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แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565)
ของเทศบาลเมืองแมฮองสอน อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน
-------------------------------สวนที่ ๑ สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
1. ดานกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของชุมชนเมืองแมฮองสอน
เทศบาลเมืองแมฮองสอน เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นหนึ่ง ของอําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน
ซึ่ ง เปนจั ง หวั ด ชายแดน อยู ทางดานตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ สุ ด ของประเทศไทย อยู หางจากกรุ ง เทพมหานคร
ประมาณ 924 กิโลเมตร เทศบาลเมืองแมฮองสอน ไดรับการยกฐานะ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๔๗๙ โดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑1 มีนาคม ๒๔๗๙ สมัยนายกรัฐมนตรี พ.อ.พหลพลพยุหเสนา มาตรา ๓ ใหจัด
เขตชุมชนในบรรดาตําบลอันเปนที่ตั้งศาลาวาการจังหวัดแมฮองสอน ตามเขตที่กําหนดไวในมาตรา ๔ ขึ้นเปนเมือง
มีฐานะเปนเทศบาลเมืองมีนามวา “เทศบาลเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน” เดิมมีพื้นที่ ๑ ตารางกิโลเมตร และ
ไดมีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองแมฮองสอน เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๑๓ ขนาดพื้นที่ ๖ ตาราง
กิโลเมตร ตั้งอยูในเขตตําบลจองคํา อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน
ทิศเหนือ
ทิศใต
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

จรดพื้นที่ โรงเรียนหองสอนศึกษา ติดตอกับเขตองคการบริหารสวนตําบลปางหมู
จรดทางแยกไปบานไมแงะ ติดตอกับเขตองคการบริหารสวนตําบลปางหมู
จรดสุดเขตสนามบิน ติดตอกับเขตองคการบริหารสวนตําบลปางหมู
จรดสันเขาพระธาตุดอยกองมู ติดตอกับเขตองคการบริหารสวนตําบลปางหมู

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของเทศบาลเมืองแมฮองสอนเปนพื้นที่ภูเขาและที่ราบในหุบเขา เชนเดียวกับ
พื้นที่สวนใหญของจังหวัดแมฮองสอนที่เปนเขาสูง สวนที่ราบมีลักษณะเปนแองในหุบเขา สูงเฉลี่ย 200-400 เมตร
จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ตั้งอยูในบริเวณขางเคียงลําน้ําแมฮองสอน ลอมรอบดวยภูเขา โดยมีเสนทางออกจากชุมชน
แนวเหนือ-ใต คือเสนทางสูอําเภอปายและอําเภอขุนยวม (ทางหลวงแผนดินหมายเลข 108) พื้นที่ภายในแองกระทะ
มีลักษณะเปนเนินสลับที่ราบ
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศ อยูในเขตรอนที่คอนไปทางอบอุน ในฤดูหนาวจึงมีอากาศคอนขางเย็น มีฤดูแลงที่ยาวนาน
และมีอากาศรอนจัดในฤดูรอน ทั้งนี้เนื่องจากตั้งอยูลึกเขาไปในแผนดินหางไกลทะเล ฤดูกาลจําแนกออกไดเปน 3 ฤดู
คือ
๑. ฤดูฝน เริ่มกลางเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม ไดรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต มีผลทําให
อากาศชุมชื้นและมีฝนตกชุก ซึ่งจะมีปริมาณน้ําฝนมากที่สุดในเดือนสิงหาคม
๒. ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ ไดรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยไดรับความกดอากาศสูงจากประเทศจีน ทําใหอากาศหนาวเย็น จะมีหมอกมากในเดือนพฤศจิกายน ถึง
เดือนมกราคม
๓. ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม มีอากาศรอนอบอาว เดือนที่มี
อากาศรอนที่สุด คือ เดือนเมษายน
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1.4 ลักษณะของดิน
ในบริเวณตัวเมืองแมฮองสอน พบวาเปนดินชุดทายาง จัดอยูในกลุมดิน Red-Yellow Podzolic ซึ่งเปนพวก
หินทรายและหินควอทไซท ซึ่งมักมีพวกหินฟ]ลไลทและหินดินดานปะปนอยูดวย วัตถุตนกําเนิดดินเกิดจากการผุพัง
สลายตัวของหินที่กลาวขางตน เปนดินลึกแตมีกอนกรวดและเศษหินปะปนอยูมาก ชั้นกอนกรวดและเศษหินนี้อยูระดับ
ตื้นกวา 50 เซนติเมตร หรือมีกระจัดกระจายตั้งแตผิวดินลงไป มีลักษณะเหลี่ยมซึ่งแสดงการแตกสลายอยูกับที่ เปนดิน
ที่มีการระบายน้ําดี ความสามารถใหน้ําซึ มผานไดปานกลางคอนขางเร็ ว ทั้งนี้ขึ้น อยูกั บปริ มาณความหนาแนนของ
กอนกรวด กอนหินที่ปะปนอยูในเนื้อดิน ความสามารถในการอุมน้ําคอนขางต่ํา
1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา
เทศบาลเมืองแมฮองสอน มีแหลงน้ํา โดยแยกเปนประเภท ดังนี้
1. แมน้ํา จํานวน 1 แมน้ํา ไดแก แมน้ําแมฮองสอน
2. ลําน้ํา จํานวน 1 ลําน้ํา ไดแก ลําน้ําปุ_
2. สระ/หนอง/บึง จํานวน 1 แหลง ไดแก หนองจองคํา

2. ดานการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
เทศบาลเมืองแมฮองสอน แบงเขตการปกครองเปน ๖ ชุมชน ไดแก
๑. ชุมชนปางลอ
๒. ชุมชนกาดเกา
๓. ชุมชนกลางเวียง
๔. ชุมชนดอนเจดีย
๕. ชุมชนตะวันออก
๖. ชุมชนหนองจองคํา
รายละเอียด ตาม “พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองแมฮองสอน พ.ศ. ๒๕๑๓ ”
มาตรา ๔ แหงพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งเทศบาลเมืองแมฮองสอน ๒๔๗๙ ตราไว ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม
๒๔๗๙ ใหกําหนดเขตเทศบาลเมืองแมฮองสอน และไดรับการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเสียใหม ตามมาตรา ๓ แหง
พระราชกฤษฎีกา เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองแมฮองสอน ใหไว ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ โดยกําหนด
ใหม ใหมีเขตดังนี้
ดานทิศเหนือ ตั้งแตหลักเขตที่ ๑ ซึ่งตั้งอยูริมถนนวัฒนาดําริฟากเหนือ หางจากศูนยกลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๑๐๘ ตอนแมสะเรียง – แมฮองสอน ตามแนวถนนระยะ ๒๐๐ เมตร เลียบตามริมถนนวัฒนาดําริ
ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตั้งอยูริมทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘ ตอนแมสะเรียง –
แมฮองสอน ฟากตะวันตก
จากหลักเขตที่ ๒ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยูริมถนนปางลอนิคม
ซอย ๒ ฟากตะวันตก หางจากศูนยกลางปลายถนนขุนลุมประพาส ซอย ๑ ก ตามแนวทางถนนปางลอนิคม ซอย ๒
ระยะ ๑๕๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๓ เปนเสนตรงไปทางทิศใต ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยูริมน้ําปุ_ฝefงใต ตรงริมถนนปางลอ
นิคม ซอย ๔ ฟากตะวันออก
จากหลักเขตที่ ๔ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยูริมถนนปางลอนิคม ซอย
๔ ข ฟากตะวันออก หางจากศูนยกลางถนนปางลอนิคม ซอย ๔ ค ตามแนวเสนตรงตั้งฉาก ระยะ ๑๒๕ เมตร
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ดานตะวันออก จากหลักเขตที่ ๕ เปนเสนขนานกับถนนปางลอนิคม ซอย ๔ ค และถนนปางลอนิคม
ซอย ๔ ง ระยะ ๑๒๕ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต แลวตอเปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตถึงหลักเขตที่ ๖
ซึ่งไดตั้งอยูริมหวยริมฝefงใต
จากหลักเขตที่ ๖ เลียบตามริมหวยรินฝefงใตไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ถึงหลักเขตที่ ๗
ซึ่งตั้งอยูริมแมน้ําแมฮองสอนฝefงเหนือ
จากหลักเขตที่ ๗ เปนเสนตรงไปทางทิศใต ตามแนวเสนตั้งฉากกับริมแมน้ําแมฮองสอน ถึงหลักเขตที่
๘ ซึ่งตั้งอยูริมลําเหมืองดอยจาตี่ฝefงใต
จากหลักเขตที่ ๘ เลียบตามริมลําเหมืองดอยจาตี่ฝefงใต ไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใตถึง
หลักเขตที่ ๙ ซึ่งตั้งอยูริมเหมืองดอยจาตี่ฝefงใต หางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘ ตอนแมสะเรียง –
แมฮองสอน ตามแนวลําเหมืองระยะ ๓๗๕ เมตร
จากหลักเขตที่ ๙ เปนเสนขนานกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘ ตอนแมสะเรียง –
แมฮองสอน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ถึงหลักเขตที่ ๑๐ ซึ่งตั้งอยูหางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘
ตอนแมสะเรียง – แมฮองสอน ตรงปากทางไปบานทาโปgงแดงฟากใต ตามแนวเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน ระยะ
๒๑๐ เมตร
ดานใต จากหลักเขตที่ ๑๐ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๑๑ ซึ่งตั้งอยูริม
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๘ ตอนแมสะเรียง – แมฮองสอน ฟากตะวันตกตรงปากทางไปบานทาโปงแดงฟากใต
จากหลักเขตที่ ๑๑ เลียบตามริมทางไปบานทาโปgงแดงฟากใต ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลัก
เขตที่ ๑๒ ซึ่งตั้งอยูหางจากหลักเขตที่ ๑๑ ตามแนวเสนทางไปบานทาโปgงแดงระยะ ๒๐๐ เมตร
ดานตะวันตก จากหลักเขตที่ ๑๒ เปนเสนตรงไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๑๓ ซึ่งตั้งอยูบนดอย
กองมู ตรงหมุดหลักฐานของกรมแผนที่ทหาร
จากหลักเขตที่ ๑๓ เปนเสนตรงไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๑๔ ซึ่งตั้งอยูริมถนนสันติฟากเหนือ หาง
จากศูนยกลางซอยสันติ ๑ ตามแนวถนน ๓๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ ๑๔ เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บรรจบหลักเขตที่ ๑
2.2 การเลือกตั้ง
ฝEายบริหาร
ลําดับที่
ชื่อ-สกุล
1
นายปกรณ จีนาคํา

ตําแหนง
นายกเทศมนตรี

วันดํารงตําแหนง-พนจากตําแหนง
27/08/2558 - ไมไดกําหนด

2

นายธวัชชัย วงศวาณิชย

รองนายกเทศมนตรี

27/08/2558 - ไมไดกําหนด

3

นายสุรัตน สังขสุข

รองนายกเทศมนตรี

27/08/2558 - ไมไดกําหนด

4

นายเกียรติศักดิ์ วนากมล

รองนายกเทศมนตรี

27/08/2558 - ไมไดกําหนด

5

นายรุงโรจน คํามาสาร

ที่ปรึกษานายกฯ

27/08/2558 - ไมไดกําหนด

6

นายศรีไสว ติยะวงค

ที่ปรึกษานายกฯ

27/08/2558 - ไมไดกําหนด

7

นายวิโรจน วรรณารักษ

เลขานุการนายกฯ

27/08/2558 - ไมไดกําหนด
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ฝEายนิติบัญญัติ
ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

วันดํารงตําแหนง-พนจากตําแหนง

1

นายจักรกฤษณ วรรณศิริ

ประธานสภา

27/08/2558 - ไมไดกําหนด

2

นายเกษม บุญสงค

รองประธานสภา

27/08/2558 - ไมไดกําหนด

3

นายสมบูรณ ใจเย็น

เลขาสภา

27/08/2558 - ไมไดกําหนด

4

นายสมบูรณ ศิลปนันท

สมาชิกสภา

27/08/2558 - ไมไดกําหนด

5

นายสุทัศน ประสิทธิกลุ

สมาชิกสภา

27/08/2558 - ไมไดกําหนด

6

นางศรีพรรณ แสนเสร็จ

สมาชิกสภา

27/08/2558 - ไมไดกําหนด

7

นายจันทรพล ฟองแกว

สมาชิกสภา

27/08/2558 - ไมไดกําหนด

8

นางสายใจ บุญมาก

สมาชิกสภา

27/08/2558 - ไมไดกําหนด

9

นายสุนทร ชินวงศ

สมาชิกสภา

27/08/2558 - ไมไดกําหนด

10

นายยงยศ มัธยัสสิน

สมาชิกสภา

27/08/2558 - ไมไดกําหนด

11

นายสุรพล ตlะวิชัย

สมาชิกสภา

27/08/2558 - ไมไดกําหนด

12

นายอุดม ชมภูศรี

สมาชิกสภา

27/08/2558 - ไมไดกําหนด

13

นายชุมพล รูประโยชนศิลปm

สมาชิกสภา

27/08/2558 - ไมไดกําหนด

14

นางสมหมาย พิพฒ
ั นพงศชัย

สมาชิกสภา

27/08/2558 - ไมไดกําหนด

15

นายสุรศักดิ์ มูลลา

สมาชิกสภา

27/08/2558 - ไมไดกําหนด

16

นายสุชาติ เจริญศรี

สมาชิกสภา

27/08/2558 - ไมไดกําหนด

17

นายดารณี ทองเขียว

สมาชิกสภา

27/08/2558 - ไมไดกําหนด

18

นายไมตรี คงสุนทร

สมาชิกสภา

27/08/2558 - ไมไดกําหนด

19

นายกิติชยั ชาติเวียง

สมาชิกสภา

27/08/2558 - ไมไดกําหนด

เทศบาลเมืองแมฮองสอน
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3. ประชากร
3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร
ประชากรในเขตเทศบาลเมืองแมฮองสอน
ชาย

จํานวนประชากร (คน)
หญิง

รวม

พฤษภาคม ๒๕60

3,445

3,533

6,978

เมษายน

๒๕60

3,435

3,526

6,961

มีนาคม

๒๕60

3,443

3,524

6,967

กุมภาพันธ ๒๕60

3,440

3,505

6,945

มกราคม

๒๕60

3,410

3,447

6,857

ธันวาคม

๒๕60

3,431

3,537

6,968

พฤศจิกายน ๒๕60

3,432

3,536

6,968

ตุลาคม

๒๕60

3,428

3,536

6,964

กันยายน

๒๕60

3,425

3,542

6,967

สิงหาคม

๒๕60

3,428

3,543

6,971

กรกฎาคม

๒๕60

3,439

3,545

6,984

มิถุนายน

๒๕60

3,439

3,536

6,975

เดือน / พ.ศ.

ที่มา : งานทะเบียนราษฎร สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน
ธันวาคม ๒๕60
3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร
ชวงอายุ
อายุต่ํากวา 18 ปp
อายุ 18-60 ปp
อายุมากกวา 60 ปp
รวม

หญิง
978

ชาย
1,057

หมายเหตุ
2,035

1,816

1,725

3,541

538

413

951

3,332

3,195

รวมทั้งสิ้น 6,527 คน

เทศบาลเมืองแมฮองสอน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕65)

ชุมชนที่
1

ชื่อชุมชน
กลางเวียง

จํานวนครัวเรือน
339

หญิง
201

ชาย
157

2

ดอนเจดีย

577

472

480

3

ตะวันออก

679

657

626

4

ปางลอ

1023

799

792

5

หนองจองคํา

1173

550

507

6

กาดเกา

679

843

841

6

ที่มา : งานทะเบียนราษฎร สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน
ธันวาคม ๒๕60

4.สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
สถาบันการศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองแมฮองสอน มีดังนี้
๑. โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย (รร.เอกชน)
๒. โรงเรียนอนุบาลจรัสศรี (รร.เอกชน)
๓. โรงเรียนเทศบาล ๒ เฉลิมพระเกียรติ (ระดับอนุบาล)
๔. โรงเรียนเทศบาลเมืองแมฮองสอน (ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา)
๕. โรงเรียนอบจ. บานจองคํา
๖. โรงเรียนอนุบาลเมืองแมฮองสอน
๗. โรงเรียนหองสอนศึกษา
๘. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแมฮองสอน
๙. วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน
๑๐. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม วิทยาลัยแมฮองสอน
4.2 สาธารณสุข
มีสถานบริการสาธารณสุขของรัฐในพื้นที่เทศบาล จํานวน 1 แหง คือโรงพยาบาลศรีสังวาลยแมฮองสอน เปน
โรงพยาบาลทั่วไป และเปนโรงพยาบาลประจําจังหวัดแมฮองสอน ขนาด 160 เตียง
และมีศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองแมฮองสอน ใหบริการตรวจรักษาประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล
เมืองแมฮองสอน อีก 1 แหง

เทศบาลเมืองแมฮองสอน
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5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนสง
จังหวัดแมฮองสอนมีการคมนาคมและขนสงได ๒ ทาง คือ ทางบก และทางอากาศ
๑. การคมนาคมทางบก
เสนทางติดตอระหวางจังหวัด มีอยู ๔ เสนทาง คือ
- ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ จากเชียงใหม ผาน อําเภอฮอด อําเภอแมสะเรียง อําเภอเมืองแมฮองสอน
ระยะทาง ๓๕๐ กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ ๗ ชั่วโมง
- ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๕ จากเชี ย งใหม ผานอํ า เภอแมแตง อํ า เภอปาย ถึ ง อํ า เภอเมื อ ง
แมฮองสอน ระยะทางประมาณ ๒๔๕ กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ ๕ ชั่วโมง
- ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๕ จากอํ าเภอแมสอด จั งหวั ดตาก อํา เภอสบเมย อํา เภอแมสะเรี ย ง
อําเภอเมืองแมฮองสอน ระยะทาง ๓๙๔ กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ ๗ ชั่วโมง
- ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖๓ จากเชี ย งใหม อํ า เภอแมแจม อํ า เภอขุ น ยวม อํ า เภอเมื อ ง
แมฮองสอน ระยะทางประมาณ ๓๑๗ กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ ๕ ชั่วโมง
เสนทางติดตอระหวางอําเภอตางๆ ในจังหวัดแมฮองสอน มีดังนี้
๑. อําเภอเมืองแมฮองสอน - อําเภอปาย
ระยะทาง
๒. อําเภอเมืองแมฮองสอน - อําเภอปางมะผา
ระยะทาง
๓. อําเภอเมืองแมฮองสอน - อําเภอขุนยวม
ระยะทาง
๔. อําเภอเมืองแมฮองสอน - อําเภอแมลานอย ระยะทาง
๕. อําเภอเมืองแมฮองสอน - อําเภอแมสะเรียง ระยะทาง
๖. อําเภอเมืองแมฮองสอน - อําเภอสบเมย
ระยะทาง

