพื ่อทําใหการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผล ที่ทําการปฏิบัติจริง                  

บรรลุวัตถุประสงค 
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ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง               
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขถึงฉบับที่ 2 (2559) ขอ 26 ไดกําหนดใหดําเนินการตามระเบียบนี้  โดยมี
ขั้นตอนดําเนินการ  ดังนี้ 
  1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทอ งถิ ่นร วบรวมแผนงาน               
โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น  หนวยงานราชการสวนกลาง  ส วนภูม ิภาค                 
รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆ  ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทําราง
แผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
  2.คณะกรรมการพัฒนาท องถิ ่นพ ิจารณาร างแผนการดํา เนินง านแลวเ สนอ             
ผูบริหารทองถิ่นประกาศใชเปนแผนการดําเนินงานทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหา
วันวันแตวันที่ประกาศเพื่อใหประชาชนทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศอยางนอยสามสิบวัน   
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จากขั้นตอนการจัดทําแผนดําเนินงาน   สามารถสรุปไดดังน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 
 
 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

รวบรวมโครงการ/กิจ กรรม 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หนวยงานอ่ืน 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จัดทํารางแผนดําเนินงาน 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

เสนอรางแผนดําเนินงาน 

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พิจารณารางแผนดําเนินงาน 

เสนอตอผูบริหารทองถิ่น 

ผูบริหารทองถิ่น.ใหความเห็นชอบ 

ประกาศใช 

ผูบริหารทองถิ่น 

ปดประกาศภายใน 15 วัน
หลังจากประกาศใช และ 
ปดประกาศไวอยางนอย 30 วัน 



4 

 

ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
1.ทําใหทราบถึงแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงในเขตพื้นที่ของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2.ทําใหทราบถึงขอมูลของหนวยงานตางๆ  ที่มีโครงการดําเนินงานในเขตพื้นที ่
3.ทําใหสะดวกตอการติดตามการดําเนินงานและการประเมนิผล 

 

เคาโครงรางแผนการดําเนินงาน 
  รางแผนการดําเนินงานใหพิจารณาจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและ                
แนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ที่กําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  โดยมีเคาโครงแผนการดําเนินงาน  2  สวน  คือ 
  สวนที่  1    บทนํา    องคประกอบ  ประกอบดวย 

- บทนํา 
- วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 
- ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
- ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 

สวนที่  2    บัญชีโครงการ/กิจกรรม    องคประกอบ  ประกอบดวย 
- บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
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2.สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ 2557-2560 )
2.1 สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ การเบิกจายงบประมาณในปงบประมาณ    พ.ศ 2557-2560
2.1.1 สรุปสถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ

รับจริงป 2557 รับจริงป 2558

1,010,101.00 1,240,591.00

89,133.75 91,123.05

200,326.00 330,442.00

1,299,560.75 1,662,156.05

3,472.60 4,578.40

720.00 0.00

11,429.00 24,212.00

801,610.00 937,690.00

9,100.00 8,800.00

1,700.00 1,230.00

9,200.00 11,760.00

3,000.00 3,330.00

6,650.00 5,850.00
1,600.00 7,400.00

360.00 420.00

0.00 0.00

1,800.00 3,080.00

108,565.00 166,204.00
0.00 0.00

33,700.00 39,900.00

หมวดภาษีอากร
ประเภทรายรับ ประมาณการป 2559 ประมาณการป 2560

     ภาษีบํารุงทองที่ 90,000 90,000

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1,100,000 1,200,000

รวมหมวดภาษีอากร 1,410,000 1,620,000

     ภาษีปาย 220,000 330,000

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 4,000 4,000

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 15,000 10,000

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 500 500

     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนายอาหารหรือ
สะสมอาหาร

9,000 9,000

     คาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 800,000 820,000

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 10,000 10,000

     คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา 1,000 1,000

     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 5,000 10,000

     คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย 3,000 3,000

     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร 500 500
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 5,000 10,000

     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น 1,000 3,000

     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข 500 500

     คาปรับผูกระทําความผิดตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย 0 500
     คาปรับการผิดสัญญา 50,000 50,000

     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 35,000 35,000
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2,000.00 2,000.00

0.00 0.00

3,000.00 3,000.00

1,325.00 1,700.00

0.00 0.00

1,000.00 800.00

1,000,231.60 1,221,954.40

4,500.00 15,000.00

1,935,988.85 1,684,782.11

1,940,488.85 1,699,782.11

0.00 0.00

294,100.00 201,600.00

1,214.00 1,286.00

500.00 580.00

35,708.00 41,683.00

331,522.00 245,149.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว 
หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

5,000 10,000

ประเภทรายรับ ประมาณการป 2559 ประมาณการป 2560

     คาใบอนุญาตใหตั้งตลาดเอกชน 3,000 3,000

     คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 500 500

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 500 500

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,000 2,000

รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 951,500 984,000

     คาใบอนุญาตอื่นๆ 1,000 1,000

     คาเชาหรือบริการสถานที่ 5,000 5,000

หมวดรายไดจากทรัพยสิน

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน 2,005,000 2,005,000

     ดอกเบี้ย 2,000,000 2,000,000

     คาจําหนายเศษของ 0 500

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

     คาจําหนายแบบพิมพและคํารอง 1,500 1,500

     คาขายแบบแปลน 300,000 200,000

     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 60,000 40,000

     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 1,500 500

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 363,000 242,500
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870.00 1,432.00

870.00 1,432.00

389,304.55 786,021.36

24,698,447.59 25,185,436.47

5,511,184.51 5,562,887.12

149,702.26 156,653.17

2,400,636.51 2,728,477.64

3,265,341.45 4,700,739.46

912,117.00 1,213,704.64

187,963.27 133,948.26

8,847,965.65 10,921,508.00

46,362,662.79 51,389,376.12

15,443,176.00 14,638,602.00

15,443,176.00 14,638,602.00

66,378,511.99 70,858,451.68

หมวดรายไดจากทุน

ประเภทรายรับ ประมาณการป 2559 ประมาณการป 2560

รวมหมวดรายไดจากทุน 500 500

     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 500 500

     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน 500,000 600,000

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดฯ 5,500,000 5,500,000

     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 25,000,000 25,000,000

     ภาษีสุรา 2,400,000 2,500,000

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 140,000 140,000

รวมทุกหมวด 68,870,000 84,953,100

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 15,500,000 31,511,100

     ภาษีสรรพสามิต 4,500,000 4,700,000

48,640,000 48,590,000

     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 9,400,000 9,000,000

     คาภาคหลวงปโตรเลียม 200,000 150,000

รวมหมวดภาษีจัดสรร

     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน
เลือกทํา

15,500,000 31,511,100

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

     คาภาคหลวงแร 1,000,000 1,000,000



 3
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รายจายจริงป 2557 รายจายจริงป 2558 ประมาณการ ป 2559 ประมาณการ ป 2560

งบกลาง 2,214,594.00 1,874,649.00 4,316,130.00 20,343,520.00

งบบุคลากร 20,349,502.11 23,151,698.87 25,037,020.00 26,460,280.00

งบดําเนินงาน 9,816,671.49 9,813,969.22 16,071,060.00 17,268,600.00

งบลงทุน 13,989,854.55 12,247,432.66 22,276,790.00 20,296,200.00

รายจายอื่น 2,258,506.80 - - -

งบเงินอุดหนุน 827,118.63 629,477.02 1,169,000.00 584,500.00

49,456,247.58 47,717,226.77 68,870,000.00 84,953,100.00

49,456,247.58 47,717,226.77 68,870,000.00 84,953,100.00

รวมจายจากงบประมาณ

รวม

รายจาย

จายจากงบประมาณ
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ต.
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พ.

มี.
ค.
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.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 โครงการปรับปรุงสะพาน
บานพิชัย

ปรับปรุงสะพานบานพิชัย จํานวน 1 แหง  125,000 บานพิชัย หมูที่ 1 กองชาง

2 โครงการกอสราง ถนน ค.ส.ล.
 บานตนตอง หมู 5  บริเวณ
คลองชลประทานทางไปฌา
ปนสถาน

กอสรางถนน ค.ส.ล. บานตนตอง หมู 5 
บริเวณ
คลองชลประทานทางไปฌาปนสถาน โดย
ทําการกอสรางถนน 
ค.ส.ล. กวาง 5.00 เมตร ยาวประมาณ 
376.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ถนนรวมพื้นที่บอพักเดิม
ไมนอยกวา  1,905.00 
ตารางเมตร

1,021,600 บานตนตอง หมู 5 กองชาง

3 โครงการกอสราง ถนน ค.ส.ล.
 บานตนยาง หมู 4  บริเวณ
บานเลขที่ 190 ถึง 287 (หวย
รองชาง)

กอสรางถนน ค.ส.ล. บานตนยาง หมู 4 
บริเวณบานเลขที่ 190 ถึง 287 (หวยรอง
ชาง) โดยทําการกอสรางถนน
ค.ส.ล. กวาง 3.00 เมตร ยาวประมาณ 
157.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ 
ไมนอยกวา  471.00 ตารางเมตร 

430,700 บานตนยาง หมู 4 กองชาง

หนวยงาน
ดําเนินการ

พ.ศ 2561 พ.ศ 2562

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําป 2562

เทศบาลเมืองพิชัย  อําเภอเมือง จังหวัด ลําปาง

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา  การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา   ถนน สะพาน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่ดําเนินการ
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4 โครงการกอสราง ถนน ค.ส.ล.
 บานทาเดื่อ หมู 12  บริเวณ
บานเลขที่ 210

กอสรางถนน ค.ส.ล. บานทาเดื่อ หมู 12 
บริเวณบานเลขที่ 210 โดยทําการกอสราง
ถนน ค.ส.ล. กวาง 3.50 เมตร ยาว
ประมาณ 17.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ ไมนอยกวา  59.50 ตารางเมตร

30,700 บานทาเดื่อ หมู 12 กองชาง

5 โครงการกอสราง ถนน ค.ส.ล.
 บานสามัคคี หมู 2 บริเวณ
บานเลขที่ 264/1

คากอสรางถนน ค.ส.ล. บานสามัคคี หมู 
2 บริเวณ
บานเลขที่ 264/1 โดยทําการกอสราง
ถนน ค.ส.ล. กวาง 3.50 เมตร 
ยาวประมาณ 75.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 
262.50 ตารางเมตร

136,400 บานสามัคคี หมู2 กองชาง

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา  การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา   ถนน สะพาน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ดําเนินการ
พ.ศ 2561 พ.ศ 2562

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําป 2562

เทศบาลเมืองพิชัย  อําเภอเมือง จังหวัด ลําปาง
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6 โครงการกอสราง ถนนแอส
ฟลทติคคอนกรีต บานตนตอง
 หมู 5  
บริเวณบานเลขที่ 12 ถึง
บานเลขที่ 13/1, 4/1, 7/2, 
18, 178/1

กอสรางถนน ค.ส.ล. บานตนตอง หมู 5 
บริเวณบานเลขที่ 12 ถึงบานเลขที่ 13/1, 
4/1, 7/2, 18, 178/1  โดยทําการปูผิว
จราจรแอสฟลทติดคอนกรีต กวาง 3.00–
6.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 731.00  เมตร หนา 5  
เซนติเมตร มีพื้นที่ผิวจราจรรวม
พื้นที่บอพักเดิม ไมนอยกวา 3,220.00 
ตารางเมตร

1,144,900 บานตนตอง หมู 5 กองชาง

7 โครงการกอสราง ถนนแอส
ฟลทติคคอนกรีต บานฝาย
นอย หมู 9  
บริเวณบานเลขที่ 112/1 , 
218/2 ไปยังพื้นที่ทํา
การเกษตร

กอสรางถนนแอสฟลทติคคอนกรีต บาน
ฝายนอย
หมู 9  บริเวณบานเลขที่ 112/1, 218/2  
ไปยังพื้นที่ทําการเกษตร
โดยทําการปูผิวจราจรแอสฟลทติด
คอนกรีต กวาง 3.00 – 4.00  
เมตร   ความยาวประมาณ 747.00 เมตร 
หนา 5  เซนติเมตร 
มีพื้นที่ผิวจราจรรวมพื้นที่บอพักเดิม  ไม
นอยกวา 2,648.60 ตาราง
เมตร

908,800 บานฝายนอย หมู 9 กองชาง

หนวยงาน
ดําเนินการ

พ.ศ 2561 พ.ศ 2562

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําป 2562

เทศบาลเมืองพิชัย  อําเภอเมือง จังหวัด ลําปาง

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา  การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา   ถนน สะพาน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่ดําเนินการ
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8  โครงการกอสราง ถนนแอส
ฟลทติคคอนกรีต บานสันติสุข
 หมู 15  
ชวงที่ 1 บริเวณบานเลขที่ 
266/645 ถึงบริเวณบานเลขที่
 266/199

คากอสรางถนนแอสฟลทติคคอนกรีต 
บานสันติสุข 
หมู 15  
ชวงที่ 1 บริเวณบานเลขที่ 266/645 ถึง
บริเวณบานเลขที่ 266/199
ชวงที่ 2 บริเวณบานเลขที่ 266/155 ถึง
บานเลขที่ 266/415  
โดยทําการปูผิวจราจรแอสฟลทติด
คอนกรีต กวาง 5.50 เมตร  
ความยาวรวมประมาณ 326.00 เมตร 
หนา 5  เซนติเมตร มีพื้นที่
ผิวจราจรไมนอยกวา 1,793.00  ตาราง
เมตร 

595,000 บานสันติสุข หมู 15 กองชาง

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา  การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา   ถนน สะพาน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ดําเนินการ
พ.ศ 2561 พ.ศ 2562

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําป 2562

เทศบาลเมืองพิชัย  อําเภอเมือง จังหวัด ลําปาง
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9 โครงการกอสราง ถนนแอส
ฟลทติคคอนกรีต บานสันติสุข
 หมู 15  
บริเวณบานเลขที่ 266/664 
ถึงบานเลขที่ 266/561

กอสรางถนนแอสฟลทติคคอนกรีต บาน
สันติสุข 
หมู 15  บริเวณบานเลขที่ 266/664 ถึง
บานเลขที่ 266/561 
โดยทําการปูผิวจราจรแอสฟลทติด
คอนกรีต กวาง 3.50 – 6.00  
เมตร  ความยาวประมาณ 332.00 เมตร 
หนา 5  เซนติเมตร 
มีพื้นที่ผิวจราจร ไมนอยกวา 1,709.50  
ตารางเมตร

559,900 บานสันติสุข หมู 15 กองชาง

10 โครงการกอสราง ผนังกันตลิ่ง
ลําเหมือง บริเวณสะพานบาน
ทุงกู หมู 3

กอสราง ผนังกันตลิ่งลําเหมือง บริเวณ
สะพาน
บานทุงกู หมู 3 ความยาวรวมประมาณ 
50.00 เมตร

124,600 บานทุงกู หมูที่ 3 กองชาง

หนวยงาน
ดําเนินการ

พ.ศ 2561 พ.ศ 2562

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําป 2562

เทศบาลเมืองพิชัย  อําเภอเมือง จังหวัด ลําปาง

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา  การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา   ถนน สะพาน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่ดําเนินการ
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11 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา
 ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับ
หลังทอ
บานเดน หมู 13 บริเวณ
บานเลขที่ 152 ถึงลําเหมือง
สาธารณะประโยชน (รองโฮง)

กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. และถนน ค.
ส.ล. 
ทับหลังทอ บานเดน หมู 13 บริเวณ
บานเลขที่ 152 ถึงลําเหมืองสาธารณะ
ประโยชน (รองโฮง)โดยทําการกอสรางทอ
ระบายน้ํา 
ค.ส.ล. เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร ยาว 
458.00 เมตร และถนน 
ค.ส.ล. ทับหลังทอ  

1,970,000 บานเดน หมู 13 กองชาง

12 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา
 ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับ
หลังทอ
บานตนมื่น หมู 14 บริเวณ
บานเลขที่ 191 ถึงบริเวณ
บานเลขที่ 175

กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. และถนน ค.
ส.ล. 
ทับหลังทอ บานตนมื่น หมู 14 บริเวณ
บานเลขที่ 191 ถึงบริเวณ
บานเลขที่ 175  โดยทําการกอสรางทอ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. เสนผา
ศูนยกลาง 0.40 เมตร ยาว 626.00 เมตร 
และถนน ค.ส.ล.ทับหลังทอ

1,618,000 บานตนมื่น หมู 14 กองชาง

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา  การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา   ถนน สะพาน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ดําเนินการ
พ.ศ 2561 พ.ศ 2562

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําป 2562

เทศบาลเมืองพิชัย  อําเภอเมือง จังหวัด ลําปาง
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13 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา
 ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับ
หลังทอ
บานทาเดื่อ หมู 12 บริเวณ
บานเลขที่  128

กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. และถนน ค.
ส.ล. 
ทับหลังทอบานทาเดื่อ หมู 12 บริเวณ
บานเลขที่ 128  โดยทําการ
กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 
เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร ยาว 
180.00 เมตร และถนน ค.ส.ล. ทับหลังทอ 

537,000 บานทาเดื่อ หมู 12 กองชาง

14 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา
 ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับ
หลังทอ
บานทุงกู หมู  3  บริเวณ
บานเลขที่ 100

กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. และถนน ค.
ส.ล. 
ทับหลังทอ บานทุงกู หมู 3 บริเวณ
บานเลขที่ 100 โดยทําการ
กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 
เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร ยาว 
30.00 เมตร และถนน ค.ส.ล.ทับหลังทอ

119,000 บานทุงกู หมูที่ 3 กองชาง

หนวยงาน
ดําเนินการ

พ.ศ 2561 พ.ศ 2562

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําป 2562

เทศบาลเมืองพิชัย  อําเภอเมือง จังหวัด ลําปาง

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา  การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา   ถนน สะพาน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่ดําเนินการ
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15 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา
 ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับ
หลังทอ
บานพิชัย หมู 1 บริเวณ
บานเลขที่ 111/1 ลงแมน้ําวัง

กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. และถนน ค.
ส.ล. 
ทับหลังทอ บานพิชัย หมู 1 บริเวณ
บานเลขที่ 111/1 ลงแมน้ําวัง 
โดยทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 
เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร
ยาว 648.00 เมตร และถนน ค.ส.ล. ทับ
หลังทอ  ตามแบบแปลน
เทศบาลฯ

1,663,000 บานพิชัย หมูที่ 1 กองชาง

16 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา
 ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับ
หลังทอ
บานพิชัย หมู 1 บริเวณ
บานเลขที่ 204 ลงสูแมน้ําวัง

กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. และถนน ค.
ส.ล.
ทับหลังทอ บานพิชัย หมู 1 บริเวณ
บานเลขที่ 204 ลงสูแมน้ําวัง
โดยทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 
เสนผาศูนยกลาง 0.40 
เมตร ยาว 632.00 เมตร และถนน ค.ส.ล.

1,631,000 บานพิชัย หมูที่ 1 กองชาง

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา  การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา   ถนน สะพาน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ดําเนินการ
พ.ศ 2561 พ.ศ 2562

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําป 2562

เทศบาลเมืองพิชัย  อําเภอเมือง จังหวัด ลําปาง
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17  โครงการกอสรางทอระบาย
น้ํา ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. 
ทับหลังทอ
บานมอนเขาแกว หมู 3 
บริเวณทุงนาเชื่อมตอจากจุด
เดิม ถึงคลองชลประทาน

กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. และถนน ค.
ส.ล. 
ทับหลังทอ บานมอนเขาแกว หมู 3  
บริเวณทุงนาเชื่อมตอจากจุดเดิม ถึงคลอง
ชลประทาน โดยทําการกอสรางทอระบาย
น้ํา ค.ส.ล. เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร 
ยาว 175.00 เมตร และถนน ค.ส.ล. 
ทับหลังทอ 

439,000 บานมอนเขาแกว หมู 3 กองชาง

18 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา
 ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับ
หลังทอ
บานมอนเขาแกว หมู 3 
บริเวณบานเลขที่ 84/1 ถึง
บานเลขที่ 39/1

กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. และถนน ค.
ส.ล. 
ทับหลังทอ บานมอนเขาแกว หมู 3  
บริเวณบานเลขที่ 84/1 
ถึง บานเลขที่ 39/1 โดยทําการกอสรางทอ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. 
เสนผา ศูนยกลาง 0.40 เมตร ยาว 
446.00 เมตร และถนน ค.ส.ล. 
ทับหลังทอ

1,146,000 บานมอนเขาแกว หมู 3 กองชาง

พ.ศ 2561 พ.ศ 2562

แผนการดําเนินงาน  ประจําป 2562

เทศบาลเมืองพิชัย  อําเภอเมือง จังหวัด ลําปาง

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา  การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา   ถนน สะพาน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ดําเนินการ
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19 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา
 ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับ
หลังทอ
บานสันติสุข หมู 15  บริเวณ
ซอย 3/15, 3/16, 3/18

กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. และถนน ค.
ส.ล. 
ทับหลังทอ บานสันติสุข หมู 15  บริเวณ
ซอย 3/15, 3/16, 3/18 
โดยทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 
เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร
ยาว 520.00 เมตร  และถนน ค.ส.ล. ทับ
หลังทอ 

1,358,000 บานสันติสุข หมู 15 กองชาง

20 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา
 ค.ส.ล. และถนนแอสฟสทติค
คอนกรีต บานสามัคคี หมู 2 
บริเวณบานเลขที่ 80 ถึง
บานเลขที่ 109

กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. และถนน
แอสฟสทติคคอนกรีต บานสามัคคี หมู 2 
บริเวณบานเลขที่ 80 ถึงบานเลขที่ 109
โดยทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
เสนผาศูนยกลาง 0.40 
เมตร พรอมถนน ค.ส.ล. ทับหลังทอ ความ
ยาวรวมบอพัก 143.00 
เมตร และกอสรางถนนแอสฟลทติค
คอนกรีต กวางประมาณ 2.80 – 
4.00 เมตร ความยาวประมาณ 495.00  
เมตร

929,000 บานสามัคคี หมู2 กองชาง

แผนการดําเนินงาน  ประจําป 2562

เทศบาลเมืองพิชัย  อําเภอเมือง จังหวัด ลําปาง

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา  การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา   ถนน สะพาน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ดําเนินการ
พ.ศ 2561 พ.ศ 2562
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21 โครงการซอมแซมถนน ค.ส.ล.
 บานทาเดื่อ หมู 12  
บริเวณหลังสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาลําปางฯ

ซอมแซมถนน ค.ส.ล. บานทาเดื่อ หมู 12 
บริเวณ
หลังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําปาง
ฯ  โดยทําการรื้อผิวถนนเดิม 
และกอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง 4.00 
เมตร ความยาวรวมประมาณ 
200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ 
ไมนอยกวา  800.00 
ตารางเมตร (รวมพื้นที่บอพักเดิม)

461,000 บานทาเดื่อ หมู 12 กองชาง

16,948,600

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา  การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา   ถนน สะพาน

แผนการดําเนินงาน  ประจําป 2562

เทศบาลเมืองพิชัย  อําเภอเมือง จังหวัด ลําปาง

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ดําเนินการ
พ.ศ 2561 พ.ศ 2562
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1 คาปรับปรุงภูมิทัศนรอบศูนยเด็กเล็ก ปรับปรุงภูมิทัศนรอบศูนยเด็กเล็ก 200,000 ศูนยเด็กเล็กในเขต
เทศบาล

กองการศึกษา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําป 2562

เทศบาลเมืองพิชัย  อําเภอเมือง จังหวัด ลําปาง

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ดําเนินการ
พ.ศ 2561 พ.ศ 2562
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1 โครงการประกวดหมูบาน/
ชุมชนสีเขียวและสะอาด (พิชัย
เมืองนาอยู)

รณรงค/เผยแพรประชาสัมพันธ/
ฝกอบรม/สนับสนุนกิจกรรมหมูบาน/
ชุมชน เชน คาวัสดุ/อุปกรณ,

30,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย กอง
สาธารณสุข

2 โครงการอบรมและรณรงค
ประชาสัมพันธในการสราง
จิตสํานึกในการรักษาความ
สะอาดและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

อบรมและรณรงคประชาสัมพันธในการ
สรางจิตสํานึกในการรักษาความสะอาด
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

20,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย กอง
สาธารณสุข

3 โครงการอบรมอาสาสมัคร
พิทักษสิ่งแวดลอม

อบรมอาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอมในเขต
เทศบาล

20,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย กอง
สาธารณสุข

4 โครงการรณรงคคัดแยกขยะ
มูลฝอยในชุมชนและโรงเรียน

รณรงคคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนและ
โรงเรียน

50,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย กอง
สาธารณสุข

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําป 2562

เทศบาลเมืองพิชัย  อําเภอเมือง จังหวัด ลําปาง

1.  ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนา  การสรางจิจสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ดําเนินการ
พ.ศ 2561 พ.ศ 2562



120,000
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1 โครงการแกปญหาอุทกภัย 
ปญหาหมอกควันและไฟปา

แกปญหาอุทกภัย ปญหาหมอกควันและ
ไฟปาและคาใชจายตางๆเพื่อเปนการ
บรรเทาความเดือดรอนของประชาชน

100,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย สํานัก
ปลัดเทศบาล

2 โครงการชวยเหลือ
ผูประสบภัยธรรมชาติ และสา
ธารณภัย

ปองกันและแกไขปญหาภัยธรรมชาติและ
สาธารณภัย 
รวมทั้งชวยเหลือทางดานวัสดุ ครุภัณฑ 
รวมทั้งอุปกรณตางๆ ที่จําเปน
แกผูประสบภัยธรรมชาติและสาธารณภัย
และเพื่อชวยเหลือประชาชน

100,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย สํานัก
ปลัดเทศบาล

3 โครงการอบรมใหความรูเรื่อง
การจัดการน้ําเสียและ
ตรวจสอบคุณภาพ

ตรวจสอบคุณภาพน้ําอุปโภคบริโภคในเขต
เทศบาล

20,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย กอง
สาธารณสุข

4 โครงการหนึ่งคน หนึ่งตน เพื่อ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน
(โครงการ “รักน้ํา รักปา 
รักษาแผนดิน” )

จัดหาพันธกลาไม การประชาสัมพันธ และ
การบํารุงรักษาตนไม และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ

40,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย กองชาง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําป 2562

เทศบาลเมืองพิชัย  อําเภอเมือง จังหวัด ลําปาง

1.  ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนา  การอนุรักษ ฟนฟู เฝาระวังและปองกันปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ดําเนินการ
พ.ศ 2561 พ.ศ 2562



260,000
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1 โครงการจัดกิจกรรมงานบุญ
ตามรอยศรัทธา ไหวสาอริย
สงฆเจา
ครูบาเกษม เขมโก

จัดกิจกรรมงานบุญตามรอยศรัทธาไหวสา
อริยสงฆเจาครูบาเกษม เขมโก

70,000 อ.เมืองลําปาง กองการศึกษา

2 โครงการจัดกิจกรรม
จริยธรรมสัญจรเสริมสราง
วิสัยทัศนผูปฏิบัติธรรม 
(พิชัยเมืองวิถีธรรม เมืองวิถี
พุทธ)

จัดกิจกรรม เสวนาธรรม/ปฏิบัติธรรม/
อบรม เสริมสรางจริยธรรมฯ จัดกิจกรรม
เขาคายปฏิบัติธรรม จัดกิจกรรมลานวัด-
ลานใจ ลานธรรมพัฒนาจิตใจ

50,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย กองการศึกษา

3 โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง

จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงในเขต
เทศบาล

400,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย กองการศึกษา

4 โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต/รดน้ําดําหัวผูสูงอายุ

จัดงานประเพณีสงกรานตเพื่อรดน้ําดําหัว
ผูสูงอายุ

100,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย กองการศึกษา

5 โครงการฝึกอบรมศาสนพิธี 

ประเพณีทอ้งถิ�น และมารยาท

ไทย แก่เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนทั�วไป

ฝึกอบรมศาสนพิธี ประเพณีทอ้งถิ�น และ

มารยาทไทย แก่เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนทั�วไป

30,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย กองการศึกษา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําป 2562

เทศบาลเมืองพิชัย  อําเภอเมือง จังหวัด ลําปาง

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน/และการรักษาความสงบเรียบรอย

แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม   ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ดําเนินการ
พ.ศ 2561 พ.ศ 2562
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ผด2

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ษ

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

6 โครงการสงเสริมศิลปะและ
วัฒนะธรรมไทย วันลอย
กระทง ป ๒๕๖๑

จัดกิจกรรมประกวดกระทงสด ประกวด
ภาพวาดวันลอยกระทง ประกวดนางนพ
มาศของเด็กและเยาวชน

3,000 สถานพินิจจังหวัด
ลําปาง

สถานพินิจ
จังหวัดลําปาง

7 โครงการวันคลายวันพระราช
สมภพ รัชการที่ 9

จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  นิมนต
พระสงฆมาเทศนาธรรม ปฎิบัติธรรมกับ
เด็กและเยาวชน จัดพิธีถวายพระพร
เทิดพระเกียรติ การแสดงของเด็กและเยา
วเชน จัดญาติเยี่ยมพิเศษ

5,000 สถานพินิจจังหวัด
ลําปาง

สถานพินิจ
จังหวัดลําปาง

8 โครงการวันสงกรานตและวัน
ครอบครัว

พิธีรดน้ําดําหัวผูปกครองเด็ก/เยาวชนและ
แขกผูมีเกียรติ จัดญาติเยี่ยมพิเศษ

6,000 สถานพินิจจังหวัด
ลําปาง

สถานพินิจ
จังหวัดลําปาง

664,000

หนวยงาน
ดําเนินการ

พ.ศ 2561 พ.ศ 2562

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําป 2562

เทศบาลเมืองพิชัย  อําเภอเมือง จังหวัด ลําปาง

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน/และการรักษาความสงบเรียบรอย

แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม   ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่ดําเนินการ
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ผด2

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ษ

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 โครงการชวยเหลือครอบครัว
เด็กดอยโอกาส เรียนดี แต
ยากจน และนักเรียน  
นักศึกษาเรียนดี แตยากจน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการชวยเหลือ
สําหรับครอบครัวเด็กดอยโอกาส เรียนดี 
แตยากจน และนักเรียน นักศึกษา ที่มี
ภูมิลําเนาอยู
ในเขตเทศบาล อาทิเชน ทุนการศึกษา

30,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย กองการศึกษา

2 โครงการชวยเหลือประชาชน
ผูดอยโอกาส

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือ ผูดอยโอกาสทาง
สังคม

100,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย สํานัก
ปลัดเทศบาล

3 การแจกเบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจายเปนคาสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการ
ในเขตเทศบาล

3,840,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย สํานัก
ปลัดเทศบาล

4 การแจกเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในเขต
เทศบาล

17,207,400 เขตเทศบาลเมืองพิชัย สํานัก
ปลัดเทศบาล

5 การแจก เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสในเขต
เทศบาล

120,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย สํานัก
ปลัดเทศบาล

21,297,400

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําป 2562

เทศบาลเมืองพิชัย  อําเภอเมือง จังหวัด ลําปาง

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน/และการรักษาความสงบเรียบรอย

แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ดําเนินการ
พ.ศ 2561 พ.ศ 2562
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ผด2

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ษ

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 โครงการการสงเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษา

สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 
เพื่อพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานตนตอง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสามัคคี ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานมอนเขา-
แกว จํานวน 5 คน

20,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาล

กองการศึกษา

2 โครงการจัดกิจกรรมของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาล

เพื่อจายเปนคาของขวัญ  คาอาหาร  
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ 
อุปกรณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ในการจัด
กิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรม
วันขึ้นปใหม วันเขาพรรษา วันเด็ก
แหงชาติ วันลอยกระทง 
วันแมแหงชาติ วันพอแหงชาติ วันครู 
จํานวน 3 ศูนย ฯลฯ

15,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาล

กองการศึกษา

3  โครงการจัดกิจกรรมพิเศษ
ภาคฤดูรอน

จัดกิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน 
สงเสริมศิลปะ และวิชาการ ภาคฤดูรอน

70,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย กองการศึกษา

หนวยงาน
ดําเนินการ

พ.ศ 2561 พ.ศ 2562

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําป 2562

เทศบาลเมืองพิชัย  อําเภอเมือง จังหวัด ลําปาง

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน/และการรักษาความสงบเรียบรอย

แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาการศึกษา และการกีฬานันทนาการ

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่ดําเนินการ



25

ผด2

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ษ

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

4 โครงการทัศนศึกษาดูงานนอก
สถานที่

การอบรม ทัศนะศึกษาดูงานนอกสถานที่
ของ
คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ครู ผูดูแลเด็ก และเด็กเล็กในเขต
เทศบาล 

35,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย กองการศึกษา

5 โครงการประชาสัมพันธการ
จัดการศึกษาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในเขตเทศบาล

จัดทําแผนพับ/วารสาร/ซีดี/เผยแพร
ประชาสัมพันธขาวสารการศึกษาและการ
ดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

7,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย กองการศึกษา

6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การดูแลเด็กเล็กกอนวัยเรียน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จางผูดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูดูแลเด็ก

30,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย กองการศึกษา

7 โครงการสงเสริมกิจกรรม
พัฒนาเด็กและเยาวชน

สงเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 
การจัดคายเด็ก เยาวชน การจัดกิจกรรมวัน
เยาวชนแหงชาติ การจัดกิจกรรมพัฒนา 
และคาพัฒนาเจาหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

50,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย กองการศึกษา

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน/และการรักษาความสงบเรียบรอย

แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาการศึกษา และการกีฬานันทนาการ

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ดําเนินการ
พ.ศ 2561 พ.ศ 2562

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําป 2562

เทศบาลเมืองพิชัย  อําเภอเมือง จังหวัด ลําปาง



8  โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา

คาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  จํานวน  310,700  บาทและคา
จัดการเรียนการสอนจํานวน    83,100   
บาท

393,800 เขตเทศบาลเมืองพิชัย กองการศึกษา

26

ผด2

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ษ

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

9  โครงการอบรมพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

อบรม ประชุมสัมมนา ของผูดูแลเด็กและ
ผูปกครองเด็ก ในเขตเทศบาล 

35,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย กองการศึกษา

10 โครงการจัดกิจกรรมวันสตรี/
วันแมแหงชาติ

จัดกิจกรรมวันสตรี/วันแมแหงชาติ 30,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย กองการศึกษา

11 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จัดงานวันเด็กแหงชาติในเขตเทศบาล 150,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย กองการศึกษา

12  โครงการจัดการแขงขันกีฬา
ระหวางหนวยงานทองถิ่น 
หรือหมูบาน/ชุมชน/เยาวชน 
หรือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จัดการแขงขันกีฬาระหวางหนวยงาน
ทองถิ่น หรือหมูบาน/ชุมชน/เยาวชน หรือ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

100,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย กองการศึกษา

13 โครงการลานกีฬาและ
นันทนาการตานยาเสพติด

จัดกิจกรรม ลานกีฬาและนันทนาการตาน
ยาเสพติด

30,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย กองการศึกษา

หนวยงาน
ดําเนินการ

พ.ศ 2561 พ.ศ 2562

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําป 2562

เทศบาลเมืองพิชัย  อําเภอเมือง จังหวัด ลําปาง

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน/และการรักษาความสงบเรียบรอย

แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาการศึกษา และการกีฬานันทนาการ

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่ดําเนินการ



14 โครงการอบรมสงเสริมและ
พัฒนาเด็กและเยาวชน (ฝก
ทักษะกีฬา)

จัดกิจกรรม อบรมสงเสริมและพัฒนาเด็ก
และเยาวชน (ฝกทักษะกีฬา)

50,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย กองการศึกษา

27

ผด2
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ก.
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มี.
ค.