๑๑๑
๖๔
๖๗
๑๓๔
๑๖๔
๑๙๒

กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร

ทางรถโดยสารประจําทาง กรุงเทพฯ-แมฮองสอน มีรถโดยสารประจําทางปรับอากาศของบริษัท สมบัติทัวร
ใหบริการทุกวัน ๆ ละ 3 เที่ยวตอวัน ออกจากสถานีขนสงสายเหนือ (หมอชิต ๒) ถึงสถานีขนสงจังหวัด แมฮองสอน
ทางรถประจําทาง เชียงใหม – แมฮองสอน มีรถโดยสารประจําทางทั้งธรรมดาและปรับอากาศ ของบริษัท
เปรมประชา ขนสง จํากัด วิ่งบริการ ๒ เสนทาง คือ
สายเชียงใหม – แมสะเรียง – แมฮองสอน (ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘) ตั้งแตเวลา ๐๖.๓๐ – ๒๑.๐๐ น.
บริการทุกวัน ใชเวลาเดินทางถึงอําเภอแมสะเรียง ๔ ชั่วโมง ถึงอําเภอเมืองแมฮองสอน ๘ ชั่วโมง
สายเชียงใหม – ปาย – แมฮองสอน (ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๕) ตั้งแตเวลา ๐๗.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. บริการ
ทุกวัน ใชเวลาการเดินทางประมาณ ๖ ชั่วโมง
๒. การคมนาคมทางอากาศ
- ใหบริการเดิน ทางโดย บริษัทกานตนิธิ เอวิเอชั่น จํา กัด หรือสายการบิน กานตแอร (Kan Air)
ใหบริการเที่ยวบินระหวาง เชียงใหม – แมฮองสอน โดยใหบริการทุกวัน และ บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด หรือ
สายการบินบางกอกแอรเวย (Bangkok Airways) ใหบริการเที่ยวบินระหวาง เชียงใหม – แมฮองสอน ทุกวัน และ สาย
การบินนกแอร (Nok Air) ใหบริการเที่ยวบินระหวาง แมฮองสอน – กรุงเทพ ไปกลับ โดยใหบริการทุกวันพุธ วันศุกร
และวันอาทิตย เชนกัน
5.2 การไฟฟQา
ในเขตเทศบาลเมือง มี ครัว เรือนที่มีไฟฟ} าใชทั้ งสิ้ น 4,293 ครั วเรื อน
สวนภูมิภาค จังหวัดแมฮองสอน

ดวยการใหบริการจากการไฟฟ} า
เทศบาลเมืองแมฮองสอน
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5.3 การประปา
ในเขตเทศบาลเมืองแมฮองสอน มีครัวเรือนที่มีน้ําประปาใช จํานวน 4,293 ครัวเรือน ดวยการใหบริการโดย
การประปาสวนภูมิภาค สาขาแมฮองสอน
5.4 โทรศัพทR
ในเขตเทศบาลเมืองแมฮองสอน มีเครือขายใหบริการโทรศัพทและอินเตอร ไดแก
1. บริษัท ทีโอที จํากัด(มหาชน) หรือ TOT
2. บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) หรือ CAT
3. บริษัท ทริปเป]ลที อินเทอรเน็ต จํากัด (มหาชน) หรือ 3BB
4. บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ TRUE
5. บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส หรือ AIS
6. บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด หรือ DTAC
5.5 ไปรษณียRหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑR
มีการใหบริการไปรษณีย การสื่อสาร การขนสง และวัสดุหรือครุภัณฑ โดยบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด อีกทั้งยังมี
บริษัทเอกชนที่ใหบริการดานนี้ ไดแก บริษัท บริษัท เคอรี่ เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) , บริษัท J&T Express Thai land

6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
พืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัด ไดแก ขาว กระเทียม ถั่วเหลือง ถั่วลิสง งา และกะหล่ําปลี ในสวนการเกษตร
ของเทศบาลเมืองแมฮองสอน มีการปลูกขาวเปนหลัก
6.2 การประมง
ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองแมฮองสอน ไมมีการทําประมง เนื่องจากลักษณะพื้นที่ของเทศบาลเมืองแมฮองสอน
ไมมีพื้นที่ติดแมน้ํา หรือทะเล
6.3 การปศุสัตวR
ในเขตเทศบาลเมืองแมฮองสอนไมมีการทําปศุสัตว
6.4 การบริการ
มีการบริการธุรกิจตางๆ ในเขตเทศบาลเมืองแมฮองสอน ดังนี้
๑. สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
จํานวน
4
๒. รานอาหาร
จํานวน 184
๓. รานขายของชํา
จํานวน
88
๔. เกสทเฮาส
จํานวน
46
๕. รานขายยา
จํานวน
6
๖. บริการซอมรถมอเตอรไซต
จํานวน
13
๗. บริการซอมรถยนต
จํานวน
8
๘. รานเสริมสวย
จํานวน
44
๙. ราน ซัก อบ รีด
จํานวน
๒5

แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
เทศบาลเมืองแมฮองสอน
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๑0. โรงสีขาว
11. โรงผลิตน้ําดื่ม
12. ตูหยอดเหรียญผลิตน้ําดื่ม
13. โรงฆาสัตว (สุกร)

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
2
22
1

9

แหง
แหง
แหง
แหง

6.5 การทองเที่ยว
จังหวัดแมฮองสอน เปนเมืองทองเที่ยวที่สําคัญอีกแหงหนึ่งของภาคเหนือ มีแหลงทองเที่ยวหลากหลาย ทั้งทาง
ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต กิจ กรรม และงานประเพณีทองถิ่นที่ยังคงไดรับการอนุรักษและจัดกิจกรรมเปน
ประจําทุกปp เชน ประเพณีปอยสางลองหรือการบวชเณร ในชวงเดือนมีนาคมถึงเมษายน ประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ดหรือ
การแหจองพารา ชวงเทศกาลออกพรรษา
แหลงทองเที่ยวและกิจกรรมทองเที่ยว ในพื้นที่เทศบาลเมืองแมฮองสอน ประกอบดวย วัดพระธาตุดอยกองมู
วั ด จองคํ า -วั ด จองกลาง วั ด ก้ํ า กอ วั ด หั ว เวี ย ง วั ด พระนอน พิ พิ ธ ภั ณ ฑมี ชี วิ ต ศู น ยศิ ล ปาชี พ จั ง หวั ด แมฮองสอน
สวนสาธารณะหนองจองคํา ตลาดสดเทศบาลเมืองแมฮองสอน (ตลาดสายหยุด) อุทยานการเรียนรูแมฮองสอน
6.6 อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมในเขตตําบลจองคํา มีโรงงานแตละจําพวก ดังนี้
1. โรงงานจําพวกที่ 1 จํานวน 1 โรงงาน
2. โรงงานจําพวกที่ 2 จํานวน 2 โรงงาน
3. โรงงานจําพวกที่ 3 จํานวน 10 โรงงาน
6.7 การพาณิชยRและกลุมอาชีพ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแมฮองสอน มีการประกอบอาชีพรับราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ เปนสวนใหญ
รองลงมา คือ อาชีพคาขายและรับจางทั่วไป สวนของกลุมอาชีพ มีการตั้งกลุมอาชีพ ประเภทสินคาโอทอป ไดแก
1. นางเพ็ญจันทร พรสวรรค (เสื้อไต)
2. น้ํามันงา ตรากลวยไม
3. ผลิตภัณฑชุมชนดอนเจดีย (สมุนไพร)
4. รานปาด็อง (เสื้อผา)
5. หางหุนสวนจํากัด ภาสวาง (ขนมงา)
6. กลุมสตรีตัดเย็บเสื้อผาตําบลจองคํา
7. กลุมแมบานเกษตรเมืองสามหมอก (ขนมงา)
8. โรสลามิน (สมุนไพร)
6.8 แรงงาน
ประชาชนในเขตพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองแมฮองสอน รอยละ 37.22 ชวยธุรกิจครัวเรือน รอยละ 1.28
นายจาง รอยละ 11.08 ลูกจางรัฐบาล รอยละ 11.32 ลูกจางเอกชน และ 39.10 ทํางานสวนตัว
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7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา
ศาสนสถาน ในเขตเทศบาลเมืองแมฮองสอน มีดังนี้
๑. วัดพระธาตุดอยกองมู
๑๐. วัดปางลอ
๒. วัดพระนอน
๑๑. วัดศิลาหลวง
๓. วัดมวยตอ
๑๒. มัสยิดนุรุตตักวา
๔. วัดก้ํากอ
13. คริสจักรทาลิธาคูมิในเมือง
๕. วัดจองกลาง
14. คริสจักรสัมพันธแมฮองสอน
๖. วัดจองคํา
15. สถานประกาศแบlบติสตรมพระคุณแมฮองสอน
๗. วัดหัวเวียง
16. คริสจักรไทยแมฮองสอน
๘. วัดกลางทุง
17. คริสจักรนานาชาติแมฮองสอน
๙. วัดดอนเจดีย
การนับถือศาสนา
- สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ
- รองลงมานับถือศาสนาคริสต
- และ อิสลาม
7.2 ประเพณีและงานประจําปU
เมื องแมฮองสอน มี วัฒ นธรรมที่เ ปนเอกลั กษณเฉพาะที่ แสดงใหเห็ นถึ งวิ ถีชี วิต ความเปนอยู ของประชาชน
กลุมตางๆ ไดเปนอยางดี ในแตละปpจะมีการจัดงานประเพณีตางๆ ที่สําคัญ ไดแก
1. ประเพณีปอยสางลอง หรือประเพณีบรรพชาสามเณร ตามประเพณีชาวไทยใหญ ซึ่งเชื่อวาเปนประเพณีที่ได
กุศลแรงกวาการอุปสมบทพระภิกษุ จึงจัดอยางยิ่งใหญ ในชวงเดือนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคม เด็กที่จะบรรพชา
เรียกวา “สางลอง” จะโกนผมแตไมโกนคิ้ว แลวแตงกายประดับประดาดวยเครื่องประดับอันมีคา เชน สวมสรอย กําไล
แหวน และใชผาโพกศีร ษะแบบพมา สวมถุ งเทายาว นุ งโสรง ทาแป} งขาว เขีย นคิ้ ว ทาปาก ถาไมมีมาก็ จ ะขี่ คอคน
ซึ่งเรียกวา “พี่เลี้ยง” หรือ “ตะแปสางลอง” แหไปตามถนนสายตางๆ มีกลดทอง หรือ “ทีคํา” แบบพมากั้นกันแดด
ปeจจุบัน ประเพณีนี้กําหนดใหเปนการบรรพชาแบบสามัคคี คือ จัดการบรรพชาสางลองจํานวนมากในคราวเดียวกัน
ในชวงตนเดือนเมษายนของทุกปpทําใหประเพณีปอยสางลองในจังหวัดแมฮองสอน มีความยิ่งใหญและงดงามเปนที่
นาสนใจของนักทองเที่ยว
2. ประเพณีออกพรรษา หรือ งานปอยเหลินสิบเอ็ด เปนประเพณีที่มีความสําคัญมากสําหรับชาวจังหวัด
แมฮองสอน โดยในเดือน 11 ระหวางวันขึ้น 13-14 ค่ํา จะมีงานตลาดนัดขายของกันทั้งวันทั้งคืน ประชาชนจะไปซื้อ
อาหารและสิ่งของตางๆ เพื่อไปทําบุญที่วัดในวันขึ้น 15 ค่ํา พอรุงเชาของวันขึ้น 15 ค่ํา จะมีการตักบาตรเทโว
ที่วัดพระธาตุดอยกองมูและเดินลงมาตามบัน ได ซึ่งอยู บริเวณเชิงเขา พระภิกษุสามเณรและประชาชนจํ านวนมาก
จะเรียงราย สองขางทาง เพื่อทําบุญตักบาตร ตอนกลางคืนตามบานเรือนและวัดตางๆ จะมีการจุดประทีปโคมไฟ
สวางไสว มีการแห “จองพารา” หรือ “ปราสาทรับเสด็จพระพุทธเจา” ซึ่งตกแตงประดับประดาอยางสวยงาม มีการ
แสดงการละเลนพื้นเมืองและมหรสพ และ “หลูเตนเห็ง” หรือการแหเทียนพันเลมดวย
3. งานประเพณีลอยกระทง ในวันขึ้น 15 ค่ําเดือนยี่ หรือทางภาคเหนือเรียกวา “ยี่เปง” โดยประชาชนจะทํา
กระทงเล็กๆ ไปลอยตามแมน้ํา มีการประกวดกระทงใหญ ที่สวนสาธารณะหนองจองคํา มีมหรสพรื่นเริง นอกจากนี้ยังมี
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การลอยกระทงสวรรค ที่วัดพระธาตุดอยกองมู คือนํากระทงที่จุดประทีปโคมไฟผูกติดกับลูกโปgงลอยขึ้นไปในอากาศ
กลาวกันวา การลอยกระทงสวรรคนี้มีขึ้นที่จังหวัดแมฮองสอน เปนแหงแรก
4. ประเพณีการถวายขาวยาคู ภาษาไทใหญเรียกวา “การถวายขาวหยากูl” โดยชาวบานจะนําขาวใสนมเนย
น้ําผึ้ง มาถวายวัด มักทํากันในเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม ของทุกปp
5. งานประเพณีวันวิสาขบูชา เริ่มตั้งแตวันขึ้น 12 ค่ํา จนถึงวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 6 จะมีการตักบาตรในวันขึ้น
15 ค่ํา และมีการขนทรายเขาวัด หรือเรียกวา ประเพณีกอเจดียทราย
7.3 ภูมิปVญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น
ประชากรสวนใหญในจังหวัดแมฮองสอน เปนชาวพื้นเมืองไทใหญ มีภาษาถิ่นที่ตางจากภาษาไทย หรือภาษา
เหนือ (คําเมือง) เรียกวา ภาษาไต หรือ ภาษาไทใหญ มีการดํารงชีวิตโดยยึดเอาวัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนความเชื่อ
และวิถีชีวิตความเปนอยูที่คลายคลึงกับประเทศพมา โดยเห็นไดจากศิลปวัฒนธรรมตางๆ ที่มีความเปนเอกลักษณ
อยางยิ่ง
ดานหัตถกรรม/ชางฝUมือ
กุWบไต คือ หมวกพื้นบานไทยใหญ มีลักษณะคลายงอบของภาคกลางสานจากไม ชาวบาน มักนิยมใสทํางาน
กลางแจง เชน ทํานา ทําไร ทําสวน เพราะกันแดดไดดี มีความทนทาน ใชไดนานหลายปp
ตองลาย หมายถึง การฉลุ ล ายลงในแผนโลหะ เชน แผนสั งกะสี แผนเงิ น แผนทองเหลื อง กระดาษ เปน
ลวดลายแบบไต หรือไทยใหญ เพื่อประดับตกแตงเชิงชายและหนาจั่วหลังคา “จอง” หรือ โบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ
ของวัดชาวไทยใหญ ซึ่งถือวาเปนเอกลักษณของวัดไทยใหญในแมฮองสอน ซึ่งสถาปeตยกรรมโบสถ วิหาร ศาลาการ
เปรียญของวัดชาวไทยใหญ จะมีลักษณะหลังคาแบบ “สองคอสามชาย” อาจมียอดปราสาทเปนชั้นๆ ประดับตกแตง
ดวยแผนโลหะที่ตองลายอยางงดงาม
จองพารา เปนภาษาไทใหญแปลวา “ปราสาทพระ” มาจากคําวา “จอง” แปลวา วัดหรือปราสาท และ คําวา
“พรา” แปลวา พระพุทธรูปหรือพระพุทธเจา การบูชาจองพาราหรือการสรางปราสาทเพื่อรับเสด็จพระพุทธเจา ที่เสด็จ
จะลงมาจากสวรรคชั้นดาวดึงส ทําดวยโครงสรางของไมไผบุดวยกระดาษสา ตกแตงดวยกระดาษสี ฉลุลวดลาย กระดาษ
เงิน กระดาษทอง อยางสวยงาม แตละบานจะทําจองพาราตั้งไวที่เฉลียงหนาบาน ตอนกลางคืนก็จะประดับตกแตงไฟ
อยางสวยงาม สวนชุมชนและคณะศรัทธาวัดตางๆ ก็จะทําจองพาราของชุมชนขนาดใหญอยางสวยงามนํามาแหตาม
ถนนในเขตเทศบาลเมืองแมฮองสอน
ดานอาหาร
ถั่วเนา เปนอาหารหมัก, เปนเครื่องปรุงสําคัญในอาหาร ชาวไทยใหญ ไทลื้อ และภาคเหนือ ของประเทศ
ไทย โดยเฉพาะชาวไทยใหญจังหวัดแมฮองสอน ทําจากเมล็ดถั่วเหลืองที่ผานการตมจนสุกแลวนํามาหมักดวยจุลินทรีย
ในธรรมชาติจนมีกลิ่น สี รส และลักษณะเฉพาะตัว กรรมวิธีการหมักถั่วเนานั้น เปนภูมิปeญญาชาวบานที่ไดรับการ
ถายทอดมาจากบรรพบุรุษ ถั่วเนา เปนอาหารที่มีประโยชน นอกจากใชเปนอาหารเสริมรสชาติแลวยังมีคุณคาทาง
โภชนาการสูง ประกอบดวย โปรตีน สารอาหารที่ยอยสลายงายและสารอาหารอื่นๆ ที่เปนประโยชนตอรางกาย ถั่วเนา
ของชาวไทยใหญมีความใกลเคียงกับนัตโตะ (natto) ซึ่งเปนอาหารพื้นเมืองของ ประเทศญี่ปุgน
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7.4 สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก
สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก มีหลายประเภทที่เปนสินคาโดดเดนของจังหวัดแมฮองสอน ไดแก ผลิตภัณฑ
จากงา เชน ขนมงา น้ํามันงา หรือ งาแปรรูปตางๆ และเสื้อไต กุlบไต สินคาจากภูมิปeญญาทองถิ่นของชาวไทใหญ
8. ทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 น้ํา
แหลงน้ํากิน น้ําใช หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ในเขตเทศบาลเมืองแมฮองสอนใชจากแมน้ําแมฮองสอน
โดยมี อางเก็ บ น้ํ าหวยแมฮองสอนเปนแหลงกั กเก็บ น้ํ า มี การใหบริ การน้ํ าประปาโดยการประปาสวนภู มิภาคสาขา
แมฮองสอนทั่วเขตเทศบาลเมืองแมฮองสอน
เทศบาลเมืองแมฮองสอนมีแหลงน้ํา โดยแยกเปนประเภท ดังนี้
1. แมน้ํา จํานวน 1 แมน้ํา ไดแก แมน้ําแมฮองสอน
2. ลําน้ํา จํานวน 1 ลําน้ํา ไดแก ลําน้ําปุ_
3. สระ/หนอง/บึง จํานวน 1 แหลง ไดแก หนองจองคํา
8.2 ปEาไม
ภายในเขตเทศบาลเมืองแมฮองสอนมีปgาไมแยกเปนประเภท ดังนี้
1. พื้นที่ สปก. จํานวน 107 ไร 2 งาน 3 ตารางวา
2. พื้นที่ปgาไมถาวร จํานวน 101 ไร 3 งาน 96 ตาราวา
3. พื้นที่ปgาสงวนแหงชาติ จํานวน 602 ไร 1 งาน 34 ตารางวา
4. พื้นที่ คทช. จํานวน 86 ไร 0 งาน 22 ตารางวา
8.3 ภูเขา
เทศบาลเมืองแมฮองสอนเปนพื้นที่ภูเขาและที่ราบในหุบเขา สวนที่ราบมีลักษณะเปนแองในหุบเขา สูงเฉลี่ย
200-400 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง
8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญขององคRกรปกครองสวนทองถิ่น
ในพื้นที่ของเทศบาลสวนมากเปนพื้นที่สําหรับที่อยูอาศัย รานคา สถานประกอบการ ตามลําดับ และมีพื้นที่ที่
เปนพื้น ที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ ไดแก ดิ น น้ํา ตนไม และอากาศที่ไมมี มลพิ ษ และมี ที่สาธารณะ
รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศนของเมืองใหรมรื่นสวยงาม ใหเปนเมืองที่นาอยู เปนที่พักผอนหยอนใจของประชาชนโดยทั่วไป
9. อื่นๆ
ดานการเมือง – การบริหาร
เทศบาลเมืองแมฮองสอนเปนเทศบาลขนาดกลาง มีโครงสรางการบริหารงาน ดังนี้
๑. สํานักปลัดเทศบาล
๒. กองคลัง
๓. กองชาง
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
๕. กองการศึกษา
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองแมฮองสอน
เทศบาลเมืองแมฮองสอน
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- ศูนยเยาวชน-ประชาชน เทศบาลเมืองแมฮองสอน
๖. โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองแมฮองสอน
- โรงเรียนเทศบาลเมืองแมฮองสอน
- โรงเรียนเทศบาล ๒ เฉลิมพระเกียรติ
- โรงเรียนเทศบาลเมืองแมฮองสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
๗. สถานธนานุบาล
สถานที่ทําการเทศบาลเมืองแมฮองสอน
ตั้งแตอดีตจนถึงปeจจุบัน เปนพื้นที่อาคารโรงพยาบาลของจังหวัดแมฮองสอนเดิม และเปนที่ราชพัสดุอยูในการ
ดูแลของกรมธนารักษ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ มส.๒๖ จํานวนเนื้อที่ ๒-๓-๒.๒ ไร พรอมอาคารพัสดุรวม ๒ หลัง
เทศบาลเมืองแมฮองสอน ไดขอใชที่ราชพัสดุตั้งแตปp ๒๕๓๘ และไดรับอนุมัติใหใชประโยชนที่ราชพัสดุแปลงดังกลาว
โดยไมมีเงื่อนไขระบุระยะเวลา
ทรัพยRสินที่เปXนอสังหาริมทรัพยRเทศบาลเมืองแมฮองสอน
ทรัพยRสินตามหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
๑. ที่ดินโรงเรียนเทศบาล สนามกีฬา ๒๒ ไร ๓ งาน ๖๖ ตารางวา
๒. ศาลาป_อกกาดเกา ๘๒.๕ ตารางวา
๓. ศาลเจาพอขอมือเหล็ก ๖๑.๙ ตารางวา
โฉนด