เม
.ษ

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

15 โครงการวันเด็กแหงชาติป 
2562

ประกวดเรียงความวันเด็ก รับบริจาค
ของขวัญ จัดกิจกรรมการแสดงของเด็ก
และเยาวชน เด็กและเยาวชนแลกของขวัญ
 จัดซุมอาหารใหเด็กและเยาวชน การ
แสดงดนตรี การเลนเกมของเด็กและ
เยาวชน

4,000 สถานแรกรับ สถาน
พินิจฯจังหวัดลําปาง

สถานพินิจฯ
จังหวัดลําปาง

16 โครงการวันแมแหงชาติและค
ริบครัว 2562

จัดบอรดนิทรรศการวันแมแหงชาติ จัดพิธี
ถวายพระพรเทิดพระเกียรติ ประกวด
แขงขันเรียงความ วันแม การแสดงของ
เด็กและเยาวชน มอบพวงมาลัยให
ผูปกครองและญาติผูใหญ จัดญาติเยี่ยม
พิเศษ

4,000 สถานแรกรับ สถาน
พินิจฯจังหวัดลําปาง

สถานพินิจฯ
จังหวัดลําปาง

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน/และการรักษาความสงบเรียบรอย

แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาการศึกษา และการกีฬานันทนาการ

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ดําเนินการ
พ.ศ 2561 พ.ศ 2562

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําป 2562

เทศบาลเมืองพิชัย  อําเภอเมือง จังหวัด ลําปาง



17 โครงการวันเยาวชนแหงชาติ เชิญวิทยากรมาจัดกิจกรรมละลาย
พฤติกรรมใหเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรม
แขงขันกีฬา

4,000 สถานแรกรับ สถาน
พินิจฯจังหวัดลําปาง

สถานพินิจฯ
จังหวัดลําปาง

1,027,800
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ธ.ค
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ค
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ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 โครงการการแพทยฉุกเฉิน เพื่อจายเปนคาใชจาย คาใชสอยและวัสดุ 
อุปกรณตางๆ และคาใชจายอื่นๆที่
เกี่ยวของกับการดําเนินการ ตามโครงการ
การแพทยฉุกเฉินของเทศบาลเมืองพิชัย

30,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย สํานัก
ปลัดเทศบาล

2 โครงการปองกันลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาล

ปองกันลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาล

60,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย สํานัก
ปลัดเทศบาล

3 คาอาหารเสริม (นม) คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (อนุบาล–
ป.6) ในเขตเทศบาล และเพื่อจายเปน
คาอาหารเสริม (นม) ศูนยเด็กเล็ก ในเขต
เทศบาล

345,100 เขตเทศบาลเมืองพิชัย กองการศึกษา

4 เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียน

คาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนโรงเรียน 
(อนุบาล-
ป.6) ในเขตเทศบาล

550,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย กองการศึกษา

5 โครงการตรวจคุมครอง
ผูบริโภค

ฝกอบรม/รณรงค/ประชาสัมพันธการ
คุมครองผูบริโภค

20,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย กอง
สาธารณสุขฯ

6 โครงการอบรมสุขาภิบาล
อาหาร

ฝกอบรมเสริมสรางทักษะและความรู
รานอาหาร, แผงลอยจําหนายอาหาร และ
ตลาดสดในเขตเทศบาล

35,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย กอง
สาธารณสุขฯ

หนวยงาน
ดําเนินการ

พ.ศ 2561 พ.ศ 2562

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําป 2562

เทศบาลเมืองพิชัย  อําเภอเมือง จังหวัด ลําปาง

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน/และการรักษาความสงบเรียบรอย

แนวทางการพัฒนา  การสงเสริม การปองกันรักษาและฟนฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่ดําเนินการ
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ค.
ก.

ย.

7  โครงการอบรมใหความรูผู
ประกอบกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพตาม พรบ.
 การสาธารณสุข พ.ศ. 2535

อบรมใหความรูผูประกอบกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพตาม พรบ. การ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535

20,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย กอง
สาธารณสุขฯ

8 โครงการกิจกรรมรณรงควัน
งดสูบบุหรี่โลก

จัดกิจกรรมเพื่อรณรงควันงดสูบบุหรี่ในเขต
เทศบาล

15,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย กอง
สาธารณสุขฯ

9 โครงการควบคุมโรค
ไขเลือดออกและสัตวแมลงนํา
โรค

เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณตาง ๆ ที่
จําเปนสําหรับการปองกัน และควบคุม
โรคติดตอจากสัตวและแมลงนําโรคตางๆ
,คาเดินทางไปปฏิบัติราชการของพนักงาน
เทศบาล

110,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย กอง
สาธารณสุขฯ

10 โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบา คาวัคซีน, คายาและ
เวชภัณฑ,คาปายประชาสัมพันธและ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ

80,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย กอง
สาธารณสุขฯ

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน/และการรักษาความสงบเรียบรอย

แนวทางการพัฒนา  การสงเสริม การปองกันรักษาและฟนฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ดําเนินการ
พ.ศ 2561 พ.ศ 2562

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําป 2562

เทศบาลเมืองพิชัย  อําเภอเมือง จังหวัด ลําปาง
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11 โครงการคัดกรองกลุมเสี่ยง
เบาหวาน, ความดัน, มะเร็ง
ปากมดลูก  และมะเร็งเตานม

คัดกรองกลุมเสี่ยง เชน คาวัสดุ/
อุปกรณ  เวชภัณฑตางๆ, คาปาย
ประชาสัมพันธและคาใชจายอื่นๆ 
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม)  (ตั้งจายจากเงินรายได) 
เปนไปตาม

20,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย กอง
สาธารณสุขฯ

12  โครงการบริหารพัฒนาการ
บริการศูนยบริการสาธารณสุข

เพื่อจายเปนคาใชจายในการบริหารจัดการ
ศูนยบริการสาธารณสุข  เชน  คาวัสดุ/
อุปกรณ, คายาและเวชภัณฑตางๆ ทาง
การแพทย,

100,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย กอง
สาธารณสุขฯ

13 โครงการประกวดหมูบาน/
ชุมชน วัด และโรงเรียน 
ปลอดลูกน้ํายุงลาย

การรณรงค/เผยแพรประชาสัมพันธ/
ฝกอบรม/สนับสนุนกิจกรรมหมูบาน/
ชุมชน วัดและโรงเรียน  

40,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย กอง
สาธารณสุขฯ

หนวยงาน
ดําเนินการ

พ.ศ 2561 พ.ศ 2562

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําป 2562

เทศบาลเมืองพิชัย  อําเภอเมือง จังหวัด ลําปาง

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน/และการรักษาความสงบเรียบรอย

แนวทางการพัฒนา  การสงเสริม การปองกันรักษาและฟนฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่ดําเนินการ



14 โครงการฝกอบรม/รณรงค
ปองกันแกไขปญหาเอดส

การรณรงค/เผยแพรประชาสัมพันธ/อบรม
ใหความรูแกนนําหมูบาน/ชุมชนและ
เยาวชนพรอมทั้งสนับสนุน
กิจกรรมหมูบาน/ชุมชนและโรงเรียน

20,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย กอง
สาธารณสุขฯ
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15 โครงการเยี่ยมบานผูปวย
เอดส/ผูพิการ/วัณโรค

นับสนุนชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอน
แกผูปวย

10,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย กอง
สาธารณสุขฯ

16 โครงการเยี่ยมบานมารดา
และทารกกอนและหลังคลอด

ารอบรม/รณรงคและสนับสนุนชวยเหลือ
บรรเทาความเดือนรอนและสงเสริม
พัฒนาการมารดาและเด็ก 

10,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย กอง
สาธารณสุขฯ

17  โครงการรณรงคคนหาให
ความรูโรคพยาธิใบไมในตับ

รณรงค/เผยแพรใหความรู 
ประชาสัมพันธ/คาวัสดุ/อุปกรณ, 
เวชภัณฑตางๆ และคาใชจายอื่นๆ

25,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย กอง
สาธารณสุขฯ

18 โครงการสงเสริมสุขภาพจิต
ผูสูงอายุในชุมชน

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ในโครงการฯ 
เชน คาตอบแทนวิทยากร, คาวัสดุ/อุปกรณ
, คาอาหาร, คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

40,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย กอง
สาธารณสุขฯ

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน/และการรักษาความสงบเรียบรอย

แนวทางการพัฒนา  การสงเสริม การปองกันรักษาและฟนฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ดําเนินการ
พ.ศ 2561 พ.ศ 2562

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําป 2562

เทศบาลเมืองพิชัย  อําเภอเมือง จังหวัด ลําปาง



19 โครงการสงเสริมสุขภาพเด็ก
กอนวัยเรียนศูนยเด็กเล็กใน
เขตเทศบาล

การอบรม/รณรงค/ประชาสัมพันธสงเสริม
สุขภาพเด็กกอนวัยเรียน 

10,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย กอง
สาธารณสุขฯ
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20 โครงการอบรมความรูเรื่อง
โรคติดตอตางๆ และ
ไขเลือดออก และ
โรคตามฤดูกาล

อบรมความรูเรื่องโรคติดตอตางๆ และ
ไขเลือดออก  และโรคตามฤดูกาลและ
บริหารจัดการศูนยควบคุมโรคติดตอตางๆ
 

25,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย กอง
สาธารณสุขฯ

21 โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ และทัศนศึกษาดู
งาน

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ในโครงการฯ 
เชนคาตอบแทนวิทยากร, คาวัสดุ/อุปกรณ
,คาอาหาร,คาอาหารวางและเครื่องดื่ม,คา
ยานพาหนะ

80,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย กอง
สาธารณสุขฯ

22 โครงการอบรมฟนฟูความรู
แกนนําดานสุขภาพและทัศน
ศึกษาดูงาน

อบรมและทัศนศึกษาดูงานเครือขายแกน
นําดานสุขภาพในเขตเทศบาลเมืองพิชัย

350,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย กอง
สาธารณสุขฯ

หนวยงาน
ดําเนินการ

พ.ศ 2561 พ.ศ 2562

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําป 2562

เทศบาลเมืองพิชัย  อําเภอเมือง จังหวัด ลําปาง

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน/และการรักษาความสงบเรียบรอย

แนวทางการพัฒนา  การสงเสริม การปองกันรักษาและฟนฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่ดําเนินการ



23 โครงการอบรมใหความรูเรื่อง
โรคเอดสในสถานศึกษา

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ในโครงการฯ 
เชน คาตอบแทนวิทยากร, 
คาวัสดุ/อุปกรณ, คาอาหาร, คาอาหารวาง
และเครื่องดื่มและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

20,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย กอง
สาธารณสุขฯ

33
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.
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ค
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พ.

มี.
ค.
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.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

24 โครงการออกหนวย
สาธารณสุขเคลื่อนที่

เพื่อเปนคาใชจายในการออกหนวย
สาธารณสุขเคลื่อนที่  เชน 
คาวัสดุ/อุปกรณ,เวชภัณฑตางๆ ของ
รางวัลหนวยงานเอกชนที่
รวมปฏิบัติงาน,คาเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการของพนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจําและพนักงานจาง,คาปาย
ประชาสัมพันธและคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ 

100,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย กอง
สาธารณสุขฯ

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน/และการรักษาความสงบเรียบรอย

แนวทางการพัฒนา  การสงเสริม การปองกันรักษาและฟนฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ดําเนินการ
พ.ศ 2561 พ.ศ 2562

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําป 2562

เทศบาลเมืองพิชัย  อําเภอเมือง จังหวัด ลําปาง



25 โครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา 
ตามพระราชปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระ
เจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณอัครราชกุมารี

เพื่อจายเปนคาวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัข
บาและอุปกรณในการฉีดและ
วัสดุที่เกี่ยวของใหแกปศุสัตวอําเภอเมือง
ลําปาง

85,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย กอง
สาธารณสุขฯ
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หนวยงาน
ดําเนินการ

พ.ศ 2561 พ.ศ 2562

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําป 2562

เทศบาลเมืองพิชัย  อําเภอเมือง จังหวัด ลําปาง

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน/และการรักษาความสงบเรียบรอย

แนวทางการพัฒนา  การสงเสริม การปองกันรักษาและฟนฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่ดําเนินการ



26 เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข ตามหนังสือ ที่ มท 0810.5/ว 
2072  ลงวันที่  5 กรกฎาคม 2561 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
เงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จํานวน  39  โครงการ

260,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย กอง
สาธารณสุขฯ

27 โครงการเยาวชนไทยหางไกล
บุหรี่ ประจําป 2562

จัดบอรดนิทรรศการใหความรูโทษและพิษ
ภัยของบุหรี่ ประกวดภาพวาดวันงดสูบ
บุหรี่ ประกวดคําขวัญ เชิญวิทยากรจาก
สาธารณสุขจังหวัด มาบรรยาย  กิจจก
รมมถาม ตอบคําถาม

1,000 สถานแรกรับ สถาน
พินิจฯจังหวัดลําปาง

สถานพินิจฯ
จังหวัดลําปาง

2,461,100
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ผด2
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ส.

ค.
ก.

ย.

1 โครงการกอสรางศาลา
อเนกประสงคบานเดน หมู 13

กอสรางศาลาอเนกประสงค จํานวน 1 
หลัง และกอสรางรั้วแนวเขตที่ดิน พรอม
เทลานขยายถนนสาธารณะประโยชนเพื่อ
ใชเปนสถานที่จัดกิจกรรมและเปนที่
ประชุมของหมูบาน

600,000 บานเดน หมูที่ 13 กองชาง

2 โครงการกอสรางสนามกีฬา 
บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานสามัคคี หมู 2

ปรับปรุงสนามกีฬา บริเวณศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก
บานสามัคคี จํานวน 1 แหง

596,400 บานสามัคคี หมูที่ 2 กองชาง

3 โครงการจัดทําประชาคมเพื่อ
จัดทําแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย

จัดทําเอกสารแผนพัฒนาเทศบาล,
แผนพัฒนาชุมชน คาอบรม/ประชุม
ซักซอมทําความเขาใจใหแกแกนนําชุมชน 
รวมถึงการจัดประชาคม

40,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย สํานักปลัด

4 โครงการสรางภูมิคุมกันยา
เสพติดในเด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษา

จัดงาน จัดกิจกรรม การจัดคาย
การอบรมใหความรู การจัดลานกิจกรรม
นันทนาการ สําหรับเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา

200,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย ศึกษา

5 โครงการชวยเหลือเกษตรกร
ในภาวะราคาผลผลิตทาง
การเกษตรตกต่ํา

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือ เกษตรที่ประสบ
ปญหาในราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ํา

100,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย สํานักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําป 2562

เทศบาลเมืองพิชัย  อําเภอเมือง จังหวัด ลําปาง

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน/และการรักษาความสงบเรียบรอย

แนวทางการพัฒนา  การสรางความเขมแข็งของชุมชน การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ดําเนินการ
พ.ศ 2561 พ.ศ 2562
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6 โครงการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน
ของครัวเรือน

ดําเนินการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานในเขต
เทศบาล

50,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย สํานักปลัด

7 โครงการบริหารงานศูนย
ปฏิบัติการพลังแผนดิน
เอาชนะยาเสพติด  เทศบาล
เมืองพิชัย

เพื่อจายเปนคาดําเนินการตางๆ ของศูนย
ปฏิบัติการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด  
เทศบาลเมืองพิชัยฯ

150,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย กอง
สาธารณสุข

8 โครงการปกปองสถาบัน
สําคัญของชาติ

จัดกิจกรรมตางๆเพื่อปกปองสถาบัน
สําคัญของชาติ

30,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย สํานักปลัด

9 โครงการฝกอบรมทัศนศึกษาดู
งานเพื่อสงเสริมสิทธิมนุษยชน

ฝกอบรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อสงเสริมสิทธิ
มนุษยชน

20,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย สํานักปลัด

10  โครงการรณรงคเพื่อปองกัน
ยาเสพติด

รณรงค/เผยแพรประชาสัมพันธ/
ฝกอบรม/สนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับ   ยา
เสพติดและการดําเนินโครงการ TO BE 
NUMBER ONE

30,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย กอง
สาธารณสุข

11 โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

สงเสริมและสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริตางๆใหประชาชน
ในเขตเทศบาลฯ

100,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย สํานักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําป 2562

เทศบาลเมืองพิชัย  อําเภอเมือง จังหวัด ลําปาง

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน/และการรักษาความสงบเรียบรอย

แนวทางการพัฒนา  การสรางความเขมแข็งของชุมชน การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ดําเนินการ
พ.ศ 2561 พ.ศ 2562
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12 โครงการสนับสนุนการเฝา
ระวังปองกันปญหายาเสพติด, 
โครงการครู D.A.R.E., ฯลฯ

รณรงค/เผยแพรประชาสัมพันธ/
ฝกอบรม/สนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับยา
เสพติด

18,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย กอง
สาธารณสุข

13 โครงการเสริมสรางความรู
เกี่ยวกับประชาธิปไตยและ
การมี  สวนรวมของประชาชน
ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เสริมสรางความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตย
และการมีสวนรวมของประชาชนใน
องคกรปกครอง

25,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย สํานักปลัด

14 โครงการอบรมฟนฟูความรู
แกนนําชุมชน กลุมสตรี กลุม
แมบาน กลุมเยาวชนและ 
เสริมสรางวิสัยทัศนและทัศน
ศึกษาดูงานการพัฒนาเมือง
นาอยู

อบรมเสริมสรางวิสัยทัศนแก แกนนําชุมชน 
กลุมสตรี  กลุมเยาวชน กลุมผูสูงอายุเพื่อ
เสริมสรางวิสัยทัศน รวมทั้ง
สรางภูมิคุมกัน ปญหาทางดาน
อาชญากรรมในชุมชน การละเมิดสิทธิ
เด็กและสตรี การขยายตัวของธุรกิจทาง
เพศ และทัศนศึกษาดูงาน
ตางๆ 

400,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย สํานักปลัด

2,359,400

พ.ศ 2561 พ.ศ 2562

แผนการดําเนินงาน  ประจําป 2562

เทศบาลเมืองพิชัย  อําเภอเมือง จังหวัด ลําปาง

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน/และการรักษาความสงบเรียบรอย

แนวทางการพัฒนา  การสรางความเขมแข็งของชุมชน การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ดําเนินการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
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1 โครงการสงเสริมอาชีพตาม
แนวทางเศรษฐกิจชุมชน
พึ่งตนเอง

สงเสริมอาชีพระยะสั้นและสงเสริมการ
เรียนรูจากภูมิปญญาไทย

250,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย สํานักปลัด

2  โครงการสนับสนุนความรู 
วัสดุ อุปกรณ ในการผลิตปุย
อินทรีย 
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

สนับสนุนความรู วัสดุ อุปกรณ ในการ
ผลิตปุยอินทรีย 
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

20,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย สํานักปลัด

3  โครงการสรางความ
ปรองดองสมานฉันทสรางสุข
ใหแผนดิน

จัดกิจกรรม เพื่อใหเกิดความปรองดอง 
ความสามัคคี ของคนในชาติ เชนการ
จัดการแขงขันกีฬาจัดกิจกรรมอันเปนการ
พิทักษรักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย การฝกอบรมเพื่อใหเกิด
ความเขาใจในการอยูรวมกันอยาง
สมานฉันท

100,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย สํานักปลัด

370,000

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําป 2562

เทศบาลเมืองพิชัย  อําเภอเมือง จังหวัด ลําปาง

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมอาชีพ และเพิ่มรายไดลดรายจายใหแกประชาชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ดําเนินการ
พ.ศ 2561 พ.ศ 2562
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ผด2

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ษ

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 โครงการกาดนัดฮิมวังบาน
สามัคคี

เพื่อจายเปนคาบริหารจัดการ 
คาตอบแทน คาเบี้ยเลี้ยง คาวัสดุ-อุปกรณ 
การประกวดกิจกรรมตางๆ ตลอดจน
คาใชจายอื่นๆ
ที่จําเปนตองจายตามความจําเปนตาม
โครงการกาดนัดฮิมวัง
บานสามัคคี เพื่อซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินคา
ทางการเกษตรและสินคา

80,000 บานสามัคคี หมูที่ 2 สํานักปลัด

2 โครงการสืบสานตํานานหมอ
ดิน ถิ่นปนหมอทํามือบานมอน
เขาแกว

จัดกิจกรรมเพื่อสืบสานตํานานหมอดิน 
ถิ่นปนหมอทํามือบานมอนเขาแกว

50,000 บานมอนเขาแกว หมูที่
 3

สํานักปลัด

130,000

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําป 2562

เทศบาลเมืองพิชัย  อําเภอเมือง จังหวัด ลําปาง

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมการตลาดและใชสินคาทองถิ่น

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ดําเนินการ
พ.ศ 2561 พ.ศ 2562
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ผด2

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ษ

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 โครงการเทศกาลอาหารและ
เกษตรนาซื้อของดีตําบลพิชัย

เพื่อจัดงานเทศกาลอาหารและเกษตรนา
ซื้อของดีตําบลพิชัย 
โดยจายเปนคาใชจายตางๆที่จําเปน

150,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย สํานักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําป 2562

เทศบาลเมืองพิชัย  อําเภอเมือง จังหวัด ลําปาง

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมการทองเที่ยว

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ดําเนินการ
พ.ศ 2561 พ.ศ 2562
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ผด2

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ษ

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 โครงการจัดทําเอกสาร
เผยแพรประชาสัมพันธ
ผลงานของเทศบาล

จัดทําเอกสาร วารสารประชาสัมพันธ 
เผยแพรขอมูลผลการดําเนินงาน ของ
เทศบาล

20,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย สํานักปลัด

2 โครงการฝกอบรมสัมมนา
ทัศนศึกษาดูงานใหความรูและ
เพิ่มประสิทธิภาพแกคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล ลูกจางและ
พนักงานจาง ฯลฯ

ฝกอบรมสัมมนาทัศนศึกษาดูงานใหความรู
และเพิ่มประสิทธิภาพแกคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจางและ
พนักงานจาง ฯลฯ

300,000 เทศบาลเมืองพิชัย สํานักปลัด

3 โครงการวันเทศบาล จัดงาน กอจกรรมในวันเทศบาลรมทั้ง
ประกอบพิธีทางศาสนา

35,000 สํานักงานเทศบาล
เมืองพิชัย

สํานักปลัด

4 โครงการพัฒนาระบบงาน
บริหารงานคลัง

พัฒนาระบบแผนที่ภาษีดวยระบบ GIS ,
โครงการพัฒนาระบบ  การคลังสูระบบ 
e-LAAS และระบบ GMFIS , โครงการ
ใหบริการจัดเก็บภาษีนอกสํานักงานฯลฯ

150,000 สํานักงานเทศบาล
เมืองพิชัย

กองคลัง

หนวยงาน
ดําเนินการ

พ.ศ 2561 พ.ศ 2562

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําป 2562

เทศบาลเมืองพิชัย  อําเภอเมือง จังหวัด ลําปาง

5.  ยุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนาองคกร

แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาบุคลากร การเมืองและการบริหาร

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่ดําเนินการ
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ผด2

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ษ

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

5 โครงการสํารวจปรับปรุง
ระบบขอมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน

สํารวจ ปรับปรุงระบบขอมูลแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน โดยดําเนินการ
จัดเก็บขอมูลการจัดทําแผนที่ภาษี การ
สํารวจขอมูลภาคสนามและการจัดทํา
ทะเบียนทรัพยสิน เชน คาจางพนักงาน
ดําเนินการสํารวจภาคสนาม,คาจาง
พนักงานบันทึกขอมูล ,คาวัสดุสํานักงาน, 
คาวัสดุอุปกรณ,

150,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย กองคลัง

6 โครงการฝกซอมแผนการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย

ฝกซอมแผนปองกันภัย
ฝายพลเรือน

15,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย สํานักปลัด

7 โครงการฝกอบรมหรือ
ฝกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝาย
พลเรือน (อปพร.) และทัศน
ศึกษาดูงาน

ฝกอบรมหรือทบทวนแผนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)

180,000 เขตเทศบาลเมืองพิชัย สํานักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําป 2562

เทศบาลเมืองพิชัย  อําเภอเมือง จังหวัด ลําปาง

5.  ยุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนาองคกร

แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาบุคลากร การเมืองและการบริหาร

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ดําเนินการ
พ.ศ 2561 พ.ศ 2562
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ผด2
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ค.

พ.
ย.

ธ.ค
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พ.

มี.
ค.

เม
.ษ

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

8 โครงการซักซอมการปองกัน
และระงับอัคคีภัยและการ
ปฐมพยาบาลเบื้องตน ป 2562

เชิญวิทยากรบรรยายใหความรูเรื่อง
ซักซอมการปองกันและระงับอัคคีภัย ฝก
ประสบการณภาคสนาม

5,000 สถานแรกรับ สถาน
พินิจฯจังหวัดลําปาง

สถานพินิจฯ
จังหวัดลําปาง

855,000

หนวยงาน
ดําเนินการ

พ.ศ 2561 พ.ศ 2562

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําป 2562

เทศบาลเมืองพิชัย  อําเภอเมือง จังหวัด ลําปาง

5.  ยุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนาองคกร

แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาบุคลากร การเมืองและการบริหาร

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่ดําเนินการ
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ผด2

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ษ

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

1 โครงการติดตั้งกลองวงจรปด จัดซื้อกลองวงจรปดพรอมติดต้ัง จํานวน 

5 หมูบานไดแก บานตนตอง หมูที่ 5, บาน

ทรายใต หมูที่ 8, บานฝายนอย 

หมูที่ 9, บานทาเดื่อ หมูที่ 12, บานใหม

พัฒนา หมูที่ 13

1,213,300 บานตนตอง หมูที่ 5, 

บานทรายใต หมูที่ 8, 

บานฝายนอย 

หมูที่ 9, บานทาเดื่อ 

หมูที่ 12, บานใหม

พัฒนา หมูที่ 13

สํานัก

ปลัดเทศบาล

2 เกาอี้สํานักงานปรับระดับ จัดซื้อเกาอี้สํานักงานปรับระดับ จํานวน 7

 ตัว

12,600 สํานักงานเทศบาล

เมืองพิชัย

กองคลัง

3 เกาอี้เอนกประสงค จัดซื้อเกาอี้เอนกประสงค จํานวน 10 ตัวๆ  5,500 สํานักงานเทศบาล

เมืองพิชัย

กองคลัง

4 ตูเก็บเอกสาร 2 บาน ซื้อตูเก็บเอกสาร 2 บาน  จํานวน 2 ตู 11,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองพิชัย

กองคลัง

หนวยงาน

ดําเนินการ

พ.ศ 2561 พ.ศ 2562

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําป 2562

เทศบาลเมืองพิชัย  อําเภอเมือง จังหวัด ลําปาง

5.  ยุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนาองคกร

แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่ดําเนินการ



5 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 

สําหรับงานสํานักงาน*

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน

สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง 

16,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองพิชัย

กองคลัง
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ผด2
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ธ.ค
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ม.
ค
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พ.
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ค.

เม
.ษ

.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

6 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ

งานสํานักงาน*(จอขนาดไม

นอยกวา 19 น้ิว)

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน

สํานักงาน 

(จอขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) จํานวน  1

16,000 สํานักงานเทศบาล

เมืองพิชัย

กองคลัง

7 เครื่องสํารองไฟฟา  ขนาด 

800 VA

เครื่องสํารองไฟ จํานวน 1 เครื่อง 2,500 สํานักงานเทศบาล

เมืองพิชัย

กองคลัง

1,276,900

5.  ยุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนาองคกร

แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใชและสถานที่ปฎิบัติงาน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่ดําเนินการ หนวยงาน

ดําเนินการ

พ.ศ 2561 พ.ศ 2562

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําป 2562

เทศบาลเมืองพิชัย  อําเภอเมือง จังหวัด ลําปาง



                                                                                                                                                                  24 

สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในระยะที่ผานมา 
1.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฎิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 - ผลเชิงคุณภาพ   (ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองพิชัย)  สรุปจากการใชแบบสอบถาม
เพื่อวัดความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลซึ่งไดกลับคืนมา จํานวน 251 ชุด ดังนี้ 
 เพศ  
  ชาย   จํานวน  139 คน  คิดเปนรอยละ  553 
  หญิง   จํานวน  112  คน คิดเปนรอยละ  44.7 
 การศึกษา 
  ประถมศึกษา   จํานวน  82 คน  คิดเปนรอยละ  32.7 
  มัธยมศึกษา  จํานวน  75  คน  คิดเปนรอยละ  29.9 
  อนุปรญิญา  จํานวน  26  คน  คิดเปนรอยละ  10.36 
  ปริญญาตร ี  จํานวน  52  คน  คิดเปนรอยละ  20.72 
  สูงกวาปริญญาตร ี จํานวน  12  คน  คิดเปนรอยละ  4.78 
  อื่นๆ   จํานวน   4  คน  คิดเปนรอยละ  1.6 
 อาชีพ 
  รับราชการ  จํานวน  18  คน  คิดเปนรอยละ  7.18 
  เอกชน   จํานวน  12  คน  คิดเปนรอยละ  4.78 
  คาขาย   จํานวน  29  คน  คิดเปนรอยละ  11.56 
  รับจาง   จํานวน  81  คน  คิดเปนรอยละ  32.27 
  นักเรียน/นกัศึกษา จํานวน  29 คน  คิดเปนรอยละ  11.56 
  เกษตร   จํานวน  52 คน  คิดเปนรอยละ  20.72 
  อื่นๆ   จํานวน  30 คน  คิดเปนรอยละ  11.96 
 อายุ 
  ต่ํากวา ๑๕ ป  จํานวน  3  คน  คิดเปนรอยละ    1.20 
  15-25 ป  จํานวน  32  คน  คิดเปนรอยละ   12.75 
  26-60 ป  จํานวน 178  คน  คิดเปนรอยละ   70.92 
  61 ปขึ้นไป  จํานวน  38  คน  คิดเปนรอยละ   15.14 
 
สรปุความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลแยกตามยุทธศาสตร 
 
  1.  ยุทธศาสตรการพฒันาโครงสรางพื้นฐาน   
  พอใจมากที่สุด  จํานวน  64  คน  คิดเปนรอยละ  25.50 
  พอใจมาก  จํานวน  81 คน  คิดเปนรอยละ  32.27 
  พอใจปานกลาง  จํานวน  76  คน  คิดเปนรอยละ  3028 
  ตองปรับปรุง  จํานวน  30  คน  คิดเปนรอยละ  11.96 
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  2.  ยุทธศาสตรการพฒันาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม เชน โครงการปรับ ภูมิทัศน
ตางๆ  ,  การปลูกตนไม  ,  การกําจัดขยะมูลฝอย  เปนตน 
  พอใจมากที่สุด  จํานวน  18  คน  คิดเปนรอยละ  7.18 
  พอใจมาก  จํานวน   81  คน  คิดเปนรอยละ  32.27 
  พอใจปานกลาง  จํานวน 122  คน  คิดเปนรอยละ  48.61 
  ตองปรับปรุง  จํานวน   30 คน  คิดเปนรอยละ  11.96 
 
  3.  ยุทธศาสตรการพฒันาเศรษฐกิจและเสรมิสรางความเขมแข็งของชุมชน การศึกษา เชน
การสงเคราะหเบี้ยยงัชีพคนชรา คนพิการ ผูปวยเอดส , ชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ การออกหนวย
สาธารณสุขเคลื่อนที่ , โครงการเยี่ยมบานผูปวยเอดส/ผูพกิาร/วัณโรค/เบาหวาน เปนตน 
  พอใจมากที่สุด  จํานวน  50  คน  คิดเปนรอยละ  19.92 
  พอใจมาก  จํานวน 101  คน  คิดเปนรอยละ  40.24 
  พอใจปานกลาง  จํานวน  76  คน  คิดเปนรอยละ  30.28 
  ตองปรับปรุง  จํานวน  24  คน  คิดเปนรอยละ   9.57 
 
  4.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานเศรษฐกจิ การสงเสริมอาชีพ 

พอใจมากที่สุด  จํานวน   32  คน  คิดเปนรอยละ  12.75 
  พอใจมาก  จํานวน   70  คน  คิดเปนรอยละ  27.89 
  พอใจปานกลาง  จํานวน 120  คน  คิดเปนรอยละ  47.81 
  ตองปรับปรุง  จํานวน   29 คน  คิดเปนรอยละ   11.56 
 
5.  ยุทธศาสตรการพฒันาระบบการบรหิาร  เครื่องมือ  อุปกรณ เพื่อใชบริการประชาชน 

พอใจมากที่สุด  จํานวน   26  คน  คิดเปนรอยละ 10.36 
  พอใจมาก  จํานวน   96  คน  คิดเปนรอยละ  38.25 
  พอใจปานกลาง  จํานวน   90  คน  คิดเปนรอยละ  35.86 
  ตองปรับปรุง  จํานวน   39  คน  คิดเปนรอยละ  15.54 
 

- ผลเชิงปริมาณ 
 

แผน(ป) จํานวนโครงการตามแผน จํานวนโครงการที่ดําเนินการใน
ปงบประมาณ 

รอยละ 

2557-2559 200 151 75.50 
2558-2560 196 123 62.76 
2559-2561 200 111 55.50 
2560-2562 201 134 66.67 
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ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละ งบประมาณ งบประมาณตามแผน 3 ป งบประมาณท่ี คิดเปนรอยละของ คิดเปนรอยละตามแผน 3 ป

และแผนพัฒนา ๓ ป  (๒๕๕๙-๒๕๖๑) ตามแผน ๓ ป ประจําป ๒๕๕๙ ท่ีดําเนินการจริง ของโครงการท่ีตั้งไว ของโครงการป ๒๕๕๙ ตามแผน ๓ ป ประจําป ๒๕๕๙ ดําเนินการจริง งบประมาณตามแผน 3 ป งบประมาณป ๒๕๕๙

ยุทธศาสตรที่ ๑   การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ๙๐ ๔๕ ๓๐ ๖.๐๗ ๑๕.๐๐ ๘๖,๓๗๓,๐๐๐.๐๐ ๓๔,๔๖๑,๐๐๐.๐๐ ๑๔,๔๒๓,๙๐๐.๐๐ ๕.๔๘ ๑๓.๕๙

แนวทางที่ ๑   การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ๗๑ ๓๘ ๒๗ ๕.๔๗ ๑๓.๕๐ ๖๔,๔๐๓,๐๐๐.๐๐ ๒๘,๑๔๑,๐๐๐.๐๐ ๑๑,๕๙๖,๙๐๐.๐๐ ๔.๔๑ ๑๐.๙๒

แนวทางที่ ๒   การพัฒนาดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ๑๔ ๔ ๒ ๐.๔๐ ๑.๐๐ ๒๐,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๓๒๗,๐๐๐.๐๐ ๐.๘๘ ๒.๑๙

แนวทางที่ ๓   การไฟฟาสาธารณะ ๓ ๑ ๑ ๐.๒๐ ๐.๕๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๑๙ ๐.๔๗

แนวทางที่ ๔   การวางผังเมือง ๒ ๒ ๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐

ยุทธศาสตรที่ ๒   การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๒๗ ๙ ๕ ๑.๐๑ ๒.๕๐ ๔,๓๒๓,๐๐๐.๐๐ ๑,๔๔๑,๐๐๐.๐๐ ๑๓๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๕ ๐.๑๓

แนวทางที่ ๑  การสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากร- ๑๘ ๖ ๓ ๐.๖๑ ๑.๕๐ ๒,๕๕๓,๐๐๐.๐๐ ๘๕๑,๐๐๐.๐๐ ๗๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๓ ๐.๐๗

                และสิ่งแวดลอม

แนวทางที่ ๒  การอนุรักษ ฟนฟู การเฝาระวังและการปองกันทรัพยากรธรรมชาติ ๙ ๓ ๒ ๐.๔๐ ๑.๐๐ ๑,๗๗๐,๐๐๐.๐๐ ๕๙๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๒ ๐.๐๖

ยุทธศาสตรที่ ๓  การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย ๒๙๗ ๑๐๓ ๕๒ ๑๐.๕๓ ๒๖.๐๐ ๑๔๑,๒๔๕,๑๓๕.๐๐ ๔๗,๕๖๒,๑๓๕.๐๐ ๘,๓๐๑,๗๐๐.๐๐ ๓.๑๕ ๗.๘๒

แนวทางที่ ๑  การพัฒนาคุณภาพชีวิต สตรี คนชรา ผูพิการและผูดอยโอกาส ๒๗ ๙ ๓ ๐.๖๑ ๑.๕๐ ๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๙๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๑๑ ๐.๒๗

แนวทางที่ ๒  การศึกษา ๙๖ ๓๒ ๑๑ ๒.๒๓ ๕.๕๐ ๓๓,๔๒๖,๐๐๐.๐๐ ๑๑,๑๔๒,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๕๐,๘๐๐.๐๐ ๐.๗๘ ๑.๙๓

แนวทางที่ ๓  การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น ๒๔ ๘ ๕ ๑.๐๑ ๒.๕๐ ๔,๗๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๕๘๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๔๓ ๑.๐๕

แนวทางที่ ๔  การปองกันรักษาและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน ๗๖ ๒๖ ๑๖ ๓.๒๔ ๘.๐๐ ๒๑,๔๑๑,๑๓๕.๐๐ ๗,๓๗๑,๑๓๕.๐๐ ๘๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๓๒ ๐.๗๘

แนวทางที่ ๕  การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน ๗๔ ๒๘ ๑๗ ๓.๔๔ ๘.๕๐ ๖๒,๔๖๘,๐๐๐.๐๐ ๒๑,๐๖๙,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๑๐,๙๐๐.๐๐ ๑.๕๒ ๓.๗๘

ยุทธศาสตรที่ ๔  การพัฒนาเศรษฐกิจ ๒๗ ๑๑ ๓ ๐.๖๑ ๑.๕๐ ๖,๓๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๓๗๐,๐๐๐.๐๐ ๘๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๓๒ ๐.๓๑

แนวทางที่ ๑  การสงเสริมและเพิ่มรายไดใหแกประชาชน ๒๐ ๘ ๒ ๐.๔๐ ๑.๐๐ ๓,๕๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๗๐,๐๐๐.๐๐ ๓๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๑๓ ๐.๓๑

แนวทางที่ ๒  การสงเสริมการตลาดและการใชสินคาทองถิ่น ๔ ๒ ๑ ๐.๒๐ ๐.๕๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๑๙ ๐.๐๐

แนวทางที่ ๓  การสงเสริมการทองเที่ยว ๓ ๑ ๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐

ยุทธศาสตรที่ ๕  การบริหารและการพัฒนาองคกร ๕๓ ๓๒ ๒๑ ๔.๒๕ ๑๐.๕๐ ๒๕,๐๐๗,๖๐๐.๐๐ ๒๐,๓๓๑,๖๐๐.๐๐ ๘๓๖,๓๙๐.๐๐ ๐.๓๒ ๐.๗๙

แนวทางที่ ๑  การพัฒนาบุคลากร ๑๖ ๖ ๒ ๐.๔๐ ๑.๐๐ ๗,๘๕๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ ๓๓๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๑๓ ๐.๓๒

แนวทางที่ ๒  การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน ๓๗ ๒๖ ๑๙ ๓.๘๕ ๙.๕๐ ๑๗,๑๕๗,๖๐๐.๐๐ ๑๖,๓๘๑,๖๐๐.๐๐ ๕๐๑,๓๙๐.๐๐ ๐.๑๙ ๐.๔๗

รวม ๔๙๔ ๒๐๐ ๑๑๑ ๒๒.๔๗ ๕๕.๕๐ ๒๖๓,๒๕๘,๗๓๕.๐๐ ๑๐๖,๑๖๕,๗๓๕.๐๐ ๒๔,๕๒๖,๙๙๐.๐๐ ๙.๓๒ ๒๒.๖๓

สรุปผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ของเทศบาลเมืองพิชัย  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๙
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2. ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560   

2.1 ผลที่ไดรับหรือผลที่สําคัญ 

2.1.1 การดาํเนินงานดานโครงสรางพื้นฐาน 
- จัดใหมเีสนทางคมนาคมที่สญัจรไปมาไดอยางสะดวกภายในเขตเทศบาลเมืองพิชัย 
- จัดใหมรีะบบไฟกิง่สาธารณะใหทั่วถึงทกุหมูบาน 
- จัดการระบายน้ําเพื่อแกไขปญหาน้ําทวม 
- ดําเนินงานกอสราง ดาดเหมือง พนังกั้นตลิง่ 
- จัดใหมรีะบบสงน้ําเพื่อการเกษตร เพื่อใหเกษตรกรมีแหลงน้ําเพื่อการเกษตรที่ทั่วถึง 
- ปรับปรุงระบบประปาหมูบานใหมปีรมิาณน้ําใชอุปโภคและบริโภคใหเพียงพอตอความตองการ 
- ปรับปรุงระบบเหมืองฝายภายในหมูบานไดแกการกอสรางและซอมแซมฝายน้ําลน 
- กอสรางดาดเหมอืงและพนังกัน้ตลิ่งในบรเิวณที่ไดรับความเสียหาย 
- การขุดลอกลําเหมืองที่ตื้นเขิน  เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขังในฤดูน้ําหลาก 

  2.1.2 การดําเนินงานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
- จัดอบรมใหความรูการอนุรกัษและฟนฟูทรพัยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพสิง่แวดลอมให แก 
เด็ก เยาวชน ประชาชน และองคกรประชาชนทุกระดบัเพื่อใหเกิดความเขาใจและ มสีํานึกรวม 
- จัดอบรม ศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการขยะมลูฝอยจากหนวยงานทีป่ระสบความสําเร็จ 
- การจัดเกบ็และขนถายขยะมลูฝอยภายในชุมชน 
- จัดกิจกรรมตรวจสอบคุณภาพของแหลงน้ําในเขตเทศบาล 
- จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพื้นที่สเีขียวในชุมชน 

2.1.3  การดาํเนินงานดานสังคม 
 - การควบคุม ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมเยาวชน 
 - จัดใหมสีถานที่ออกกําลังกาย พักผอนหยอนใจภายในหมูบาน 
 - จัดใหมกีารปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในหมูบาน 
 - จัดใหมกีารฝกอบรมแกนนําชุมชนเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งในชุมชน 
 - จัดใหมีการชวยเหลือและสงเคราะหผูดอยโอกาสทางสังคม 
 
2.1.4 ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-   สนับสนุนการจัดหาวัสดุอปุกรณสื่อการเรียนการสอนที่จาํเปนและกิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษา 
-  สงเสรมิการจัดงานประเพณี ศาสนา รวมทัง้การอนุรกัษศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นที่ มีคุณคาอันดี
งามของตําบล 
-  สนับสนนุการดําเนินงานของกลุมองคกร หนวยงานตาง ๆ เชน กลุมประชาชนในเขตเทศบาลเพือ่เปนการ
สงเสริมและอนุรกัษประเพณีภูมปิญญาทองถิ่น 
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2.1.5  การดาํเนินงานดานสาธารณสุข 
- จัดหาและสนบัสนุน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชทีจ่ําเปนในการปอง กันและควบคุมโรคติดตอ   
- จัดอบรมใหความรูแกประชาชนในเรือ่งการปองกันและควบคุมโรคติดตอ เชน   โรคไขเลือดออก โรคเอดส 
ฯลฯ 
- จัดหาแพทยเพื่อรักษาผูปวยในเขตเทศบาลของศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพิชัย 
- เยี่ยมบานผูปวยในเขตเทศบาลเพื่อใหความรูในการดูแลรักษาสุขภาพ 
  
2.1.6 การดาํเนินงานดานเศรษฐกิจ 
 
- จัดใหมกีารฝกอบรมอาชีพแกประชาชนเพื่อสรางอาชีพเสรมิเพิ่มรายไดแกครอบครัว 
- สงเสริมใหราษฎรรวมตัวกันจัดตั้งเปนกลุมอาชีพพรอมทั้งใหความรูในเรื่องของการบริหารจัดการกลุมอาชีพ   
- อบรมใหความรูแกเกษตรกรในเรือ่งเกี่ยวกับการเพาะปลูก การใชปุยจากธรรมชาติ 
- จัดอบรมความรูเพื่อสรางนวัตรกรรมใหมๆ ใหแกประชาชนเพื่อเพิ่มยอดขาย 
  
2.1.7 การดาํเนินงานดานการเมือง การบริหาร 
-  การสงเสริมศักยภาพประชาคมหมูบาน / ตําบล เพื่อรับฟงความคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาของทองถิ่น 
-  จัดใหมีการอบรมใหความรูแกประชาชนในเรื่องเกี่ยวกับความรูทั่วไป กฎหมายที่ใชใน    ชีวิตประจําวันเปน 
ประจําทุกป 
-  จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อสงเสริมประชาธิปไตย 
 
2.2 ผลกระทบ 

2.2.1การดาํเนินงานดานโครงสรางพื้นฐาน 
การคมนาคมขนสงในเขตเทศบาลมีความสะดวกสบายข้ึน การขนสงสินคาทางการเกษตรสะดวก

รวดเร็วข้ึน ประชาชนมีไฟฟาใชเกอืบทั่วถึงในเขตเทศบาล เหลือเพียงบางสวนที่ ปลุกสรางบานใหมในพื้นที่ๆ
ไมไดขยายเขตไฟฟา ซึ่งจะอยูระหวางรอขยายเขตไฟฟา 

 

2.2.2 การดาํเนินงานดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
ในเขตเทศบาลมีพื้นที่สเีขียวเพิ่มมากขึ้น น้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภคในเขตเทศบาลสะอาดมีความ

ปลอดภัย 

2.2.3  การดาํเนินงานดานสังคม 
 ชุมชนมีความเขมแข็ง ปญหายาเสพติดลดลง ปญหาเดก็และเยาวชนลดลง 
 
2.2.4 ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ศูนยเด็กเล็กของเทศบาลเดก็มีพฒันาการที่ดีขึ้นสามารถเขาถึงสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และมร
สุขอนามัยที่ดีตลอดจนโรงเรียนในเขตเทศบาลไดรบัการอบรมและเพิ่มทกัษะทางดานการศึกษา 
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2.2.5 การดาํเนินงานดานสาธารณสขุ 
 ประชาชนในเขตเทศบาลไดรบัการดูแลดานสุขภาพจากแพทยของศูนยบรกิารสุขภาพเทศบาลเมือง
พิชัย ตอลดจนผูเจบ็ปวยไดรบัการดูแลใหความรูเกี่ยวกบัการดูแลสุขภาพที่ถูกตอง  
2.2.6 การดาํเนินงานดานเศรษฐกิจ 
 ผลิตภัณฑ/สินคาชุมชนมีการพัฒนาผลิตภัณฑตอลดจนสรางนวัตรกรรมใหมๆอยูเสมอเพื่อใหสามารถ
แขงขันกับสินคาตางๆได  
2.2.7 การดาํเนินงานดานการเมือง การบริหาร 
 ประชาชนมีความรูความเขาใจในระบบประชาธิปไตย ตลอดจนสํานึกรักชาติ รักแผนดินและการสราง
ความปรองดองของประชาชน 

3.สรุปปญหาและอุปสรรคการดําเนินงานที่ผานมาและแนวทางแกไข ปงบประมาณ 2557-2560 

3.1 การดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐาน 
เนื่องจากดานโครงสรางพื้นฐานตองใชงบประมาณมากมายมหาศาล ทําใหการพฒันาดานโครงสราง

พื้นฐานเปนไปอยางชาๆ ดวยขอจํากัดทางงบประมาณทําใหการพัฒนาเปนไปอยางไมทั่วถึงและไมทันตอความ
ตองการของประชาชน 

3.2 การดําเนินงานดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

 เนื่องจากเทศบาลเปนกึ่งชนบท กึ่งเมือง ทําใหมีปญหาจากขยะที่เพิ่มมากขึ้น การระบายน้ําเสียของ
ผูประกอบการตางๆมีมากและเจาหนาที่ของเทศบาลที่ดูแลไดไมทั่วถึง 

3.3  การดําเนินงานดานสังคม 
 กิจกรรมดานการปองกันและดําเนินการเพื่อใหสังคมเกิดความสงบสุข เทศบาลไมสามารถดําเนินการ
ไดอยางเต็มที่ เนื่องจากทางเทศบาลไมมีกําลังเจาหนาที่ดานความมั่นคงของตนเอง  ทําใหเมื่อเกิดปญหา
ทางดานสังคมทําให เทศบาลตองขอความรวมมือจากสวนราชการอื่น เชน ตํารวจ  ทหาร ทําใหเกิดความลาชา 

3.4 ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ขาดเจาหนาที่ที่มีความชํานาญเฉพาะทางดานการศึกษา การจัดการศึกษา และดานอํานาจหนาที่ 
เทศบาลไมสามารถเขาไปใหความชวยเหลือโรงเรียนในเขตเทศบาลไดอยางเต็มที่เนื่องจากสังกัดคนละ
กระทรวง ทําใหการใชจายงบประมาณเพื่อใหการชวยเหลือไมสะดวก 

3.5  การดําเนินงานดานสาธารณสุข 
 มีขอจํากัดทางดานกฎหมาย การถายโอนภารกจิ ทําใหการดาํเนินการปองกันและแกไขปญหา
ทางดานสาธารณสุขเปนไปอยางไมมีประสทิธิภาพ เชน ที่ผานมา เทศบาลไมสามารถฉีดวัคซีนเพื่อปองกันพิษสุ
นักบาได เนื่องจากขอจํากัดทางกฏหมาย  

3.6  การดําเนินงานดานเศรษฐกิจ 
 ขาดการบูรณาการรวมกันกับทองถิ่นอื่นๆเพื่อรวมกันพัฒนาผลิตภัณฑทําให แตละทองถิ่นมุงพัฒนา
สินคา/ผลิตภัณฑในทองถิ่นของตนสุดทายตองมาแขงขันกันเองทําใหขายไมไดราคา  
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สวนที่ 3 ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1.ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  

  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของเทศบาลมีความสัมพันธกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  
โดยมุงเนนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตรชาติ 20 
ป ของประเทศไทยกําลังอยูระหวางการการเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติตอที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติ ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมิติที่ประชุมคณะ
กรรมกรรจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ  โดยรางกรอบยุทธศาสตรชาติ  20ป (พ.ศ. 2560 –2579)  สรุปยอได  
ดังนี้ 

1.1.1 สภาพแวดลอม 
              ในชวงทศวรรษที่ผานมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเปนไปอยางรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติทําใหภูมิทัศนของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ โดยกอใหเกิดโอกาสทั้งในดานเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแตขณะเดียวกันทามกลางความเปลี่ยนแปลงใน
ดานตางๆ ก็มีปจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ตองบริหารจัดการดวยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและ
การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนเศรษฐกิจของโลกไดสงผลใหโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสราง
เศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” ตองปรับตัวและเปลี่ยนไปเปนระบบเศรษฐกิจที่ “พึ่งพา
อุตสาหกรรมและการสงออก” การพัฒนาในภาคเกษตรลาชากวาฐานการผลิตอื่นๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม
มากขึ้นตามลําดับโดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒนและความกาวหนาอยางรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปญหาความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดระหวางภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม
และระหวางสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกวางขึ้น และปญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุมเกษตรกรราย
ยอยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสาร องคความรู แหลงทุน และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพสาหรับประชาชนที่อยูในพื้นที่หางไกลก็มีในวงแคบกวา ในขณะที่การใชเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม
และบริการเองก็นับวายังอยูในกลุมประเทศที่ใชเทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งสวนใหญไมสามารถพัฒนาไดเอง
ภายในประเทศ ตองนาเขามาจากตางประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใชวัตถุดิบและแรงงานเขมขนในการ
เปนจุดแข็งในการแขงขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกดานหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน
ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหมรวมทั้งความเชื่อมโยงอยางใกลชิดของสังคมโลกไดทาใหเกิด
ภัยคุกคามและความเสี่ยงดานอื่นๆ ที่ซับซอนขึ้นอาทิ การกอการราย โรคระบาด เครือขายยาเสพติดขามชาติ 
และการกอการราย อาชญากรรมขามชาติในรูปแบบตางๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผัน
ผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งลวนแลวเปนความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการ
บริหารราชการแผนดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในชวงตนศตวรรษที่ 21 กระแสโลกาภิวัตนไดทาใหภูมิทัศนทางดานเศรษฐกิจและสังคม
ของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุงสูเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกจิ
ขยายเพิ่มขึ้น แตชองวางทางสังคมก็ยิ่งกวางขึ้นรวมถึงชองวางทางดิจิทัล (digital divide) ถาหากไมสามารถ
ลดลงก็จะยิ่งทําใหความเหลื่อมล้ําทางรายไดและโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกตางมากขึ้น 
ประกอบกับในอนาคต 20 ปขางหนาสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
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มีนัยสําคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ไดแก กระแสโลกาภิวัตนที่
เขมขนข้ึนอยางตอเนื่องและมีความเสี่ยงและทาทายตอการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนยายอยางเสรีและ
รวดเร็วของผูคน เงินทุน ขอมูลขาวสารองคความรูและเทคโนโลยี และสินคาและบริการ ขณะเดียวกันการ
รวมกลุมเศรษฐกิจในภูมิภาคนําไปสูความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนยรวมอํานาจทางเศรษฐกิจโลก
เคลื่อนยายมาสูเอเชียภายใตสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในชวงระยะ 10 ปขางหนาจะยังคงไดรับ
ผลกระทบจากปจจัยสําคัญหลายประการทั้งปญหาตอเนื่องจากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจโลกในชวงป 2551– 
2552 และวิกฤติการณในกลุมประเทศยูโรโซนที่ทาใหระดับหนี้สาธารณะในประเทศตางๆ เพิ่มสูงขึ้นและ
กลายเปนความเสี่ยงตอความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงตอเนื่องจากการดําเนินมาตรการขยาย
ปริมาณเงินขนาดใหญในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุน ซึ่งเปนความเสี่ยงใหเกิดภาวะเงินเฟอไดเมื่อเศรษฐกิจฟนตัว
เต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเขาสูจุดอิ่มตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหมที่จะชวยใหประสิทธิภาพการผลิต
ของโลกเพิ่มขึ้นขนานใหญและเปนวงกวาง เชนที่เคยเกิดขึ้นในชวงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไมมีแนวโนมการ
กอตัวที่ชัดเจน แตก็มีแนวโนมของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหมๆ ที่จะเปนโอกาสสาหรับการพัฒนา
เศรษฐกิจรูปแบบใหมๆ ซึ่งภายใตเงื่อนไขดังกลาว เศรษฐกิจโลกในชวง 10 ปขางหนามีแนวโนมที่จะ
ขยายตัวตากวาเฉลี่ยรอยละ 5.1 ในชวง 5 ปกอนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (2546 – 2550) สถานการณที่ตลาดโลก
ขยายตัวชา แตประเทศตางๆ ขยายกาลังการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิต การแขงขันในตลาดโลกจะมี
ความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ 10 - 15 ป ขางหนานี้ จะทาใหขนาดของ
ตลาดในประเทศขยายตัวชาลง เงื่อนไขดังกลาวเปนความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
หากประเทศไทยไมเรงปรับโครงสรางเพื่อแกปญหาจุดออนและเสริมจุดแข็งใหสัมฤทธิ์ผลในดานความมั่นคง
ของโลกก็กาลังกาวเขาสูชวงเปลี่ยนผานที่สําคัญจากการปรับดุลอํานาจของสหรัฐฯ เพื่อพยายามคงบทบาทผูนา
โลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพิ่มมากขึ้นในเอเชียและยุโรปนั้น นาจะมีผลทําให
บรรยากาศดานความมั่นคงของโลกในชวงป 2560 – ป 2579 มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความรวมมือและ
ความขัดแยง โดยข้ึนอยูกับปจจัยผลประโยชนแหงชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเปนองคประกอบสําคัญ
ในการกําหนดนโยบายของประเทศและกลุมประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็วจะ
เปนเงื่อนไขสําคัญสําหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหมที่เปน
อัจฉริยะจะกระทบการดํารงชีวิตของคนและทําใหเกิดธุรกิจรูปแบบใหม รวมทั้งเกิดการเชื่อมตอและการ
บรรจบกันของเทคโนโลยีกาวหนาอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ ซึ่งประเทศไทยจะตองลงทุนดานทรัพยากร
มนุษยและการวิจัยใหสามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหมได เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมก็จะเปนเกณฑมาตรฐานที่กดดันใหประเทศไทยตองปรับเปลี่ยนไปสูสังคมสีเขียวโดยการพฒันาและ
นาเทคโนโลยีสีเขียวมาใชก็จะมีสวนสําคัญ และชวยแกปญหาการลดลงของทรัพยากรตางๆ รวมทั้งน้ํามัน ซึ่ง
แมราคาจะลดลงแตมีผลกระทบตอสภาพแวดลอม จึงตองผลักดันใหมุงสูการผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบ
ตางๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะสงผลกระทบตอความมั่นคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีขอจํากัดและความเสี่ยงสําคัญจากการเขาสูสังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกรอน ทั้งนี้โครงสรางประชากรโลกที่เขาสูสังคมสูงวัย แมจะสงผลใหเกิด
โอกาสทางธุรกิจใหมๆ แตมีความเสี่ยงใหเกิดการแยงชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันตอการใชจาย
งบประมาณดานสวัสดิการและสาธารณสุขเพิ่มขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเปนความเสี่ยงดานการ คลังที่
สําคัญ สําหรับ ภาวะโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนกอใหเกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความ
รุนแรงมากขึ้นนั้น กดดันใหตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การดํารงชีวิต การผลิตและการ
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บริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาใหมี
ความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจะสงผลใหความเปนเมืองเติบโตอยางตอเนื่อง 
ตามมาดวยการมีขอกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใชพื้นที่ และความเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม ภายใตเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกลาว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและ
ภาคธุรกิจเอกชน การใชระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติใหเปนไปตามสิทธิมนุษยชนจะเขมขนมากขึ้น
สําหรับสถานการณและสภาพแวดลอมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแตอดีตถึงปจจุบันทําให
ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลําดับ โดยถูกจัดอยูในกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางมาตั้งแตป 
2531และไดขยับสูงขึ้นมาอยูในกลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางตั้งแตป 2553 และลาสุดในป 
2557 รายไดประชาชาติตอหัวเพิ่มขึ้นเปน 5,7392 ดอลลาร สรอ. ตอปฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น 
ฐานการสงออกสินคาอุตสาหกรรมใหญขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแขงขันและมีสวนแบง
ในตลาดโลกสูงขึ้นและสรางรายไดเงินตราตางประเทศในระดับสูง อาทิ กลุมยานยนต อิเล็กทรอนิกสและ
เครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมอาหาร สินคาเกษตร การทองเที่ยว และบริการดานสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ
ขึ้นสงผลใหการจางงานเพิ่มขึ้นเปน 38.1 ลานคนจากประชากรวัยแรงงาน 38.6 ลานคน อัตราการวางงาน
เฉลี่ยไมถึงรอยละ 1 ปญหาความยากจนจึงลดลงตามลําดับจากรอยละ 20.0ในป 2550 เปนรอยละ 10.9 ในป 
2556 คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการไดรับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและ
โครงสรางพื้นฐานตางๆ และการคุมครองทางสังคม  อื่นๆ รวมถึงการเขาถึงทรัพยากรตางๆ มีความครอบคลุม
และมีคุณภาพดีขึ้นตามลําดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเปนสากลมากขึ้น ความรวมมือระหวาง
ประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อเปนกลไกและชองทางในการสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความกาวหนาไปมาก รวมทั้งกรอบความรวมมือที่ชวยทํา
ใหประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานตางๆ ไปสูระดับสากลก็มีความคืบหนามากขึ้นนอกจากนั้น 
ประสบการณในชวงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในป 2540– 2541๑ ไดสงผลใหภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัว
ในการบริหารความเสี่ยงและสรางภูมิคุมกัน ใหดีข้ึนตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันไดแก การดําเนินการ
ที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบไดอยางเปนระบบดีขึ้น มีการกากับดูแลวินัยทางการเงิน
การคลังที่กําหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเปนแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมาก
ขึ้น และฐานะเงินสารองระหวางประเทศอยูในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ ใหมี
การดําเนินการอยางเปนระบบมากขึ้น มีการสรางความเปนธรรมใหกับกลุมตางๆ สามารถคุมครองผูบริโภค
และประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบไดดีข้ึน ชวยสรางบรรยากาศของการแขงขันในตลาด และสนับสนุน
ใหการดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคลองตัวมากขึ้นแตประเทศไทยก็ยังมีจุดออนในเชิงโครงสราง
หลายดานทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดออนสําคัญของประเทศไทยไดแก โครงสรางประชากร
สูงอายุมากขึ้นตามลําดับ แตคุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ําและการออมไมเพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้ง
ในกลุมทักษะฝมือสูงและกลุมทักษะฝมือระดับลาง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ํา ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิต
ภาพการผลิตรวมตางๆ ตองอาศัยการเพิ่มปริมาณเปนแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสรางเศรษฐกิจมีสัดสวน
ภาคการคาระหวางประเทศตอขนาดของเศรษฐกิจสูงกวาเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความออนไหวและ
ผันผวนตามปจจัยภายนอกเปนสําคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ํา โดยที่การใชองค
ความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลคายังมีนอย การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนายังไมเพียงพอ 
การวิจัยที่ดาเนินการไปแลวไมถูกนามาใชใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจและสังคมไดอยางคุมคา การพัฒนา
นวัตกรรมมีนอย สําหรับการดําเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลือง
งบประมาณ การดําเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาดความตอเนื่องประสิทธิภาพต่ํา ขาดความโปรงใส และขาด
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ความรับผิดชอบ ขณะที่ปญหาคอรรัปชั่นมีเปนวงกวาง การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสรวม
ทั้งการบริหารจัดการนายังไมเปนระบบโครงขายที่สมบูรณและลาชา การบังคับใชกฎหมายยังขาดประสิทธิผล 
และกฎระเบียบตางๆ ลาสมัยไมทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม ไมเคารพ
สิทธิผูอื่นและไมยึดผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ําและความแตกแยกในสังคมไทยยัง
เปนปญหาที่ทาทายมาก รวมทั้งปญหาในดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เผชิญกับภาวะขยะลนเมอืง
และสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงในทุกดาน    ทั้งนี้ ปจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะสงผลตออนาคตการ
พัฒนาประเทศไทยที่สําคัญ ไดแก การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ ใน
ระยะเวลา 20 ปตอจากนี้ไป จะมีนัยยะที่สําคัญยิ่งตอการพัฒนาประเทศ กําลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะ
ลดลง ผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วยอมสงผลตอศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใชจายการ
ลงทุนและการออม ตลอดจนคาใชจายดานสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับขอจากัดดานทรัพยากร ทั้งดานแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะ
ตอตนทุนการผลิตและสภาพแวดลอมความเปนอยูของประชาชนนอกจากนั้นปญหาความเหลื่อมล้ําในมิติตางๆ 
ก็มีนัยยะตอการสรางความสามัคคีสมานฉันทในสังคม ขอจํากัดตอการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย ความ
จําเปนในการลงทุนเพื่อยกระดับบริการทางสังคมและโครงสรางพื้นฐานที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง และการปฏิรูป
กฎระเบียบและกฎหมายที่ทาใหเกิดความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา และที่สําคัญเงื่อนไขจาเปนที่ตอง
ปรับตัวคือ การแกปญหาความออนแอของการบริหารราชการแผนดิน ที่ทําใหจําเปนตองเรงปฏิรูประบบ
ราชการและการเมืองเพื่อใหเกิดการบริหารราชการที่ดีโครงสรางที่เปนจุดออนและการบริหารจัดการที่ขาด
ประสิทธิภาพและความโปรงใสดังกลาว จะสงผลใหประเทศไทยยิ่งตองเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมาก
ขึ้นภายใตสถานการณที่กระแสโลกาภิวัตนเขมขนขึ้น เปนโลกไรพรมแดนอยางแทจริง โดยที่การเคลื่อนยาย
ของผูคน สินคาและบริการ เงินทุน องคความรูเทคโนโลยี ขอมูลและขาวสารตางๆ เปนไปอยางเสรี สงผลให
การแขงขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศตางๆ เรงผลักดันการเพิ่มผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรม
เพื่อการแขงขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและขอจากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงตอการดาเนิน
ธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผูคนก็เพิ่มขึ้น กฎเกณฑและกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเขมงวดมากขึน้ทัง้
ในเรื่องการปลดปลอยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เปนตนเงื่อนไขตางๆ ดังกลาวจะเปน
แรงกดดันใหประเทศไทยตองปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอยางชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัว
จะตองหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางเพื่อแกจุดออนและควบคูไปกับการสรางกลไกเชิง
รุกใหจุดแข็งของประเทศเปนประโยชนสูงสุดแกประชาชนสวนใหญของประเทศ ซึ่งหากไมสามารถแกปญหา
และปฏิรูปใหสัมฤทธิ์ผลไดในระยะ 4 - 5 ปตอจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแขงขัน 
รายไดเฉลี่ยของประชาชนจะไมสามารถยกระดับใหดีขึ้นได คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ํา และปญหาความ
เหลื่อมล้ําจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะรอยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม
สามารถยั่งยืนไปไดในระยะยาว      ทั้งนี้ เงื่อนไขในปจจุบันและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติ
จะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศไทยอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งลักษณะในเชิงโครงสรางทั้งทาง
เศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้งที่เปนจุดแข็งและเปนจุดออนที่จะตองเผชิญและผสมผสานกับปจจัย
ภายนอกและกอใหเกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาส
จากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหลานี้ไดนั้น จําเปนจะตองมีการวิเคราะหแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตอยางรอบดานขณะเดียวกันตองวิเคราะหศักยภาพภายในประเทศ เพื่อเตรียมความ
พรอมของประเทศตอการเปลี่ยนแปลงเหลานั้น โดยที่ประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบ
ขนานใหญเพื่อใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและ 
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สังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัย
คุกคามแบบใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนใน
ชาติได ไมวาจะเปนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน และการเรียนรู ซึ่งจําเปน
อยางยิ่งที่จะตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการดาเนินการรวมกันอยางเปนเอกภาพมีการจัดลําดับ
ความสําคัญและแบงหนาที่รับผิดชอบอยางชัดเจนของผูที่เกี่ยวของกับประเด็นปญหานั้นๆ ซึ่งการดําเนินการ
ดังกลาวจะตองกําหนดเปนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะยาว เพื่อกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายการ
พัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคสวนตางๆ เพื่อใหขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูเปาหมายที่
กําหนดไว 