ที่ราชพัสดุ

๑. โรงฆาสัตว พื้นที่ ๑ ไร ๓ งาน ๔.๕ ตารางวา
๒. อาคารหมอกใหม (เดิมคือ ศูนยวัฒนธรรม โตรุง) พื้นที่ ๓ งาน ๒๒.๕ ตารางวา
๓. อาคารชานกะเล (เดิมคือ กองการศึกษา) พื้นที่ ๒ งาน ๗๗.๒ ตารางวา
๔. อาคารพาณิชย ตลาดสด พื้นที่ ๔ ไร ๑ งาน ๗๕.๙ ตารางวา
๕. ถนนพาณิชยวัฒนา พื้นที่ ๙๑ ตารางวา
๖. ตัดถนนพาณิชยวัฒนา (หัวถนน) พื้นที่ ๒๔.๕ ตารางวา
๗. ตัดถนนพาณิชยวัฒนา พื้นที่ ๗๓.๒ ตารางวา
๘. ตัดถนนพาณิชยวัฒนา พื้นที่ ๑ งาน ๑.๑ ตารางวา
๙. ตัดถนนสาย ค. พื้นที่ ๒๑ ไร ๒ งาน ๒๙ ตารางวา
๑๐. ตัดถนนตามแนวผังเมือง พื้นที่ ๑ งาน ๒๑ ตารางวา
ที่ตั้งสํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน พื้นที่ ๒ ไร ๓ งาน ๒.๒ ตารางวา

โครงสรางการแบงสวนราชการ ประกอบดวย
๑. สํานักปลัดเทศบาล แบงกลุมงานตามหนาที่ ภารกิจความรับผิดชอบหลัก ดังนี้
๑.๑ งานธุรการ มีหนาที่รับผิดชอบงานดานธุรการขององคกร งานธุรการตางๆของผูบริหาร
๑.๒ งานวิชาการและแผนงาน รับผิดชอบ การจัดทําแผนพัฒนาสี่ปp แผนปฏิบัติการ ยุทธศาสตรการพัฒนา
การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การจัดทําโครงการพัฒนาดานตางๆ การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปp
๑.๓ งานนิติการ รับผิดชอบงานดานกฎหมาย การดําเนินการตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร นิติกรรมสัญญา
ประเภทตางๆ งานเลขานุการสภา การดําเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
เทศบาลเมืองแมฮองสอน
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๑.๔ งานประชาสัมพันธR รวบรวม เผยแพรขอมูลกิจกรรม ขาวสารขององคกรดานตางๆ
๑.๕ งานการเจาหนาที่ งานบริหารงานบุคคลของพนักงานและลูกจางขององคกร
๑.๖ งานทะเบียนและบัตร รับผิดชอบงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจําตัวประชาชน งานระบบทะเบียน
ออนไลนทางคอมพิวเตอร
๑.๗ งานปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดูแลและควบคุม ใหการชวยเหลือสาธารณภัยดานตางๆในเขต
เทศบาล และบริเวณโดยรอบตามสถานการณที่เกิดภัยตางๆ
๑.๘ งานพัฒนาชุมชน รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาชุมชน เด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส งานสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพชุมชน กลุมอาชีพตาง ๆ
๒. กองคลัง แบงกลุมงานตามหนาที่ ภารกิจความรับผิดชอบหลัก ดังนี้
๒.๑ งานพัสดุและทรัพยRสิน ดําเนินการดานการซื้อ การจาง การดูแลพัสดุตางๆ
๒.๒ งานการเงินและบัญชี การเบิกจายทุกประเภท ควบคุมระบบงบประมาณรายจาย
๒.๓ งานผลประโยชนRและเรงรัดรายได การจัดเก็บรายได การเสียภาษี
๓. กองชาง แบงกลุมงานตามหนาที่ ภารกิจความรับผิดชอบหลัก ดังนี้
๓.๑ ฝEายแบบแผนและกอสราง งานวิศวกรรมและการควบคุมกอสราง การออกแบบประมาณการ
งานควบคุมอาคารและผังเมือง ดูแลอาคารสถานที่
๓.๒ ฝEายการโยธา งานสวนสาธารณะ สถานที่ผักผอน งานจัดสถานที่และการไฟฟ}าสาธารณะ งานบํารุง
ซอมแซมสาธารณูปโภค ทอระบายน้ํา
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม แบงกลุมงานตามหนาที่ ภารกิจความรับผิดชอบหลัก ดังนี้
๔.๑ ฝEายบริหารงานสาธารณสุข งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม ชีวอนามัย งานรักษาความสะอาด
และสาธารณสถาน
๔.๒ ฝEายบริการสาธารณสุข งานป}องกันและควบคุมโรคติดตอ งานสัตวแพทย งานสงเสริมสุขภาพ สุขศึกษา
อนามัยโรงเรียน
๕. กองการศึกษา แบงกลุมงานตามหนาที่ ภารกิจความรับผิดชอบหลัก ดังนี้
๕.๑ ฝEายบริหารทั่วไป งานธุรการและงานการเจาหนาที่ งานการเงินและบัญชี
๕.๒ ฝEายสวัสดิการศาสนาและวัฒนธรรม งานสันทนาการและการกีฬา ศูนยเยาวชน งานกิจการศาสนา
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแมฮองสอน
๕.๓ ฝEายสงเสริมการศึกษา งานสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษา งานหองสมุด พิพิธภัณฑและเครือขายทางการศึกษา
๖. สถานธนานุบาล ของเทศบาลเมืองแมฮองสอน มีจํานวน ๑ แหง
๗. โรงเรียนเทศบาล มีจํานวน ๒ แหง
จํานวนนักเรียนในระดับชวงชั้นของปpการศึกษา ๒๕60 แยกเปนดังนี้
เพศ
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
๑. โรงเรียนเทศบาลเมืองแมฮองสอน ท.3
193
156
(แผนกประถมศึกษา)

ระดับประถมศึกษาปpที่ ๑

34

25

รวม
349
59
เทศบาลเมืองแมฮองสอน
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ระดับประถมศึกษาปpที่
ระดับประถมศึกษาปpที่
ระดับประถมศึกษาปpที่
ระดับประถมศึกษาปpที่
ระดับประถมศึกษาปpที่

๒
๓
๔
๕
๖

2. โรงเรียนเทศบาลเมืองแมฮองสอน

ระดับมัธยมศึกษาปpที่
ระดับมัธยมศึกษาปpที่
ระดับมัธยมศึกษาปpที่
ระดับมัธยมศึกษาปpที่
ระดับมัธยมศึกษาปpที่
ระดับมัธยมศึกษาปpที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖

3. โรงเรียนเทศบาล ๒ (เฉลิมพระเกียรติ)

ระดับอนุบาล
รวมทั้งสิ้น

32
39
28
31
29
234
46
46
49
38
29
26
102
102
529

27
25
27
24
28
287
46
42
44
75
41
39
105
105
548

15

59
64
55
55
57
521
92
88
93
113
70
65
207
207
1,077
ขอมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕60

สวนที่ 6 บัญชีโครงการ
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๑๖

สวนที่ 2
ยุทธศาสตร*การพัฒนาองค*กรปกครองสวนทองถิ่น
1. ความสัมพันธ*ระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร*ชาติ 20 ป4
กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) เพื่อให&บรรลุวิสัยทัศน “ประเทศมีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป0นประเทศพัฒนาแล&วด&วยการพัฒนา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสู<การพัฒนาให&คนไทย
มีความสุข และตอบสนองตอบต<อการบรรลุ ซึ่งผลประโยชนแห<งชาติ ในการที่จะพัฒนา คุณภาพชีวิต สร&างรายได&
ระดับสูง เป0นประเทศพัฒนาแล&ว และสร&างความสุขของ คนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป0นธรรม ประเทศ
สามารถแข<งขันได&ในระบบเศรษฐกิจ
วิสัยทัศน : สู<ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ความมั่นคง (Stability)
• การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ในทุกระดับ
ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปHจเจกบุคคล
• ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล&อม และการเมือง
• ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและ อธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยที่ เข&มแข็งเป0นศูนยกลาง
และเป0นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของ ประชาชน
• ระบบการเมืองที่มั่นคงเป0นกลไกที่นําไปสู<การบริหารประเทศที่ต<อเนื่องและโปร<งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมี
ความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข&มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ<น
• ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และนําประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได&ที่มั่นคง พอเพียงกับ
การดํารงชีวิต มีที่อยู<อาศัยและความ ปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน
ความมั่งคั่ง (Prosperity)
• ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจ อย<างต<อเนื่องจนเข&าสู<กลุ<มประเทศรายได&สูง ความเหลื่อมล้ําของการ
พัฒนาลดลง ประชากรได&รับผลประโยชนจากการพัฒนาอย<างเท<าเทียมกันมากขึ้น
• เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข<งขันสูง สามารถสร&างรายได&ทั้งจากภายในและภายนอก ประเทศ สร&าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห<งอนาคต และเป0นจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส<ง การผลิต การค&า
การลงทุน และการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธทาง เศรษฐกิจและการค&า
อย<างมีพลัง
• ความสมบูรณในทุนที่จะสามารถสร&าง การพัฒนาต<อเนื่อง ได&แก< ทุนมนุษย ทุนทาง ปHญญาทุนทางการเงิน
ทุนที่เป0นเครื่องมือ เครื่องจักรทุนทางสังคม และ ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม
ความยั่งยืน (Sustainability)
• การพัฒนาที่สามารถสร&างความเจริญ รายได& และคุณภาพชีวิตของประชาชนให&เพิ่มขึ้นอย<างต<อเนื่อง ซึ่งเป0น
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม<ใช&ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม<สร&างมลภาวะต<อสิ่งแวดล&อมจนเกินความสามารถ
ในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน
• การผลิต และ การบริโภคเป0นมิตรกับสิ่งแวดล&อม และสอดคล&องกับกฎระเบียบของ ประชาคมโลกซึ่งเป0นที่
ยอมรับร<วมกัน ความอุดม สมบูรณขอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อมมี คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต<อสังคม
มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชนส<วนรวม
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• มุ<งประโยชนส<วนรวม อย<างยั่งยืน ให&ความสําคัญกับการมีส<วนร<วมของประชาชนทุกภาค ส<วนในสังคมยึดถือ
และปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาในระดับอย<าง สมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน
นโยบายรัฐบาล 11 ข&อ
- รักษาความมั่นคง / การต<างประเทศ
- ปกปPองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
- ศึกษาเรียนรู& / ทะนุบํารุงศาสนา / ศิลปวัฒนธรรม
- ลดเหลื่อมล้ํา / โอกาสเข&าถึงบริการของรัฐ
- เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ
- ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุข
- พัฒนา / ใช&ประโยชนวิทยาศาสตร / วิจัย / นวัตกรรม
- ส<งเสริมบทบาท / ใช&โอกาสใน AC
- ราชการแผ<นดินมีธรรมาภิบาล / ปPองกันทุจริต
- รักษาความมั่นคง / สร&างสมดุลทรัพยากร
- ปรับปรุงกฎหมาย / กระบวนการยุติธรรม
ประเด็นปฏิรูป คสช. 11 ด&าน
- การเข&าสู<อํานาจฝTายนิติบัญญัติ / บริหาร
- แก&ปHญหาทุจริตคอรรัปชัน
- ควบคุมอํานาจ (ยุติธรรม / องคกรอิสระ)
- ใช&อํานาจ (รวมอํานาจ / กระจายอํานาจ)
- พัฒนาโครงสร&างพื้นฐาน
- แก&ปHญหาพลังงาน
- พัฒนาสื่อสารมวลชน
- การศึกษา / การเรียนรู&/ภูมิปHญญา
- แก&ปHญหาเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ / สังคม
- พัฒนาคุณธรรม / จริยธรรม
- จัดสรรทรัพยากรที่ดิน / น้ํา / ปTาไม&
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ยุทธศาสตร*ชาติและกรอบความเชื่อมโยงกับแผนในระดับตางๆ
ยุทธศาสตร*ชาติ 20 ป4

นโยบายความมั่นคงแหงชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แผนแมบทยุทธศาสตร*เฉพาะ
คณะกรรมการนโยบาย
การบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบ
บูรณาการ (ก.น.จ.)

นโยบายรัฐบาล

อาทิ แผนปฏิรูป / แผนพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานดานคมนาคมขนสงของไทย /
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล /
การศึกษา / สาธารณสุข / วัฒนธรรม /
การทองเที่ยว