ดังนั้น จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรที่เหมาะสมเพื่อแกไขจุดออนและเสริมจุดแข็งใหเอื้อตอการ
พัฒนาประเทศ เพื่อใหบรรลุซึ่งเปาหมายการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติในการที่จะใหประเทศ
ไทยมีความมั่นคงในทุกดาน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปไดอยางยั่งยืน 
ทั้งนี้การวิเคราะหใหไดขอสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดออน โอกาสและขอจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะ
นําไปสูการกําหนดตําแหนงเชิงยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศที่ชัดเจนและไดรับการยอมรับรวมกันใน
สังคมไทยที่จะสงผลใหเกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ไปในทิศทางที่สอดคลองกัน การดําเนินการมีบูรณาการและเปนเอกภาพภายใตการมองภาพอนาคตของ
ประเทศที่เปนภาพเดียวกันอยางไรก็ตามในชวงที่ผานมา ประเทศไทยมิไดมีการกําหนดวิสัยทัศนประเทศ 
เปาหมายและยุทธศาสตรของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารจึงให
ความสําคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาใหการดาเนิน
นโยบายขาดความตอเนื่อง ถือเปนการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพื่อเปนการ
ปฏิรูประบบการบริหารราชการแผนดินของประเทศไทยใหมีเปาหมายการพัฒนาในระยะยาวและเพื่อเปนการ
กําหนดใหฝายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะตองขับเคลื่อนประเทศไปสูเปาหมายที่เปนที่ยอมรับรวมกันและ
เปนเอกภาพ ประเทศไทยจาเปนจะตองมี “ยุทธศาสตรชาติ” ซึ่งภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเทศไทยตอง
ปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญ เพื่อใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมได 
และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติได จะตองมีการ
กาหนดวิสัยทัศน เปาหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศใหสอดคลองกับประเด็นการ
เปลี่ยนแปลงและความทาทายตางๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ  การกําหนดใหมี 
“ยุทธศาสตรชาติ” เพื่อเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พรอมกับการปฏิรูปและการพัฒนา
ระบบและกลไกการบริหารราชการแผนดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหสามารถนาไปสูการปฏิบัติอยาง
จริงจังจะชวยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสวนและนาพาประเทศไทยใหหลุดพนหรือบรรเทา
ความรุนแรงของสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ทั้งปญหาทางเศรษฐกิจ ปญหาความเหลื่อมล้ํา ปญหาการ
ทุจริตคอรรัปชั่น และปญหาความขัดแยงในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับ
ความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผานประเทศไทยไปพรอมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน
ใหมของโลกไดซึ่งจะทําใหประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสําคัญในเวทีโลก สามารถดํารงรักษาความเปนชาติที่
มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยูดีมีสุขอยางถวนหนากัน
สาระสําคัญของยุทธศาสตรชาติซึ่งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติกาลังดําเนินการยกรางอยูในขณะนี้นั้น
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จะประกอบดวยวิสัยทัศนและเปาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนตองการบรรลุรวมกันรวมทั้งนโยบายแหงชาติ
และมาตรการเฉพาะ ซึ่งเปนแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองคกรและคนไทยทุกคนตองมุงดําเนินการไป
พรอมกันอยางประสานสอดคลอง เพื่อใหบรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนตองการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน ในทุกสาขาของกําลังอํานาจแหงชาติ อันไดแก การเมืองภายในประเทศ การเมืองตางประเทศเศรษฐกิจ 
สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1.1.2 วิสัยทัศน 

วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศนดังกลาว
จะตองสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแกการมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ 
การดํารงอยูอยางมั่นคง ย่ังยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอยางมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความมั่นคงทางสังคมทามกลางพหุสังคม
และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติความเปนธรรมและความอยูดีมีสุข
ของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร
ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ
และการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกัน ดานความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
อยางมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมเปนภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ดอยกวา 

1.1.3 ยุทธศาสตรชาต ิ

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศนและทาใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตที่พึงประสงคนั้น จําเปนจะตองมี
การวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนให
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว  เพื่อถายทอดแนว
ทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความเขาใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือ
คติพจนประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูใน
กลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเปนธรรม ซึ่ง
ยุทธศาสตรชาติที่จะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปตอจากนี้ไป จะประกอบดวย 6ยุทธศาสตร 
ไดแก (1) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง (2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (3) 
ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทา
เทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ    
(6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสําคัญของแตละ
ยุทธศาสตร สรุปได ดังนี้ 

 



 

 

35

1 ยุทธศาสตรดานความมั่นคง มีเปาหมายทั้งในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและชวยลดและ
ปองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสรางความเชื่อมั่นในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีตอ
ประเทศไทย กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ 
(1) การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข 
(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น สรางความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม 
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝงทะเล 
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม 
(5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกาลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ
สรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ 
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม 
(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น 

2 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพื่อใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสูการ
เปนประเทศพัฒนาแลว ซึ่งจาเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถ
ในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสรางความมั่นคงและ
ปลอดภัยดานอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ทั้งนี้ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน อันไดแก
โครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย และการ
บริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ 
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแกการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสรางความเชื่อมั่น การสงเสริม
การคาและการลงทุนที่อยูบนการแขงขันที่เปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู
ความเปนชาติการคาเพื่อใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปนการยกระดับไปสูสวนบนของหวง
โซมูลคามากขึ้น 
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
โดยมีการใชดิจิทัลและการคาที่เขมขนเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุงสูความ
เปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตาม
รูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเปนแหลงอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย
ของโลก 
- ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของภาค
เกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทําการเกษตรยั่งยืนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและรวมกลุม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เขมแข็ง และการพัฒนาสินคาเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด 
และปลอดภัย 
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- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปจจุบันที่มีศักยภาพสูง 
และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใชดิจิทัลและการคามาเพิ่มมูลคาและยกระดับหวงโซ
มูลคาในระดับสูงขึ้น 
- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย มีความเปนเลิศและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดย
การยกระดับบริการที่เปนฐานรายไดเดิม เชน การทองเที่ยว และพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการ
ใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆ เปนตน 
(3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและ
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีสวนรวม มีการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง และ
โครงสรางพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคลองกับศักยภาพ 
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานาประเทศ สงเสรมิความ
รวมมือกับนานาชาติในการสรางความมั่นคงดานตางๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองคกรระหวางประเทศ รวมถึง
สรางองคความรูดานการตางประเทศ 

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปนรากฐานที่
แข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะการคิดวิเคราะหอยางมี
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบ
แนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ 

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และทั่วถึง 
(3) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานิยมที่พึงประสงค 
(4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี 
(5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบมเพาะ
จิตใจใหเขมแข็ง 

4 ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม เพื่อเรงกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสรางความมั่นคงใหทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ําไปสูสังคมที่เสมอภาคและเปนธรรม กรอบ
แนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ 

(1) การสรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน 
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
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5 ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อเรงอนุรักษ
ฟนฟูและสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงดานน้ํา รวมทั้งมีความสามารถในการ
ปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุงสูการ
เปนสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ 

(1) การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม 
6 ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหหนวยงาน

ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสูทองถิ่นอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ 

(1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดที่เหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 
(6) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 

1.1.4 กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตรชาติจะเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อใหสวนราชการและหนวยงานตางๆ ใชเปน
แนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในดานตางๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แผนเฉพาะดานตางๆ เชน ดานความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติ
การในระดับกระทรวงและในระดับพื้นที่ ใหมีความสอดคลองกันตามหวงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตรชาติจะใช
เปนกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอยางมีเอกภาพ
ใหบรรลุเปาหมาย โดยจะตองอาศัยการประสานความรวมมือจากหลายภาคสวน 
ภายใตระบบประชารัฐ คือ ความรวมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจะไดมีการกําหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตรชาติและแนวทางในการ
นายุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ เพื่อที่สวนราชการและหนวยงานตางๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได
อยางตอเนื่องและบูรณาการ 

1.1.5 ปจจัยความสําเร็จของยุทธศาสตรชาติ 
1. สาระของยุทธศาสตรชาติ กําหนดวิสัยทัศนระยะยาวที่ชัดเจน มีการกําหนดเปาหมายและภาพใน

อนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเปนที่เขาใจ รับรู และยอมรับเปนเจาของรวมกันสามารถถายทอดเปาหมาย
ของยุทธศาสตรชาติ สูเปาหมายเฉพาะดานตางๆ ตามระยะเวลาเปนชวงๆ ของหนวยงานปฏิบัติได และมีการ
กําหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธ์ิได 
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2. ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และแผนในระดับตางๆ เพื่อใหสวนราชการนายุทธศาสตรชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายดานการจัดสรร
งบประมาณ ใหสามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตรชาติอยางมีบูรณา
การ และกรอบกฎหมายที่จะกําหนดใหการดาเนินการตามยุทธศาสตรชาติมีความตอเนื่อง รวมทั้งมีระบบการ
ติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบในทุกระดับ 

3. กลไกสูการปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคลองตั้งแตระดับการจัดทายุทธศาสตร การนําไปสูการ
ปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกํากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและหนวยงานปฏิบัติจะตองมีความเขาใจ สามารถกําหนด
แผนงานโครงการใหสอดคลองกับเปาหมายที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ 
 
1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

การจัดทําแผนพัฒนาสี่ปของเทศบาลมีความสัมพันธและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรพฒันา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  แตทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ไดสิ้นสุดลง
และการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  12  อยูระหวางการเสนอรางแผนซึ่งไดกําหนด
ยุทธศาสตรเอาไวแลว   

ดังนั้น  เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) ของเทศบาลเมืองพิชัย              
มีความสอดคลองกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 เทศบาล จึงไดจัดทําแผนที่
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12  ซึ่งมีทั้งหมด  10 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑  การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
ยุทธศาสตรท่ี ๒  การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
ยุทธศาสตรท่ี ๓  การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี ๔  การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี ๕  การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและ
ยั่งยืน 
ยุทธศาสตรที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ  
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตรท่ี ๗  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
ยุทธศาสตรท่ี ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตรท่ี ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี ๑๐ ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา 

1.2.1 กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประเทศไทยจะ

ยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคม
ผูสูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบันที่ยังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิต
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ภาพการผลิตความสามารถในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน ทําใหการ
พัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจําเปนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญ ดังนี้  

(1) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม  
(3 การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(4) การพัฒนาสูความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 
 
1.2.2 กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยู ทําใหการ

กําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ
กรอบหลักการของการวางแผนที่นอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทย
จากประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมี
ความสุข และนาไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 
1. การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning) เปนการกําหนด
ตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติที่ สศช. ไดจัดทําขึ้น 
ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงที่มีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดานการขนสงละโลจิ
สติกสของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เปนแหลงผลิตสินคา
เกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
2 เปาหมาย 
    1 การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๕.๐ 
(2) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติตอหัว (GNP Per 

Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในป 2546 เพิ่มขึ้นเปน 317,051 บาท (9,324 ดอลลาร สรอ.) และ 
301,199บาท (8,859 ดอลลาร สรอ.) ตอคนตอป 

(3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ2.5 ตอป 
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไมต่ํากวารอย

ละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการสงออก
ขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 4.0 ตอป) 

     2. การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคมสูงวัยอยางมี
คุณภาพ 

(1) ประชาชนทุกชวงวัยมีความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(2) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากที่เอื้อตอการพัฒนาคน 

    3. การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
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(1) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากขึ้น 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางทั่วถึง 

    4. การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยาง

ยั่งยืนและเปนธรรม 
(2) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
(5) มีการบริหารจัดการน้ําใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ํา 

   5.การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม 
(2) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น 
(3) มีการกระจายอํานาจที่เหมาะสม 

1.2.3 แนวทางการพัฒนา 
1.การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

1.1 การสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ทั้งดานการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ดานบุคลากรวิจัย ดานโครงสรางพื้นฐาน และดานการบริหารจัดการ 
รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันใหผูประกอบการมีบทบาทหลักดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดัน
งานวิจัยและพัฒนาใหใชประโยชนอยางแทจริงทั้งเชิงพาณิชยและสาธารณะโดยใหความคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญา 

1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากําลังคนและแรงงาน

ใหมีทักษะความรูและสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของตลาดและรองรับการเปดเสรีของประชาคม
อาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยดวยเทคโนโลยี เรงรัดใหแรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู
ขั้นพื้นฐานเพื่อสามารถแขงขันในตลาดแรงงานได สนับสนุนใหแรงงานและปจจัยการผลิตมีความยืดหยุนใน
การเคลื่อนยายระหวางสาขาการผลิตและระหวางพื้นที่การผลิต เพื่อใหแรงงานสามารถเคลื่อนยายไปสูสาขา
การผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนใหผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบรกิารจดัทากรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานใหเปนมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

1.3 การสงเสริมผูประกอบการที่เขมแข็งและพาณิชยดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการใหมีความยืดหยุน สามารถปรับตัวและ

ดําเนินธุรกิจทามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการคาในรูปแบบตางๆ เพิ่มสัดสวน
ความเปนเจาของของคนไทยและสนับสนุนใหมีการขยายตลาดที่มีแบรนดสินคาและชองทางการตลาดที่เปน
ของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเขาสูการเปนศูนยกลางการผลติ บรกิาร
และอุตสาหกรรมดิจิตอล 
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1.4 การลงทุนโครงสรางพื้นฐานเรงลงทุนและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคม
ขนสงเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงขายรถไฟใหเปน
โครงขายหลักในการเดินทางและขนสงของประเทศ พัฒนาโครงขายระบบขนสงสาธารณะและโครงขายทาง
หลวงพิเศษระหวางเมือง ขยายขีดความสามารถของทาอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาทาเรือที่มีศักยภาพ
ใหเปนทาเรืออิเล็กทรอนิกสเต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนาดานอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน เชน อุตสาหกรรมซอมบํารุงและ
ผลิตช้ินสวนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เปนตน เพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศใน
การเปนฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

1.5 การปรับโครงสรางการผลิต 
ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินคาเกษตรขั้น

ปฐมเปนสินคาเกษตรแปรรูปที่มีมูลคาสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสรางความเชื่อมโยงทางดาน
วัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบานและลดระดับการผลิตสินคาขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแขงขัน ลงสู
ระดับที่จาเปนสําหรับการสรางความมั่นคงทางดานอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตใหสอดคลองกับ
ศักยภาพพื้นที่และความตองการของตลาดตั้งแตตนนาถึงปลายนาทั้งดานกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้ง
สงเสริมการรวมกลุมทางการเกษตรจากกิจการเจาของคนเดียวเปนการประกอบการในลักษณะสหกรณ หาง
หุนสวน และบริษัทเพื่อใหเกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และ
แหลงน้ํา ใชเทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใชกลไกตลาดในการปองกันความเสี่ยง ตลอดจนสงเสริม
และเรงขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
ปรับโครงสรางการผลิตภาคบริการโดยเรงพัฒนาระบบคมนาคมขนสงใหเกิดความเชื่อมโยงกันเปนโครงขายทั้ง
ทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ เรงพัฒนาทาเทียบเรือขนาดใหญเพื่อรองรับการเติบโตของการทองเที่ยวทาง
ทะเล ปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวใหครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรม
ตางๆ เกี่ยวกับการทองเที่ยวและสงเสริมการทองเที่ยวและกําหนดและจัดทํากฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐาน
การทองเที่ยวของไทยสูสากลและรองรับการพัฒนาการทองเที่ยวใหสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ 
รวมทั้งสงเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ในลักษณะกลุมคลัสเตอรทองเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาดานการ
ทองเที่ยวของพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมทองถิ่นและกิจกรรมการทองเที่ยว 
ตลอดจนสงเสริมการสรางความเชื่อมโยงดานการทองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกัน
และประเทศที่มีโครงขายคมนาคมขนสงเชื่อมโยงกันเพื่อใหเกิดการพัฒนาแบบองครวมทั้งระบบพัฒนาตอยอด
อุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเปนแหลงการถายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เปนฐานรายได
ประเทศ และเปนกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใหเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิตและบริการทั้งในระดับ
อนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวดานการคาการลงทุน เชน 
โลจิสติกส และพลังงาน รวมทั้งปจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เชน ลดอุปสรรคการเคลื่อนยายเงินทุนระหวาง
ประเทศ เปนตน สงเสริมการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหาร
จัดการการเงิน และโลจิสติกส เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอํานวยความสะดวกทางการคาการลงทุนดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสรางเศรษฐกิจและสังคมแหงปญญาและการเรียนรู มุงเนน
การพัฒนาธุรกิจเชิงสรางสรรค การลงทุนที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การประหยัด
พลังงานและการใชพลังงานทดแทน การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย การจัดตั้งสํานักงานใหญ
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ขามประเทศ บริษัทการคาระหวางประเทศ รวมทั้งการใหความสําคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู
สังคมขององคกร และกิจการเพื่อสังคม 
 

1.2.4 การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 
1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยชวงวัยเด็กตั้งแตแรกเกิดใหมีพัฒนาการที่สมวัยในทุกดาน วัยเรียน วัยรุนใหมี
ทักษะการเรียนรู ทักษะชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นภายใตบริบทสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานใหมีการ
พัฒนายกระดับสมรรถนะฝมือแรงงานเพื่อสรางผลิตภาพเพิ่มใหกับประเทศ วัยผูสูงอายุใหมีการทํางานที่
เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ มีรายไดในการดํารงชีวิต มีการสรางเสริมและฟนฟูสุขภาพเพื่อ
ปองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังตางๆ ที่จะกอใหเกิดภาระแกปจเจกบุคคล ครอบครัว และ
ระบบบริการสุขภาพ 

2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง โดย 
(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษา

ใหมเพื่อสรางความรับผิดชอบตอผลลัพธ (Accountability)  
(2) ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด

การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ต้ังแตกระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให

ไดคนดีคนเกง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เนนผลลัพธจากตัวผูเรียน และ  
(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู โดยมุงจัดการเรียนรูเพื่อสรางสมรรถนะกําลังคนทั้ง

ระบบการศึกษาต้ังแตระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู ปรับหลักสูตรและ
ผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและความตองการของตลาด การวิจัยและการใชเทคโนโลยีและ
สื่อเพื่อการเรียนรู 

3 การพัฒนาดานสุขภาพ โดยสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทยเพื่อรองรับการเปนสังคมผูสูงอายุทั้งในดานผลิตภัณฑสุขภาพและที่อยู

อาศัยสําหรับผูสูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและสรางความยั่งยืนใน
ระยะยาว โดยพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรดานสาธารณสุข บูรณาการระบบ
หลักประกันสุขภาพภาครัฐใหเกิดความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการและการใชทรัพยากร และสงเสรมิการ
อภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือขายที่มีการใชทรัพยากรรวมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสูการ
เปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติทั้งในดานศูนยกลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนยกลางบริการ
เพื่อสงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนยกลาง
บริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพื่อนารายไดกลับมาใชยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุข
ภายในประเทศรวมทั้งสงเสริมการใหความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All 
Policies) เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคสวนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีตอ
สุขภาพของประชาชน 
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4 การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมและความจําเปนทางกายภาพใหเหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายใุน
รูปแบบที่หลากหลายทั้งในดานการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยางบูรณาการ โดยการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนอยางตอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพรอมใหเปนตนแบบของการดูแล
ผูสูงอายุเพื่อขยายผลไปสูชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใชชีวิตประจาวันสําหรับผูสูงอายุ 

 
 

1.2.5 การลดความเหลื่อมลาทางสังคม 
1 การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ มุงเนนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 

โดยสนับสนุนใหแรงงานมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานอยางมีมาตรฐาน ปรับ
โครงสรางคาจางแรงงานใหชัดเจนและสะทอนทักษะฝมือแรงงานอยางแทจริง เรงผลักดันใหการใชระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพ
ทางการผลิตของเกษตรกรรายยอย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคลอง
กับพื้นที่ สรางหลักประกันรายไดแทนการอุดหนุนดานราคาสินคาเกษตร ลดตนทุนทางการเกษตรโดย
สนับสนุนปจจัยการผลิต 

2 การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเนนการสรางภูมิคุมกันระดับ
ปจเจก โดย (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยางหลากหลาย 
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (2) 
สนับสนุนการจัดหาที่อยูอาศัยของผูมีรายไดนอยและการเขาถึงระบบสาธารณูปโภค กําหนดเปนนโยบายที่อยู
อาศัยแหงชาติและเมืองนาอยู พัฒนาโครงการที่อยูอาศัยแกปญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดําเนินการรวมกับ
ภาคธุรกิจเอกชน และ (3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จําเปนและเหมาะสมตามกลุมเปาหมาย 
(Customized Welfare) ที่คํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกตางกัน โดยมีแนวทางการรับภาระ
คาใชจายรวมกัน (Cost Sharing) 

3 การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร สนับสนุน
ใหเกษตรกรรายยอยที่ไรที่ดินทากินและยากจนไดมีที่ดินเปนของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในที่ดินปฏิรูประบบ
การบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบและเขาถึงพื้นที่เปาหมายไดอยางแทจริงดวยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากร
น้ํา พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณรวมกันของหนวยงาน และสรางกระบวนการมีสวนรวม 
รวมทั้งปรับโครงสรางภาษีที่เปนธรรม เชน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดลอม เปนตน 

4 การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค การคุมครองสิทธิข้ันพื้นฐาน และการเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเขมแข็งดานกฎหมายใหแกประชาชน 
รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายเพื่อลดปญหาความเหลื่อมล้ํา เชน กฎหมายปาชุมชนกฎหมายภาษี
มรดก กฎหมายที่ดิน เปนตน 

1.2.6 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 
1 การลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพรอม

รองรับความเปนเมือง ทั้งดานการบริหารจัดการดานผังเมืองดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคม
ขนสง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน มีคุณภาพ และ
เพียงพอตอความตองการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสรางความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับ
การพัฒนา 
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2 การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเชื่อมโยงกับเพื่อนบาน สงเสริมและเรงรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศทั้งดาน
การคา การลงทุน และการบริการ โดยคํานึงถึงการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Logistics) สนับสนุนให
เกิดความรวมมือในหวงโซอุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานดานอํานวย
ความสะดวกทางการคา ขนสง และโลจิสติกสใหมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพตอภาคธุรกิจอยางแทจริง 

3 การสงเสริมการลงทุน การคาชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให
ความสําคัญกับนโยบายสงเสริมการลงทุนและการคาชายแดนเพื่อดึงดูดใหนักลงทุนในภูมิภาคเขามาลงทุนใน
ไทยและประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งสงเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยให
ความสําคัญกับการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน การสงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน การบริหารจัดการ
แรงงานตางดาว และการใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อชวยอํานวยความสะดวกดานการคาชายแดนและการ
ผานแดนระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

1.2.7 การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใชประโยชนจากทุนธรรมชาติ โดย

คํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟนตัว ปกปองรักษาทรัพยากรปาไม โดยสนธิกําลังของทุกภาคสวนนํา
ระบบสารสนเทศมาใชเพื่อการบริหารจัดการ บังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม เพิ่มพืน้ทีป่า
ไมโดยสงเสริมการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางยั่งยืนและแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลคาของระบบนิเวศ
และการสรางรายไดจากการอนุรักษ จัดสรรที่ดินใหแกผูยากไร กระจายการถือครองที่ดิน จัดทําฐานขอมูลทีด่นิ
เพื่อการบริหารจัดการอยางเปนระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตรากาวหนา กําหนดเพดานการถือครองที่ดินที่
เหมาะสม และกําหนดมาตรการปองกันการถือครองที่ดินของคนตางชาติ บริหารจัดการน้ําเพื่อใหเกิดความ
ยั่งยืน บูรณาการระหวางหนวยงานอยางเปนระบบ สรางศูนยขอมูลทรัพยากรน้ํา จัดตั้งองคกรบริหารจัดการ
น้ําในระดับพื้นที่ เชน คณะกรรมการลุมน้ํา และองคกรผูนํา คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ลดความ
ขัดแยงเชิงนโยบายระหวางการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การทองเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชน
บริหารจัดการแรโดยกําหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ําแรมาใชประโยชน คํานึงถึงความจาเปนและมูลคาใน
อนาคต บังคับใชมาตรการควบคุมผลกระทบจากการทาเหมืองแรที่กอมลพิษตอสภาพแวดลอมและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

2 การสงเสริมการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สรางระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใชแลวที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู Zero Waste Society ผานมาตรการตางๆ เชน การปฏิรูประบบภาษีและ
คาธรรมเนียมเพื่อสิ่งแวดลอม การศึกษาเพื่อสิ่งแวดลอม มาตรฐานและฉลากสินคา เปนตน 

3 การสงเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสูเศรษฐกิจ
และสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมสีเขียว สงเสริมผูประกอบการใหสามารถปรบั
ระบบสูหวงโซอุปทานหรือหวงโซคุณคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Supply Chain/Green Value 
Chain) สงเสริมการทําการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งสงเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย 
เพื่อใหประเทศไทยมีศักยภาพใหมีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้ําเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี
ใหกับประชาชน เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะเปนลําดับแรก โดยสงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อ
นํากลับมาใชใหมใหมากที่สุดเรงกําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานที่กําจัดในพื้นที่วิกฤต สรางรูปแบบการ
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จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เนนการแปรรูปเปนพลังงาน สรางวินัยของคนในชาติมุงสู
การจัดการที่ยั่งยืน โดยใหความรูแกประชาชน และการบังคับใชกฎหมาย 

5 การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ ผลักดันการจัดทําแผนแมบทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของอาเซียน หาแนวทางความรวมมือกับอาเซียนและอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขงในประเด็นการขนสงขามพรมแดน การเคลื่อนยายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

1.2.8 การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหกับทุกภาค
สวน สงเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวตอ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนสงเสริมความ
รวมมือระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ใหความสําคัญกับการ
ปองกันนาทวม วางแผนปองกันเมืองและพื้นที่ชายฝง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุนตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การใหบริการของระบบนิเวศ สงเสริมการลงทุน
ของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสรางแนวปองกันตามธรรมชาติ และการจัดทําแผนธุรกิจตอเนื่อง 
รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพพรอมรองรับแนวโนมการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงใน
อนาคต 

 
1.2.9 การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 

1 การสรางความโปรงใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยใหมีชองทางใหทุกภาคสวน
สามารถเขาถึง เขาตรวจสอบขอมูลของภาคราชการและรองเรียนได เชน ขอมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัด
จางโครงการของทางราชการ ขอมูลการประมูลโครงการ ผูชนะการประมูลและราคาปดประมูลขอมูล
ความกาวหนาตามกระบวนการยุติธรรม เชน คดีที่ไมดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอรรัปชันและ
คดีที่ประชาชนใหความสนใจในแตละยุคสมัย ฯลฯ 

2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีความเปนมืออาชีพและเพียงพอตอการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐรวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหระบบราชการเล็กกะทัดรัดแตมีความ
คลองตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

3 การสรางรูปแบบการพัฒนา อปท. ใหเหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางดาน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม รวมทั้งเปนแกนหลักในการประสานเครือขายและเชื่อมโยงภาคสวนตางๆ ใน
ระดับพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4 การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สรางผลงานที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและนาเชื่อถือ สามารถเปนเครื่องมือใหกับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบาย
ได โดยเฉพาะอยางยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญๆ ที่มีการใชจายงบประมาณเปนจํานวนมาก และ
เปนโครงการที่มีผลกระทบในวงกวาง 
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1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนกลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

ขอมูลสภาพทั่วไปของกลุมจังหวัด 

การบริหารงานเชิงยุทธศาสตรกลุมจังหวัดเปนรูปแบบการบริหารราชการระดับพื้นที่แบบบูรณาการ 
ในรูปของการรวมกลุมของจังหวัดที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงในดานตางๆ ทั้งในเชิงภูมิศาสตร สังคมวัฒนธรรม 
และศักยภาพการพัฒนาเขาดวยกันซึ่งจะชวยใหการวางกรอบทิศทางการพัฒนาระดับพื้นที่มีความชัดเจน มี
การแกไขปญหารวมกันระหวางจังหวัด และเกิดการใชทรัพยากรทางการบริหารอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

กลุมจังหวัดจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2556 และวันที่ 17 พฤศจิกายน 
2556 โดยคณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบใหจัดตั้งกลุมจังหวัดรวม 19 กลุมจังหวัด ประกอบดวย กลุมภาคเหนือ
ตอนบน กลุมภาคเหนือตอนลาง (กลุม 1) กลุมภาคเหนือตอนลาง (กลุม 2) กลุมภาคกลางตอนบน (กลุม 1) 
กลุมภาคกลางตอนบน (กลุม 2) กลุมภาคกลางตอนลาง (กลุม 1) กลุมภาคกลางตอนลาง (กลุม 2) กลุมภาค
กลางตอนลาง (กลุม3) กลุมภาคตะวันออก กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (กลุม 1) กลุมภาค
ตะวันออก เฉียงเหนือตอนบน (กลุม 2) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (กลุม 3) กลุมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง (กลุม 1) กลุมภาคะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง (กลุม 2) กลุมภาคใต (กลุม 1) 
กลุมภาคใต (กลุม 2) กลุมภาคใต (กลุม 3) กลุมภาคใตชายแดน (กลุม 1) กลุมภาคใตชายแดน (กลุม 2) 
 ในขณะนั้นกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบดวย 8 จังหวัด คือ เชียงใหม ลาพูน ลาปาง 
แมฮองสอน เชียงราย พะเยา แพร และนาน ตอมาไดคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 
เห็นชอบการปรับปรุงกลุมจังหวัดจากเดิม 19 กลุมจังหวัดใหเหลือ 18 กลุมจังหวัด โดยใชแนวทางเดิมตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 ซึ่งกําหนดการแบงกลุมจังหวัดโดยคํานึงถึง (1) ความสัมพันธ
เชื่อมโยงระหวางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (2) ความเกี่ยวเนื่องทาง
เศรษฐกิจ การผลิต การคา และการลงทุนเพื่อมูลคาเพิ่มและการไดเปรียบในการแขงขันรวมกัน (3) 
ยุทธศาสตรของการแกปญหาเรงดวนรวมกันของประเทศ ซึ่งจาเปนตองอาศัยความรวมมือระหวางจังหวัด โดย
มุงเนนใหความสําคัญกับลักษณะเขตพื้นที่ ที่ติดตอกัน หรือเปนการรวมกลุมจังหวัดที่อยูในเขตพื้นที่ติดตอกัน
หรือตอเนื่องกัน เปนขอพิจารณาเบื้องตนของการจัดกลุมจังหวัด ใชประเด็นยุทธศาสตรหรือทิศทางการพัฒนา
จังหวัดที่สอดคลองกันหรือเกื้อหนุนตอกัน เปนแนวการพิจารณาขั้นที่สอง และประการสุดทายพิจารณาจาก
ความเกี่ยวเนื่องทางเศรษฐกิจ การผลิต การคา และการลงทุนเพื่อมูลคาเพิ่ม และการไดเปรียบในการแขงขัน
รวมกัน รวมทั้งเปนการแกไขปญหาเรงดวนที่จาเปน ตองอาศัยความรวมมือรวมกันระหวางจังหวัด ทั้งนี้ ได
กําหนดใหกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบนเดิม แบงออกเปน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบดวย 
จังหวัดเชียงใหม แมฮองสอน ลาปางและลาพูน และกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบดวย จังหวัด
นาน พะเยา เชียงราย และแพรนอกจากนี้ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งดังกลาวไดกําหนดจังหวัดที่เปนศูนย
ปฏิบัติการกลุมจังหวัดเพื่อรับผิดชอบการดาเนินงานตามยุทธศาสตรของกลุมจังหวัด และเปนผูใชกลไกการบูร
ณาการ การจัดทาแผนพัฒนาของกลุมจังหวัด โดยจะเปนแกนกลางในการประสานงานและขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรของกลุมจังหวัด โดยสาหรับกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม แมฮองสอน ลาปาง ลาพูน) 
มีศูนยปฏิบัติการของสานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม 
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1.3.1 ลักษณะทางกายภาพ 

1 ภูมิประเทศ 

1) ที่ตั้ง 

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบดวย 4 จังหวัด คือ เชียงใหม ลาพูน ลาปาง และแมฮองสอน 
มีพื้นที่ประมาณ 49,828.163 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 31,142,602 ไร โดยจังหวัดภายในกลุมที่มีพื้นที่
มากที่สุด ไดแก จังหวัดเชียงใหม รองลงมา ไดแก จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดลาปาง และจังหวัดลําพูน 
ตามลําดับ 

จังหวัด พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร) 
เชียงใหม 20,108 

แมฮองสอน 12,681 
ลําปาง 12,534 
ลําพูน 4,506 
รวม 49,829 

2) อาณาเขต 
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีอาณาเขตติดตอกับจงัหวดั/ประเทศตางๆ ไดแก 
ทิศเหนือ   ติดกับ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา และสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 
ทิศใต    ติดกับ จังหวัดตาก 
ทิศตะวันตก   ติดกับ สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 
ทิศตะวันออก   ติดกับ จังหวัดเชียงราย จงัหวัดแพร และจงัหวัดสุโขทัย 
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        สภาพภูมิประเทศของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จําแนกเปนพื้นที่ภูเขาและที่ราบเชิงเขา รอยละ 
71 พื้นที่ทาการเกษตรรอยละ 10 และพื้นที่อยูอาศัยรอยละ 19 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยสามารถแบงตาม
ลักษณะพื้นที่ได ดังนี้  

1) เขตทิวเขาและภูเขา ประกอบดวย ทิวเขาแดนลาวทอดตัวยาวอยูแนวตะวันตก-ตะวันออก  
กันพรมแดนนระหวางไทยกับสาธารณรัฐแหงสหภาพกําเนิดของแมน้ําปง ทิวเขาถนนธงชัย เปนทิวเขาอยูทาง
ตะวันตก ทอดตัวแนวเหนือ-ใต ระหวางไทยกับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาวางตัวทอดลงมาในเขตจังหวัด
แมฮองสอนและจังหวัดเชียงใหม มีความยาวทั้งหมด 1,410 กิโลเมตร มียอดเขาสูงสุด คือ ดอยอินทนนท 
ความสูง 2,580 เมตร  

2) เขตที่ราบและหุบเขา โดยมีที่ราบสําคัญ ไดแก ที่ราบลุมน้ําปง ลุมนาวัง ลุมนาสาละวิน  
3) เขตแองที่ราบ โดยมีแองที่ราบที่สําคัญ ไดแก แองแมนาแจม แองนาแมตื่น แองนาฝาง และ  
แองลาปาง  

ดวยสภาพภูมิประเทศดังกลาว จึงทาใหกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เปนพื้นที่ที่มีความอุดม
สมบูรณและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเปนพื้นที่ตนนาสําคัญของประเทศ ประกอบดวย ลุมน้ําปงและ
สาขา ลุมน้ํากวง ลุมนาแมทา ลุมนาลี้ ลุมน้ําปายและสาขาลุมนาวาง ลุมนาวังและสาขา ลุมนายมและสาขา 
รวมทั้งเปนพื้นที่ทางการเกษตรที่สําคัญของประเทศ 
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1.3.2 ภูมิอากาศ  
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สามารถจาแนกเปน 2 ลักษณะ ไดแก  
(1) เขตภูมิอากาศแบบรอนชื้น (Humid Tropical Climate) โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยในแตละเดือนสูงกวา 18 
องศาเซลเซียส และมีปริมาณฝนอยูระหวาง 1,000-2,000 มิลลิเมตร/ป  
(2) เขตยอย คือ เขตทุงหญาเมืองรอนหรือทุงหญาสะวันนา (Tropical Savanna Climate) โดยจะมีฤดูแลง
สลับกับฤดูฝนอยางชัดเจนปริมาณฝนจะผันแปลไปตามฤดูกาลและโดยเฉลี่ยจะอยูระหวาง 1,000-1,500 
มิลลิเมตร/ป  
ขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยและปริมาณนาฝนรายปของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยใชคาเฉลี่ย 30 ป (1981-
2010) พบวา กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีคาอุณหภูมิตาสุด เฉลี่ย 20.7 องศา อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.0 
องศาและมีปริมาณนาฝนรายปเฉลี่ยอยูที่ 1123.48 มิลลิเมตร/ป กลาวคือ  
- จังหวัดเชียงใหมมีอุณหภูมิตาสุดเฉลี่ยอยูที่ 20.8 องศา อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดอยูที่ 32.2 องศา มีปริมาณนาฝน 
1140.2 มิลลิเมตร/ป  
- จังหวัดแมฮองสอนมีอุณหภูมิตาสุดเฉลี่ยอยูที่ 20.1 องศา อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยอยูที่ 33.1 องศา มีปริมาณนา
ฝน 1299.1 มิลลิเมตร/ป  
- จังหวัดลาปางมีอุณหภูมิตาสุดเฉลี่ยอยูที่ 21.0 องศา อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดอยูที่ 33.7 องศา มีปริมาณนาฝน 
1049.2 มิลลิเมตร/ป และ  
- จังหวัดลาพูนมีอุณหภูมิตาสุดเฉลี่ยอยูที่ 20.7 องศา อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดอยูที่ 33.0 องศา มีปริมาณนาฝน 
1005.4 มิลลิเมตร/ป  

สาหรับอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนที่ตาที่สุดในรอบปของแตละจังหวัดในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
(คาสูงสุดและตาสุดมาเฉลี่ย) พบวา จังหวัดเชียงใหมมีอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน 21.4 องศา (เดือนธันวาคม) 
จังหวัดแมฮองสอนมีอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน 20.6 องศา (เดือนมกราคม) จังหวัดลาปางมีอุณหภูมิเฉลี่ยราย
เดือน 21.6 องศา (เดือนธันวาคม) และจังหวัดลาพูนมีอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน 21.3 องศา (เดือนธันวาคม) 

1.3.3 ประชากร 

จํานวนประชากรของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ตั้งแตป พ.ศ. 2555-2558 มีอัตราเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง เฉลี่ยรอยละ 1.08 ตอป โดยในป พ.ศ. 2558 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีจานวนประชากรรวม
ทั้งสิ้น 3,160,747 คน แยกเปน ประชากรชาย จานวน 1,546,116 คน และประชากรหญิง จานวน 
1,614,631 คน เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2557 ซึ่งมีประชากรจานวน 3,084,943 คน โดยจังหวัดที่มีประชากรมาก
ที่สุดในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ไดแก จังหวัดเชียงใหม จังหวัดลาปาง จังหวัดลาพูน และจังหวัด
แมฮองสอน ตามลาดับ 
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จังหวัด จานวนประชากร (คน) 

 ป 2555 ป 2556 ป 2557               ป 2558 
เชียงใหม  1,655,642  1,666,888  1,678,284  1,728,242  
แมฮองสอน  244,356  246,549  248,178  273,764  
ลาปาง  765,811  754,862  753,013  752,356  
ลาพูน  404,673  405,268  405,468  406,385  
รวม  3,061,482  3,073,567  3,084,043  3,160,747  

1.3.4 ขอมูลเศรษฐกิจ 

1) มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

จากขอมูลของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในป พ.ศ. 2557 กลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัด ณ ราคาประจาป เทากับ 372,855 ลานบาท                     
โดยโครงสรางผลิตภัณฑกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สามารถจําแนกได 2 ประเภท คือ แยกตามภาค                    
และแยกตามรายสาขาการผลิต ดังนี้ 
แยกเปนภาค ป 2557  
ภาค  มูลคา  

(ลานบาท)  
สัดสวน  
(รอยละ)  

รายละเอียด  

ภาคเกษตร  81,476  22.00  ประกอบดวย 2 สาขา
การผลิต  
1) สาขาเกษตรกรรมการ
ลาสัตวและการปาไม  
2) สาขาประมง  

ภาคอุตสาหกรรม  72,470  19.30  ประกอบดวย 2 สาขา
การผลิต  
1) สาขาการทาเหมอืงแร
และเหมืองหิน  
2) สาขาอุตสาหกรรม  

ภาคบริการ  218,909  58.70  ประกอบดวย 12 สาขา
การผลิต  
1) สาขาการไฟฟา กาซ 
และการประปา  
2) สาขาการกอสราง 3) 
สาขาการขายสง การขาย
ปลีก การซอมแซมยาน
ยนต จักรยานยนต ของ
ใชสวนบุคคลและของใช
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ในครัวเรือน 4) สาขา
โรงแรมและภัตตาคาร 5) 
สาขาการขนสง สถานที่
เก็บสินคาและการ
คมนาคม 6) สาขา
ตัวกลางทางการเงิน 7) 
สาขาบรกิารดาน
อสังหารมิทรพัย การให
เชาและบริการทางธุรกิจ 
8) สาขาการบริหาร
ราชการแผนดินและการ
ปองกันประเทศรวมทั้ง
การประกันสังคมภาค
บังคับ 9) สาขาการศึกษา 
10) สาขาการบริการดาน
สุขภาพและงานสังคม
สงเคราะห 11) สาขาการ
ใหบรกิารชุมชน สังคม 
และบริการสวนบุคคลอื่น 
ๆ 12) สาขาลูกจางใน
ครัวเรือนสวนบุคคล  

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ ขอมูล ณ เดือนสงิหาคม ป 2559 

2.มูลคาผลิตภัณฑเฉลี่ยตอหัว (GRP per capita) 

ขณะที่มูลคาผลิตภัณฑเฉลี่ยตอหัว (GRP per capita) ของประชากรในกลุมจงัหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในป 
พ.ศ. 2557 มีมูลคา 121,312 บาท/คน จําแนกรายจังหวัดได ดังนี้ 
จังหวัด  เชียงใหม  แมฮองสอน  ลําปาง  ลําพูน  กลุมจังหวัด  
GRP/capita  
(บาท/คน)  

128,503  11,078  87,440  185,499  128,011  

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ ขอมูล ณ เดือนสงิหาคม ป 2559 

1.3.5 ลักษณะทางสังคมวัฒนธรรม 
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งประกอบดวย จังหวัดเชียงใหม แมฮองสอน ลําปาง และลําน มีความ
เปนมาทางประวัติศาสตรรวมกันตั้งแตการสรางบานแปลงเมืองเริ่มตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 13 มีการสรางเมอืงหริ
ภุญไชย(ลําพูน) ข้ึนบริเวณลุมแมน้ําปง และสรางเมืองเขลางคนคร (ลาปาง) ข้ึนบริเวณลุมแมนาวัง มีกษัตริย
ผูปกครองเปนเครือญาติและอยูในราชวงศเดียวกัน คือ เมืองหริภุญไชย มีพระนางจามเทวีเปนปฐมกษัตริย
ราชวงศจามเทวี มีราชบุตรฝาแฝด 2 องค ไดแก พญามหันตยศกับพญาอนันตยศ ภายหลังพระนางจามเทวีได
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มอบราชสมบัติใหพญามหันตยศเปนกษัตริยเมืองหริภุญไชยองคตอมาแลวไดโปรดใหสรางเมืองเขลางคนครให
พญาอนันตยศเปนกษัตริยปกครองทั้งเมืองหริภุญไชยและเมืองเขลางคนคร จึงมีกษัตริยในราชวงศจามเทวี
ปกครองสืบตอกันมาเปนบานพี่เมืองนอง มีศิลปวัฒนธรรมแบบหริภุญไชย ดังปรากฏโบราณวัตถุที่พบบริเวณ
วัดพันเชิง (ราง) และพบพระพิมพแบบหริภุญไชยในแมนาวังบริเวณชวงที่ไหลผานอําเภอเกาะคา จังหวัดลา
ปาง เปนตน ตอมาในตนพุทธศตวรรษที่ 19 พญามังรายกษัตริยแควนโยนกองคที่ 25 และเปนปฐมกษัตริย
ราชวงศมังรายไดผนวกรวมแควนหริภุญไชย (ลาพูน) และแควนเขลางคนคร (ลาปาง) เปนอาณาจักรลานนา 
และไดสถาปนาเมืองเชียงใหมใหเปนราชธานีเมื่อ พ.ศ. 1839 ตั้งแตชวงเวลานี้มาโดยเฉพาะเมืองเชียงใหมกับ
เมืองลาพูนถือวาเปนเมืองคูเพราะอยูใกลราชธานี บางยุคสมัยกษัตริยที่เชียงใหมก็ปกครองเมืองลาพูนโดยตรง
ไมไดโปรดแตงตั้งใหมีเจาเมืองลาพูนออกไปปกครอง สวนเมืองลาปางบางยุคสมัยก็ปกครองโดยเจานายเชื้อ
พระวงศในราชวงศ   มังรายที่สงไปปกครอง เชน เจาหมื่นดงนคร เจาเมืองลาปาง เปนราชบุตรของพญาแสน
เมืองมากษัตริยลานนาองคที่ 7 (พ.ศ. 1928-1944) เปนตน สวนเมืองแมฮองสอนสถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2414 
โดยพระเจาอินทวิชยานนท (เจาหนานอินทนนท) พระเจานครเชียงใหมองคที่ 7 (พ.ศ. 2416-2440) ราชวงศ
เจาเจ็ดตนไดแตงตั้งชานกะเลใหเปนพญาสิงหนาทราชาเจาฟาเมืองแมฮองสอนคนแรกตั้งแตเวลานั้นมาเมือง
แมฮองสอนจึงขึ้นตรงตอเมืองนครเชียงใหมตองสงสวยใหเจาผูครองนครเชียงใหมและถือนาสจัจะตอเจาผูครอง
นครเชียงใหมเปนประจาทุกป หากเจาฟาเมืองแมฮองสอนถึงแกวายชนม เจาผูครองนครเชียงใหมก็จะแตงตั้ง
ทายาทใหเปนเจาฟาเมืองแมฮองสอนคนตอไป และเจานายเมืองแมฮองสอนก็มีการเสกสมรสกับกับเจานาย
เมืองเชียงใหม เชน เจานางคาแดง ธิดาเจานางเมี๊ยะ เจาฟาเมืองแมฮองสอนคนที่ 2 (พ.ศ.2427-2434) ไดเสก
สมรสกับเจานอยศุขเกษม ราชบุตรของเจาหญิงอุบลวรรณาราชนัดดาของพระเจากาวิโลรสสุริยวงศ (เจาหนาน
สุริยวงศ) พระเจานครเชียงใหมองคที่ 6 เปนตน 

 ความเปนมาทางประวัติศาสตรที่แสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงของจังหวัดเชียงใหม ลาพูน ลาปาง 
และแมฮองสอน ทาใหสภาพทางสังคมวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต มีความใกลเคียงและคลายคลึงกัน โดยอัต
ลักษณอันโดดเดนทางดานวัฒนธรรมของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 คือ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตภูมิ
ปญญาอันทรงคุณคาและเปนอัตลักษณ โดยเฉพาะอยางยิ่งวัฒนธรรมลานนาและวัฒนธรรมของกลุมชาติพนัธุที่
มีความหลากหลาย ไมวาจะเปน ดานภาษา การแตงกาย อาหาร ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปญญาสาขาตาง 
ๆ เชน ทอผา แกะสลัก จักสาน ความหลากหลายทางดานวิถีชีวิต ภาษาพูด การแตงกาย ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ความเชื่อ การดาเนินชีวิต อันเกิดจากภูมิปญญาที่ผานการเรียนรูจากธรรมชาติ การสังเกต จน
กลายเปนองคความรูใหลูกหลานไดปฏิบัติสืบทอดกันมา เชน การทอผา หรือชางฝมือตาง ๆ พิธีกรรม อุปกรณ 
เครื่องมือ เครื่องใชในการดารงชีวิต 

1.3.6 การคมนาคมขนสง 
1) ถนน เสนทางการคมนาคมขนสงทางถนนภายในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่สําคัญ ไดแก  

- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 11 ซึ่งเปนเสนทางคมนาคมระหวางภูมิภาค จากจังหวัดเชียงใหม ลาพูน ลาปาง 
ตาก กาแพงเพชร นครสวรรค อุทัยธานี ชัยนาท สิงหบุรี ลพบุรี อางทอง อยุธยา และเชื่อมตอกับทางหลวง
แผนดินหมายเลข 1 เขาสูจังหวัดปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร รวมระยะทางประมาณ 695 กิโลเมตร  
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 106 (แยกทางหลวงหมายเลข 1 (เถิน) - ตอเขตเทศบาลนครเชียงใหม) เปนถนน
ขนาด 2 ชองจราจร มีแนวเสนทางเริ่มจากทางแยกถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1) อําเภอเถิน 
จังหวัดลาปาง ผานอําเภอลี้ อาเภอบานโฮง อําเภอเวียงหนองลอง อําเภอเมือง จังหวัดลาพูน และตัดเขาตัว
เมืองเชียงใหม สิ้นสุดที่อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เสนทางนี้เปนเสนทางลัดจากถนนพหลโยธิน ที่สามารถ
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เชื่อมตอไปยังสถานที่สําคัญ เชน อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท อุทยานแหงชาติออบหลวง โดยไมตองผานตัว
เมืองเชียงใหม แตไมเปนที่นิยมนักเนื่องจากชวงอําเภอเถิน ถึงอําเภอลี้ (รอยตอระหวางจังหวัดลาปางและ
จังหวัดลาพูน) เปนทางแคบ ตัดข้ึนภูเขาสูง และคดเคี้ยวมาก จึงไมเหมาะในการสัญจรในเวลากลางคืน  
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 107 เชื่อมจังหวัดแมฮองสอนกับจังหวัดเชียงใหม บริเวณอําเภอแมแตง เลี้ยว
ซายเขาทางหลวงแผนดินหมายเลข 1095 ผานอําเภอปาย อําเภอปางมะผา และเขาสูตัวเมืองแมฮองสอน หรือ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 108 เชียงใหม-แมสะเรียง โดยผานอําเภอหางดง อําเภอสันปาตอง อําเภอ
จอมทอง อำเภอฮอดของจังหวัดเชียงใหม เขาสูอําเภอแมสะเรียง อําเภอแมลานอย อําเภอขุนยวม จังหวัด
แมฮองสอน 

2) รถไฟ จังหวัดในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่มีเสนทางรถไฟเชื่อมตอ ไดแก จังหวัดเชียงใหม 
จังหวัดลาพูน และจังหวัดลาปาง โดยสถานีรถไฟเชียงใหมเปนสถานีปลายทางของทางรถไฟสายเหนือ 
ระยะทางจากกรงุเทพถึงสถานเีชียงใหม คือ 751 กิโลเมตร ปจจุบันการคมนาคมทางรถไฟโดยการรถไฟแหง
ประเทศไทยมีขบวนรถไฟสายกรุงเทพฯ - เชียงใหมที่เดินทางขึ้น-ลองผานจงัหวัดลาปาง ลาพูน และเขาสู
จุดหมายปลายทางสุดทายทีจ่ังหวัดเชียงใหมทุกวันๆ ละ 10 ขบวน (ไป-กลับ) และเปดการเดินรถไฟสาย
เชียงใหม-นครสวรรค จานวน 2 ขบวน (ไป-กลับ) 

3.การคมนาคมขนสงทางอากาศ 
1) ทาอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนสนามบินศูนยกลางของภาคเหนือ มีขนาดใหญ

เปนอับดับที่ 3 ของประเทศรองจากสนามสุวรรณภูมิและดอนเมืองตามลาดับ อีกทั้งยังสามารถรองรับ
ผูโดยสารไดทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยสามารถรองรับผูโดยสารระหวางประเทศได 2 ลานคนตอปและ
ผูโดยสารภายในประเทศได 6 ลานคนตอป มีพื้นที่รวม 31,301 ตารางเมตร  
ทาอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงใหมสามารถรองรับได 24 เที่ยวบินตอชั่วโมง โดยสามารถรองรับเครื่องบิน
ขนาดใหญได 8 ลา และขนาดเล็กได 13 ลา มีพื้นที่จอดเครื่องรวม 864 คัน ปจจุบันทาอากาศยานเชียงใหมมี
สายการบินที่ใหบริการภายในประเทศจานวน 7 สายการบิน ไดแก การบินไทย บางกอกแอรเวย กานตนิธิ นก
แอร ไทยแอรเอเชีย ไทยสไมล ไทยไลออนแอร และมีสายการบินระหวางประเทศใหบริการอีก 
18 สายการบิน ไดแก แอรบากัน แอรเอเชีย บางกอกแอรเวย ดรากอนแอร ซิลคแอร ลาวแอรไลน โคเรียน
แอร ไชนาอีสเทิรน จุนเหยาแอรไลน วีแอร ไทเกอรแอรเวย ไทเกอรแอรไตหวัน ฮองกงเอ็กซเพลส แอรไชนา 
ชานตงแอรไลน ไชนาเซาทเทิรน สปริงคไลน และโกลเดนเมียนมารแอรไลน  
นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหมมีเสนทางการบินภายในประเทศ 15 เสนทาง และเสนทางการบินระหวางประเทศ 
19 เสนทาง ดังตอไปนี้ 

เสนทางการบินภายในประเทศ 15เสนทาง 

- สุวรรณภูมิ -อุบลราชธานี -อุดรธานี -ดอนเมือง -พิษณุโลก -สุราษฏรธานี -ภูเก็ต -แมฮองสอน -อูตะเภา  

-นาน -กระบี่ -หัวหิน -หาดใหญ -ปาย –ขอนแก 

เสนทางการบินระหวางประเทศ 19 เสนทาง 

- กัวลาลมัเปอร - ไทเป - ฉงชิ่ง - หลวงพระบาง- มาเกา - ไทหยวน - หางโจว - ยางกุง- สิงคโปร               
คุนหมิง - เฉินตู - มัณฑะเลย- อินชอน - เซี่ยงไฮ - กวางเจา - ชีอาน- ฮองกง - ปกกิ่ง – หวูฮั่น 
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2.ทาอากาศยานแมฮองสอน มีขนาดพื้นที่ 233 ไร สามารถรองรับผูโดยสารภายในประเทศไดจานวน 
300 คน มีอุปกรณอานวยความสะดวกตางๆ เชน เครื่องปรับอากาศ ลิฟท และสะพานลาเลียงสัมภาระ 
ปจจุบันทาอากาศยานแมฮองสอนมีจานวนเที่ยวบิน 68 เที่ยวบินตอสัปดาห มีเสนทางการบินหลักๆ คือ จาก
จังหวัดเชียงใหม-แมฮองสอน และจากจังหวัดแมฮองสอน-เชียงใหม โดยทั้งสองเสนทางรับผิดชอบโดยสายการ
บิน KAN AIR และ สายการบิน BANGKOK AIRWAYS นอกจากนี้ จังหวัดแมฮองสอนยังมีทาอากาศยาน
ปาย ทาอากาศยานแมสะเรียง และสนามบินขุนยวม โดยทาอาศยานปายมีสายการบินพาณิชยเปดใหบริการ 1 
สายการบิน ไดแก บริษัท กานตนิธิเอวิเอชั่น จากัด (Kanair) เปดใหบริการเชียงใหม-ปาย-เชียงใหม โดย
เครื่องบิน Cessna Grand Caravan 208B จานวนที่นั่งผูโดยสาร 12 ที่นั่ง ใชเวลาบินประมาณ 35 นาที สวน
ทาอากาศยานแมสะเรียง และสนามบินขุนยวมไมมี สายการบินพาณิชยขึ้น-ลง เปนประจา มีเพียงอากาศยาน
ของหนวยราชการที่ทาการขึ้น-ลง ตามภารกิจเทานั้น 

3) ทาอากาศยานจังหวัดลาปาง เปดใหบริการเที่ยวบินสาหรับผูโดยสารในเสนทางระหวางจังหวัดลา
ปางกับทาอากาศยานดอนเมือง (สายการบินนกแอร) และทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายการบินบางกอกแอร
เวย) ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(1) บริษัทบางกอกแอรเวย (Bangkok Airway) ภายในประเทศ กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - ลาปาง จาน
วน 3 เที่ยวบิน/วัน 

(2) สายการบินนกแอร เปดบริการเสนทางบินในประเทศ กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - ลาปาง จานวน 
3 เที่ยวบิน/วันในป พ.ศ. 2555 - 2557 ทาอากาศยานลาปางไดรับงบประมาณ จานวน 250,000,000 บาท 
ในการกอสรางอาคารผูโดยสารหลังใหม เปนอาคารคอนกรีต 2 ชั้น พื้นที่ใชสอยประมาณ 4,000 ตารางเมตร 
โดยเปนอาคารที่มีลักษณะของสถาปตยกรรมลานนาประยุกต 