แผนบริหารราชการแผนดิน
แผนปฏิบัติการกระทรวง

แผนพัฒนากลุมจังหวัด/จังหวัด

แผนพัฒนาทองถิ่น
การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป4
และรายจายระยะยาว
ดวยการบูรณาการ โดยยึดพื้นที่และประเด็นการพัฒนา
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตร*ที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย*
เปPาหมายที่ 1 คนไทยทุกกลุ<มวัยมีทักษะและความรู&ความสามารถที่จะเป0นฐานในการพัฒนาประเทศ
เปPาหมายที่ 2 คนไทยมีการเรียนรู&อย<างต<อเนื่องตลอดชีวิต
เปPาหมายที่ 3 คนไทยมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพที่ลดลงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เปPาหมายที่ 4 คนไทยมีจิตสํานึกพลเมืองและมีค<านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมไทย
ยุทธศาสตร*ที่ 2 การสรางความเปVนธรรมลดความเหลื่อมลาในสังคม
เปPาหมายที่ 1 ลดปHญหาความเหลื่อมล้ําด&านรายได&ของกลุ<มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมแตกต<างกัน
และแก&ไขปHญหาความยากจน
เปPาหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข&าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ
ยุทธศาสตร*ที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
เปPาหมายที่ 1 เศรษฐกิจขยายตัวอย<างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
เปPาหมายที่ 2 การสร&างความเข&มแข็งให&เศรษฐกิจรายสาขา
ยุทธศาสตร*ที่ 4 การเติบโตที่เปVนมิตรกับสิงแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
เปPาหมายที่ 1 เพิ่มพื้นที่ปTาไม&และแก&ไขปHญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
เปPาหมายที่ 2 การใช&ประโยชนทรัพยากรนาในพื้นที่ 25 ลุ<มน้ําของประเทศอย<างมั่นคง ปลอดภัยและเท<าเทียม
เปPาหมายที่ 3 สร&างคุณภาพสิ่งแวดล&อมที่ดี ลดมลพิษและผลกระทบต<อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ
เปPาหมายที่ 4 เพิ่มศักยภาพในการลดการปล<อยกZาซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต<อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ยุทธศาสตร*ที่ 5 ความมั่นคง
เปPาหมายที่ 1 ปกปPองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยให&เป0นสถาบันหลักของประเทศตลอดไป
เปPาหมายที่ 2 ประเทศชาติมีความมั่นคงทุกมิติ และสังคมมีความสมานฉันทเพิ่มขึ้น
เปPาหมายที่ 3 พื้นที่จังหวัดชายแดนใต&มีเศรษฐกิจดีขึ้นและประชาชนมีสันติสุขและปลอดภัย
เปPาหมายที่ 4 ประเทศไทยสามารถรับมือกับภัยคุกคามและมีความสัมพันธระหว<างประเทศเพิ่มขึ้น
เปPาหมายที่ 5 ความเสี่ยงจากการก<อการร&ายต่ํากว<าอันดับที่ 20 และด&านไซเบอรต่ํากว<าอันดับที่ 10 ของโลก
เปPาหมายที่ 6 สาธารณภัยต<างๆ มีแนวโน&มลดลง
ยุทธศาสตร*ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
เปPาหมายที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจให&อยู<ใน
อันดับสองของอาเซียน
เปPาหมายที่ 2 เพิ่มจํานวนองคกรปกครองส<วนท&องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
เปPาหมายที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีภาพลักษณคอรรัปชันให&อยู<สูงกว<าร&อยละ 50
เปPาหมายที่ 4 ลดข&อร&องเรียนของประชาชนที่ไม<ได&รับการอํานวยความยุติธรรมอย<างเสมอภาค เป0นธรรม
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ยุทธศาสตร*ที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส*
เปPาหมายที่ 1 การพัฒนาโครงสร&างพื้นฐานและระบบโลจิสติกสในภาพรวม
เปPาหมายที่ 2 การพัฒนาโครงสร&างพื้นฐานด&านระบบคมนาคม
เปPาหมายที่ 3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส
เปPาหมายที่ 4 การพัฒนาด&านพลังงาน
เปPาหมายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
เปPาหมายที่ 6 การพัฒนาสาธารณูปการ (น้ําประปา)
ยุทธศาสตร*ที่ 8 วิทยาศาสตร* เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
เปPาหมายที่ 1 เพิ่มสัดส<วนค<าใช&จ<ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาสู<ร&อยละ 1.5 ของ GDP และมีสัดส<วนการ
ลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต<อภาครัฐเป0น 70:30
เปPาหมายที่ 2 เพิ่มจํานวนบุคลากรด&านการวิจัยและพัฒนาเป0น 25 คนต<อประชากร 10,000 คน
เปPาหมายที่ 3 เพิ่มอันดับความสามารถการแข<งขันโครงสร&างพื้นฐานด&านวิทยาศาสตรและด&านเทคโนโลยี จัดโดย
IMD ให&อยู<ในลําดับ 1 ใน 30
ยุทธศาสตร*ที่ 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
เปPาหมายที่ 1 ช<องว<างรายได&ระหว<างภาคลดลง และมีการกระจายรายได&ของประชาชนอย<างเป0นธรรมมากขึ้น
เปPาหมายที่ 2 เมืองศูนยกลางของจังหวัดเป0นเมืองน<าอยู<และปลอดภัย สิ่งแวดล&อมดี เศรษฐกิจดี และการ
เดินทางสะดวก
เปPาหมายที่ 3 พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่เป0นมิตรต<อสิ่งแวดล&อม
เปPาหมายที่ 4 พื้นที่เศรษฐกิจใหม<บริเวณชายแดนมีการพัฒนาที่เกิดผลเป0นรูปธรรม
ยุทธศาสตร*ที่ 10 การตางประเทศ ประเทศเพื่อนบาน และภูมิภาค
เปPาหมายที่ 1 ประเทศไทยมีบทบาทนาในภูมิภาคทั้งด&านโลจิสติกส การค&า การบริการและการลงทุน
เปPาหมายที่ 2 ประเทศไทยเป0นศูนยกลางการกระจายความเจริญในภูมิภาคเอเชีย กลุ<มอาเซียน และอนุภูมิภาค
เปPาหมายที่ 3 ระบบห<วงโซ<มูลค<าในอนุภูมิภาค และภูมิภาคอาเซียน มีความเชื่อมโยงกัน เพื่อรองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจอย<างต<อเนื่อง
เปPาหมายที่ 4 ไทยมีภาพลักษณที่ดี เป0นที่เชื่อมั่นของนานาชาติในฐานะประเทศที่มาตรฐานดําเนินการต<างๆ
เป0นไปตามมาตรฐานสากลและบรรทัดฐานระหว<างประเทศ
เปPาหมายที่ 5 ไทยเป0นหุ&นส<วนการพัฒนาที่สําคัญทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค โดยมีส<วนร<วมสําคัญในการ
กําหนดบรรทัดฐานระหว<างประเทศ
เปPาหมายที่ 6 ภาคเอกชนไทยมีเครือข<ายและองคความรู&ที่ส<งเสริมขีดความสามารถในการแข<งขัน การขยาย
ตลาด ทั้งตลาดเดิมและตลาดใหม<
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1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2561 - 2564)
วิสัยทัศน*
“ศูนยกลางการท<องเที่ยว การค&า การลงทุนสู<สากล
บนพื้นฐานความโดดเด<นวัฒนธรรมล&านนา สังคมน<าอยู< สิ่งแวดล&อมยั่งยืน”
พันธกิจ
1. พัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท<องเที่ยวสู<สากล
2. เพิ่มขีดความสามารถการแข<งขันด&านการเกษตร การค&า และการลงทุน
3. เชื่อมโยงอัตลักษณทางวัฒนธรรมและภูมิปHญญาท&องถิ่นเพื่อสร&างคุณค<าทางสังคมและมูลค<าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
4. ฟfgนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย<างยั่งยืน
5. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงสร&างพื้นฐานและโลจิสติกสเพื่อการท<องเที่ยว การค&า การลงทุนระหว<างภูมิภาค
ประเด็นยุทธศาสตร*
1. สร&างคุณค<าและความโดดเด<นด&านอุตสาหกรรมการท<องเที่ยวและบริการ
2. ยกระดับ เชื่อมโยง สร&างเครือข<าย การค&า การลงทุน และการค&าชายแดนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข<งขัน ทั้ง
ในและต<างประเทศ
3. พัฒนาเกษตรมูลค<าเพิ่มสู<ตลาดทั้งในและต<างประเทศ
4. อนุรักษ ฟfgนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อมอย<างบูรณาการและมีส<วนร<วม ตอบสนองต<อการพัฒนาและ
ใช&ประโยชนอย<างยั่งยืนและเป0นธรรม
ทั้งนี้ กลุ<มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได&กําหนดประเด็นยุทธศาสตร ตําแหน<งการพัฒนาเชิงยุทธศาสตรและ
ประเด็นการพัฒนาหลักของกลุ<มจั งหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่เชื่ อมโยงและสอดคล&องกัน เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
สู<วิสัยทัศน และกําหนดแผนงาน/โครงการระหว<างต&นทาง กลางทาง และปลายทาง กล<าวคือ
1. ประเด็ น ยุ ท ธศาสตรด& า นการท< องเที่ ย ว จะครอบคลุ ม/สนั บ สนุ น การพั ฒ นาตามตํ า แหน< งการพั ฒ นาเชิ ง
ยุทธศาสตรและประเด็นการพัฒนาหลักที่เกี่ยวข&องอื่นๆ ได&แก< เกษตรมูลค<าเพิ่ม หัตถกรรมสร&างสรรค การบริการสุขภาพ
การพัฒนาโครงสร&างพื้นฐานและเส&นทางคมนาคม และการท<องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม/สร&างสรรค
2. ประเด็นยุทธศาสตรด&านการค&า การลงทุน จะครอบคลุม/สนับสนุนการพัฒนาตามตําแหน<งการพัฒนาเชิง
ยุทธศาสตรและประเด็นการพัฒนาหลักที่เกี่ยวข&องอื่นๆ ได&แก< เกษตรมูลค<าเพิ่ม หัตถกรรมสร&างสรรค อุทยานอาหาร
การบริการสุขภาพ การพัฒนาโครงสร&างพื้นฐานและเส&นทางคมนาคม และการท<องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม/สร&างสรรค
3. ประเด็ น ยุ ท ธศาสตรด& า นการเกษตร จะครอบคลุ ม /สนั บ สนุ น การพั ฒ นาตามตํ า แหน< ง การพั ฒ นาเชิ ง
ยุทธศาสตรและประเด็นการพัฒนาหลักที่เกี่ยวข&องอื่นๆ ได&แก< เกษตรมูลค<าเพิ่ม อุทยานอาหาร และเมืองสีเขียว
4. ประเด็นยุทธศาสตรด&านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม จะครอบคลุม/สนับสนุนการพัฒนาตามตําแหน<ง
การพัฒนาเชิงยุทธศาสตรและประเด็นการพัฒนาหลักที่เกี่ยวข&องอื่นๆ ได&แก< เกษตรมูลค<าเพิ่ม และเมืองสีเขียว
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แผนพัฒนาจังหวัดแมฮองสอน 4 ป4 (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับทบทวนป4 พ.ศ. 2562
๑. วิสัยทัศน*
“เมืองแห<งการท<องเที่ยวเชิงอนุรักษ เปhดประตูสู<ตะวันตก
ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจให&ยั่งยืน บนพื้นฐานแห<งความพอเพียง”
๒. เป\าประสงค*รวม (Objective)
๑. สร&างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน&นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข<งขัน ด&านการท<องเที่ยวเชิงนิเวศ วิถี
ชีวิตวัฒนธรรม สุขภาพ เกษตรปลอดภัย และการค&าชายแดน
๒. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเน&นการแก&ไขปHญหาความยากจน การพัฒนาการศึกษา การ
พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน
๓. เพื่ออนุรักษ ฟfgนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม และประเพณีวัฒนธรรมอย<างยั่งยืน
๓. ประเด็นยุทธศาสตร* (โดยจัดลําดับความสําคัญ)
ประเด็นยุทธศาสตร*
ยุทธศาสตร*ที่ ๑ :
การยกระดับและ
พัฒนาการท<องเที่ยว
คุณภาพในเชิงนิเวศ
วิถีชีวิต วัฒนธรรม
สุขภาพ และเกษตร
ปลอดภัย

เป\าประสงค*
เป\าประสงค*ที่ ๑
พัฒนาการท<องเที่ยว
คุณภาพในเชิงนิเวศ
วิถีชีวิต สุขภาพ เพื่อเพิ่ม
รายได&จากการท<องเที่ยว

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ ๑ :
ร&อยละที่เพิ่มขึ้น
ของรายได&จากการ
ท<องเที่ยว

กลยุทธ*
กลยุทธที่ ๑.๑ ส<งเสริมการท<องเที่ยวเชิง
นิเวศ ธรรมชาติ และสุขภาพ
กลยุทธที่ ๑.๒ ฟfgนฟู อนุรักษและส<งเสริม
การท<องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต วัฒนธรรมตามอัต
ลักษณของกลุ<มชาติพันธุในจังหวัด
แม<ฮ<องสอน
กลยุทธที่ ๑.๓ พัฒนาแหล<งท<องเที่ยวและ
กิจกรรมการท<องเที่ยวให&มีมาตรฐาน
ปลอดภัยและส<งเสริมให&มีกิจกรรมการ
ท<องเที่ยวตลอดป
กลยุทธที่ ๑.๔ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
และยกระดับผู&ประกอบการด&านการ
ท<องเที่ยว
กลยุทธที่ ๑.๕ ส<งเสริมการเกษตรปลอดภัย
เกษตรอินทรีย วนเกษตร เพื่อการท<องเที่ยว
กลยุทธที่ ๑.๖ ส<งเสริมการประชาสัมพันธ
ภาพลักษณการท<องเที่ยวของจังหวัด
แม<ฮ<องสอนทั้งในและต<างประเทศ
กลยุทธที่ 1.7 ส<งเสริมการท<องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตรในจังหวัดแม<ฮ<องสอน
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ยุทธศาสตร*ที่ ๑ :
การยกระดับและ
พัฒนาการท<องเที่ยว
คุณภาพในเชิงนิเวศ
วิถีชีวิต วัฒนธรรม
สุขภาพ และเกษตร
ปลอดภัย

เป\าประสงค*ที่ ๒
เพิ่มประสิทธิภาพโครงข<าย
คมนาคม และสิ่งอํานวย
ความสะดวกเชื่อมโยง
เส&นทางการท<องเที่ยว
เป\าประสงค*ที่ ๓
ส<งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ
OTOP และวิสาหกิจชุมชน

๒๓

ตัวชี้วัดที่ ๒ :
กลยุทธที่ 1.8 พัฒนาโครงสร&างพื้นฐาน
จํานวนโครงสร&าง และสิง่ อํานวยความสะดวกด&านการ
พื้นฐานที่ได&รับการ ท<องเทีย่ ว
พัฒนา
ตัวชี้วัดที่ ๓ :
ร&อยละที่เพิ่มขึ้น
ของการจําหน<าย
ผลิตภัณฑ OTOP
และวิสาหกิจชุมชน

ยุทธศาสตร*ที่ ๒ :
เป\าประสงค*ที่ ๑
การเพิ่มศักยภาพ
การค&าการลงทุน มีการ
การค&า การลงทุน และ ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
การค&าชายแดน

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ :
ร&อยละที่เพิ่มขึ้น
ของมูลค<าการค&า
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ :
จํานวนที่เพิ่มขึ้น
ของผู&ประกอบการ
และการลงทุน

เป\าประสงค*ที่ ๒
ส<งเสริมพัฒนาสนับสนุน
ผลิตภัณฑและ
ผู&ประกอบการของจังหวัด
แม<ฮ<องสอนให&มีศักยภาพ
สามารถแข<งขันได&
ยุทธศาสตร*ที่ ๓ :
เป\าประสงค*ที่ ๑
การพัฒนาศักยภาพ ครัวเรือนตกเกณฑ จปฐ.
คน แก&ไขปHญหาความ ลดน&อยลง
ยากจน ลดความ
เหลื่อมล้ําเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตตาม
ศาสตรพระราชา

ตัวชี้วัดที่ ๒ :
ร&อยละรายได&ของ
ผู&ประกอบการที่
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ : ๑.๑
ร&อยละที่ลดลงของ
จํานวนครัวเรือนที่
ตกเกณฑ จปฐ.
ตัวชี้วัดที่ : ๑.๒
ร&อยละที่เพิ่มขึ้น
ของแรงงานได&รับ

กลยุทธที่ 1.9 ส<งเสริมและยกระดับ
ผลิตภัณฑ OTOP และวิสาหกิจชุมชน
นวัตกรรมใหม< ให&ได&มาตรฐานเพื่อเพิ่ม
มูลค<า
กลยุทธที่ 1.10 ส<งเสริมวิสาหกิจชุมชนให&
เข&มแข็ง โดยการมีส<วนร<วมของชุมชน
กลยุทธที่ 2.1 พัฒนาระบบ Logistic เพื่อ
รองรับการเปhดด<านสู<ประเทศเมียนมา, กลุ<ม
ASEAN และกลุ<ม BIMSTEC
กลยุทธที่ 2.๒ พัฒนาโครงสร&างพื้นฐานจุด
ผ<อนปรนการค&าชายแดน และยกระดับให&
เป0นด<านถาวร
กลยุทธที่ 2.๓ ส<งเสริมพัฒนาการค&าการ
ลงทุน อุตสาหกรรมและการค&าชายแดน
กลยุทธที่ 2.๔ ยกระดับความสัมพันธกับ
ประเทศเพื่อนบ&านเพื่อการค&า การ
ท<องเที่ยว วัฒนธรรมและเปhดประตูสู<
ตะวันตก
กลยุทธที่ 2.๕ ส<งเสริมการค&าตลาดชุมชน
ผลผลิตและผลิตภัณฑสินค&าเกษตร
ปลอดภัย
กลยุทธ ๒.6 ส<งเสริม สนับสนุน พัฒนา
ยกระดับผลิตภัณฑ นวัตกรรม และ
มาตรฐาน เพื่อสามารถแข<งขันได&
กลยุทธ ๒.7 พัฒนาศักยภาพของ
ผู&ประกอบการให&สามารถแข<งขันได&
กลยุทธที่ 3.๑ ส<งเสริมครัวเรือนที่ตก
เกณฑ จปฐ.ให&มีรายได&เพิ่มขึ้น โดยการ
เพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตทาง
การเกษตรและแปรรูปสินค&าเกษตร
ปลอดภัย และพัฒนาฝมือแรงงานให&ได&
มาตรฐาน
กลยุทธที่ 3.๒ ส<งเสริมให&ประชาชนมีไฟฟPา
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การพัฒนาทักษะ และน้ําเพื่อใช&ในการอุปโภคบริโภค
การประกอบอาชีพ กลยุทธที่ 3.3 ส<งเสริมให&ประชาชนมีความ
มั่นคงในที่ดินทํากิน และอาศัยอยู<ร<วมกับปTา
ได&อย<างยั่งยืน
เป\าประสงค*ที่ ๒
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ :
กลยุทธที่ 3.4 : พัฒนาศักยภาพของ
เด็กและเยาวชนได&รับ
ร&อยละของผู&เรียน ผู&เรียนทั้งในและนอกระบบ โดยบูรณาการ
การศึกษาอย<างทั่วถึงและ ผ<านเกณฑ
ความร<วมมือจากทุกภาคส<วน
มีคุณภาพ
มาตรฐานของ
กลยุทธที่ 3.5 : เพิ่มโอกาสทางการศึกษา
ประเทศ
ในทุกระดับ เพื่อรองรับการเป0นประชาคม
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ :
อาเซียน
อัตราการเรียนต<อ กลยุทธที่ 3.6 : พัฒนาบุคลากรทาง
ของนักเรียนในแต< การศึกษา สภาพแวดล&อม สิ่งอํานวย
ละระดับเพิ่มขึ้น
ความสะดวกทางการศึกษา และส<งเสริม
ตั ว ชี้ วั ด ที่ ๒.๓ : เทคโนโลยีที่ทันสมัย
อั ต ราการมี ง านทํ า กลยุทธที่ 3.7 : เพิ่มโอกาสและพัฒนา
ของนั กศึ กษา และ ทักษะในการทํางาน เพื่อการมีงานทําให&กับ
เ ย า ช น ที่ จ บ นักศึกษา และเยาวชน
การศึกษาแล&ว
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 2.4 :
ร& อ ย ล ะ ที่ เ พิ่ มขึ้ น
ของคนอายุ 156 0 ป เ ต็ ม อ< า น
ออก/เขียนไทยได&
เป\าประสงค*ที่ ๓
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ :
กลยุทธที่ ๓.8 พัฒนาบุคลากรด&าน
ประชาชนได&รับการบริการ อัตราการตายของ สาธารณสุข และระบบการให&บริการที่มี
ภาครัฐอย<างทั่วถึง
ทารกต<อการเกิด
คุณภาพ
มีชีพ
กลยุทธที่ ๓.9 พัฒนาระบบสวัสดิการ การ
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ :
บริการภาครัฐ และโครงสร&างพื้นฐาน เพื่อ
จํานวน
แก&ไขปHญหาและยกระดับคุณภาพชีวิต
ผู&ด&อยโอกาส ผู&
ประชาชน
พิการ ผู&สูงอายุ
กลยุทธที่ ๓.10 ส<งเสริมให&ผู&ด&อยโอกาส ผู&
ได&รับบริการเพิ่มขึ้น พิการ ผู&สูงอายุ ได&รับบริการภาครัฐ อย<าง
ตัวชี้วัด 3.3 :
ทั่วถึง
อัตราการฆ<าตัวตาย กลยุทธที่ ๓.11 ส<งเสริมสนับสนุนการ
ลดลง
ศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ตัวชี้วัดที่ 3.4 :
แม<ฮ<องสอน
อัตราผู&เสียชีวิตจาก กลยุทธที่ 3.12 พัฒนามาตรการการลด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยและอุบัติเหตุทาง
อุบัติเหตุจราจร
ถนน
ลดลง
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ยุทธศาสตร*ที่ ๓ :
การพัฒนาศักยภาพ
คน แก&ไขปHญหาความ
ยากจน ลดความ
เหลื่อมล้ําเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตตาม
ศาสตรพระราชา