1.3.7 ทรัพยากรแรธาต ุ
แรธาตุที่สําคัญในพื้นที่กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เนื่องจากภูมิประเทศที่มีโครงสรางเปนภูเขา เนินเขา
และแองแผนดินในยุคกลางเกา กลางใหม จึงอุดมไปดวยทรัพยากรแรโลหะ แรอโลหะ และแรเชื้อเพลิง  
แรโลหะที่สําคัญพบไดตามภูเขาหินแกรนิต  
-แรดีบุก จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดเชียงใหม จังหวัดลาปาง แตมีปริมาณการผลิตไมมากเทากับแหลงดีบุก
สําคัญทางภาคใต 
-ทังสเตนหรือวุลแฟรมที่พบมากในภาคเหนือคือแหลงแรซีไรท เปนแรที่สําคัญทางเศรษฐกิจการคาและยุทธ
ปจจัยสําคัญ พบแถบภูเขาสูงในเขตจังหวัดแมฮองสอนซึ่งมีเหมืองดาเนินการผลิตถึง 10 เหมือง ที่สําคัญคือ
เหมืองที่อําเภอแมลานอย เหมืองหวยหลวง และเหมืองแมสะเรียง ทางดานตะวันตกของลุมน้ํายวม  
-ตะกั่วและสังกะสี แรตะกั่วและสังกะสีมักจะเกิดรวมกันแตที่พบยังมีปริมาณนอย ไมเพียงพอที่จะนามาใชใน
เชิงพาณิชยเหมือนที่พบในภาคตะวันตก ในภาคเหนือมีแหลงแรตะกั่วและสังกะสีในแถบ จังหวัดแมฮองสอน 
จังหวัดเชียงใหม จังหวัดลาปาง  
-ทองแดง แหลงแรทองแดงมีอยูหลายแหงของประเทศ แตเปนแหลงแรที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจเพียงไมกี่แหง 
เชน จังหวัดลาปาง  
-เหล็ก แหลงแรเหล็กในภาคเหนือพบที่ อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม, อําเภอเถิน จังหวัดลาปาง  
-แมงกานีส แหลงแมงกานีสในภาคเหนือมีแหลงผลิตที่สําคัญอยูใน จังหวัดลาพูน จังหวัดเชียงใหม จังหวัดลา
ปาง  
แรอโลหะที่สําคัญที่พบในภาคเหนือ ไดแก  
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-ฟลูออไรต แหลงแรฟลูออไรตภาคเหนือพบที่ อําเภอบานโฮง อําเภอปาซาง จังหวัดลาพูน, อําเภอฝาง อําเภอ
แมแจม อําเภอฮอด อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม และอําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน  
-แบไรต แหลงแรแบไรตที่สําคัญในภาคเหนือพบที่ บริเวณภูไมตอง อําเภอดอยเตา อําเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดลาพูน จังหวัดลาปาง  
-ยิปซัม แหลงยิปซัมที่สําคัญในภาคเหนือไดแก แหลงแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลาปาง แหลงแมกั๊วะ 
อําเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง 
-ฟอสเฟต มีแหลงเล็ก ๆ อยูที่ ตําบลนาแกว อําเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง  
-ดินขาวหรือดินเกาลินไดมีการพบและผลิตดินขาวพบที่ อําเภอแจหม จังหวัดลาปาง นอกจากนี้ยังมีแรอโลหะ
อื่น ๆ ที่พบในภาคเหนืออีกเชน แรหินมาที่ จังหวัดเชียงใหม จังหวัดแมฮองสอน  
แรเชื้อเพลิง ที่สําคัญทางเศรษฐกิจ คือมีการนามาใชเปนเชื้อเพลิงสําคัญในโรงงานไฟฟา เครื่องจักรกล โรงงาน
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑและในกิจการขนสงตาง ๆ เชน ในเครื่องบิน รถยนต เรือยนต เปนตน  
-หินนามัน พบที่บานปาคา อําเภอลี้ จังหวัดลาพูน แตยังไมไดนามาใชประโยชนในเชิงพาณิชย เนื่องจากการ
แยกนามันออกจากหินนามันตองลงทุนสูง  
-ปโตรเลียม นามันดิบ กาซธรรมชาติเหลว พบที่ อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม นามาใชเปนนามันหลอลื่น นามัน
ดีเซลหมุนเร็วปานกลางและนามันเตา  
-ลิกไนต พบที่ อําเภอแมเมาะ อําเภอแมทะ จังหวัดลาปาง ใชเปนเชื้อเพลิงในโรงงานบมยา และโรงไฟฟา 
(ที่มา: เว็บไซต http://noth.net84.net/5.htm) 

1.3.8 ทรัพยากรนํ้า 

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สามารถใชประโยชนจากแหลงนาผิวดินจากแมนาสําคัญ ไดแก  

         - แมน้ําปง เปนแมนาสายสําคัญที่ไหลอยูในหุบเขาระหวางทิวเขาถนนธงชัยกลางกับทิวเขาผีปนนา 
ตะวันตก มีตนนาอยูที่ดอยถวย ในเทือกเขาแดนลาว เขตตําบลเมืองนะอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหมจาก
ตนกําเนิดแมปงไหลลงมาทิศใต ผานเมืองเชียงใหมลาพูนและไหลเขาเขตจังหวัดตาก ไปบรรจบกับแมนาวังที่
อําเภอบานตาก จังหวัดตากแลวไหลตอลงไปทางใตผานอําเภอเมืองกาแพงเพชร บรรจบกับแมนานานที่จังหวดั
นครสวรรครวมเปนแมนาเจาพระยา โดยมีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 715 กิโลเมตร ระยะทางที่แมน้ําปงไหล 
ผานพื้นที่ในเขตจังหวัดเชียงใหมมีความยาวประมาณ 335 กิโลเมตร และเปนเสนกั้นเขตแดนระหวางจังหวัด
เชียงใหมและ จังหวัดลาพูน ลงไปทางทิศใตเปนระยะทางยาวประมาณ 70 กิโลเมตรในจังหวัดลาพูน นาที่ไหล
ลงสูแมน้ําปง โดยเรียงจากเหนือจดใตคือ นาแมทา น้ําแมกวง แมนาลี้ หวยแมตาล หวยแมหาด และนาแมกอ 
นอกจากนี้ยังมีลานาที่ไมมีชื่ออีกเปนจานวนมากที่ไหลลงสูแมน้ําปง แมน้ําปงมีพื้นที่รับนา ( CATCHMENT 
AREA) ประมาณ 6,355 ตารางกิโลเมตร 

         - แมนาวัง มีตนนาอยูในเขตอําเภอพาน จงหวัดเชียงราย และอําเภอวังเหนือ ไหลมาทางใตผานอําเภอ 
วังเหนือ อําเภอเมืองลาปาง อําเภอเกาะคา อําเภอปราบ อําเภอเถิน และอําเภอแมพริก แลวไหลเขาจังหวัด
ตากไปบรรจบกับแมน้ําปงที่เหนือบานปากวัง อําเภอบานตาก จังหวัดตาก ชวงที่แมนาวังไหลผานเขตจังหวัด
ลาปาง มีความยาวประมาณ 382 กิโลเมตร 
        - แมนาสาละวิน เปนแมนานานาชาติมีตนกําเนิดมาจากธิเบต ไหล ผานทางตอนใตของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ผานทางดานตะวันออกของ สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารและ ทางดานตะวันตกของประเทศ



 

 

56

ไทยแลววกกลับเขาสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารและไหลลงสูทะเลอันดามันความยาว ประมาณ 2,200 
กิโลเมตร ในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน แมนาสาละวินมีอีกชื่อหนึ่งเรียกวา แมนาคง ชวงที่ไหลผานอําเภอแมลา
นอย เปนที่ตั้งของเขตรักษาพันธุสัตวปาสาละวิน ไหลลงมาทางใตผานอําเภอแมสะเรียง และอําเภอสบเมยเปน
เขตอุทยานแหงชาติสาละวิน 
           - นํ้าแมกวง มีตนนาอยูที่ดอยผีปนนา (หรือดอยนางแกว) ดอยมด แลวไหลไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ลงสูที่ราบเชียงใหม-ลาพูน ผานอําเภอดอยสะเก็ด อําเภอสันทรายและไหลตอลงไปทางใตผานอําเภอเมืองลา
พูน แลวบรรจบกับแมน้ําปงที่บานสบทา อําเภอปาซาง จังหวัดลาพูน น้ําแมกวงมีความยาวประมาณ 110 
กิโลเมตร น้ําแมกวงเปนแมนาที่สําคัญอีกสายหนึ่งใน บริเวณที่ราบเชียงใหม- ลาพูน มีลานาสาขาที่สําคัญคือ 
นาแมทาและหวยแมสะแงะ น้ําแมกวงมีพื้นที่รับนา (CATCHMENT AREA) ประมาณ 1,740 ตารางกิโลเมตร 
5) แมนาลี้ มีตนนาอยูที่ดอยสบเทิม อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลาพูน ไหลลงไปทางใตจนถึงบริเวณใกลอําเภอลี้ 
จึงคอยไหลวกกลับไปทางเหนือเปนรูปตัวยู ผานอําเภอลี้ อําเภอบานโฮง แลวไหลตอไปทาง ทิศตะวันตกเฉียง
เหนือ บรรจบกับแมน้ําปงที่บานวังสะแกง อําเภอเวียงหนองลอง จังหวัดลาพูน แมนาลี้มีความยาวประมาณ
180 กม. แมนาลี้มีพื้นที่รับนา (CATCHMENT AREA) ประมาณ 315 ตารางกิโลเมตร 

1.3.9 แหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เปนที่ตั้งของแหลงทองเที่ยวที่มีเสนหและมีช่ือเสียงเปนที่รูจักทัง้ใน
ระดับประเทศและตางประเทศ พรอมทั้งมีเทศกาล/ประเพณีที่สําคัญ ดังนี ้

สถานที่ทองเที่ยวทีส่ําคัญ 

1) สถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ 

- จังหวัดเชียงใหม อาทิ อุทยานแหงชาติขุนขาน อุทยานแหงชาติออบหลวง มอนแจม อุทยานแหงชาติดอยอิน
ทนนท ดอยอางขาง นาตกวชิรธาร ดอยหลวงเชียงดาว อุทยานแหงชาติหวยนาดัง นาพุรอนสันกาแพง เปนตน 
- จังหวัดแมฮองสอน อาทิ วนอุทยานถาปลา นาตกผาเสื่อ บอนารอนผาบอง นาตกผาบอง 
นาตกแมเย็น โปงนารอนทาปาย บอนารอนเมืองแปง นาตกหมอแปง ถาแมละนา ถานาบอผี ทุงบัวตองดอย
แมอูคอ นาตกแมสุรินทร นาตกดาวดึงส อุทยานแหงชาติสาละวิน อุทยานแหงชาติแมเงาและลองแพแมนาเงา 
เปนตน 
- จังหวัดลาปาง อาทิ อุทยานแหงชาติแจซอนลาปาง เขื่อนกิ่วลม บอนารอนบานโปงรอน นาตกวังแกว ดอย
หนอก นาตกแมตั๋ง อุทยานแหงชาติถาผาไท นาตกเกาฟุ หลมภูเขียว อุทยานแหงชาติแมวะถาพระสบาย 
อุทยานแหงชาติดอยจง 
- จังหวัดลาพูน อาทิ ถาหลวงผาเวียง อุทยานแหงชาติแมปง นาตกกอนอย ถายางวี นาตก 
กอหลวง ถาชางรอง ผาแมว อุทยานแหงชาติดอยขุนตาล เปนตน 

2) สถานที่ทองเที่ยวทางศาสนา ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม และสถาปตยกรรม 

- จังหวัดเชียงใหม อาทิ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร วัดพระสิงหมหาวรวิหาร วัดเจดียหลวงวรวิหาร วัด
เจ็ดยอด พระตาหนักภูพิงคราชนิเวศ พระมหาธาตุนภเมทินีดล เวียงกุมกาม ศูนยหัตถกรรมบานถวาย ศูนย
หัตถกรรมกระดาษสาและรมบอสราง/ตนเปา วัดเชียงมั่น ไนทบาซาร ถนนคนเดินวัวลาย/ทาแพ 
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- จังหวัดแมฮองสอน อาทิ วัดพระธาตุดอยกองมู วัดกากอ วัดจองคาและวัดจองกลาง วัดหัวเวียง วัดกากอ วัด
พระนอน พระตาหนักปางตอง บานรักไทย วัดนาฮู วัดพระธาตุแมเย็น วัดมวยตอ วัดตอแพ พิพิธภัณฑอนุสรณ
สถานไทย-ญี่ปุน หมูบานเมืองปอน บานกะเหรี่ยงหวยหอม บานกะเหรี่ยงแมสะกั๊วะ พระธาตุจอมทอง พระ
ธาตุจอมแจง พระธาตุจอมมอญ สะพานซูตองเป 
- จังหวัดลาปาง อาทิ สะพานรัษฎาภิเศก วัดพระเจดียซาวหลัง วัดปงสนุกใต วัดพระแกวดอนเตาบานเสานัก 
ถนนวังเหนือ พิพิธภัณฑธนบดีเซรามิก บานปองนัก คายสุรศักดิ์มนตรี สถานีรถไฟนครลาปาง พระพุทธรูป
เรืองแสง ชุมชนบานเมาะหลวง ศูนยอนุรักษชางไทย สานักสงฆพระธาตุจอมกอย วัดขวงกอม วัดศรีหลวงแจ
ซอน บานศรีหลวงแจซอน วัดพระธาตุดอยนอย วัดพระธาตุจอมปง วัดพระธาตุลาปางหลวง หมูบานหัตถกรรม
การตีมีดบานขามแดง ศูนยศิลปาชีพแมตา หอปูมละกอน 
- จังหวัดลาพูน อาทิ วัดพระพุทธบาทตากผา วัดจามเทวี วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร 
วัดพระธาตุดอยเวียง อนุสาวรียพระนางจามเทวี โบราณสถานกูชาง-กูมา วัดมหาวัน อนุสาวรียครูบาศรีวิชัย 
วัดพระคงฤาษี บอนาศักดิ์สิทธิ์ดอยขะมอ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติหริภุญไชย พิพิธภัณฑวัดตนแกว 
พิพิธภัณฑชุมชนเมือง โบราณสถานเวียงเกาะกลาง แหลงทอผาบานดอนหลวง แหลงทอผาบานหนองเงือก 
วัดพระธาตุดอยเวียง อุโมงครถไฟขุนตาน หมูบานกะเหรี่ยงแมขนาด 

1.3.10 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2557-2560) ฉบับทบทวนใหม (รอบป พ.ศ. 
2560) กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีผลการดาเนินงานที่สําคัญ ตามยุทธศาสตร ดังน้ี 

วิสัยทัศน  
“ศูนยกลางการทองเที่ยว การคา การลงทุน สูสากล โดดเดนวัฒนธรรมลานนา สังคมนาอยูทุกถิ่นที”่  
เปาประสงครวม  

1) เศรษฐกิจขยายตัวแบบสมดลุ โดยเนนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในภาคการเกษตร 
การคา การลงทุน และการทองเที่ยว  

2) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดรับการฟนฟูแบบองครวม เอื้อตอการพัฒนาแบบยั่งยืนและ
เปนการมสีวนรวมของชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ฟนฟู อนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมแบบองครวมเพ่ือสรางความยั่งยืน 
 ซึ่งกําหนดเปาประสงค ไดแก กลุมจังหวัดมีสภาพแวดลอมที่นาอยู คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเกิดการเกื้อหนุน
การพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อพิจารณาจากตัวชี้วัด คือ สัดสวนการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาไมเพิ่มขึ้น) และจานวนวันที่
อยูในเกณฑมาตรฐานในชวงปญหาหมอกควัน โดยมีการใชทุนทางสังคมและชุมชนมีสวนรวมในทุกระดับ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางคุณคาและความโดดเดนใหแกสินคาและบริการดานการทองเที่ยว  
หัตถกรรมสรางสรรค และเกษตรมูลคาเพิ่ม ประกอบดวย ประเด็นยุทธศาสตรรอง 2 ประเด็น ไดแก การ
ทองเที่ยวมนตเสนหสีสันวัฒนธรรมลานนา และอุทยานอาหารภาคเหนือ มีผลการดาเนินงานเปนไปตาม
เปาหมาย ดังนี้ 

1. การทองเที่ยวมนตเสนหสสีันวัฒนธรรมลานนา ซึ่งกําหนดเปาประสงค ไดแก การเพิม่ขีด
ความสามารถในการแขงขัน การสรางมาตรฐาน และการเพิม่มูลคาการตลาด 

2. อุทยานอาหารภาคเหนือ ซึ่งกําหนดเปาประสงค ไดแก การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน การ
สรางมาตรฐาน และการเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับการคา การลงทุน เพื่อสรางศักยภาพในการแขงขันอยางยั่งยืน 
 ซึ่งกําหนดเปาประสงค ไดแก การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน การสรางมาตรฐาน และการเพิ่มมูลคา
การคาการลงทุน 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดลําปาง 
วิสัยทัศนในการพัฒนาจังหวัด   มุงสรางนครลําปางใหเปนนครแหงความสุขและสุจริต 
จากวิสัยทัศนการพัฒนาเพื่อใหนครลําปางเปนเมืองนาอยู นครแหงความสุข นั้น จังหวัดลําปางลําปางเมืองนา
อยู นครแหงความสุข ไดกําหนดพันธกิจในการพัฒนาดังนี้  

1.การสรางความสุขดวยเศรษฐกิจท่ีมั่นคง ประกอบ  
1.1 สนับสนุนอํานวยความสะดวกและเสริมสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการพฒันาเศรษฐกิจภายใน

จังหวัดใหสามารถเพิม่มลูคาทางเศรษฐกจิบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค  
1.2 พัฒนายกระดบัขีดความสามารถในการประกอบการของวิสาหกจิขนาดกลาง ขนาดยอมและ

วิสาหกจิชุมชนใหมีประสิทธิภาพสามารถแขงขันไดในตลาดการคาประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนและตลาดโลก  
1.3 สงเสรมิและพฒันาชองทางจัดจําหนายผลิตภัณฑและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม

และวิสาหกิจชุมชนทัง้ภาคผลิตภาคบริการและพาณิชยกรรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ  
1.4 สงเสรมิใหมกีารผลิตและจําหนายสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปคุณภาพสากลสรางมลูคาเพิ่ม

สอดคลองกบัความตองการของตลาดทั้งภายในและตางประเทศ  
1.5 กําหนดนโยบายจัดทําแผนงานเตรียมความพรอมดานโครงสรางทางกายภาพบุคลากรและการ

บรหิารจัดการในการพฒันาพื้นที่ของจังหวัดใหกาวสูความเปนศูนยกลางโลจสิติกสของภาคเหนือตอนบน 
2. การสรางความสุขดวยการมีคุณภาพชีวิตที่ด ี  โดยมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและ

สังคมลําปางใหมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันรักวัฒนธรรมทองถิ่นและถิ่นกําเนิดตามวิถีลําปางโดยดํารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ตลอดจนมรีะบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เหมาะสม  

3. การสรางสุขดวยการที่ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและในสังคมที่มั่นคง โดย
การเสริมสรางพัฒนาขีดความสามารถในการรักษาชีวิตทรัพยสินและความมั่นคงของคนในจังหวัดสงเสรมิการมี
สวนรวมของภาคประชาชนและชุมชนในการสรางความเขมแข็งมั่นคงตลอดจนการเผาระวังและปองกันภัยใน
ชุมชน  

4.การสรางสุขดวยการสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล
และยั่งยืน โดยการพัฒนาและสงเสริมใหเกิดความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น 
ลดมลพิษดานตางๆ ลงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งการกนะตุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
รักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

5.การสรางสุจริตในการบริหารราชการดวยการยึดหลัดธรรมาภิบาล โดยการสนับสนุนสงเสริมให
ทุกภาคสวนในสังคมมีการดําเนินงานการบริหารจัดการในทุกระดับใหโปรงใสและเปนธรรมภายใตหลกัธรรมาภิ
บาล 
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1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดลําปาง 

ยุทธศาสตรที่ ๑: การพัฒนาเศรษฐกจิบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและการสรางมูลคาเพิ่มใหกับ  
สินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชมุชนตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 

ยุทธศาสตรที่ ๒: การสรางเสรมิและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรบัการเปน 
ศูนยกลางโลจสิติกสอยางเปนระบบ 

ยุทธศาสตรที่ ๓: การสงเสริมและพฒันาสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานแบบครบวงจร 
ยุทธศาสตรที่ ๔: การเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการ

เรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ยุทธศาสตรที่ ๕: การรักษาความมั่นคงการจัดระเบียบสงัคมและสรางความรวมมือในการรักษาความสงบ

เรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่ ๖: การสงเสริมการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดลุและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตรที่ ๗: การบรหิารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
 
1.5. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 

วิสัยทัศน 
“องคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปางเปนองคกรเพื่อประโยชนสุขของประชาชน” 
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน มี 4 แนวทางการพัฒนา 
 1.1  การพัฒนาการกอสราง ปรับปรงุ บํารงุถนน สะพาน 
 1.2 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค และสาธารณปูการ 
 1.3 การไฟฟาสาธารณะ 
 1.4 การวางผังเมือง 
2. ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มี 2 แนวทางการพัฒนา 
 2.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 2.2 การอนุรักษ การฟนฟู การเฝาระวัง และการปองกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย มี 5  แนวทาง 

การพัฒนา 
 3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี คนชรา ผูพิการและผูดอยโอกาส 
 3.2 การศึกษา 
 3.3 การสงเสริมศลิปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
 3.4 การปองกันรักษาและสงเสรมิสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 3.5 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ  มี 3 แนวทางการพัฒนา 
 4.1 การสงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดใหแกประชาชน 
 4.2 การสงเสริมการตลาดและการใชสินคาทองถิ่น 
 4.3 การสงเสริมการทองเที่ยว 
5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร  มี 2  แนวทางการพัฒนา 
 5.1 การพัฒนาบุคลากร 
 5.2 การปรบัปรุง การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช และสถานทีป่ฏิบัติงาน        

 
1.6  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

วิสัยทัศน  (Vision) และพันธกิจ (Mission) การพัฒนาทองถิ่น 

1.6.1 วิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย 
“ เทศบาลพิชัยเมืองนาอยู    เชิดชูหลักธรรมาภิบาล ” 

1.6.2 พันธกิจ 
1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหครอบคลุมทั่วถึง เปนระบบและไดมาตรฐาน 
2. สงเสรมิจัดการสิง่แวดลอมอยางมสีวนรวม 
3. สงเสรมิดานการศาสนา วัฒนธรรมทองถิ่น การพัฒนาคุณภาพชีวิต สงเสริมสุขอนามัยและ 
   การเรียนรูตลอดชีวิต 
4. สงเสรมิความเขมแข็งเศรษฐกจิของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
5. สงเสรมิความเขมแข็งของชุมชนดานสังคมและการเมอืง 
6. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการที่ดี และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.6.3 ยุทธศาสตรการพัฒนา  
1. ยุทธศาสตรการพฒันาโครงสรางพื้นฐาน 
        1. การกอสราง ปรับปรุง บํารงุรกัษาถนน สะพาน 
       2. การพัฒนาดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
        3. การไฟฟาสาธารณะ 
        4. การวางผังเมือง 
2. ยุทธศาสตรการอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  1. การสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   
      และสิง่แวดลอม 
  2. การบําบัดพื้นฟู การเฝาระวัง และการปองกันทรัพยากรธรรมชาติ                           
      และสิ่งแวดลอม 
3. ยุทธศาสตรการพฒันาสังคม/ชุมชน/และการรักษาความสงบเรียบรอย 
 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส 
            2. การพัฒนาการศึกษาและการกีฬานันทนาการ 
  3. การสงเสริมศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
  4. การสงเสริม การปองกันรักษาและฟนฟูสุขภาพอนามัย ของประชาชน 
         5. การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
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      4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกจิ 
           1. การสงเสริมอาชีพและเพิม่รายไดลดรายจายใหแกประชาชน 
           2. การสงเสริมการตลาดและการใชสินคาทองถิ่น 
           3. การสงเสริมการทองเที่ยว 
   5. ยุทธศาสตรการบรหิารและการพัฒนาองคกร 
          1. การพัฒนาบุคลากร การเมืองและการบรหิาร 
          2. การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน 

1.6.4 เปาประสงค 
          1. ระบบสาธารณูปโภคครอบคลมุและมีมาตรฐาน 
          2. สิ่งแวดลอมสะอาด บริสทุธิ์ ไมมีสารพิษ 
          3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และมีการศึกษาอยางตอเนื่อง 
          4. ประชาชนมีการสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  รวมทั้งภูมปิญญาทองถิ่นอันดี

  งามใหคงอยูอยางยั่งยืน 
          5. ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้นและมีอาชีพอยางตอเนือ่งสามารถเลี้ยงตนเองได 
          6. ระบบการบรหิารและบริการทีส่ะดวก รวดเร็ว ตอบสนองตอความตองการของประชาชน

ได  อยางทันเวลา 
1.6.5 ตัวชีวัด 

1.ดานโครงสรางพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัด 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด 
1.การพฒันาการกอสราง ปรับปรงุ บํารงุถนน สะพาน จํานวนถนน/สะพานที่ไดมาตรฐาน 
2. การพัฒนาดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ จํานวนสิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
3. การไฟฟาสาธารณะ จํานวนพื้นที่ที่ไฟฟาสาธารณะครอบคลมุ 
4. การวางผังเมือง  ผังเมอืงทีเ่กิดข้ึนใหมมีมาตรฐาน 

2. ดานการพัฒนาดานการอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
แนวทางการพฒันาและตัวช้ีวัด 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด 
1. การสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

รอยละของประชาชนที่มจีิตสํานึกและมีความ
ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

2. การอนุรักษ การฟนฟู การเฝาระวัง และการปองกัน
รักษาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

รอยละของทรัพยากรและสิ่งแวดลอมได
มาตรฐาน 
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3 ดานการพัฒนาสงัคม/ชุมชน/และการรักษาความสงบเรียบรอย 
แนวทางการพฒันาและตัวช้ีวัด 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด 
1.พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผูพิการ และ
ผูดอยโอกาส 

รอยละของเดก็ สตรี คนชรา ผูพกิาร และผูดอย 
โอกาสที่ไดรับการพฒันา 

2.การศึกษา รอยละของจํานวนประชาชนเขตเทศบาลเมือง
พิชัยที่ไดรับการศึกษา 

3.การสงเสรมิศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น 

รอยละของประชาชนที่มสีวนรวมในกจิกรรม
ดานอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

4.การปองกันรักษาและสงเสริมอนามัยของประชาชน จํานวนผูเจ็บปวยในพื้นที่เทศบาลเมืองพิชัยลดลง 
5.การสงเสรมิความเขมแข็งของชุมชนและปองกันแกไข
ปญหายาเสพติด 

จํานวนชุมชนที่มีความเขมแข็ง ปญหาสังคม
ปญหายาเสพติดลดลง 

4 ดานสงเสริมความเขมแข็งเศรษฐกิจของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางการพฒันาและตัวช้ีวัด 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด 
1.การสงเสรมิอาชีพและเพิ่มรายไดใหแกประชาชน รอยละของครัวเรือนยากจน 
2.การสงเสรมิการตลาดและการใชสินคาทองถิ่น อัตราการเพิ่มขึ้นของสินคาจากทองถิ่น 
3.การสงเสรมิการทองเที่ยว จํานวนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการสงเสรมิ 

 5 ดานการพัฒนาการบริหารและพฒันาองคกร 
แนวทางการพฒันาและตัวช้ีวัด 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด 
1. การพัฒนาบุคลากร รอยละของจํานวนบุคลากรที่ไดรบัการพัฒนา 
2. การปรบัปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และ
สถานที่ปฏิบัตงิาน 

รอยละเครือ่งมอืเครือ่งใชและสถานที่ปฏิบัตงิาน
ที่มีมาตรฐาน 

1.6.6 คาเปาหมาย 
1. ดานสาธารณูปโภคครอบคลุมและมีมาตรฐาน 
2. เทศบาลมีสิง่แวดลอมสะอาด บริสทุธิ์ ไมมีสารพิษ 
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ และมีการศึกษาอยางตอเนือ่ง 
4. ประชาชนมีการสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นอันด ี

     งามใหคงอยูอยางยัง่ยืน 
5. ประชาชนมีศักยภาพมีรายไดเพียงพอสามารถพึ่งตนเองได 
6. มีระบบการบรหิารและบริการจัดการภาครัฐที่ดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
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1.6.7 กลยุทธ 
1.)  พัฒนาถนนใหไดมาตรฐาน ขุดลอก  คูคลองและจัดสรางแหลงน้ํา รวมทั้งวางโครงการ

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมและน้ําแลง 
2)  พัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงน้ํา ลุมน้ําลําคลองและปาไมใหมี

ความอุดมสมบูรณ สรางจิตสํานึกเพื่อปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชน จัดทํา
ระบบกําจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

3)  สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบ บุคลากรดานการศึกษา ใหเปนผู
มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 

4)  พัฒนา ปรับปรุง สงเสริมใหเกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลดตนทุน  เพิ่มมูลคาผลผลิตทาง
การเกษตร ปรับปรุงผลิตผลใหมีคุณภาพ สงเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินคาทางการเกษตร และ
หัตถอุตสาหกรรม  สงเสริมใหมีการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจําหนวยและเพื่อการอนุรักษ และ
เพิ่มชองทางตลาด 

5)  สงเสริมชุมชนใหแขมแข็ง ลดปญหายาเสพติด พัฒนาบทบาทของผูนําชุมชน  ตลอดจน
คณะกรรมการหมูบานและชุมชนใหพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  
ผูดอยโอกาส  ประชาชน และคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน   

6)  เพื่อใหบริการประชาชนเคลื่อนที่เพื่อรับทราบปญหา  อุปสรรค และความตองการของ
ประชาชนในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม) สงเสริมสุขภาพและ
อนามัยของประชาชนในทุกระดับ ใหมีสุขภาพแข็งแรง  

7)  พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน โดย
การอนุรักษสืบสานตอและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเที่ยว 

8)  ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน  นําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายใน
องคกร  สนับสนุนบุคลากรในสังกัดใหไดรับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพิ่มพูนความรู 
  9)  สงเสริม  สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ  หนวยงานตางๆ  ในการเตรียมความ
พรอมในการปองกันภัย และการชวยเหลือผูประสบภัย สนับสนุนการฝกอบรมจัดตั้งและอบรมฟนฟอูาสาสมคัร
ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)  

1.6.8 จุดยืนทางยุทธศาสตร 
 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของเทศบาลเมืองพิชัย 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
         1 การกอสราง ปรับปรงุ บํารงุรักษาถนน สะพาน 
         2 การพัฒนาดานสาธารณปูโภค และสาธารณปูการ 
         3 การไฟฟาสาธารณะ 
         4 การวางผังเมือง 
2.ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
  2 การอนุรักษ พื้นฟู การเฝาระวัง และการปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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3.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน/และการรักษาความสงบเรียบรอย 
  1 การสงเสริมศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

  2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส 
         3 การพัฒนาการศึกษาและการกีฬานันทนาการ 

  4 การสงเสริม การปองกันรักษาและฟนฟูสุขภาพอนามัย ของประชาชน 
          5 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
         1 การสงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดลดรายจายใหแกประชาชน 
         2 การสงเสริมการตลาดและการใชสินคาทองถิ่น 
         3 การสงเสริมการทองเที่ยว 
5.ยุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนาองคกร 
         1 การพัฒนาบุคลากร การเมืองและการบริหาร 

                   2 การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน 

1.6.9 ความเชื่อมโยงในยุทธศาสตรในภาพรวม 
การจัดทําแผนพฒันาทองถิ่นสี่ปของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  ดังนี้ 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาล     

เป้าประสงค ์

ตวัชี�วดั 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยนืทางยทุธศาสตร์ 
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3. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
3.1 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค  ของเทศบาลเมืองพิชัย  (SWOT Analysls) 

 จุดแข็ง 
  1. สภาเทศบาลมีความมั่นคงทางการเมอืง 
  2. พื้นที่ติดกับเทศบาลนครลําปาง มีโอกาสการกระจายความเจริญเติบโตสูง 
  3. มีความเปนชนบทและสิง่แวดลอมดีสงผลตอการประสานความรวมมือ 
  4. บุคลากรมีความรูความสามารถ มีความรบัผิดชอบ 
  5. มีถนนสายหลักผานเมือง 
  6. มีแหลงภูมปิญญาทองถิ่นในเขตเทศบาล 
  7. มีอาคารสถานที่ทีพ่รอมรองรบัภารกจิถายโอนตางๆ 
 จุดออน 
  1. พื้นที่รับผิดชอบมาก งบประมาณจํากัดทําใหการจัดการขาดประสิทธิภาพ 
  2. ไมมีที่ทิ้งขยะที่ถูกสุขลักษณะ 
  3. วัสดุอุปกรณการปฏบิัติงานไมเพียงพอ 
  4. พื้นที่สาธารณะมีนอย 
  5. ไมมีแหลงน้ําสาธารณะเพียงพอ / ระบบประปาไมทั่วถึง 
  6. เยาวชน ไมเกงภาษาอังกฤษ ทําใหเสียเปรียบเมื่อมีการเปดประชาคมอาเซี่ยน 
 โอกาส 
  1. เปนพื้นที่ติดเขตเมือง และเปนเมืองหนาดานอยูติดจงัหวดั มีโอกาสเจริญเติบโต 
     ทางเศรษฐกิจ 
  2. มีภารกิจทีพ่รอมที่จะถายโอนหลายๆอยางทีจ่ะถายโอนใหเทศบาล 
  3. มีวัฒนธรรมลานาทีห่ลากหลายที่เอื้อตอการเปดประชาคมอาเซี่ยน 
 ภัยคุกคาม / อุปสรรค 
  1. ระเบียบ กฎหมาย วิธีปฏิบัติมีการเปลี่ยนแปลง 