ยุทธศาสตร*ที่ ๔ :
การจัดการ อนุรักษ
ฟfgนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล&อมอย<าง
ยั่งยืน

เป\าประสงค*ที่ ๔
การสืบทอดศาสนา
คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ
ประเพณี วัฒนธรรม
ภูมิปHญญาท&องถิ่น

ตัวชี้วัดที่ ๔.1:
จํานวนกิจกรรมการ
สืบทอดทางศาสนา
ศิลปะ ประเพณี
วัฒนธรรมท&องถิ่น
กลุ<มชาติพันธุ
เป\าประสงค*ที่ ๕
ตัวชี้วัดที่ ๕.1 :
โครงการอันเนื่องมาจาก จํานวนที่เพิ่มขึ้น
พระราชดําริ โครงการตาม ของชุมชน/หมู<บ&าน
พระราชดําริ โครงการ
สถานศึกษา ที่ได&รับ
หลวง และโครงการพัฒนา การขยายผลการ
พื้นที่สูงแบบโครงการ
เรียนรู&ตามแนว
หลวง ขยายผลสู<ชุมชน/ พระราชดําริและ
หมู<บ&าน และสถานศึกษา โครงการหลวง
ในพื้นที่อย<างทั่วถึง
เป\าประสงค* ที่ ๖
ตัวชี้วัดที่ ๖.1 :
ส<งเสริมการใช&พลังงาน
การใช&พลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ
ทดแทนเพิ่มขึ้น
พลังงาน
เป\าประสงค* ที่ 1
ตัวชี้วัด ๑.1 :
เพิ่มความสมบูรณของ
พื้นที่ปTาถูกบุกรุก
ทรัพยากรธรรมชาติและ ลดลงและพื้นที่ปTาที่
สิ่งแวดล&อม และความ
ถูกฟfgนฟูเพิ่มมากขึ้น
หลากหลายทางชีวภาพ
ตัวชี้วัด 1.2 :
จํานวนวันที่มี
ปริมาณฝุTนละออง
ขนาดเล็กเฉลี่ย
รายวันเกิน 120
ไมโครกรัม/ลูกบาศก
เมตรลดลง
ตัวชี้วัด 1.3 :
จํานวนจุดความ
ร&อน (Hotspot)
ลดลง
ตัวชี้วัด 1.4 :
ร&อยละของปริมาณ
ขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย
ลดลง

๒๕

กลยุทธที่ 3.13 : ส<งเสริมให&มีกิจกรรมการ
อนุรักษ ฟfgนฟู และเผยแพร< ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปHญญาท&องถิ่น
ของกลุ<มชาติพันธุ
กลยุทธที่ 3.14 : ขยายผลการเรียนรู&
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
โครงการตามพระราชดําริ โครงการหลวง
และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ
หลวงสู<พื้นที่เปPาหมาย

กลยุทธที่ 3.15 : พัฒนาและส<งเสริมการใช&
พลังงานทดแทนและการใช&พลังงานอย<าง
มีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 4.1 ส<งเสริมการมีส<วนร<วมใน
การอนุรักษ สร&างปTาสร&างรายได& พัฒนา
ฟfgนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม
อย<างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 4.๒ ปPองกันและแก&ไขไฟปTา
หมอกควันปTาโดยการมีส<วนร<วมของทุกภาค
ส<วน
กลยุทธที่ 4.๓ ส<งเสริมบริหารจัดการการ
คัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนและขยะอันตราย
ต&นทาง
กลยุทธที่ 4.๔ ส<งเสริมการจัดการ
ทรัพยากรลุ<มน้ําแบบบูรณาการ
กลยุทธที่ 4.5 ส<งเสริมเกษตรกรปลูกพืชเชิง
วนเกษตรและให&คนอยู<ร<วมกับปTาได&
กลยุทธที่ 4.6 ปรับปรุงระบบส<งน้ํา
กระจายน้ํา และก<อสร&างแหล<งเก็บกักน้ําให&
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และมีประสิทธิภาพ
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ตัวชี้วัด 1.5 :
ปริมาณขยะมูลฝอย
และของเสีย
อันตรายที่ได&รับการ
จัดการอย<างถูกต&อง
ตามหลักวิชาการ
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 1.6 :
ระดับความสําเร็จ
ของการอนุรักษ
ฟfgนฟูทรัพยากรลุ<ม
น้ํา
ตัวชี้วัด 1.7 :
พื้นที่ที่ได&รับ
ประโยชนจาก
ระบบชลประทาน
และประสิทธิภาพ
การเก็บกักน้ํา
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : 3
จํานวนการเกิดจุด
พิกัดความร&อน
(Hotspot) ใน
จังหวัด
ตัวชี้วัด : 4
ระดับความสําเร็จ
ในการบริหาร
จัดการขยะ
ตัวชี้วัด : 5
ระดับความสําเร็จ
ของการอนุรักษ
ฟfgนฟูทรัพยากรลุ<ม
น้ํา
ยุทธศาสตร*ที่ ๕ :
เป\าประสงค*ที่ ๑
ตัวชี้วัดที่ ๑ :
กลยุทธที่ 5.๑ : ส<งเสริมการปกปPองสถาบัน
การพัฒนาเพื่อ
ปกปPองและเชิดชูสถาบัน จํานวนกิจกรรมการ และการปรองดองสมานฉันท
เสริมสร&างความมั่นคง พระมหากษัตริย และสร&าง จัดงานเชิดชูสถาบัน
ภายในและความมั่นคง ความปรองดองสมานฉันท พระมหากษัตริย
ตามแนวชายแดน
ให&เกิดขึ้นในสังคม
และสร&างความ
ปรองดอง
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สมานฉันท
เป\าประสงค*ที่ ๒
ตัวชี้วัดที่ 1 :
หมู<บ&าน/ชุมชน/สถาน
ร&อยละของจํานวน
ประกอบการ/โรงเรียน
หมู<บ&าน/ชุมชน
ปลอดภัยยาเสพติด
เข&มแข็งปลอดยา
เสพติด
ตัวชี้วัดที่ 2 :
ร&อยละเพิ่มขึ้น
สถานประกอบการ
สีขาวและโรงเรียน
ปลอดยาเสพติด
เป\าประสงค*ที่ ๓
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ :
สร&างความมั่นคง ความ
ร&อยละที่ลดลงของ
สงบเรียบร&อย และความ การเกิดคดี
ปลอดภัยในชีวิตและ
ประทุษร&ายต<อชีวิต
ทรัพยสิน
และทรัพยสินเทียบ
กับค<าเฉลี่ย
ย&อนหลัง ๓ ป
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ :
จํานวนผู&หลบหนี
เข&าเมือง และ
แรงงานต<างด&าวผิด
กฎหมายลดลง
ยุทธศาสตร*ที่ ๕ :
เป\าประสงค*ที่ ๔
ตัวชี้วัดที่ 1 :
การพัฒนาเพื่อ
ผลกระทบจากสาธารณภัย ร&อยละของชุมชนที่
เสริมสร&างความมั่นคง ลดลง
ได&รับการส<งเสริมให&
ภายในและความมั่นคง
เป0นเครือข<ายเตือน
ตามแนวชายแดน
ภัย
(ต<อ)
เป\าประสงค*ที่ ๕
ตัวชี้วัดที่ ๕ :
หมู<บ&านพัฒนาเพื่อความ จํานวนหมู<บ&านที่
มั่นคงอันเนื่องมาจาก
ได&รับการส<งเสริม
พระราชดําริและหมู<บ&าน และพัฒนาเพื่อ
ยามชายแดนสามารถ
ความมั่นคง
พึ่งพาตนเองได&

๒๗

กลยุทธที่ 5.๒ : สนับสนุนปPองกัน
ปราบปรามและแก&ไขปHญหายาเสพติด

กลยุทธที่ 5.๓ : เสริมสร&างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน

กลยุทธที่ 5.๔ : เสริมสร&างศักยภาพชุมชน
เครือข<ายเตือนภัย

กลยุทธที่ 5.๕ ส<งเสริมและพัฒนาหมู<บ&าน
พัฒนาเพื่อความมั่นคงอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริและหมู<บ&านยามชายแดน
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เป\าประสงค*ที่ 6
แก&ไขปHญหาบุคคลไร&
สัญชาติ

ตัวชี้วัด 1 :
ร&อยละของผู&มี
คุณสมบัติตาม
กฎหมายได&รับการ
พิจารณาอนุมัติให&
สัญชาติไทย
เพิ่มขึ้น 10 %

๒๘

กลยุทธที่ 5.6 เร<งรัดการกําหนดสถานะ
บุคคลตามกฎหมาย

ตัวชี้วัดและคาเป\าหมายตามเป\าประสงค*รวม
ตัวชี้วัด/เป\าหมายรวม ๔
คาฐาน
ป4
ป4 พ.ศ. ๒๕๕๗
๑. สร&างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน&น
การเติบโตของเศรษฐกิจ
๔.๐๗
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข<งขัน ด&าน เปPาหมาย ๔ ป
การท<องเที่ยวเชิงนิเวศ วิถีชีวิตวัฒนธรรม
มูลค<าการค&าชายแดน
927,980,724.44
สุขภาพ เกษตรปลอดภัย และการค&าชายแดน
เพิ่มขึ้น
รายได&การท<องเที่ยว
3,459.42
เพิ่มขึ้น
๒.เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ค< า เ ฉ ลี่ ย O-Net ม . ๓
๔๑.๔๖%
โดยเน&นการแก&ไขปHญหาความยากจน
สูงขึ้นร&อยละ ๑ ต<อป
การพัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐ ร&อยละที่ลดลงของจํานวน
๕๐%
และพลังงานทดแทน
ครัวเรือนยากจนที่ต่ํากว<า
เกณฑ จปฐ.
อัตราการตายของทารก
๑๐/๑๐๐๐
ต<อการเกิดมีชีพ ๑,๐๐๐
ประชากร
คน
เป\าประสงค*รวม

๓. เพื่ออนุรักษ ฟfgนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม
และประเพณีวัฒนธรรมอย<างยั่งยืน

พื้ น ที่ ปT า ไม& ข องจั ง หวั ด ไม<
น&อยกว<าร&อยละ ๘๗ ของ
พื้นที่

๘๗.12

2561
๑.๙๐

คาเป\าหมายรายป4
256๒ 256๓
๒.๐๕
๓.๕

256๔
๔.๐๐

๕%

๕%

๕%

๕%

๕%

๕%

๕%

๕%

1%

1%

1%

1%

๖๐%

๗๐%

๘๐%

๙๐%

๙/
๑,๐๐๐
คน

๘/
๑,๐๐๐
คน

๗/
๑,๐๐๐
คน

๖/
๑,๐๐๐
คน

๘๗

๘๗

๘๗

๘๗
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1.4 ยุทธศาสตร*การพัฒนาขององค*กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดแมฮองสอน
แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนา
วิสัยทัศน*
“แม<ฮ<องสอนก&าวหน&า การศึกษาสร&างคน
เศรษฐกิจชุมชนเข&มแข็ง เมืองแห<งวัฒนธรรม”
พันธกิจในการพัฒนาทองถิ่น
1. ส<งเสริมและพัฒนาศักยภาพขององคกรปกครองส<วนท&องถิ่นในการพัฒนาชุมชนให&สามารถพึ่งตนเองได&
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร&างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ให&ได&มาตรฐานและครอบคลุม ทั่วถึง ในทุกชุมชน
3. พัฒนาด&านเศรษฐกิจการค&า การลงทุน แบบพอเพียง ให&ชุมชนเข&มแข็งสามารถพึ่งตนเองได&
4. ส<งเสริมและพัฒนาการท<องเที่ยวเชิงอนุรักษ
5. ส<งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด&านการศึกษา สาธารณสุข และอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
6. ส<งเสริมและพัฒนาการมีส<วนร<วมของประชาชน องคกรชุมชน หน<วยงานต<าง ๆ ในทุกระดับเพื่อ การพัฒนา
ท&องถิ่นอย<างยั่งยืน
7. ศึกษาและพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อมให&คลอบคลุมทั่วถึงทุกท&องถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนา ประกอบด&วย 7 ยุทธศาสตร ดังนี้
1. ด&านโครงสร&างพื้นฐาน
๒. ด&านเศรษฐกิจชุมชนและการส<งเสริมรายได&
๓. ด&านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปHญญาท&องถิ่น
๔. ด&านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม
๕. ด&านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
๖. ด&านการท<องเที่ยว
๗. ด&านการเมืองและการบริหาร

2.ยุทธศาสตร*ขององค*กรปกครองสวนทองถิ่น
วิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลเมืองแม<ฮ<องสอน
“ก&าวสู< ชีวิตสังคมเมืองที่มีคุณภาพ”
ยุทธศาสตร*เทศบาลเมืองแมฮองสอน ตามกรอบนโยบายการบริหารงานของนายกเทศมนตรีเมืองแมฮองสอน
๑. ยุทธศาสตร* ดานศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
เสริมสร&างให&เมืองแม<ฮ<องสอน เป0นเมืองแห<งการดํารงไว&ซึ่งศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปHญญาท&องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
๑. ส<งเสริมการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนา
๒. สนับสนุนและอนุรักษ ฟfgนฟู ศาสนสถาน โบราณสถาน โบราณวัตถุ
๓. ส<งเสริมกิจกรรมการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี เอกลักษณและภูมิปHญญาท&องถิ่น
๔. พัฒนาเผยแพร< ศูนยเรียนรู&ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภาษาท&องถิ่น
๕. เสริมสร&างกิจกรรมการมีส<วนร<วมของเยาวชน ประชาชน ในการอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม
ภาษาท&องถิ่น
เทศบาลเมืองแมฮองสอน
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๒. ยุทธศาสตร* ดานสุขภาพและสวัสดิการพื้นฐาน
เสริมสร&างให&เมืองแม<ฮ<องสอนเข็มแข็ง ด&วยผู&คนสุขภาพแข็งแรง
แนวทางการพัฒนา
๑. สนับสนุนให&เกิดคลินิกสุขภาพในชุมชน
๒. สนับสนุนให&เกิดหน<วยบริการสุขภาพฉุกเฉิน
๓. สนับสนุนให&ประชาชนได&รับสวัสดิการขั้นพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๔. สนับสนุนงานด&านสุขภาพของเครือข<ายต<าง ๆ
๕. สร&างเครือข<ายความร<วมมือทุกภาคส<วนเพื่อแก&ไขปHญหา ปPองกันสิ่งเสพติดอาชญากรรม
๖. ผลักดันให&เกิดศูนยกีฬา ลานกีฬาในชุมชน
๗. ส<งเสริมกิจกรรมการดูแลสุขภาพในทุกกลุ<มอายุ
๓. ยุทธศาสตร* ดานการมีสวนรวม และ การบริหารจัดการที่ดี
เสริมสร&างการมีส<วนร<วมของชุมชน ควบคู<กับการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา
๑. สนับสนุนให&ประชาชนมีส<วนร<วมในการพัฒนาเมือง
๒. สนับสนุนให&ประชาชนมีส<วนร<วมในการทําแผนงบประมาณ
๓. จัดให&มีหน<วยงานรับเรื่องร&องทุกขหรือข&อเสนอแนะจากประชาชนเพื่อนําไปพัฒนาต<อไป
๔. จัดให&มีหน<วยงานให&บริการด&านกฎหมาย เพื่อให&คําแนะนําและช<วยเหลือประชาชนที่ไม<ได&รับความเป0น
ธรรม
๕. พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ การวางแผนงาน ของบุคลากรเทศบาลให&มีประสิทธิภาพ มีทักษะ
การทํางาน วิธีคิด เกิดความเหมาะสม สอดคล&องกับกระบวนการทํางานตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ&านเมืองที่ดี
๔. ยุทธศาสตร* ดานการศึกษา
เสริมสร&างให&ทุกคน ได&รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีอย<างต<อเนื่อง
แนวทางการพัฒนา
๑. สนับสนุนส<งเสริม และยกระดับมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
๒. ผลักดันโรงเรียนเทศบาลให&เป0นโรงเรียนสองภาษา ( ไทย – อังกฤษ )
๓. สนับสนุนให&มีเทคโนโลยีเพื่อเป0นสื่อการเรียนการสอน และแหล<งเรียนรู&ที่ทันสมัย
๔. ประสานความร<วมมือกับหน<วยงานที่เกี่ยวข&องเพื่อพัฒนาแหล<งการศึกษา แหล<งการเรียนรู&ให&แก<เยาวชน
๕. พัฒนาบุคลากรทางด&านการศึกษาในชุมชน
๕. ยุทธศาสตร* ดานสิ่งแวดลอม
เสริมสร&างให&เมืองแม<ฮ<องสอน เป0นเมืองแห<งความสุข สะอาด สวยงาม ปลอดภัย และปราศจากมลพิษ
แนวทางการพัฒนา
๑. ส<งเสริมการดูแลสวนสาธารณะ พื้นที่สาธารณะให&ร<มรื่นสะอาด
๒. เสริมสร&างภูมิทัศน เมืองให&สะอาด สวยงาม จัดวางระบบผังเมืองการใช&ที่ดินเพื่อให&การพัฒนาเมืองเป0นไป
อย<างมีทิศทางที่เหมาะสม
๓. เพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะ พื้นฟู ขุดลอกคู คลอง
๔. พัฒนาระบบการกําจัดขยะมูลฝอยให&มีประสิทธิภาพ และลดมลพิษ
๕. พัฒนาตลาดสด ร&านอาหาร แผงลอยให&สะอาด มีมาตรฐานปลอดภัย
เทศบาลเมืองแมฮองสอน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕65)