2. สถานการทางการเมือง  เศรษฐกิจ ทางภาครัฐทําใหงบประมาณอุดหนุนมีการเปลี่ยนแปลง 
3. การบริหารงานของทองถิ่นมีความเสี่ยงเนื่องจากการตีความของตัวบทกฎหมายของทองถ่ิน

และสํานักงานตรวจเงินแผนดินบางครั้งมักจะสวนทางกัน 
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การวิเคราะหยุทธศาสตรการพัฒนา เพื่อหา  จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค  ของเทศบาลเมืองพิชัย 
 

1.ดานโครงสรางพื้นฐาน 
 
จุดแข็ง (S:Strenght) / โอกาส (O:Opportunity) จุดออน (W:Weakness) / อุปสรรค (T:Threat) 

1. ผูบรหิารใหความสําคัญในดานภารกจิ  ดานโครง 1. ดานโครงสรางพื้นฐานตองใชงบประมาณในการ 
สรางพื้นฐาน โดยไดจัดสรรงบประมาณใหมากเปน ลงทุนเปนจํานวนมาก แตในการจัดเกบ็รายไดของ 
อันดับแรก เทศบาลยังไมคอยมปีระสทิธิภาพ ทําใหมีงบประมาณ 
2. บุคลากรมีความรู ความสามารถ มีทักษะและม ี ไมเพียงพอในการแกไขปญหาเพื่อสนองตอบความ 
อัตรากําลงัเพียงพอในการปฏบิัติงาน ตองการของประชาชนไดอยางรวดเร็ว 
3. ประชาชนใหความสนใจและมสีวนรวมในการ 2. ประชาชนไมเคารพกฎระเบียบ มกีารหลีกเลี่ยงผาฝน 
ชวยดูแลติดตามตรวจสอบ ไมปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกฎหมาย ในการจัดทํา 
 ผังเมือง และการปลูกสรางอาคาร 
 3.ไมมีแหลงน้ําสาธารณะเพียงพอ/ระบบประปาไมทั่วถึง 
  
2.  ดานเศรษฐกิจ 
 
จุดแข็ง (S:Strenght) / โอกาส (O:Opportunity) จุดออน (W:Weakness) / อุปสรรค (T:Threat) 

1. เปนพื้นที่ติดเขตเมือง และเปนหนาดานเขาสูเมือง 1. แรงงานทีม่ีฝมอืไปประกอบอาชีพทีอ่ื่นที่ใหคาจาง 
2. มีองคกรภาครัฐและภาคเอกชนในการสนบัสนุนใน สูงกวาทําใหไมมผีูสบืทอดงานฝมอืพื้นบานที่เปนภูม-ิ 
ดานงบประมาณและการสงเสริมการฝกอาชีพใหกับ ปญญาทองถิ่น 
กลุมสนใจในเขตเทศบาล 2. คุณภาพสินคาขาดการพัฒนารปูแบบทันสมัย 
3. รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวในประเทศ 3. ไมมีศูนยแสดงและจําหนายผลิตภัณฑ สินคาพื้นเมือง 

4.มีวัฒนธรรมหลากหลายรองรับการประชาคมอาเซี่ยน ศิลปหัตถกรรมของชุมชนในเขตเทศบาล 
 4. การสงเสริมการพฒันาในดานประชาสัมพันธ  
 การตลาดและการพัฒนาบุคลากรทมีีความรูความ 
 ความสามารถยังขาดความตอเนือ่ง 
 5. ขาดการรวมกลุมของผูประกอบการทําใหขาดความ 
 สามารถในการแขงขัน 
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3.   การพัฒนาสังคม/ชุมชน/และการรักษาความสงบเรียบรอย 
 
จุดแข็ง (S:Strenght) / โอกาส (O:Opportunity) จุดออน (W:Weakness) / อุปสรรค (T:Threat) 

1. มีงบประมาณเพียงพอในการใหบริการในดาน 1. ยังไมมีความชัดเจน เรือ่งภารกิจการถายโอน 
สุขภาพอนามัยของประชาชน 2. การใชแผนเปนเครื่องมือในการปฏบิัติงานมีนอยและ 
2. ประชาชนและภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการ ระบบขอมลูไมมปีระสิทธิภาพในการพิจารณาในการ 
ดําเนินงานดานสุขภาพ วางแผนตัดสินใจและประเมินผล 
3. ใหความสําคัญในดานการจัดการศึกษาตาม 3. นโยบายของรัฐในการจํากัดงบประมาณและอัตรา 
พระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2543 กําลังสงผลกระทบตอศักยภาพการจัดการศึกษา 
4. มีเครื่องมือเครื่องใช วัสดุอุปกรณเพียงพอสําหรบั 4. การดําเนินการปฏิรปูการศึกษายงัมีความสบัสน 
ใชปฏิบัติงานในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไมมีความชัดเจนทําใหการทํางานขาดความตอเนื่อง 
อยางเพียงพอ 5. มีแตการถายโอนภารกจิไมมีการถายโอนอํานาจ 
5. ไดรับความรวมมือจากทัง้องคกร ภาครัฐ และ 6. บุคลากรทางดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ภาคเอกชน ในการสนับสนุนชวยเหลือในการปฏิบัต ิ ยังไมเพียงพอ 
งานการรักษาความสงบเรียบรอยภายในเขตเทศบาล 7. ประชาชนในชุมชนในเขตเทศบาลยงัไมมีความรู 
6. ผูบรหิารใหความสําคัญในดานการปองกันและแก ความเขาใจในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ปญหายาเสพติดและสงเสริมการกีฬาใหแก เยาวชน 8. ขาดการประสานงานระหวางหนวยงานทีเ่กี่ยวของ 
ประชาชน ในการจัดกจิกรรมและการอนรุักษสบืสานสงเสริมพัฒนา 
7. มีความเปนชนบทและสิง่แวดลอมดี อยางเปนระบบและตอเนือ่ง 
8.มีแหลงภูมิปญญาทองถิ่นในเขตเทศบาล 9. ขาดการสงเสริมการนําเอาภูมปิญญาทองถิ่นมา 
9. มีพระราชบัญญัตกิําหนดแผนและขั้นตอนการ ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 10. เยาวชนและประชาชนรุนใหมไมคอยใหความสําคัญ 
2543  กําหนดอํานาจหนาที่ในการบํารงุรกัษา ศิลป- และไมสนใจในการอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณ ี
จารีตประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น ใหใชเปนแนวทาง วัฒนธรรมในทองถิ่นของตนเอง 
10. ผูบรหิารสงเสริมใหมีกจิกรรมเกี่ยวกบัขนบธรรม- 
เนียมประเพณีที่สําคัญของทองถิ่นอยางตอเนื่องเปน 
ประจําทุกป 

11. ทองถิ่นมีภาระหนาที่มากขึ้นเพราะหนวยงานสวนกลาง
มักจะสั่งใหทองถิ่นเปนผูดําเนินการ โดยหนวยงานสวนกลาย
ทําหนาทีเ่พียงผูรวบรวมขอมลู ทําใหอัตราเจาหนาที่ไม
เพียงพอ 

 12.คนในทองถิ่นไมเกงภาษาตางประเทศทําใหเสียบเปรียบ
เมื่อมกีารเปดประชาคมอาเซี่ยน 

 13. ทองถิ่นไมมีกําลังตํารวจเปนของตัวเองทําใหการ 
 รักษาความสงบในทองถิ่น ไมมีประสทิธิภาพเทาที่ควร 
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4. ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
จุดแข็ง (S:Strenght) / โอกาส (O:Opportunity) จุดออน (W:Weakness) / อุปสรรค (T:Threat) 

1. ผูบรหิารกําหนดนโยบายใหความสําคัญกับการ 1.ประชาชนขาดความรู ความเขาใจถึงประโยชนของ 
ดูแลสิ่งแวดลอมและการแกปญหาขยะและน้ําเสีย ระบบการกําจัดขยะมลูฝอยและระบบการบําบัดน้ําเสีย 
 2. ขาดการมีสวนรวมของประชาชนในการอนรุักษ 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 3. งบประมาณของทองถิ่นมจีํากัดตองขอรบัการสนับสนุน 
 จากสวนกลาง 
 4.ไมมีที่ทิง้ขยะที่ถูกสุขลักษณะ 
 5.พื้นที่สาธารณะมีนอย 
 6.เขตเทศบาลมีแมน้ําวังซึ่งเปนสายหลักของจงัหวัดลําปาง

และมีขนาดใหญ ทําใหการจะดูแลไมมปีระสิทธิภาพเพราะ
ตองใชงบประมาณสูง 

 7.ปญหามลพิษหมอกควันจากบานมอนเขาแกว 
 
5. ดานการบริหารและการพัฒนาองคกร 

จุดแข็ง (S:Strenght) / โอกาส (O:Opportunity) จุดออน (W:Weakness) / อุปสรรค (T:Threat) 
1.สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความ 1. ประชาชนยังขาดการมสีวนรวมตอการพฒันาทองถิ่น 
คิดเห็นในการบรหิารภารกิจของเทศบาลเพื่อใหเปน 2. พื้นที่รับผิดชอบมาก งบประมาณมีจํากัด 
ไปตามความตองการของประชาชน 3.วัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงานไมเพียงพอ 
2. เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนเขามาม ี 4. ความตอเนื่องของฝายผูบรหิารและสมาชิกสภา 
สวนรวมการบริหารจัดการ เพื่อใหเกิดความโปรงใส   เทศบาล 
3. นโยบายของรัฐบาลที่ใหความสําคัญเรงดวนที ่ 5.ระเบียบกฎหมายวิธีปฏิบัติมีการเปลี่ยนแปลงบอย 
ตองไดรับการแกไข 6. สถานการทางการเมือง  เศรษฐกิจ ทางภาครัฐทําให 
4. สภาเทศบาลมีความมั่นคงทางการเมอืง งบประมาณอุดหนุนมีการเปลี่ยนแปลงบอย 
5.พื้นที่ติดกับเทศบาลนครลําปาง มีโอกาสกระจาย 
ความเจรญิเตบิโตสงู 
6.มีถนนสายหลักผานเมือง 
7.เปนพื้นที่ติดเขตเมอืงทําใหมีการประสานงานกบัสวน  
 ตางๆสะดวก รวดเร็ว 

7. รัฐบาลไมจัดสรรงบประมาณใหครบ 35% ขณะเดียวกัน
ทองถิ่นรบังานมากขึ้นทําใหการดําเนินงานมีเจาหนาที่และ
อุปกรณไมเพียงพอ 
8.ทองถิ่นขาดเอกภาพในการบริหารงานเพราะ มักจะถูก 
แทรกแซงโดยจงัหวัดและอําเภอผานเงินอุดหนุนตางๆ 
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3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ 
ดาน สถานการณภาพแวดลอม 

ภายนอกที่เกี่ยวของ 
ขอบขายและปริมาณ

ของปญหา/ 
ความตองการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

1. โครงการสราง
พื้นฐาน 

1) ขาดแคลนแหลงน้ําใน
การเกษตรและน้ําประปา
สําหรับอปุโภค-บริโภคยัง
ไมพอเพียงและยงัไมได
มาตรฐาน 

- แหลงน้ําและ
น้ําประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขตเทศบาล - ประชาชนมีแหลง
น้ําและมีน้ําประปา
ใชอยางพอเพียงมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น 

2) ไฟฟาสองสวางทาง
และทีส่าธารณะยังไม
สามารถดําเนินการ
ครอบคลมุพื้นที่ได
ทั้งหมด 

- ไฟฟา - ทางและที่
สาธารณะในเขต
เทศบาล 

- ทางและที่
สาธารณะมีแสง
สวางเพียงพอ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ปองกันการเกิด
อาชญากรรมได 

3) ชุมชนขยายมากข้ึน
ระบบระบายน้ํายังไม
เพียงพอ เกิดการอุดตัน 
สงกลิ่นเหม็นกอความ
รําคาญ 

- ราง/ทอระบายน้ํา - พื้นที่ในเขต
เทศบาล 

- มีรางระบายน้ํา
สามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก ไมอุดตัน 
ไมสงกลิ่นเหม็นกอ
ความรําคาญ 

4) ประชาชนตองการ
เสนทางในการสัญจรไป
มาเพิ่มมากขึ้นและ
เทศบาลไมสามารถ
ดําเนินการไดเนื่องจาก
พื้นที่ยังไมเปนที่
สาธารณะ จะดําเนินการ
ไดก็ตอเมื่อตองเปนที่
สาธารณะ   
 
 
 
 
 
 
 

- เสนทางคมนาคม - เสนทางคมนาคม
ที่เปนสาธารณะ
และประชาชนมี
ความตองการให
ดําเนินการ 

- มีเสนทางในการ
คมนาคมเพียงพอ
และ ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการสญัจรไปมา 
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2. ดานการบรหิาร
จัดการและการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอม 
 

1) การเกบ็ขยะไมเพียง
ขอกับปริมาณขยะ
เนื่องจากขาดบุคลากร
และงบประมาณรวมทั้ง
แหลงทิ้งขยะ 

- ตองการเกบ็ขยะให
ไดมากขึ้นและตองการ
แหลงที่ทิ้งที่ได
มาตรฐาน 

- พื้นที่ในเขต
เทศบาล 

- เก็บขยะได
รวดเร็วและมีทีท่ิ้ง
ขยะที่ไดมาตรฐาน 

2) มีปญหาเรื่องขยะและ
น้ําเสียเพิ่มมากขึ้นสงกลิ่น
เหม็นรําคาญ 

- สิ่งแวดลอม - ผูประกอบการ
และชุมชนในเขต
พื้นที่เทศบาล 

- ปญหาขยะและ
น้ําเสียลดลง 
ผูประกอบการ
สามารถกําจัดขยะ
และน้ําเสียเองได
โดยไมสงผลกระทบ
ตอชุมชน  

 
ดาน สถานการณภาพแวดลอม 

ภายนอกที่เกี่ยวของ 
ขอบขายและปริมาณ

ของปญหา/ 
ความตองการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

3. ดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

1) มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม โรคระบาด 

โรคติดตอ 

- ดานสาธารณสุข - ในเขตเทศบาล ในพื้นที่ไมมีการ
ระบาดของโรค

อุบัติใหม  ดรคระ
บาด  โรคติดตอ 

 2) ประชาชนในพื้นที่ปวย
เปนโรคเรือ้รงัแนวโนมที่
เพิ่มขึ้น เชน เบาหวาน  

ความดัน 

 - ประชาชนกลุม
เสี่ยงและผูปวย 

 

 3) ผูพิการไมไดรับความ
ชวยเหลือในดํารงชีวิต 

 - ผูพิการในเขต
เทศบาล 

- ผูพิการไดรับ
ความชวยเหลือใน
การดํารงชีวิตและ

ทั่วถึง 
 4) เยาวชนและวัยรุนติด

เกมส สิ่งลามก  บหุรี่ 
เหลา สาเสพติด และทอง

กอนวัยอันสมควร     

 - เยาวชนและวัยรุน
ในเขตเทศบาล 

- เยาวชนและวัยรุน
มีอนาคตที่ด ี

 5) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไมพอเพียง 
เด็กนักเรียนไมไดรบั

การศึกษาตอในระดบัที่
สูงกวาข้ันพื้นฐาน และ

ขาดงบประมาณใน

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนใน
เขตเทศบาล 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  
เด็กนักเรียน

ไดรับารศึกษาที่
สูงขึ้น มี

งบประมาณใน
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การศึกษา ครอบครัว
ยากจน    

การศึกษาเลาเรียน 

 
 
 
 
 

6) เด็กและผูสงูอายุบาง
ครอบครัว ผูสูงอายอุยู
ตามลําพัง และรบัภาระ

ในการดูแลเด็ก 

 - ผูสูงอายุและเด็ก
ในเขตเทศบาล   

- ผูสูงอายุและเด็ก
ไดรับการดูแลที่ด ี

4. ดานศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

1) ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ

ปญหาทองถิ่นถูกลืมเลือน
ไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปญหาทองถิ่น ถูกลมื

เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ยกยอง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ

ชาวบานในโอกาส
ตางๆ เพื่อเปน

ตัวอยางแกเยาวชน
และประชาชน 

ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีต ประเพรีและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 
ไมถูกลืมและคงอยู

สืบไป 
 

ดาน สถานการณภาพแวดลอม 
ภายนอกที่เกี่ยวของ 

ขอบขายและปริมาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

5. ดานการวางแผน 
การสงเสรมิการ
ลงทุน พาณิช           

และการทองเที่ยว 

1) ประชาชนไมมีการ
วางแผนในการ

ดําเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชน
สามารถวาง

แผนการดําเนินงาน
ไดเอง 

 2) ขาดแหลงเงินลงทุนใน
การทํากจิการและ
ประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- มีแหลงเงินทุนใน
การทํากจิการและ
ประกอบอาชีพ 

 3) ประชาชนขาดสถานที่
จําหนายสินคา 

 

- การพาณิชยกรรม - รานคาแผลงลอย - รานคาแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย

จําหนายสินคา 
 4) ผลผลิตทางการเกษตร

ราคาตกตํ่าระยะทางใน
การขนสงผลผลิตไกลจาก

แหลงรับซื้อ  

 - เกษตรกรในพื้นที ่ - ผลผลิตมีราคา
สูงขึ้น 
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3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกบัยุทธศาสตรการพฒันาของเทศบาลเมืองพิชยั 

      โครงสรางความเชือ่มโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองพิชยั (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป 
(มี6 ยุทธ) 

 

( 

 
ยุทธศาสตรชาติ ที่ 1 

 

 
ยุทธศาสตรชาติ ที่ 2 

 

 
ยุทธศาสตรชาติ ที่ 3 

 

 
ยุทธศาสตรชาติ ที่ 4 

 

 
ยุทธศาสตรชาติ ที่ 5 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 10 
 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

(มี 10 ยุทธ) 
 

ยุทธศาสตร
กลุมจังหวัด 

(มี 3 ยุทธ) 

ยุทธสาตร
จังหวัด 

(มี 7 ยุทธ) 
 

( 

ยุทธสาตร
การพัฒนา 

อปท. 
(มี 5 ยุทธ) 

 

ยุทธสาตรการ
พัฒนาของ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

(มี 5 ยุทธ) 

 

ยุทธศาสตร ที่ 9 
 

 

ยุทธศาสตรที่ 5 
 

 

ยุทธศาสตร ที่ 3 
 

 

ยุทธศาสตรที่ 6 
 

ยุทธศาสตร ที่ 4 
 

 

ยุทธศาสตร ที่ 7 
 

 

ยุทธศาสตร ที่ 2 
 

 

ยุทธศาสตร ที่ 8 
 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 
 

 
ยุทธศาสตรชาติ ที่ 6 

 

 

ยุทธศาสตร ที่ 1 
 

 

ยุทธศาสตร ที่ 2 
 

 

ยุทธศาสตร ที่ 3 
 

 

ยุทธศาสตร ที่ 1 
 

 

ยุทธศาสตร ที่ 2 
 

 

ยุทธศาสตร ที่ 3 
 

 

ยุทธศาสตร ที่ 4 
 

 

ยุทธศาสตร ที่ 5 
 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 
 

 

ยุทธศาสตร ที่ 2 
 

 

ยุทธศาสตร ที่ 3 
 

 

ยุทธศาสตร ที่ 4 
 

 

ยุทธศาสตร ที่ 5 
 

 

ยุทธศาสตร ที่ 1 
 

 

ยุทธศาสตรที่ 4 
 

 

ยุทธศาสตรที่ 2 
 

ยุทธศาสตรที่ 3 
 

 

ยุทธศาสตรที่ 5 
 

 

ยุทธศาสตร ที่ 6 
 

 

ยุทธศาสตร ที่ 7 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงาน 

(มี 8 แผน) 

ยุทธสาตร
การพัฒนา 

อปท. 
(มี 5 ยุทธ) 

 

 

ยุทธศาสตร ที่ 1 
 

 

ยุทธศาสตรที่ 4 
 

 

ยุทธศาสตรที่ 2 
 

ยุทธศาสตรที่ 3 
 

 

ยุทธศาสตรที่ 5 
 

 

เปาประสงคที่ 1 
 

 

เปาประสงคที่ 2 
 

 

เปาประสงคที่ 3 
 

 

เปาประสงคที่ 4 
 

 

เปาประสงคที่ 5 
 

 

เปาประสงคที่ 6 
 

 

กลยุทธที่ 5 
 

กลยุทธที่ 1 
 

กลยุทธที่ 2 
 

กลยุทธที่ 9 
 

กลยุทธที่ 3 
 

กลยุทธที่ 4 
 

กลยุทธที่ 8 
 

กลยุทธที่ 7 
 

กลยุทธที่ 6 

 

8 การศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

 

7 สรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 

 

6 เคหะและชุมชน 
 

5 สังคมสงเคราะห 
 

4 สาธารณสุข 
 

3 การศึกษา 
 

1 บริหารงานทั่วไป 
 

2 การรักษาความ
สงบภายใน 

 

โครงการ 
 

โครงการ 
 

โครงการ 
 

โครงการ 
 

โครงการ 
โครงการ  

โครงการ 
 

โครงการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ยท. 02 3.5 แผนผังยุทธศาสตร 
    (Strategy Map) 

วิสัยทัศน “เทศบาลพิชัยเมืองนาอยู เชิดชูหลักธรรมาภิบาล” 

1. ดานโครงสราง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร 

เปาประสงค 

คาเปาหมาย 

2.ดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

3.ดานการพัฒนาสังคม/

ชุมชน/และการรักษา

ความสงบเรียบรอย 

 

4.การพัฒนาเศรษฐกิจ 

 

5.ดานการบริหารและ

การพัฒนาองคกร 

 

1. ระบบสาธารณูปโภค
ครอบคลุมและมี
มาตรฐาน 
 

2. สิ่งแวดลอมสะอาด 
บริสุทธิ์ ไมมีสารพิษ 
 

3. ประชาชนมคีุณภาพ
ชีวิตที่ดี ปลอดภยัใน
ชีวิตและทรพัยสิน และ
มีการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 

4. ประชาชนมีการสงเสริม
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณี  รวมทั้งภูมิปญญา
ทองถิ่นอันด ี  งาม
ใหคงอยูอยางยั่งยืน 

5.ประชาชนมีรายได
เพิ่มขึ้นและมอีาชีพ
อยางตอเนื่องสามารถ
เลี้ยงตนเองได 
 

6. ระบบการบริหาร

และบริการที�สะดวก 

รวดเรว็ ตอบสนองต่อ

ความต้องการของ

ประชาชนได้ 

1. ด้าน

สาธารณูปโภค

ครอบคลมุและมี

มาตรฐาน 

2. เทศบาลมีสิ�งแวดล้อม

สะอาด บริสุทธ ิ�  ไม่มี

สารพษิ 

3. ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิน และมี
การศึกษาอยางตอเนื่อง  
 

4. ประชาชนมีการสงเสริม
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณี  รวมทั้งภูมิปญญา
ทองถิ่นอันด ี      
งามใหคงอยูอยางยั่งยืน 

5. ประชาชนมศีักยภาพ
มีรายไดเพียงพอ
สามารถพึ่งตนเองได 
 

 

กลยุทธที่ 5 

 

กลยุทธที่ 1  

กลยุทธที่ 2 
 

กลยุทธที่ 9 

 

กลยุทธที่ 3 
 

กลยุทธที่ 4 
 

กลยุทธที่ 8 
 

กลยุทธที่ 7 
 

กลยุทธที่ 6 

 

แผนงานที่ 1 
บริหารงาน

ทั่วไป 

 

แผนงานที่ 2 
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

 

แผนงานที่ 3 
การศึกษา 

 

แผนงานที่ 4 
สาธารณสุข 

 

แผนงานที่ 5 
สังคม

สงเคราะห 

 

แผนงานที่ 6 
เคหะและ
ชุมชน 

 

แผนงานที่ 7 
สรางความ
เขมแข็งของ

ชุมชน 

 

แผนงานที่ 8 
การศาสนา 
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

6. มีระบบการบริหาร
และบริการจัดการ
ภาครัฐที่ดแีละมีสวน
รวมจากทุกภาคสวน 
 



 

 

ความ

เชื�อมโยงกบั

ยทุธศาสตร์

จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าประสงค ์ ตวัชี�วดั

ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความกา้วหนา้

ของเป้าหมาย 

กลยทุธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงานที�

รับผิดชอบ 

หน่วยสนบัสนุน 

61 62 63 64 

ย.2,ย.4 การพัฒนา
สังคม/
ชุมชน/และ
การรักษา
ความสงบ
เรียบรอย 
 

การพัฒนา
สังคม/
ชุมชน/และ
การรักษา
ความสงบ
เรียบรอย 
 

เกิดกลไก 
ระบบงาน 
และ
กระบวนการ
ทํางานเพื่อ
สรางเสริม
ภูมิคุมกันและ
ปองกันยาเสพ
ติดในกลุมเด็ก
และเยาวชน
นอก
สถานศึกษา 

เด็กและ
เยาวชนนอก
สถานศึกษา  
ในเขตเทศบาล 
เขารวม
กิจกรรม 
 80% 

1 1 1 1 ปีละไม่นอ้ย

กว่า 1 

โครงการ 

-เ กิ ด ก ล ไ ก            

เกิดระบบงาน และ

กระบวนการทาํงาน

สร้างเสริมูมิคุ ้มกัน

และป้องกันยาเสพ

ติดในกลุ่มเด็กและ

เ ย า ว ช น น อ ก

สถานศึกษาอยา่งเป็น

รูปธรรม 

-เ พื� อ ส ร้ า ง เ ส ริ ม

ภู มิ คุ ้ ม กั น แ ล ะ

ป้องกนัยาเสพติดใน

เดก็และเยาวชนนอก

สถานศึกษาไม่ใหเ้ขา้

ไปยุ่งเกี�ยวกบัยาเสพ

ติด 

- จดักิจกรรม/การ

อบรมใหค้วามรู้/การ

เขา้ค่าย/ ลานกิจกรรม

นนัทนาการ สร้าง

ภูมิคุม้กนัยาเสพติด

ใหแ้ก่เดก็และเยาวชน 

นอกสถานศึกษา 

ร่วมกบัสภาเดก็และ

เยาวชนเทศบาลเมือง

พิชยั 

กองการศึกษา โรงเรียนในเขต

เทศบาล 

สพฐ. 

 

 

ยท.03 
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ความ

เชื�อมโยงกบั

ยทุธศาสตร์

จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าประสงค ์ ตวัชี�วดั

ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความกา้วหนา้

ของเป้าหมาย 

กลยทุธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงานที�

รับผิดชอบ 

หน่วยสนบัสนุน 

61 62 63 64 

ย.1,2,3,5 ดาน
เศรษฐกิจ 

ดาน
เศรษฐกิจ 

ประชาชน
มีรายไดที่
เพียงพอ
ตอการ
ดํารงชีพ 
 
 
 
สินคา
ทองถิ่นใน
เขต
เทศบาล
เปนที่
ยอมรบั
มากขึ้น 

ประชาชนมี
อาชีพและ
รายไดที่
เพียงพอตอการ
ดํารงชีพเพิม่
มากขึ้น 
 
 

ประชาชน
สามารถ
จําหนายสินคา
ทองถิ่นไดมาก
ขึ้น 
 

4 4 4 4 ปีละไม่นอ้ย

กว่า 4

โครงการ 

พฒันา ปรับปรุง 

ส่งเสริมใหเ้กิดเกษตร

อุตสาหกรรม ลด

ตน้ทุน  เพิ�มมูลค่า

ผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุงผลิตผลให้มี

คุณภาพ ส่งเสริม

สนบัสนุนการถนอม

และแปรรูปสินคา้ทาง

การเกษตร และหตัถ

อุตสาหกรรม  

ส่งเสริมใหม้ีการเลี�ยง

สัตวเ์ศรษฐกิจ เพื�อ

การบริโภคเพื�อจาํ

หน่วยและเพื�อการ

อนุรักษ ์และเพิ�ม

ช่องทางตลาด 

 

-โครงการส่งเสริม

อาชีพใหก้บั

ประชาชนเพื�อแกไ้ข

ปัญหาความยากจน

ตามหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

-โครงการส่งเสริม

อาชีพแก่ประชาชน 

- โครงการส่งเสริม

และสนบัสนุนการ

ใชสิ้นคา้ทอ้งถิ�น 

 

สาํนกั

ปลดัเทศบาล 
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ความ

เชื�อมโยงกบั

ยทุธศาสตร์

จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ 

อปท.ในเขต

จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าประสงค ์ ตวัชี�วดั

ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความกา้วหนา้

ของเป้าหมาย 

กลยทุธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงานที�

รับผิดชอบ 

หน่วยสนบัสนุน 

61 62 63 64 

ย.5 ย.5 
การบริหาร
และพัฒนา

องคกร 

ย.5 
การบริหาร
และพัฒนา

องคกร 

กอง
การศึกษา
มีหอง
ทํางาน
เพื่อ
ปฎิบัติ
หนาที่
และ
บริการ
ประชาชน 
 
 
 

กองการศึกษามี
ประสิทธิภาพใน
การทํางาน
เพิ่มขึ้น 

- 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

ดาํเนินการมน

ปี 2561 

 

 

 

 

 

กองก ารศึ กษา มี

ห้ อ ง ทํ า ง า น ที�

สะดวก เพื�อเพิ�ม

ศักยภาพในกา ร

ปฎิบัติหน้าที�และ

บริการประชาชน 

ติดตั�งหอ้งกระจกเพี�อ

เป็นหอ้งปฎิบตัิหนา้ที�

และบริการประชาชน

จาํนวน 1 หอ้ง 

 

 

กองการศึกษา  

 

 

ยท.03 



 

สวนที่ สวนที่ 44  
 
 

 
1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน   

ที ่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงา
น

สนับสนุน 
1 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน

และการรักษาความ
เรียบรอย 

บริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษา  

2 ดานการบริหารและการ
พัฒนาองคกร     

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

บริหารงานทั่วไป กองการศึกษา 

รวม 2ยุทธศาสตร 2 ดาน 2 แผนงาน 1 กอง 

 
 
 
 
 
            77 

การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบติ 



 

 

 
                  ผ01 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพฒันาสีป่ (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมืองพิชัย 
ยุทธศาสตรจงัหวัดดาน  เสริมสรางและพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสงัคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรูมคีวามเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิต 
          ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดาน การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรกัษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่ 3 การพฒันาสงัคม/ชุมชนและการรกัษาความสงบเรียบรอย 
แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการสรางภูมิคุมกันยา
เสพติดในเด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษา  

- เ พื่ อ ใ ห เ กิ ด ก ล ไ ก            
เ กิ ด ร ะ บ บ ง า น  แ ล ะ
กระบวนการทํางานสราง
เสริมูมิคุมกันและปองกัน
ยาเสพติดในกลุมเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา
อยางเปนรูปธรรม 
- เพื่อสรางเสริมภูมิคุมกัน
และปองกันยาเสพติดใน
เ ด็ กแ ล ะ เ ย าว ช นน อ ก
สถานศึกษาไมใหเขาไปยุง
เกี่ยวกับยาเสพติด 
 

- จัดกิจกรรม/การ
อบรมใหความรู/
การเขาคาย/ ลาน
กิจกรรมนันทนาการ 
สรางภูมิคุมกันยา
เสพติดใหแกเด็ก
และเยาวชน นอก
สถานศึกษา รวมกับ
สภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลเมืองพิชัย 

200,000 200,000 200,000 200,000 เด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษา  
ในเขตเทศบาล เขา
รวมกิจกรรม 
 80% 

เกิดกลไก ระบบงาน 
และกระบวนการทํางาน
เพื่อสรางเสริมภูมิคุมกัน
และปองกันยาเสพติดใน
กลุม เด็ กและเยาวชน
นอกสถานศึกษา 
  

กอง
การศึกษา/
สภาเด็กและ

เยาวชน
เทศบาลเมือง

พิชัย 
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                                                        ผ01 

 

รายละเอียดโครงการภายใตแนวทางการพฒันา  แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  เทศบาลเมืองพิชัย 
ยุทธศาสตรจงัหวัดดาน    การบรหิารจัดการบานเมอืงที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดาน การบริหารและการพฒันาองคกร 
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่  5 ดานการบริหารและการพัฒนาองคกร     แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการติดตั้งหองกระจก
สําหรับกองการศึกษา 
เทศบาลเมืองพิชัย 
 
 

เพื่อใหกองการศึกษามี
หองทํางานที่สะดวก เพื่อ
เ พิ่ ม ศั ก ย ภ า พ ใ น ก า ร
ปฎิบัติหนาที่และบริการ
ประชาชน 

ติดตั้ งหองกระจกเพี่อ
เปนหองปฎิบัติหนาที่
และบริการประชาชน
จํานวน 1 หอง 

36,000 - - - กองการศึกษามี
ประสิทธิภาพใน
การทํางาน
เพิ่มขึ้น 
 

กองการศึกษามีหอง
ทํางานเพื่อปฎิบัติ
หนาที่ และบริการ
ประชาชน 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 
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                 ผ02 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพฒันาสีป่ (พ.ศ. 2561 – 2564)  เทศบาลเมืองพิชัย 

         ยุทธศาสตรจังหวัดดาน เสรมิสรางและพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสังคมแหงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลกั  
    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

        ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดาน การพัฒนาสงัคม/ชุมชนและการรกัษาความสงบเรียบรอย    
  ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาสงัคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย  แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัย  จากโรคพิษ
สุนัขบา 

 

1.เพื่อฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัข
บาในสุนัข  แมว     
ที่มีเจาของ และไมมี
เจาของ 

1.จํานวนประชากร
สุนัข แมว ที่มีเจาของ 
และไมมเีจาของ     
ในเขตพื้นที่เทศบาล 

85,620 100,000 100,000 100,000 รอยละ 100 
ไมพบการ
ระบาดของ
โรคพิษสุนัข
บาในพื้นที ่

สุนัข แมว ที่มี
เจาของ และไมมี
เจาของ ไดรบั
การฉีดวัคซีนฯ  

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม 

2 โครงการสํารวจขอมลู
จํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตวตาม
โครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัย  จากโรคพิษ
สุนัขบา 

1.เพื่อสํารวจขอมูล 
สุนัขและแมว เพื่อ
ขึ้นทะเบียนตาม
โครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย  
จากโรคพิษสุนัขบา 

1.แกนนําดานสุขภาพ
จํานวน 13 หมูบาน/
ชุมชน 

2.จํานวนประชากร
สุนัข แมว ที่มีเจาของ 
และไมมเีจาของ     
ในเขตพื้นที่เทศบาล 

17,124 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 
สุนัข แมว ที่มี
เจาของ และ
ไมมีเจาของ     
ไดขึ้นทะเบียน
สัตวตาม
โครงการฯ 

สุนัข แมว ที่มี
เจาของ และไมมี
เจาของ ไดรบั
การฉีดวัคซีนฯ  

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม 
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                ผ02 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพฒันาสีป่ (พ.ศ. 2561 – 2564)  เทศบาลเมืองพิชัย 



 

 

          ยุทธศาสตรจังหวัดดาน เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสงัคมแหงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลัก    
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

          ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดาน การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรยีบรอย    
 ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรกัษาความสงบเรียบรอย  แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

3 โครงการสบืสานพระราช

ปณิธานสมเดจ็ยา ตานภัย

มะเร็งเตานม 

1. เพื่ออบรมให

ความรู เรือ่งการ

ปองกันควบคุม

โรคมะเร็งเตานม 

กลุมสตรี บานพิชัย  

 

7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 รอยละ 80 

สตรีสามารถ

ตรวจคดักรอง

มะเร็งเตานม

ดวยตนเองได 

1.กลุมเปาหมายมี

ความรู เรือ่งการ

ปองกันโรคมะเร็ง

เตานม 

กอง

สาธารณสุข 

และ

สิ่งแวดลอม 

4 โครงการควบคุมโรค

หนอนพยาธิ ของสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

1. เพื่ออบรมให

ความรู เรือ่งการ

ปองกันควบคุม   โรค

หนอนพยาธ ิ

ประชาชนบานพิชัย 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 รอยละ 80 

กลุมเปาหมาย

ปรับเปลีย่น

พฤติกรรมการ

รับประทาน

อาหาร 

1. กลุมเปาหมาย

มีความรู เรือ่งการ

ปองกันควบคุม

โรคหนอนพยาธ ิ

กอง

สาธารณสุข 

และ

สิ่งแวดลอม 

5 โครงการควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีน ของสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

1. เพื่ออบรมให

ความรู เรือ่งการ

ปองกันควบคุม     

โรคขาดสารไอโอดีน 

กลุมเด็กเยาวชนและ

ประชาชนบานพิชัย 

6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 รอยละ 80 

เด็กและ

เยาวชนมี

พัฒนาการ

สมวัย 

1. กลุมเปาหมาย

ความรู เรือ่งการ 

ปองกันควบคุม   

โรคขาดสาร

ไอโอดีน 

กอง

สาธารณสุข 

และ

สิ่งแวดลอม 
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                                                  ผ02 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพฒันาสีป่ (พ.ศ. 2561 – 2564)  เทศบาลเมืองพิชัย 
          ยุทธศาสตรจังหวัดดาน เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสงัคมแหงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลัก    

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
          ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดาน การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรยีบรอย    

 ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรกัษาความสงบเรียบรอย  แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

6 โครงการสบืสานพระราช

ปณิธานสมเดจ็ยา ตานภัย

มะเร็งเตานม 

1. เพื่ออบรมให

ความรู เรือ่งการ

ปองกันควบคุม

โรคมะเร็งเตานม 

กลุมสตรี  

ในบานสามัคค ี 

 

7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 รอยละ 80 

สตรีสามารถ

ตรวจคดักรอง

มะเร็งเตานม

ดวยตนเองได 

1.กลุมเปาหมายมี

ความรู เรือ่งการ

ปองกันโรคมะเร็ง

เตานม 

กอง

สาธารณสุข 

และ

สิ่งแวดลอม 

7 โครงการควบคุมโรค

หนอนพยาธิ ของสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

1. เพื่ออบรมให

ความรู เรือ่งการ

ปองกันควบคุม    

โรคหนอนพยาธ ิ

ประชาชน 

บานสามัคค ี

7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 รอยละ 80 

กลุมเปาหมาย

ปรับเปลีย่น

พฤติกรรมการ

รับประทาน

อาหาร 

1. กลุมเปาหมาย

มีความรู เรือ่งการ

ปองกันควบคุม

โรคหนอนพยาธ ิ

กอง

สาธารณสุข 

และ

สิ่งแวดลอม 

8 โครงการควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีน ของสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

1. เพื่ออบรมให

ความรู เรือ่งการ

ปองกันควบคุม    

โรคขาดสารไอโอดีน 

กลุมเด็กเยาวชน และ

ประชาชนบานสามัคค ี

6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 รอยละ 80 

เด็กและ

เยาวชนมี

พัฒนาการ

1. กลุมเปาหมาย

ความรู เรือ่งการ 

ปองกันควบคุม   

โรคขาดสาร

กอง

สาธารณสุข 

และ



 

 

สยามบรมราชกุมาร ี สมวัย ไอโอดีน สิ่งแวดลอม 
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                  ผ02 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพฒันาสีป่ (พ.ศ. 2561 – 2564)  เทศบาลเมืองพิชัย 
          ยุทธศาสตรจังหวัดดาน เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสงัคมแหงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลัก    

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
          ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดาน การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรยีบรอย    

 ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรกัษาความสงบเรียบรอย  แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

9 โครงการอบรมหมอหมูบาน

ในพระราชประสงค 

1.เพื่อพัฒนา

ศักยภาพแกนนําดาน

สุขภาพดาน ปองกัน

ควบคุมโรคตางๆ 

แกนนําดานสุขภาพ  

บานทุงกู 

7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 รอยละ 80 

กลุมเปาหมายมีความรู

ในการปองกันโรค

ตางๆ  

1.กลุมเปาหมายมี

ความรูในการ

ปองกันโรคตางๆ 

กอง

สาธารณสุข 

และ

สิ่งแวดลอม 

10 โครงการควบคุมโรค

หนอนพยาธิ ของสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

1. เพื่ออบรมให

ความรู เรือ่งการ

ปองกันควบคุม    

โรคหนอนพยาธ ิ

ประชาชน 

บานทุงกู 

7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 รอยละ 80 

กลุมเปาหมาย

ปรับเปลีย่นพฤติกรรม

การรับประทานอาหาร 

1. กลุมเปาหมายมี

ความรู เรือ่งการ

ปองกันควบคุม

โรคหนอนพยาธ ิ

กอง

สาธารณสุข 

และ

สิ่งแวดลอม 

11 โครงการควบคุมโรคขาด 1. เพื่ออบรมให กลุมเด็กเยาวชนและ 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 รอยละ 80 1. กลุมเปาหมาย กอง



 

 

สารไอโอดีน ของสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

ความรู เรือ่งการ

ปองกันควบคุม    

โรคขาดสารไอโอดีน 

ประชาชนบานทุงกู เด็กและเยาวชนมี

พัฒนาการสมวยั 

ความรู เรือ่งการ 

ปองกันควบคุม   

โรคขาดสาร

ไอโอดีน 

สาธารณสุข 

และ

สิ่งแวดลอม 

 
 
 

83 
                    ผ02 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพฒันาสีป่ (พ.ศ. 2561 – 2564)  เทศบาลเมืองพิชัย 
          ยุทธศาสตรจังหวัดดาน เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสงัคมแหงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลัก    

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
          ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดาน การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรยีบรอย    

 ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรกัษาความสงบเรียบรอย  แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

12 โครงการอบรมหมอหมูบาน

ในพระราชประสงค 

1.เพื่อพัฒนา

ศักยภาพแกนนําดาน

สุขภาพดาน ปองกัน

ควบคุมโรคตางๆ 

แกนนําดานสุขภาพ  

บานมอนเขาแกว 

7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 รอยละ 80 

กลุมเปาหมายมีความรู

ในการปองกันโรค

ตางๆ  

1.กลุมเปาหมายมี

ความรูในการ

ปองกันโรคตางๆ 

กอง

สาธารณสุข 

และ

สิ่งแวดลอม 

13 โครงการควบคุมโรค

หนอนพยาธิ ของสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

1. เพื่ออบรมให

ความรู เรือ่งการ

ปองกันควบคุม    

ประชาชน 

บานมอนเขาแกว 

7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 รอยละ 80 

กลุมเปาหมาย

ปรับเปลีย่นพฤติกรรม

1. กลุมเปาหมายมี

ความรู เรือ่งการ

ปองกันควบคุม

กอง

สาธารณสุข 

และ



 

 

สยามบรมราชกุมาร ี โรคหนอนพยาธ ิ การรับประทานอาหาร โรคหนอนพยาธ ิ สิ่งแวดลอม 

14 โครงการควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีน ของสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

1. เพื่ออบรมให

ความรู เรือ่งการ

ปองกันควบคุม    

โรคขาดสารไอโอดีน 

กลุมเด็ก เยาวชนและ

ประชาชน 

บานมอนเขาแกว 

6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 รอยละ 80 

เด็กและเยาวชนมี

พัฒนาการสมวยั 

1. กลุมเปาหมาย

ความรู เรือ่งการ 

ปองกันควบคุม   

โรคขาดสาร

ไอโอดีน 

กอง

สาธารณสุข 

และ

สิ่งแวดลอม 

 
 
 

84 
                    ผ02 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพฒันาสีป่ (พ.ศ. 2561 – 2564)  เทศบาลเมืองพิชัย 
          ยุทธศาสตรจังหวัดดาน เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสงัคมแหงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลัก    

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
          ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดาน การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรยีบรอย    

 ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรกัษาความสงบเรียบรอย  แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

15 โครงการอบรมหมอหมูบาน

ในพระราชประสงค 

1.เพื่อพัฒนา

ศักยภาพแกนนําดาน

สุขภาพดาน ปองกัน

ควบคุมโรคตางๆ 

แกนนําดานสุขภาพ  

บานตนยาง 

7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 รอยละ 80 

กลุมเปาหมายมีความรู

ในการปองกันโรค

ตางๆ  

1.กลุมเปาหมายมี

ความรูในการ

ปองกันโรคตางๆ 

กอง

สาธารณสุข 

และ

สิ่งแวดลอม 



 

 

16 โครงการควบคุมโรค

หนอนพยาธิ ของสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

1. เพื่ออบรมให

ความรู เรือ่งการ

ปองกันควบคุม    

โรคหนอนพยาธ ิ

ประชาชน 

บานตนยาง 

7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 รอยละ 80 

กลุมเปาหมาย

ปรับเปลีย่นพฤติกรรม

การรับประทานอาหาร 

1. กลุมเปาหมายมี

ความรู เรือ่งการ

ปองกันควบคุม

โรคหนอนพยาธ ิ

กอง

สาธารณสุข 

และ

สิ่งแวดลอม 

17 โครงการควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีน ของสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

1. เพื่ออบรมให

ความรู เรือ่งการ

ปองกันควบคุม    

โรคขาดสารไอโอดีน 

กลุมเด็ก เยาวชน  และ

ประชาชนบานตนยาง 

6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 รอยละ 80 

เด็กและเยาวชนมี

พัฒนาการสมวยั 

1. กลุมเปาหมาย

ความรู เรือ่งการ 

ปองกันควบคุม   

โรคขาดสาร

ไอโอดีน 

กอง

สาธารณสุข 

และ

สิ่งแวดลอม 
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                    ผ02 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพฒันาสีป่ (พ.ศ. 2561 – 2564)  เทศบาลเมืองพิชัย 
          ยุทธศาสตรจังหวัดดาน เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสงัคมแหงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลัก    

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
          ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดาน การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรยีบรอย    

 ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรกัษาความสงบเรียบรอย  แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

18 โครงการอบรมหมอหมูบาน

ในพระราชประสงค 

1.เพื่อพัฒนา

ศักยภาพแกนนําดาน

แกนนําดานสุขภาพ  

บานตนตอง 

7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 รอยละ 80 

กลุมเปาหมายมีความรู

1.กลุมเปาหมายมี

ความรูในการ

กอง

สาธารณสุข 



 

 

สุขภาพดาน ปองกัน

ควบคุมโรคตางๆ 

ในการปองกันโรค

ตางๆ  

ปองกันโรคตางๆ และ

สิ่งแวดลอม 

19 โครงการควบคุมโรค

หนอนพยาธิ ของสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

1. เพื่ออบรมให

ความรู เรือ่งการ

ปองกันควบคุม    

โรคหนอนพยาธ ิ

ประชาชน 

บานตนตอง 

7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 รอยละ 80 

กลุมเปาหมาย

ปรับเปลีย่นพฤติกรรม

การรับประทานอาหาร 

1. กลุมเปาหมายมี

ความรู เรือ่งการ

ปองกันควบคุม

โรคหนอนพยาธ ิ

กอง

สาธารณสุข 

และ

สิ่งแวดลอม 

20 โครงการควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีน ของสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

1. เพื่ออบรมให

ความรู เรือ่งการ

ปองกันควบคุม    

โรคขาดสารไอโอดีน 

กลุมเด็ก เยาวชน และ

ประชาชนบานตนตอง 

6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 รอยละ 80 

เด็กและเยาวชนมี

พัฒนาการสมวยั 

1. กลุมเปาหมาย

ความรู เรือ่งการ 

ปองกันควบคุม   

โรคขาดสาร

ไอโอดีน 

กอง

สาธารณสุข 

และ

สิ่งแวดลอม 
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                    ผ02 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพฒันาสีป่ (พ.ศ. 2561 – 2564)  เทศบาลเมืองพิชัย 
          ยุทธศาสตรจังหวัดดาน เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสงัคมแหงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลัก    

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
          ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดาน การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรยีบรอย    

 ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรกัษาความสงบเรียบรอย  แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 



 

 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

21 โครงการอบรมหมอหมูบาน

ในพระราชประสงค 

1.เพื่อพัฒนา

ศักยภาพแกนนําดาน

สุขภาพดาน ปองกัน

ควบคุมโรคตางๆ 

แกนนําดานสุขภาพ  

บานทรายใต 

7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 รอยละ 80 

กลุมเปาหมายมีความรู

ในการปองกันโรค

ตางๆ  

1.กลุมเปาหมายมี

ความรูในการ

ปองกันโรคตางๆ 

กอง

สาธารณสุข 

และ

สิ่งแวดลอม 

22 โครงการควบคุมโรค

หนอนพยาธิ ของสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

1. เพื่ออบรมให

ความรู เรือ่งการ

ปองกันควบคุม    

โรคหนอนพยาธ ิ

ประชาชน 

บานทรายใต 

7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 รอยละ 80 

กลุมเปาหมาย

ปรับเปลีย่นพฤติกรรม

การรับประทานอาหาร 

1. กลุมเปาหมายมี

ความรู เรือ่งการ

ปองกันควบคุม

โรคหนอนพยาธ ิ

กอง

สาธารณสุข 

และ

สิ่งแวดลอม 

23 โครงการควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีน ของสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

1. เพื่ออบรมให

ความรู เรือ่งการ

ปองกันควบคุม    

โรคขาดสารไอโอดีน 

กลุมเด็ก เยาวชน  และ

และประชาชน 

บานทรายใต 

6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 รอยละ 80 

เด็กและเยาวชนมี

พัฒนาการสมวยั 

1. กลุมเปาหมาย

ความรู เรือ่งการ 

ปองกันควบคุม   

โรคขาดสาร

ไอโอดีน 

กอง

สาธารณสุข 

และ

สิ่งแวดลอม 
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                  ผ02 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพฒันาสีป่ (พ.ศ. 2561 – 2564)  เทศบาลเมืองพิชัย 

          ยุทธศาสตรจังหวัดดาน เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสงัคมแหงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลัก    
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

          ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดาน การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรยีบรอย    



 

 

 ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรกัษาความสงบเรียบรอย  แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

24 โครงการอบรมหมอหมูบาน

ในพระราชประสงค 

1.เพื่อพัฒนา

ศักยภาพแกนนําดาน

สุขภาพดาน ปองกัน

ควบคุมโรคตางๆ 

แกนนําดานสุขภาพ  

บานฝายนอย 

7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 รอยละ 80 

กลุมเปาหมายมีความรู

ในการปองกันโรค

ตางๆ  

1.กลุมเปาหมายมี

ความรูในการ

ปองกันโรคตางๆ 

กอง

สาธารณสุข 

และ

สิ่งแวดลอม 

25 โครงการควบคุมโรค

หนอนพยาธิ ของสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

1. เพื่ออบรมให

ความรู เรือ่งการ

ปองกันควบคุม    

โรคหนอนพยาธ ิ

ประชาชน 

บานฝายนอย 

7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 รอยละ 80 

กลุมเปาหมาย

ปรับเปลีย่นพฤติกรรม

การรับประทานอาหาร 

1. กลุมเปาหมายมี

ความรู เรือ่งการ

ปองกันควบคุม

โรคหนอนพยาธ ิ

กอง

สาธารณสุข 

และ

สิ่งแวดลอม 

26 โครงการควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีน ของสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

1. เพื่ออบรมให

ความรู เรือ่งการ

ปองกันควบคุม    

โรคขาดสารไอโอดีน 

กลุมเด็ก เยาวชน และ

ประชาชนบานฝายนอย 

6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 รอยละ 80 

เด็กและเยาวชนมี

พัฒนาการสมวยั 

1. กลุมเปาหมาย

ความรู เรือ่งการ 

ปองกันควบคุม   

โรคขาดสาร

ไอโอดีน 

กอง

สาธารณสุข 

และ

สิ่งแวดลอม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพฒันาสีป่ (พ.ศ. 2561 – 2564)  เทศบาลเมืองพิชัย 



 

 

          ยุทธศาสตรจังหวัดดาน เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสงัคมแหงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลัก    
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

          ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดาน การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรยีบรอย    
 ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรกัษาความสงบเรียบรอย  แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

27 โครงการอบรมหมอหมูบาน

ในพระราชประสงค 

1.เพื่อพัฒนา

ศักยภาพแกนนําดาน

สุขภาพดาน ปองกัน

ควบคุมโรคตางๆ 

แกนนําดานสุขภาพ  

บานทาเดื่อ 

7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 รอยละ 80 

กลุมเปาหมายมีความรู

ในการปองกันโรค

ตางๆ  

1.กลุมเปาหมายมี

ความรูในการ

ปองกันโรคตางๆ 

กอง

สาธารณสุข 

และ

สิ่งแวดลอม 

28 โครงการควบคุมโรค

หนอนพยาธิ ของสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

1. เพื่ออบรมให

ความรู เรือ่งการ

ปองกันควบคุม    

โรคหนอนพยาธ ิ

ประชาชน 

บานทาเดื่อ 

7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 รอยละ 80 

กลุมเปาหมาย

ปรับเปลีย่นพฤติกรรม

การรับประทานอาหาร 

1. กลุมเปาหมายมี

ความรู เรือ่งการ

ปองกันควบคุม

โรคหนอนพยาธ ิ

กอง

สาธารณสุข 

และ

สิ่งแวดลอม 

29 โครงการควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีน ของสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

1. เพื่ออบรมให

ความรู เรือ่งการ

ปองกันควบคุม    

โรคขาดสารไอโอดีน 

กลุมเด็ก เยาวชน และ

ประชาชนบานทาเดือ่ 

6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 รอยละ 80 

เด็กและเยาวชนมี

พัฒนาการสมวยั 

1. กลุมเปาหมาย

ความรู เรือ่งการ 

ปองกันควบคุม   

โรคขาดสาร

ไอโอดีน 

กอง

สาธารณสุข 

และ

สิ่งแวดลอม 

 
 
 



 

 

89 
                  ผ02 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพฒันาสีป่ (พ.ศ. 2561 – 2564)  เทศบาลเมืองพิชัย 
          ยุทธศาสตรจังหวัดดาน เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสงัคมแหงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลัก    

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
          ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดาน การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรยีบรอย    

 ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรกัษาความสงบเรียบรอย  แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

30 โครงการอบรมหมอหมูบาน

ในพระราชประสงค 

1.เพื่อพัฒนา

ศักยภาพแกนนําดาน

สุขภาพดาน ปองกัน

ควบคุมโรคตางๆ 

แกนนําดานสุขภาพ  

บานเดนพฒันา 

7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 รอยละ 80 

กลุมเปาหมายมีความรู

ในการปองกันโรค

ตางๆ  

1.กลุมเปาหมายมี

ความรูในการ

ปองกันโรคตางๆ 

กอง

สาธารณสุข 

และ

สิ่งแวดลอม 

31 โครงการควบคุมโรค

หนอนพยาธิ ของสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

1. เพื่ออบรมให

ความรู เรือ่งการ

ปองกันควบคุม    

โรคหนอนพยาธ ิ

ประชาชน 

บานเดนพฒันา 

7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 รอยละ 80 

กลุมเปาหมาย

ปรับเปลีย่นพฤติกรรม

การรับประทานอาหาร 

1. กลุมเปาหมายมี

ความรู เรือ่งการ

ปองกันควบคุม

โรคหนอนพยาธ ิ

กอง

สาธารณสุข 

และ

สิ่งแวดลอม 

32 โครงการควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีน ของสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

1. เพื่ออบรมให

ความรู เรือ่งการ

ปองกันควบคุม    

โรคขาดสารไอโอดีน 

กลุมเด็ก เยาวชน และ

ประชาชน 

บานเดนพฒันา 

6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 รอยละ 80 

เด็กและเยาวชนมี

พัฒนาการสมวยั 

1. กลุมเปาหมาย

ความรู เรือ่งการ 

ปองกันควบคุม   

โรคขาดสาร

ไอโอดีน 

กอง

สาธารณสุข 

และ

สิ่งแวดลอม 
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                    ผ02 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพฒันาสีป่ (พ.ศ. 2561 – 2564)  เทศบาลเมืองพิชัย 
          ยุทธศาสตรจังหวัดดาน เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสงัคมแหงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลัก    

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
          ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดาน การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรยีบรอย    

 ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรกัษาความสงบเรียบรอย  แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

33 โครงการอบรมหมอหมูบาน

ในพระราชประสงค 

1.เพื่อพัฒนา

ศักยภาพแกนนําดาน

สุขภาพดาน ปองกัน

ควบคุมโรคตางๆ 

แกนนําดานสุขภาพ  

บานใหมพัฒนา 

7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 รอยละ 80 

กลุมเปาหมายมีความรู

ในการปองกันโรค

ตางๆ  

1.กลุมเปาหมายมี

ความรูในการ

ปองกันโรคตางๆ 

กอง

สาธารณสุข 

และ

สิ่งแวดลอม 

34 โครงการควบคุมโรค

หนอนพยาธิ ของสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

1. เพื่ออบรมให

ความรู เรือ่งการ

ปองกันควบคุม    

โรคหนอนพยาธ ิ

ประชาชน 

บานใหมพัฒนา 

7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 รอยละ 80 

กลุมเปาหมาย

ปรับเปลีย่นพฤติกรรม

การรับประทานอาหาร 

1. กลุมเปาหมายมี

ความรู เรือ่งการ

ปองกันควบคุม

โรคหนอนพยาธ ิ

กอง

สาธารณสุข 

และ

สิ่งแวดลอม 

35 โครงการควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีน ของสมเดจ็

1. เพื่ออบรมให

ความรู เรือ่งการ

กลุมเด็ก เยาวชน และ

ประชาชน 

6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 รอยละ 80 

เด็กและเยาวชนมี

1. กลุมเปาหมาย

ความรู เรือ่งการ 

กอง

สาธารณสุข 



 

 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

ปองกันควบคุม    

โรคขาดสารไอโอดีน 

บานใหมพัฒนา พัฒนาการสมวยั ปองกันควบคุม   

โรคขาดสาร

ไอโอดีน 

และ

สิ่งแวดลอม 
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                   ผ02 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพฒันาสีป่ (พ.ศ. 2561 – 2564)  เทศบาลเมืองพิชัย 

          ยุทธศาสตรจังหวัดดาน เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสงัคมแหงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลัก    
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

          ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดาน การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรยีบรอย    
 ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรกัษาความสงบเรียบรอย  แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

36 โครงการสบืสานพระราช

ปณิธานสมเดจ็ยา ตานภัย

มะเร็งเตานม 

1. เพื่ออบรมให

ความรู เรือ่งการ

ปองกันควบคุม

โรคมะเร็งเตานม 

กลุมสตรี  

บานตนม่ืน  

 

7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 รอยละ 80 

สตรีสามารถ

ตรวจคดักรอง

มะเร็งเตานม

ดวยตนเองได 

1.กลุมเปาหมายมี

ความรู เรือ่งการ

ปองกันโรคมะเร็ง

เตานม 

กอง

สาธารณสุข 

และ

สิ่งแวดลอม 

37 โครงการควบคุมโรค

หนอนพยาธิ ของสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

1. เพื่ออบรมให

ความรู เรือ่งการ

ปองกันควบคุม    

โรคหนอนพยาธ ิ

ประชาชน 

บานตนม่ืน 

7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 รอยละ 80 

กลุมเปาหมาย

ปรับเปลีย่น

พฤติกรรมการ

รับประทาน

1. กลุมเปาหมาย

มีความรู เรือ่งการ

ปองกันควบคุม

โรคหนอนพยาธ ิ

กอง

สาธารณสุข 

และ



 

 

สยามบรมราชกุมาร ี อาหาร สิ่งแวดลอม 

38 โครงการควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีน ของสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

1. เพื่ออบรมให

ความรู เรือ่งการ

ปองกันควบคุม    

โรคขาดสารไอโอดีน 

กลุมเด็ก เยาวชน และ

ประชาชนบานตนมื่น 

6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 รอยละ 80 

เด็กและ

เยาวชนมี

พัฒนาการ

สมวัย 

1. กลุมเปาหมาย

ความรู เรือ่งการ 

ปองกันควบคุม   

โรคขาดสาร

ไอโอดีน 

กอง

สาธารณสุข 

และ

สิ่งแวดลอม 
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                   ผ02 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพฒันาสีป่ (พ.ศ. 2561 – 2564)  เทศบาลเมืองพิชัย 

          ยุทธศาสตรจังหวัดดาน เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสงัคมแหงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลัก    
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

          ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดาน การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรยีบรอย    
 ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรกัษาความสงบเรียบรอย  แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

39 โครงการสบืสานพระราช

ปณิธานสมเดจ็ยา ตานภัย

มะเร็งเตานม 

1. เพื่ออบรมให

ความรู เรือ่งการ

ปองกันควบคุม

โรคมะเร็งเตานม 

กลุมสตรี  

บานสันติสุข 

 

7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 รอยละ 80 

สตรีสามารถ

ตรวจคดักรอง

มะเร็งเตานม

ดวยตนเองได 

1.กลุมเปาหมายมี

ความรู เรือ่งการ

ปองกันโรคมะเร็ง

เตานม 

กอง

สาธารณสุข 

และ

สิ่งแวดลอม 



 

 

40 โครงการควบคุมโรค

หนอนพยาธิ ของสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

1. เพื่ออบรมให

ความรู เรือ่งการ

ปองกันควบคุม    

โรคหนอนพยาธ ิ

ประชาชน 

บานสันติสุข 

7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 รอยละ 80 

กลุมเปาหมาย

ปรับเปลีย่น

พฤติกรรมการ

รับประทาน

อาหาร 

1. กลุมเปาหมาย

มีความรู เรือ่งการ

ปองกันควบคุม

โรคหนอนพยาธ ิ

กอง

สาธารณสุข 

และ

สิ่งแวดลอม 

41 โครงการควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีน ของสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

1. เพื่ออบรมให

ความรู เรือ่งการ

ปองกันควบคุม    

โรคขาดสารไอโอดีน 

กลุมเด็ก เยาวชน และ

ประชาชนบานสันติสุข 

6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 รอยละ 80 

เด็กและ

เยาวชนมี

พัฒนาการ

สมวัย 

1. กลุมเปาหมาย

ความรู เรือ่งการ 

ปองกันควบคุม   

โรคขาดสาร

ไอโอดีน 

กอง

สาธารณสุข 

และ

สิ่งแวดลอม 
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                   ผ08 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  

เทศบาลเมอืงพิชัย 

ที่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท วัตถุประสงค 
งบประมาณ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดหา
เครื่องปรบัอากาศ
ชนิดแขวน แบบแยก
สวน ขนาดไมต่ํากวา 
36,000 บีทียู 
จํานวน 3 เครื่อง 

141,000 - - - กองการศึกษา 

2. การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดหา
เครื่องปรบัอากาศ
ชนิดแขวน แบบแยก
สวน ขนาดไมต่ํากวา 
20,000 บีทียู 
จํานวน 1 เครื่อง 

30,600 - - - กองการศึกษา 

3. การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดหาตูเก็บ
เอกสารบานเลื่อน
กระจก 2 บาน 
ขนาด 4 ฟุต จํานวน 
2 ตู 

6,400 - - - กองการศึกษา 
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                    ผ08 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  

เทศบาลเมอืงพิชัย 

ที่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท วัตถุประสงค 
งบประมาณ 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4. การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดหาโตะทํางาน
สําหรับผูบริหาร 
จํานวน 1 ตัว 

7,500 - - - กองการศึกษา 

5. การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดหาเกาอี้
ทํางานสําหรบั
ผูบริหาร จํานวน      
1 ตัว 

3,500 - - - กองการศึกษา 
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