๓๑

๖. ส<งเสริมการดูแลแหล<งน้ําให&สะอาด
๗. จัดระเบียบปPายโฆษณา
๘. พัฒนาระบบโรงฆ<าสัตวให&ได&มาตรฐาน
๖. ยุทธศาสตร* ดานเศรษฐกิจ
เสริมสร&างให&เมืองแม<ฮ<องสอน เป0นเมืองแห<งการพึ่งตนเอง และดํารงอยู< อย<างมั่นคงยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง
แนวทางการพัฒนา
๑. ส<งเสริมการสร&างงาน สร&างอาชีพ จากภูมิปHญญาท&องถิ่น
๒. พัฒนาผลิตภัณฑท&องถิ่น และจัดหาแหล<งตลาดให&ทุกกลุ<มอาชีพ
๓. สนับสนุนภาคเอกชนทุกระดับให&มีความพร&อมในการแข<งขันอย<างเสรีในเวทีการค&าทุกระดับ
๔. พัฒนาฝมือแรงงานด&านต<าง ๆ ให&เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจของชุมชน
๕. ลดรายจ<ายเพิ่มรายได& ขยายโอกาสให&ชุมชน
๖. ส<งเสริมการท<องเที่ยวเชิงอนุรักษ
๗. ยุทธศาสตร* ดานสาธารณูปโภคพื้นฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย*สิน
เสริมสร&างให&เมืองแม<ฮ<องสอน เป0นเมืองแห<งความสุข ปลอดภัย
แนวทางการพัฒนา
๑. ปรับปรุงจัดระบบการระบายน้ํา ระบบบําบัดน้ําเสีย
๒. ปรับปรุงไฟฟPาสาธารณะ บริเวณจุดเสี่ยงภัยต<าง ๆ อย<างทั่วถึง
๓. ปรับปรุงระบบประปา แหล<งน้ําสํารองให&เพียงพอพร&อมใช& ครอบคลุมทุกชุมชน
๔. สนับสนุนให&มีอุปกรณดับเพลิง และเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการปPองกัน และบรรเทาสาธารณภัยทุก
ชุมชน
๕. จัดระเบียบสายไฟฟPา สายโทรศัพท สายเคเบิล ให&มีความปลอดภัยและมีภูมิทัศนที่สวยงาม
๖. ปรับปรุงดูแลผิวจราจร ถนน ทางเดินเท&า สายหลัก สายรอง ซอยต<าง ๆ ให&สัญจรได&อย<างสะดวก
ปลอดภัย
๗. พัฒนาไฟสัญญาณจราจรให&ครอบคลุมทุกจุดเสี่ยง
๘. จัดระบบความปลอดภัยให&ชุมชนตั้งเครือข<ายดูแลความปลอดภัย
พันธกิจ
๑. เสริมสร&างให&เมืองแม<ฮ<องสอน เป0นเมืองแห<งการดํารงไว&ซึ่งศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และ
ภูมิปHญญาท&องถิ่น
๒. เสริมสร&างให&เมืองแม<ฮ<องสอนเข็มแข็ง ด&วยผู&คนสุขภาพแข็งแรง
๓. เสริมสร&างการมีส<วนร<วมของชุมชน ควบคู<กับหารบริหารจัดการที่ดี
๔. เสริมสร&างให&ทุกคน ได&รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีอย<างต<อเนื่อง
๕. เสริมสร&างให&เมืองแม<ฮ<องสอน เป0นเมืองแห<งความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย และปราศจากมลพิษ
๖. เสริมสร&างให&เมืองแม<ฮ<องสอน เป0นเมืองแห<งการพึ่งตนเอง และดํารงอยู< อย<างมั่นคงยั่งยืน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
๗. เสริมสร&างให&เมืองแม<ฮ<องสอน เป0นเมืองแห<งความสุข ปลอดภัย
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เป\าหมาย
เพื่อพัฒนาคนในชุมชนให&มีความสุข มีความสมบูรณทั้งทางร<างกาย จิตใจ มีความมั่นคงในการ
ดํารงชีวิต มีสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล&อมที่ดี มีชุมชนที่เข&มแข็ง สันติและเอื้ออาทรต<อกัน รักษาไว&ซึ่งศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรม โดยให&ความสําคัญกับการพัฒนาทุกด&านอย<างสมดุล
ประเด็นยุทธศาสตร*
๑. เสริมสร&างให&เมืองแม<ฮ<องสอน เป0นเมืองแห<งการดํารงไว&ซึ่งศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปHญญาท&องถิ่น
๒. เสริมสร&างให&เมืองแม<ฮ<องสอนเข็มแข็ง ด&วยผู&คนสุขภาพแข็งแรง
๓. เสริมสร&างการมีส<วนร<วมของชุมชน ควบคู<กับการบริหารจัดการที่ดี
๔. เสริมสร&างให&ทุกคน ได&รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีอย<างต<อเนื่อง
๕. เสริมสร&างให&เมืองแม<ฮ<องสอน เป0นเมืองแห<งความสุข สะอาด สวยงาม ปลอดภัยและปราศจากมลพิษ
๖. เสริมสร&างให&เมืองแม<ฮ<องสอน เป0นเมืองแห<งการพึ่งตนเอง และดํารงอยู< อย<างมั่นคงยั่งยืนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
๗. เสริมสร&างให&เมืองแม<ฮ<องสอน เป0นเมืองแห<งความสุข ปลอดภัย

3. การวิเคราะห*เพื่อพัฒนาทองถิ่น
3.1 การวิเคราะห*กรอบการจัดทํายุทธศาสตร*ขององค*กรปกครองสวนทองถิ่น
การวิเคราะหจุดแข็ง จุดอ<อน โอกาส และอุปสรรค
การวิเคราะห*จุดแข็ง
- เป0นองคกรปกครองส<วนท&องถิ่นขนาดกลาง มีความพร&อมด&านการบริการ มีโครงสร&างพื้นฐานที่ดีและเครื่องมือ
อุปกรณสํานักงานที่ใช&การได&ทันต<อความต&องการของพนักงานและประชาชน
- ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปHญญาท&องถิ่นที่มีเอกลักษณเป0นตนเอง
- ชุมชนมีความภาคภูมิใจในความมีเอกลักษณของชุมชน
- ประชาชน ชุมชน และองคกรเอกชนให&การสนับสนุน ส<งเสริม ตรวจสอบติดตามผลการดําเนินงานของเทศบาล
- ภูมิประเทศ มีความเป0นธรรมชาติที่สวยงาม มีแหล<งท<องเที่ยวทางวัฒนธรรมหลายแห<ง
การวิเคราะห*จุดออน
- สภาพพื้นที่เป0นภูเขาสูง มีความลําบากในการติดต<อระหว<างอําเภอ จังหวัด
- พื้นที่ส<วนใหญ<รอบเมืองเป0นเขตปTาอนุรักษ ทําให&ไม<สามารถขยายการใช&ประโยชนที่ดิน
- กระบวนการขั้นตอนในการอนุญาตให&ใช&พื้นที่ต<าง ๆ ล<าช&า ไม<สอดคล&องกับสภาพความจําเป0นในการพัฒนา
- พื้นที่ในการทําเกษตรมีน&อยและจํากัด โดยเฉพาะบริเวณที่ราบลุ<มริมแม<น้ํา
- ชุมชนบางส<วนยังขาดที่ทํากิน ขาดกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เข&าข<ายการบุกรุกพื้นที่ปTาอนุรักษ/ปTาสงวนแห<งชาติ
- ผลิตภัณฑและสินค&าชุมชนยังขาดคุณภาพ ไม<ได&มาตรฐาน ต&นทุนในการผลิตสูง อยู<ห<างไกลจากตลาดหลัก
และราคาต่ํา
- ฤดูกาลท<องเที่ยวมีเวลาสั้น (๓ – ๔ เดือน) ขาดความต<อเนื่องและการปรับปรุงแหล<งท<องเที่ยวให&ได&คุณภาพ
- ผู&ประกอบการยังขาดแรงจูงใจในการลงทุนและขาดการนําเทคโนโลยีสมัยใหม<เข&ามาปรับใช&ในการจัดการ
ผลผลิตและกระบวนการผลิต
- พื้นที่ตลอดแนวชายแดนมีการอพยพของชนเผ<าและแรงงานต<างชาติเข&าเมืองอยู<เรื่อย ๆ
- การบริหารจัดการในภาคราชการ ขาดความสะดวกและคล<องตัว ทั้งเทศบาลเองและภาคส<วนราชการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข&อง เนื่องจากมีการโยกย&ายข&าราชการบ<อยครั้ง ยังขาดบุคลากรที่เป0นคนในท&องถิ่น และยังขาดการพัฒนา ทักษะ
ความรู&
เทศบาลเมืองแมฮองสอน
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- มีไฟปTาในช<วงฤดูแล&งยาวนานกว<า ๒-๓ เดือน (ก.พ. – เม.ย) ทําให&มีหมอกควันปกคลุม มีผลกระทบต<อระบบ
นิเวศน การเดินอากาศและภาวะสุขภาพ
การวิเคราะห*โอกาส
- รัฐธรรมนูญแห<งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ ให&การสนับสนุนการดําเนินงานของท&องถิ่นในทุกด&าน
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให&แก<องคกรปกครองส<วนท&องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
กําหนดให& อปท. มีอํานาจหน&าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในท&องถิ่น
- รัฐบาลสนับสนุนให&แต<ละท&องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ ฟfgนฟู เผยแพร< และถ<ายทอดวัฒนธรรม
- แนวโน&มการท<องเที่ยวของโลกเน&นการท<องเที่ยวเชิงอนุรักษ และเชิงสุขภาพ
- รัฐบาลมีนโยบายให&ความสําคัญในการปPองกันและแก&ไขปHญหาสิ่งแวดล&อมมากขึ้น
การวิเคราะห*อุปสรรคหรือขอจํากัด
- สถานการณทางการเมืองในระดับประเทศ ส<งผลต<อการพัฒนาท&องถิ่น
- สถานการณทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ และภูมิภาค ส<งผลต<อการพัฒนาท&องถิ่น
- ลักษณะภูมิประเทศมีความยากลําบากในการเดินทาง
- ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต<างชาติ ทําให&เยาวชนรุ<นใหม<ในท&องถิ่นลืมรากฐานทางวัฒนธรรมเดิมที่มี
อยู< และหันไปนิยมวัฒนธรรมอื่นมากขึ้น
- มีกลุ<มบุคคลแสวงหาผลประโยชนจากการใช&ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อหวังผลตอบแทนในระยะสั้น
- โครงสร&างของประชากรในภาพรวมไม<เอื้อต<อการพัฒนา มีประชากรต<างด&าวเป0นประชากรแฝงมาก
- พื้นที่ส<วนใหญ<เป0นปTาเขาทําให&ไม<สามารถใช&ประโยชนด&านกสิกรรมและการปศุสัตวได&อย<างมีประสิทธิภาพเต็มที่
3.2 การประเมินสถานการณ* สภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ
การเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมท&องถิ่น ส<งผลต<อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและ
รูปแบบการบริโภค การบริโภคสื่อหลายช<องทางในช<วงเวลาเดียวกัน ส<งผลให&คนเข&าถึงข&อมูลได&อย<างไร&ขีดจํากัด เกิดการ
สร& า งวั ฒ นธรรมร< ว มสมั ย และมี โ อกาสสํ า หรั บ การสร& า งสรรคสิ น ค& า และบริ การเพื่ อ สร& า งมู ล ค< า เพิ่ ม ให& กั บ ประเทศ
ขณะเดียวกันอาจก<อให&เกิดวิกฤตทางวัฒนธรรมเนื่องจากการขาดการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงาม จนทําให&
คนไทยละเลยอัตลักษณ มีพฤติกรรมที่เน&นบริโภคนิยมและค<านิยมที่ฟุPงเฟPอ ใช&ชีวิตแบบเร<งรีบ ไม<เคารพสิทธิของคนอื่น
ขาดความเอื้อเฟfgอเกื้อกูล ซึ่งนําไปสู<การสูญเสียคุณค<าทางวัฒนธรรมดั้งเดิมและพฤติกรรมที่ไม<พึงประสงคในสังคมไทย
อาชญากรรมข&ามชาติ มีแนวโน&มขยายตัวและควบคุมได&ยาก มีการเชื่อมโยงในภูมิภาคและพัฒนาการสื่อสารด&วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีรูปแบบและวิธีการที่ซับซ&อนมากขึ้น ประเทศไทยจึงยังมีความเสี่ยงต<อการก<อการร&ายของกลุ<ม
ต< า งชาติ ซึ่ ง มี เ ปP า หมายในการก< อ อาชญากรรมที่ ส< ง ผลต< อ ระบบเศรษฐกิ จ สั ง คม และความมั่ น คงของประเทศ
โดยอาชญากรรมข&ามชาติที่มีผลกระทบต<อประเทศไทยอย<างมีนัยสําคัญ ได&แก<
(1) การค&ายาเสพติด ส<งผลต<อการเกิดวงจรยาเสพติด ตั้งแต<การผลิต จําหน<าย จําหน<ายและเสพ
(2) ปHญหาแรงงานต<างด&าว จากการเคลื่อนย&ายแรงงานข&ามชาติ โดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบ&านเข&ามาทํางาน
ในประเทศไทย เกิดปHญหาอาชญากรรม สุขอนามัยและสาธารณสุข รวมถึงเป0นภาระของรัฐทั้งด&านสิทธิและสถานะของ
บุคคลตามกฎหมาย การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนเกิดความขัดแย&งกับชุมชนชาวไทย นอกจากนี้ ยังอาศัยช<องว<างทาง
กฎหมายในการสร&างอิทธิพล หรือแทรกซึมอยู<ในระบบตลาด ที่ส<งผลกระทบต<อธุรกิจท&องถิ่น

เทศบาลเมืองแมฮองสอน
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(3) การค&ามนุษย เชื่อมโยงกับการลักลอบเข&าเมือง การใช&แรงงานเด็กและการค&าประเวณี
(4) การฟอกเงิน เป0นปHญหาเกี่ยวข&องกับอาชญากรรมอื่นๆ เช<น การก<อการร&าย การค&ายาเสพติด การค&ามนุษย
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ คอรรัปชั่น

เทศบาลเมืองแมฮองสอน
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร*การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร*การพัฒนาขององค*กรปกครองสวนทองถิ่น
โครงสร&างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลเมืองแม<ฮ<องสอน พ.ศ. 2561 - 2565
ยุทธศาสตร*ชาติ 20 ป4

ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาและเสริมสร&างศักยภาพคน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12

1. การเสริมสร&างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย

ยุทธศาสตร*กลุมจังหวัด

1. สร&างคุณค<าและความโดดเด<นด&านอุตสาหกรรมการท<องเที่ยวและบริการ

ยุทธศาสตร*จังหวัด

ยุทธศาสตรที่ 1 ส<งเสริมและพัฒนาการท<องเที่ยวคุณภาพ
เชิงนิเวศ วิถีวัฒนธรรม สุขภาพและเกษตรปลอดภัย

ยุทธศาสตร*การพัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัดแมฮองสอน

ยุทธศาสตรที่ 3 ด&านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ Hญญาท&องถิน่

เปPาประสงค

กลยุทธ

ยุทธศาสตร*การพัฒนาของ
เทศบาลเมืองแมฮองสอน

ยุทธศาสตร*ที่ 1 : ดานศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
เสริมสร&างให&เมืองแม<ฮ<องสอน เป0นเมืองแห<งการดํารงไว&
ซึ่งศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญ
H ญาท&องถิ่น
ส<งเสริมการปฏิบัติกิจกรรม
ทางศาสนาทุกศาสนา

สนับสนุนและอนุรักษ ฟfgนฟู
ศาสนสถาน โบราณสถาน
โบราณวัตถุ

ส<งเสริมกิจกรรมการสืบทอด
วัฒนธรรม ประเพณี เอกลักษณ
และภูมิปHญญาท&องถิ่น

พัฒนาเผยแพร< ศูนยเรียนรู&
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรม และภาษาท&องถิ่น

ส<งเสริมกิจกรรมการมีส<วนร<วมของเยาวชน
ประชาชน ในการอนุรักษขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรมท&องถิ่น

แผนงาน
ผลผลิต/โครงการ

แผนงานบริการชุมชนและสังคม - การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

- โครงการที่มีลักษณะส<งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปHญญาท&องถิ่น ฯลฯ
เทศบาลเมืองแมฮองสอน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕65)

36

แบบ ยธ.01

โครงสร&างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลเมืองแม<ฮ<องสอน พ.ศ. 2561 – 2565 (ต<อ)
ยุทธศาสตร*ชาติ 20 ป4

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร*กลุมจังหวัด

ยุทธศาสตร*จังหวัด

ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาและ
เสริมสร&างศักยภาพคน

ยุทธศาสตรที่ 4 : ด&านการสร&างโอกาส ความเสมอ
ภาค และเท<าเทียมกันทางสังคม

1. การเสริมสร&างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย

2. การสร&างความเป0นธรรมและลดความ
เลื่อมล้ําในสังคม

ไม<มียุทธศาสตรที่สอดคล&องกับยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลเมืองแม<ฮ<องสอน

ยุทธศาสตรที่ 1 ส<งเสริมและพัฒนา
การท<องเที่ยวคุณภาพเชิงนิเวศ วิถี
วัฒนธรรม สุขภาพและเกษตรปลอดภัย

ยุทธศาสตรที่ 3 การแก&ไขปHญหาความยากจน
พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐ และ
พลังงานทดแทน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่ 5 ด&านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร*การพัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัดแมฮองสอน

กลยุทธ

ยุทธศาสตร*การพัฒนาของ
เทศบาลเมืองแมฮองสอน

เปPาประสงค

ยุทธศาสตร*ที่ 2 : ดานสุขภาพและสวัสดิการพื้นฐาน
เสริมสร&างให&เมืองแม<ฮ<องสอน เข&มแข็ง ด&วยผู&คนสุขภาพแข็งแรง
ส<งเสริมให&เกิดคลินิก
สุขภาพในชุมชน

สนับสนุนให&เกิดหน<วย
บริการสุขภาพฉุกเฉิน

สนับสนุนงานด&าน
สุขภาพของเครือข<ายต<างๆ

ส<งเสริมกิจกรรมการ
ดูแลสุขภาพในทุก
กลุ<มอายุ

ผลักดันให&เกิดศูนย
กีฬา ลานกีฬาใน
ชุมชน

สร&างเครือข<ายความ
ร<วมมือทุกภาคส<วน เพื่อ
แก&ไขปHญหาปPองกันสิ่ง
เสพติดอาชญากรรม

สนับสนุนให&ประชาชนได&รับสวัสดิการขั้นพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงาน

แผนงานบริการชุมชนและสังคม – สาธารณสุข – สังคมสงเคราะห – สร&างความเข&มแข็งของชุมชน

ผลผลิต/โครงการ

- โครงการที่มีลักษณะเกี่ยวกับการส<งเสริมความรู/& สร&างเครือข<ายการดูแลสุขภาพของ
ทุกกลุ<มอายุ ฯลฯ
- โครงการที่มีลักษณะการรณรงค ส<งเสริมการเล<นกีฬา
เทศบาลเมืองแมฮองสอน
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โครงสร&างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลเมืองแม<ฮ<องสอน พ.ศ. 2561 – 2565 (ต<อ)
ยุทธศาสตร*ชาติ 20 ป4

ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาและ
เสริมสร&างศักยภาพคน

ยุทธศาสตรที่ 6 : ด&านการปรับสมดุล และพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

2. การสร&างความเป0นธรรมและ
ลดความเลื่อมล้ําในสังคม

6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การปPองกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร*กลุมจังหวัด

ไม<มียุทธศาสตรที่สอดคล&องกับยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลเมืองแม<ฮ<องสอน

ยุทธศาสตร*จังหวัด

ยุทธศาสตรที่ 3 การแก&ไขปHญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐ
และพลังงานทดแทน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่ 7 ด&านการเมืองและการบริหาร

ยุทธศาสตร*การพัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัดแมฮองสอน

ยุทธศาสตร*การพัฒนาของ
เทศบาลเมืองแมฮองสอน

เปPาประสงค

ยุทธศาสตร*ที่ 3 : ดานการมีสวนรวม และการบริหารจัดการที่ดี
เสริมสร&างการมีส<วนร<วมของชุมชน ควบคู<กับการบริหารจัดการที่ดี

กลยุทธ

ส<งเสริมให&ประชาชนมี
ส<วนร<วมในการพัฒนา
เมือง

แผนงาน

ผลผลิต/โครงการ

จัดให&มีหน<วยงานให&บริการด&าน
กฎหมาย เพือ่ ให&คําแนะนําและ
ช<วยเหลือประชาชนที่ไม<ได&รับ
ความเป0นธรรม

สนับสนุนให&ประชาชนมี
ส<วนร<วมในการจัดทําแผน
งบประมาณ

จัดให&มีหน<วยงานรับเรื่องร&อง
ทุกขหรือข&อเสนอแนะจาก
ประชาชน เพื่อนําพัฒนาต<อไป

พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ การวางแผน
งานของบุคลากรเทศบาลให&มีประสิทธิภาพ มีทักษะการ
ทํางาน วิธีคิด เกิดความเหมาะสม สอดคล&องกับ
กระบวนการทํางานตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ&านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารทั่วไป – บริหารทัว่ ไป
แผนงานบริการชุมชนและสังคม – สร&างความเข&มแข็งของชุมชน

- โครงการที่มีลักษณะส<งเสริม/สนับสนุนการเรียนรู&/พัฒนาศักยภาพ/ฝ„กอบรมแก<
พนักงาน ประชาชน แกนนํากลุ<มต<างๆ
- โครงการที่มีลักษณะการให&บริการแก<ประชาชน
เทศบาลเมืองแมฮองสอน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕65)
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แบบ ยธ.01

โครงสร&างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลเมืองแม<ฮ<องสอน พ.ศ. 2561 – 2565 (ต<อ)
ยุทธศาสตร*ชาติ 20 ป4

ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาและ
เสริมสร&างศักยภาพคน

ยุทธศาสตรที่ 4 : ด&านการสร&างโอกาส
ความเสมอภาค และเท<าเทียมกันทางสังคม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12

1. การเสริมสร&างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย

8. การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร*กลุมจังหวัด

ไม<มียุทธศาสตรที่สอดคล&องกับยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลเมืองแม<ฮ<องสอน

ยุทธศาสตร*จังหวัด

ไม<มียุทธศาสตรที่สอดคล&องกับยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลเมืองแม<ฮ<องสอน

ยุทธศาสตร*การพัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัดแมฮองสอน

ยุทธศาสตรที่ 3 ด&านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ Hญญาท&องถิน่

ยุทธศาสตร*ที่ 4 : ดานการศึกษา

กลยุทธ

เปPาประสงค

ยุทธศาสตร*การพัฒนาของ
เทศบาลเมืองแมฮองสอน

เสริมสร&างให&ทุกคน ได&รบั โอกาสทางการศึกษาที่ดีอย<างต<อเนื่อง
สนับสนุนส<งเสริมและ
ยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
พัฒนาบุคลากรทางด&าน
การศึกษาในชุมชน

แผนงาน
ผลผลิต/โครงการ

ผลักดันโรงเรียนเทศบาล
ให&เป0นโรงเรียนสองภาษา
(ไทย-อังกฤษ)

สนับสนุนให&มีเทคโนโลยี
เพื่อเป0นสื่อการเรียนการ
สอน และแหล<งเรียนรู&ที่
ทันสมัย

ประสานความร<วมมือกับหน<วยงานที่เกีย่ วข&อง เพือ่ พัฒนา
แหล<งการศึกษา แหล<งการเรียนรู&ให&แก<เยาวชน

แผนงานบริการชุมชนและสังคม – การศึกษา

- โครงการที่เกี่ยวข&องกับการศึกษา/ กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน
ของโรงเรียน
- โครงการที่มีลักษณะส<งเสริมการเรียนรู& การพัฒนาสําหรับเด็กและเยาวชน

เทศบาลเมืองแมฮองสอน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕65)
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แบบ ยธ.01

โครงสร&างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลเมืองแม<ฮ<องสอน พ.ศ. 2561 – 2565 (ต<อ)
ยุทธศาสตรที่ 5 : ด&านการสร&างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป0นมิตรกับสิ่งแวดล&อม

ยุทธศาสตร*ชาติ 20 ป4

4. การเติบโตที่เป0นมิตรกับสิ่งแวดล&อม เพื่อการพัฒนาอย<างยั่งยืน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร*กลุมจังหวัด

4. อนุรักษ ฟfgนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อมอย<างบูรณาการและมี

ยุทธศาสตร*จังหวัด

4. การจัดการ อนุรักษ ฟfgนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อมอย<างยั่งยืน

ส<วนร<วม ตอบสนองต<อการพัฒนาและใช&ประโยชนอย<างยั่งยืนและเป0นธรรม

ยุทธศาสตรที่ 4 ด&านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม

ยุทธศาสตร*การพัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัดแมฮองสอน

ยุทธศาสตร*ที่ 5 : ดานสิ่งแวดลอม

กลยุทธ

เปPาประสงค

ยุทธศาสตร*การพัฒนาของ
เทศบาลเมืองแมฮองสอน

เสริมสร&างให&เมืองแม<ฮ<องสอน เป0นเมืองแห<งความสุข สะอาด สวยงาม
ปลอดภัย และปราศจากมลพิษ
ส<งเสริมการดูแล
สวนสาธารณะ พื้นที่
สาธารณะให&ร<มรื่น
สะอาด

เสริมสร&างภูมิทัศนเมืองให&สะอาด
สวยงาม จัดวางระบบผังเมือง การ
ใช&ที่ดิน เพื่อให&การพัฒนาเมือง
เป0นไปอย<างมีทิศทางที่เหมาะสม

พัฒนาระบบการ
กําจัดขยะมูลฝอยให&มี
ประสิทธิภาพ และลด
มลพิษ

พัฒนาตลาดสด
ร&านอาหาร แผงลอย
ให&สะอาด มีมาตรฐาน
ปลอดภัย

เพิ่มพื้นที่
สวนสาธารณะ
ฟfgนฟู ขุดลอก
คู คลอง

พัฒนาระบบโรงฆ<าสัตวให&
ได&มาตรฐาน
จัดระเบียบปPายโฆษณา

ส<งเสริมการดูแลแหล<งน้ําให&สะอาด

แผนงาน

ผลผลิต/โครงการ

แผนงานบริการชุมชนและสังคม – เคหะและชุมชน
แผนงานบริการชุมชนและสังคม – สาธารณสุข
การเศรษฐกิจ – การพาณิชย – ตลาดสด
การเศรษฐกิจ – การเกษตร – งานอนุรกั ษแหล<งน้ําและปTาไม&
- โครงการที่มีลักษณะเกีย่ วข&องกับการส<งเสริมการอนุรักษพื้นที่ แหล<งน้ําธรรมชาติ
- โครงการ/กิจกรรมที่มีลักษณะเกีย่ วข&องกับการดูแล จัดระเบียบตลาดสด รวมถึงการ
จัดการควบคุมมลพิษ
เทศบาลเมืองแมฮองสอน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕65)
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แบบ ยธ.01

โครงสร&างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลเมืองแม<ฮ<องสอน พ.ศ. 2561 – 2565 (ต<อ)
ยุทธศาสตร*ชาติ 20 ป4

ยุทธศาสตรที่ 1 : ด&านความมั่นคง

ยุทธศาสตรที่ 2 : ด&านการสร&าง
ความสามารถในการแข<งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12

3. การสร&างความเข&มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข<งขันได&อย<างยั่งยืน

5. การเสริมสร&างความมั่นคงแห<งชาติเพื่อ
การพัฒนาประเทศสู<ความมั่นคงและยั่งยืน

ยุทธศาสตร*กลุมจังหวัด

1. สร&างคุณค<าและความ
โดดเด<นด&านอุตสาหกรรม
การท<องเที่ยวและบริการ

ยุทธศาสตรที่ 2 ด&านเศรษฐกิจ
ชุมชนและการส<งเสริมรายได&

ยุทธศาสตร*การพัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัดแมฮองสอน

เปPาประสงค

กลยุทธ
ผลผลิต/โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 6 ด&านการท<องเที่ยว

ยุทธศาสตร*ที่ 6 : ดานเศรษฐกิจ
เสริมสร&างให&เมืองแม<ฮ<องสอน เป0นเมืองแห<งการเพิ่งตนเอง และดํารงอยู<
อย<างมั่นคงยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ส<งเสริมการสร&างงาน สร&าง
อาชีพ จากภูมิปHญญาท&องถิ่น

แผนงาน

3. พัฒนาเกษตร
มูลค<าเพิม่ สู<
ตลาดทั้งในและ
ต<างประเทศ

2. ส<งเสริมและพัฒนาการค&า การลงทุน และการค&าชายแดน

ยุทธศาสตร*จังหวัด

ยุทธศาสตร*การพัฒนาของ
เทศบาลเมืองแมฮองสอน

2. ยกระดับ เชื่อมโยง สร&าง
เครือข<าย การค&า การลงทุน และ
การค&าชายแดนเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การแข<งขันทั้งในและต<างประเทศ

พัฒนาผลิตภัณฑท&องถิ่น
และจัดหาแหล<งตลาดให&
ทุกกลุ<มอาชีพ

ลดรายจ<ายเพิ่มรายได&
ขยายโอกาสให&ชุมชน
พัฒนาฝมือแรงงานด&าน
ต<างๆ ให&เชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจของชุมชน

ส<งเสริมการท<องเที่ยว
เชิงอนุรักษ
สนับสนุนภาคเอกชนทุก
ระดับให&มีความพร&อมในการ
แข<งขันอย<างเสรีในเวที
การค&าทุกระดับ

แผนงานบริการชุมชนและสังคม – สร&างความเข&มแข็งของชุมชน
- โครงการที่มีลักษณะเกีย่ วข&องกับการฝ„กอบรมและพัฒนาในการประกอบอาชีพให&แก<
ประชาชน
- โครงการ/กิจกรรมที่มีลักษณะเกีย่ วข&องกับการกระตุ&นการท<องเที่ยวในพื้นที่
เทศบาลเมืองแมฮองสอน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕65)
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แบบ ยธ.01

โครงสร&างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลเมืองแม<ฮ<องสอน พ.ศ. 2561 – 2565 (ต<อ)
ยุทธศาสตร*ชาติ 20 ป4

ยุทธศาสตรที่ 1 : ด&านความมั่นคง

ยุทธศาสตรที่ 4 : ด&านการสร&างโอกาส
ความเสมอภาค และเท<าเทียมกันทางสังคม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12

5. การเสริมสร&างความมั่นคงแห<งชาติเพื่อ
การพัฒนาประเทศสู<ความมั่นคงและยั่งยืน

ยุทธศาสตร*กลุมจังหวัด

2. ยกระดับ เชื่อมโยง สร&างเครือข<าย การค&า การลงทุน และการค&า
ชายแดนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข<งขันทั้งในและต<างประเทศ

7. การพัฒนาโครงสร&างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส

ยุทธศาสตร*จังหวัด

5. การพัฒนาเพื่อเสริมสร&างความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน

ยุทธศาสตร*การพัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัดแมฮองสอน

ยุทธศาสตรที่ 1 ด&านโครงสร&างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร*ที่ 7 : ดานสาธารณูปโภคพื้นฐานความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย*สิน
เปPาประสงค

ยุทธศาสตร*การพัฒนาของ
เทศบาลเมืองแมฮองสอน

เสริมสร&างให&เมืองแม<ฮ<องสอน เป0นเมืองแห<งความสุข ปลอดภัย

กลยุทธ

ปรับปรุงจัดระบบ
การระบายน้ํา
ระบบบําบัดน้าํ เสีย

แผนงาน

ผลผลิต/โครงการ

สนับสนุนให&มีอุปกรณ
ดับเพลิงและเครื่องมือที่
มีประสิทธิภาพในการ
ปPองกัน และบรรเทาสา
ธารณภัยทุกชุมชน

ปรับปรุงไฟฟPาสาธารณะ
บริเวณจุดเสี่ยงภัยต<างๆ
อย<างทั่วถึง
จัดระเบียบสายไฟฟPา
สายโทรศัพท สายเคเบิล
ให&มีความปลอดภัยและมี
ภูมิทัศนที่สวยงาม

ปรับปรุงดูแลผิวจราจร ถนน
ทางเดินเท&า สายหลัก สายรอง
ซอยต<างๆ ให&สัญจรได&
ปรับปรุงระบบประปา
แหล<งน้ําสํารองให&
เพียงพอ พร&อมใช&
ครอบคลุมทุกชุมชน

แผนงานบริหารทั่วไป – งานรักษาความสงบ
แผนงานการเศรษฐกิจ – อุตสาหกรรมและการโยธา
- โครงการที่มีลักษณะเป0นการฝ„กอบรม/ให&ความรู&เกี่ยวกับการปPองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- โครงการที่มีลักษณะเป0นการก<อสร&าง/ปรับปรุงถนน และ/หรือระบบระบายน้าํ
เทศบาลเมืองแมฮองสอน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕65)
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร* Strategic Map
วิสัยทัศน*

กาวสู ชีวิต สังคม เมืองที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร*

ยุทธศาสตร*ที่ 1 ดานศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

เป\าประสงค*

เสริมสร&างให&เมืองแม<ฮ<องสอน เป0นเมืองแห<งการดํารงไว&ซึ่งศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปHญญาท&องถิ่น

คาเป\าหมาย

ร&อยละของชุมชนและองคกรภาคสังคมในท&องถิ่น สามารถอนุรักษ ฟfgนฟูและ
สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปHญญาอันเป0นเอกลักษณของ
ท&องถิ่นให&ดํารงอยู<ได&อย<างยั่งยืน

กลยุทธ*
ส<งเสริมการปฏิบัติกิจกรรม
ทางศาสนาทุกศาสนา
พัฒนาเผยแพร< ศูนยเรียนรู&
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรม และภาษาท&องถิ่น

ส<งเสริมกิจกรรมการสืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณี เอกลักษณและภูมิปHญญาท&องถิ่น
สนับสนุนและอนุรักษ ฟfgนฟู
ศาสนสถาน โบราณสถาน
โบราณวัตถุ

ส<งเสริมกิจกรรมการมีส<วนร<วมของเยาวชน ประชาชน ในการอนุรักษ
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท&องถิ่น

แผนงาน

แผนงานบริการชุมชนและสังคม – การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เทศบาลเมืองแมฮองสอน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕65)
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แผนผังยุทธศาสตร Strategic Map (ต<อ)
วิสัยทัศน*

กาวสู ชีวิต สังคม เมืองที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร*

ยุทธศาสตร*ที่ 2 ดานสุขภาพและสวัสดิการพื้นฐาน

เป\าประสงค*

เสริมสร&างให&เมืองแม<ฮ<องสอน เข&มแข็ง ด&วยผู&คนสุขภาพแข็งแรง

คาเป\าหมาย

ร&อยละของประชาชนทุกกลุ<มอายุ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ผู&สูงอายุ
ผู&พิการ ผู&ด&อยโอกาส ได&รับบริการและสวัสดิการจากองคกรปกครองส<วน
ท&องถิ่นอย<างทั่วถึง รวดเร็ว และเป0นธรรม

กลยุทธ*

ส<งเสริมให&เกิดคลินิก
สุขภาพในชุมชน

สนับสนุนให&เกิดหน<วย
บริการสุขภาพฉุกเฉิน

ส<งเสริมกิจกรรมการ
ดูแลสุขภาพในทุก
กลุ<มอายุ

ผลักดันให&เกิดศูนย
กีฬา ลานกีฬาใน
ชุมชน

สนับสนุนงานด&าน
สุขภาพของเครือข<ายต<างๆ
สร&างเครือข<ายความร<วมมือ
ทุกภาคส<วน เพื่อแก&ไขปHญหา
ปPองกันสิ่งเสพติดอาชญากรรม

สนับสนุนให&ประชาชนได&รับสวัสดิการขั้นพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงาน

แผนงานบริการชุมชนและสังคม - สาธารณสุข
- สังคมสงเคราะห
- สร&างความเข&มแข็งของชุมชน

เทศบาลเมืองแมฮองสอน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕65)
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แผนผังยุทธศาสตร Strategic Map (ต<อ)
วิสัยทัศน*

กาวสู ชีวิต สังคม เมืองที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร*

ยุทธศาสตร*ที่ 3 ดานการมีสวนรวม และการบริหารจัดการที่ดี

เป\าประสงค*

เสริมสร&างการมีส<วนร<วมของชุมชน ควบคู<กับการบริหารจัดการที่ดี

คาเป\าหมาย

กลยุทธ*

- จํานวนผู&เข&าร<วมโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง ด&านการเมือง
การปกครอง ประชาธิปไตย และความมั่นคงของชาติ
- ประชาชนมีส<วนร<วมในการกําหนดแนวทางพัฒนาเทศบาล ตามเกณฑที่กําหนด
- ร&อยละของบุคลากรได&รับการอบรม พัฒนาศักยภาพ มีความรู&เพิ่มขึ้น/ผ<านเกณฑ

ส<งเสริมให&ประชาชน
มีส<วนร<วมในการ
พัฒนาเมือง
จัดให&มีหน<วยงานให&บริการ
ด&านกฎหมาย เพื่อให&
คําแนะนําและช<วยเหลือ
ประชาชนที่ไม<ได&รับ
ความเป0นธรรม

แผนงาน

สนับสนุนให&
ประชาชนมีส<วน
ร<วมในการจัดทํา
แผนงบประมาณ

จัดให&มีหน<วยงานรับเรื่อง
ร&องทุกขหรือข&อเสนอแนะ
จากประชาชน เพื่อนํา
พัฒนาต<อไป

พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ
การวางแผนงานของบุคลากรเทศบาลให&มี
ประสิทธิภาพ มีทักษะการทํางาน วิธีคิด
เกิดความเหมาะสม สอดคล&องกับ
กระบวนการทํางานตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ&านเมืองที่ดี

แผนงานบริการทั่วไป
- บริหารทั่วไป
แผนงานบริการชุมชนและสังคม - สร&างความเข&มแข็งของชุมชน

เทศบาลเมืองแมฮองสอน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕65)
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แผนผังยุทธศาสตร Strategic Map (ต<อ)
วิสัยทัศน*

กาวสู ชีวิต สังคม เมืองที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร*

ยุทธศาสตร*ที่ 4 ดานการศึกษา

เป\าประสงค*

เสริมสร&างให&ทุกคนได&รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีอย<างต<อเนื่อง

คาเป\าหมาย

กลยุทธ*

- ร&อยละของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล ได&รับโอกาสทางการศึกษาอย<างทั่วถึง
เข&าเรียนตามเกณฑ
- จํานวนโรงเรียน/สถานศึกษาในการดูแลขององคกรปกครองส<วนท&องถิ่นได&รับ
การสนับสนุนอุปกรณการเรียน มีกิจกรรมส<งเสริมการเรียนรู&อย<างต<อเนื่อง

สนับสนุนส<งเสริมและ
ยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
สนับสนุนให&มีเทคโนโลยีเพื่อ
เป0นสื่อการเรียนการสอน
และแหล<งเรียนรู&ที่ทันสมัย

แผนงาน

ผลักดันโรงเรียน
เทศบาลให&เป0น
โรงเรียนสองภาษา
(ไทย-อังกฤษ)

พัฒนาบุคลากร
ทางด&านการศึกษา
ในชุมชน

ประสานความร<วมมือกับหน<วยงานที่
เกี่ยวข&อง เพื่อพัฒนาแหล<งการศึกษา
แหล<งการเรียนรู&ให&แก<เยาวชน

แผนงานบริการชุมชนและสังคม - การศึกษา

เทศบาลเมืองแมฮองสอน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕65)
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แผนผังยุทธศาสตร Strategic Map (ต<อ)
วิสัยทัศน*

กาวสู ชีวิต สังคม เมืองที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร*

ยุทธศาสตร*ที่ 5 ดานสิ่งแวดลอม

เป\าประสงค*

เสริมสร&างให&เมืองแม<ฮ<องสอน เป0นเมืองแห<งความสุข สะอาด สวยงาม
ปลอดภัย และปราศจากมลพิษ

คาเป\าหมาย

กลยุทธ*

ร&อยละของประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกและมีส<วนร<วมในการปฏิบัติเพื่อ
ปPองกันและแก&ไขปHญหาในด&านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล&อม
และอนุรักษระบบนิเวศ

ส<งเสริมการดูแล
สวนสาธารณะ พื้นที่
สาธารณะให&ร<มรื่น
สะอาด

เสริมสร&างภูมิทัศนเมืองให&สะอาด
สวยงาม จัดวางระบบผังเมือง การ
ใช&ที่ดิน เพื่อให&การพัฒนาเมือง
เป0นไปอย<างมีทิศทางที่เหมาะสม

ส<งเสริม
การดูแล
แหล<งน้ํา
ให&สะอาด

พัฒนาระบบการ
กําจัดขยะมูลฝอยให&
มีประสิทธิภาพ และ
ลดมลพิษ

พัฒนาระบบ
โรงฆ<าสัตวให&
ได&มาตรฐาน

จัด
ระเบียบ
ปPาย
โฆษณา

เพิ่มพื้นที่
สวนสาธารณะ
ฟfgนฟู ขุดลอก
คู คลอง

พัฒนาตลาดสด ร&านอาหาร แผงลอย ให&สะอาด มีมาตรฐาน ปลอดภัย

แผนงาน

แผนงานบริการชุมชนและสังคม - เคหะและชุมชน
- สาธารณสุข
การเศรษฐกิจ
- การพาณิชย – ตลาดสด
- การเกษตร – งานอนุรักษแหล<งน้ําและปTาไม&
เทศบาลเมืองแมฮองสอน
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แผนผังยุทธศาสตร Strategic Map (ต<อ)
วิสัยทัศน*

กาวสู ชีวิต สังคม เมืองที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร*

ยุทธศาสตร*ที่ 6 ดานเศรษฐกิจ

เป\าประสงค*

เสริมสร&างให&เมืองแม<ฮ<องสอน เป0นเมืองแห<งการเพิ่งตนเอง และดํารงอยู<
อย<างมั่นคงยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

คาเป\าหมาย

กลยุทธ*

- ร&อยละของประชาชนในชุมชนยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให&เกิดภูมิคุ&มกันทางเศรษฐกิจ
- ท&องถิ่นมีการพัฒนาด&านการท<องเที่ยว วิสาหกิจในชุมชน มีความพร&อมใน
การแข<งขันทุกด&าน

ส<งเสริมการสร&างงาน
สร&างอาชีพ จากภูมิ
ปHญญาท&องถิ่น
พัฒนาผลิตภัณฑ
ท&องถิ่นและจัดหา
แหล<งตลาดให&ทุก
กลุ<มอาชีพ

แผนงาน

ลดรายจ<ายเพิ่มรายได&
ขยายโอกาสให&ชุมชน

พัฒนาฝมือแรงงาน
ด&านต<างๆ ให&เชื่อมโยง
กับเศรษฐกิจของ
ชุมชน

ส<งเสริมการ
ท<องเที่ยวเชิงอนุรักษ

สนับสนุนภาคเอกชนทุก
ระดับให&มีความพร&อมใน
การแข<งขันอย<างเสรีใน
เวทีการค&าทุกระดับ

แผนงานบริการชุมชนและสังคม - สร&างความเข&มแข็งของชุมชน

เทศบาลเมืองแมฮองสอน
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แผนผังยุทธศาสตร Strategic Map (ต<อ)
วิสัยทัศน*

กาวสู ชีวิต สังคม เมืองที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร*

ยุทธศาสตร*ที่ 7 ดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย*สิน

เป\าประสงค*

เสริมสร&างให&เมืองแม<ฮ<องสอน เป0นเมืองแห<งความสุข ปลอดภัย

คาเป\าหมาย

กลยุทธ*

- ร&อยละของระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีประสิทธิภาพ
- จํานวนเส&นทางคมนาคมและ/หรือรางระบายน้ําได&รับการพัฒนา/
ปรับปรุง
- ประสิทธิภาพของการปPองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกชุมชน

ปรับปรุง
จัดระบบการ
ระบายน้ํา ระบบ
บําบัดน้ําเสีย
สนับสนุนให&มีอุปกรณ
ดับเพลิงและเครื่องมือ
ที่มีประสิทธิภาพในการ
ปPองกัน และบรรเทา
สาธารณภัยทุกชุมชน

แผนงาน

แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานการเศรษฐกิจ

ปรับปรุงไฟฟPา
สาธารณะ บริเวณ
จุดเสี่ยงภัยต<างๆ
อย<างทั่วถึง

ปรับปรุงดูแลผิวจราจร
ถนนทางเดินเท&า สายหลัก
สายรอง ซอยต<างๆ ให&สัญจร
ได&

จัดระเบียบสายไฟฟPา
สายโทรศัพท สาย
เคเบิล ให&มีความ
ปลอดภัยและมีภูมิ
ทัศนที่สวยงาม

ปรับปรุงระบบ
ประปา แหล<งน้ํา
สํารองให&เพียงพอ
พร&อมใช&ครอบคลุม
ทุกชุมชน

- งานรักษาความสงบ
- อุตสาหกรรมและการโยธา

เทศบาลเมืองแมฮองสอน

ยุทธศาสต
ร อปท.

เปPา
ประสงค

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

ยุทธศาสตร
ที่ 1
ส<งเสริมและ
พัฒนาการ
ท<องเที่ยว
คุณภาพเชิง
นิเวศ วิถี
วัฒนธรรม
สุขภาพและ
เกษตร
ปลอดภัย

ยุทธศาสตรที่
3 ด&าน
การศึกษา
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรร
มและภูมิ
ปHญญาท&องถิ่น

ยุทธศาสตรที่
1 ด&าน
ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธร
รม

เสริมสร&าง
ให&เมือง
แม<ฮ<องสอน
เป0นเมือง
แห<งการ
ดํารงไว&ซึ่ง
ศาสนา
วัฒนธรรม
ประเพณี
และภูมิ
ปHญญา
ท&องถิ่น

ร&อยละของ
ชุมชนและ
องคกรภาค
สังคมใน
ท&องถิ่น
สามารถ
อนุรักษ
ฟfgนฟูและสืบ
สาน
ศิลปวัฒนธรร
ม จารีต
ประเพณีและ
ภูมิปHญญาอัน
เป0น
เอกลักษณ
ของท&องถิ่น
ให&ดํารงอยู<ได&
อย<างยั่งยืน

ค<าเปPาหมาย
2561

2562

2563

2564

2565

ความ
ก&าวหน&
าของ
เปPาหม
าย

ผลผลิต/
โครงการ

หน<วยรับ
ผิด
ชอบหลัก

1. ส<งเสริมการ
ปฏิบัติกิจกรรมทาง
ศาสนาทุกศาสนา
2. สนับสนุนและ
อนุรักษ ฟfgนฟู
ศาสนสถาน
โบราณสถาน
โบราณวัตถุ
3. ส<งเสริม
กิจกรรมการสืบ
ทอดวัฒนธรรม
ประเพณี
เอกลักษณและภูมิ
ปHญญาท&องถิ่น
4. พัฒนาเผยแพร<
ศูนยเรียนรู&
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี
วัฒนธรรม และ
ภาษาท&องถิ่น
5. เสริมสร&าง
กิจกรรมการมีสว< น
ร<วมของเยาวชน
ประชาชน ในการ
อนุรักษ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี

โครงการที่มี
ลักษณะ
ส<งเสริม
วัฒนธรรม
ประเพณี
ภูมิปHญญา
ท&องถิ่น
ฯลฯ

กอง
การศึกษา

หน<วย
สนับ
สนุน
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แบบ ยธ.03

เทศบาลเมืองแมฮองสอน

กลยุทธ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕65)

ยุทธศาสตร
อปท. ใน
เขตจังหวัด

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร*

ความ
เชื่อมโยง
กับ
ยุทธศาสต
รจังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท. ใน
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.

เปPา
ประสงค

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

ยุทธศาสตรที่
1 ส<งเสริมและ
พัฒนาการ
ท<องเที่ยว
คุณภาพเชิง
นิเวศ วิถี
วัฒนธรรม
สุขภาพและ
เกษตร
ปลอดภัย

ยุทธศาสตรที่
5 ด&านการ
พัฒนาสังคม
และคุณภาพ
ชีวิต

ยุทธศาสตรที่
2 ด&านสุขภาพ
และสวัสดิการ
พื้นฐาน

เสริมสร&าง
ให&เมือง
แม<ฮ<องสอน
เข&มแข็ง
ด&วยผู&คน
สุขภาพ
แข็งแรง

ร&อยละของ
ชุมชนและ
องคกรภาค
สังคมในท&องถิน่
สามารถอนุรักษ
ฟfgนฟู และสืบ
สาน
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปHญญา
อันเป0น
เอกลักษณของ
ท&องถิ่นให&ดํารง
อยู<ได&อย<าง
ยั่งยืน

2561

2562

2563

2564

2565

ความ
ก&าวหน&า
ของ
เปPาหมาย

หน<วยรับ
ผิด
ชอบหลัก

1. ส<งเสริมให&
เกิดคลินิก
สุขภาพใน
ชุมขน
2. สนับสนุนให&
เกิดหน<วย
บริการสุขภาพ
ฉุกเฉิน
3. สนับสนุนให&
ประชาชนได&รับ
สวัสดิการขั้น
พื้นฐาน เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
4. สนับสนุน
งานด&านสุขภาพ
ของเครือข<าย
ต<างๆ
5. สร&าง
เครือข<ายความ
ร<วมมือทุกภาค
ส<วนเพื่อแก&ไข
ปHญหาปPองกันสิ่ง
เสพติด
อาชญากรรม
6. ผลักดันให&
เกิดศูนยกีฬา
ลานกีฬาใน
ชุมชน

- โครงการที่มี
ลักษณะ
เกี่ยวกับการ
ส<งเสริม
ความรู&/สร&าง
เครือข<ายการ
ดูแลสุขภาพ
ของทุกกลุ<ม
อายุ
- โครงการที่มี
ลักษณะการ
รณรงค
ส<งเสริมการ
เล<นกีฬา

- กอง
สาธารณสุข
- สํานัก
ปลัด

หน<วย
สนับ
สนุน
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ผลผลิต/
โครงการ

แบบ ยธ.03

เทศบาลเมืองแมฮองสอน

กลยุทธ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕65)

ยุทธศาสตรที่
3 การแก&ไข
ปHญหาความ
ยากจน
พัฒนาคน
สังคม การ
บริการภาครัฐ
และพลังงาน
ทดแทน เพื่อ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต

ค<าเปPาหมาย

รายละเอียดยุทธศาสตร (ต<อ)

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด

เปPา
ประสงค

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3
การแก&ไขปHญหา
ความยากจน
พัฒนาคน สังคม
การบริการภาครัฐ
และพลังงาน
ทดแทน เพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต

ยุทธศาสตรที่
7 ด&าน
การเมืองและ
การบริหาร

เสริมสร&าง
การมีส<วน
ร<วมของ
ชุมชน
ควบคู<กับ
การบริหาร
จัดการที่ดี

- จํานวน
ผู&เข&าร<วม
โครงการ/
กิจกรรม
เกีย่ วกับการ
พัฒนาเมือง
ด&านการเมือง
การปกครอง
ประชาธิปไตย
และความมั่นคง
ของชาติ
- ประชาชนมี
ส<วนร<วมในการ
จัดทําแผน
งบประมาณ
- ร&อยละของ
บุคลากรได&รับ
การอบรม
พัฒนาศักยภาพ
มีความรู&
เพิ่มขึน้ /ผ<าน
เกณฑ

ยุทธศาสตร
ที่ 3 ด&าน
การมีส<วน
ร<วม และ
การบริหาร
จัดการที่ดี

ค<าเปPาหมาย
2561

2562

2563

2564

2565

ความ
ก&าวหน&า
ของ
เปPาหมาย

หน<วยรับ
ผิด
ชอบหลัก

1. ส<งเสริมให&
ประชาชนมีส<วน
ร<วมในการ
พัฒนาเมือง
2. สนับสนุนให&
ประชาชนมีส<วน
ร<วมในการทํา
แผนงบประมาณ
3. จัดให&มี
หน<วยงานรับ
เรื่องร&องทุกข
หรือ
ข&อเสนอแนะ
จากประชาชน
เพื่อนําไปพัฒนา
ต<อไป
4. จัดให&มีหน<วย
ให&บริการด&าน
กฎหมาย เพื่อให&
คําแนะนําและ
ช<วยเหลือ
ประชาชนที่ไม<ได&
รับความเป0น
ธรรม
5. พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการ การ
วางแผนงานของ
บุคลากร
เทศบาลให&มี
ประสิทธิภาพ มี
ทักษะการ
ทํางาน วิธีคิด
เกิดความ

- โครงการที่มี
ลักษณะ
ส<งเสริม/
สนับสนุนการ
เรียนรู&/พัฒนา
ศักยภาพ/
ฝ„กอบรมแก<
พนักงาน
ประชาชน
แกนนํากลุ<ม
ต<างๆ
- โครงการที่มี
ลักษณะการ
ให&บริการแก<
ประชาชน

- สํานักปลัด
- กองคลัง

หน<วย
สนับ
สนุน
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ผลผลิต/
โครงการ

แบบ ยธ.03

เทศบาลเมืองแมฮองสอน

กลยุทธ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕65)

ยุทธศาสตร ยุทธศาสต
อปท. ใน
ร อปท.
เขตจังหวัด

รายละเอียดยุทธศาสตร (ต<อ)

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด

ไม<มี

เปPา
ประสงค

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

ยุทธศาสตร
ที่ 4 ด&าน
การศึกษา

เสริมสร&าง
ให&ทุกคน
ได&รับโอกาส
ทาง
การศึกษาที่
ดีอย<าง
ต<อเนื่อง

- ร&อยละของ
เด็กและ
เยาวชนในเขต
เทศบาล ได&รับ
โอกาสทาง
การศึกษา
อย<างทั่วถึง
เข&าเรียนตาม
เกณฑ
- จํานวน
โรงเรียน/
สถานศึกษาใน
การดูแลของ
อปท. ได&รับ
การสนับสนุน
อุปกรณการ
เรียน มี
กิจกรรม
ส<งเสริมการ
เรียนรู&อย<าง
ต<อเนื่อง

ยุทธศาสตรที่
3 ด&าน
การศึกษา
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรร
ม และภูมิ
ปHญญาท&องถิ่น

ค<าเปPาหมาย
2561

2562

2563

2564

2565

ความ
ก&าวหน&า
ของ
เปPาหมาย

หน<วยรับ
ผิด
ชอบหลัก

1. สนับสนุน
ส<งเสริม และ
ยกระดับ
มาตรฐาน
การศึกษา
โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
2. ผลักดัน
โรงเรียน
เทศบาลให&
เป0นโรงเรียน
สองภาษา
(ไทย-อังกฤษ)
3. สนับสนุน
ให&มี
เทคโนโลยี
เพื่อเป0นสื่อ
การเรียนการ
สอนและ
แหล<งเรียนรู&ที่
ทันสมัย
4. ประสาน
ความร<วมมือ
กับหน<วยงาน
ที่เกี่ยวข&อง
เพื่อพัฒนา
แหล<ง
การศึกษา
แหล<งการ
เรียนรู&ให&แก<

- โครงการที่
เกี่ยวข&องกับ
การศึกษา/
กิจกรรม
สนับสนุนการ
เรียนการสอน
ของโรงเรียน
- โครงการที่มี
ลักษณะการ
เรียนรู& การ
พัฒนาสําหรับ
เด็กและยาว
ชน

- กอง
การศึกษา
- โรงเรียน
ในสังกัด
เทศบาล

หน<วย
สนับ
สนุน
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ผลผลิต/
โครงการ

แบบ ยธ.03

เทศบาลเมืองแมฮองสอน

กลยุทธ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕65)

ยุทธศาสตร ยุทธศาสต
อปท. ใน
ร อปท.
เขตจังหวัด

รายละเอียดยุทธศาสตร (ต<อ)

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท. ใน
เขตจังหวัด

ยุทธศา
สตร
อปท.

เปPา
ประสงค

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

ยุทธศาสตรที่
4 การจัดการ
อนุรักษ ฟfgนฟู
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล&อม
อย<างยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่
4 ด&าน
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล&อม

ยุทธศาส
ตรที่ 4
ด&าน
สิ่งแวดล&
อม

เสริมสร&าง
ให&เมือง
แม<ฮ<องสอน
เป0นเมือง
แห<ง
ความสุข
สะอาด
สวยงาม
ปลอดภัย
และ
ปราศจาก
มลพิษ

ร&อยละของ
ประชาชนใน
ชุมชนมี
จิตสํานึกและมี
ส<วนร<วมในการ
ปฏิบัติเพื่อ
ปPองกันและ
แก&ไขปHญหาใน
ด&านการจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติ
สิ่งแวดล&อมและ
อนุรักษระบบ
นิเวศ

ค<าเปPาหมาย
2561

2562

2563

2564

2565

ความ
ก&าวหน&า
ของ
เปPาหมาย

กลยุทธ

ผลผลิต/
โครงการ

1. ส<งเสริมการดูแล
สวนสาธารณะพืน้ ที่
สาธารณะให&ร<มรืน่
สะอาด
2. เสริมสร&างภูมิ
ทัศนเมืองให&สวยงาม
จัดวางระบบผังเมือง
การใช&ที่ดินเพื่อให&
การพัฒนาเมือง
เป0นไปอย<างมีทิศทาง
ที่เหมาะสม
3. เพิ่มพื้นที่
สวนสาธารณะ ฟfนg ฟู
ขุดลอก คู คลอง

- โครงการที่มี
ลักษณะ
เกี่ยวข&องกับ
การส<งเสริม
การอนุรักษ
พื้นที่ แหล<งน้ํา
ธรรมชาติ
- โครงการ/
กิจกรรมที่มี
ลักษณะ
เกี่ยวข&องกับ
การดูแล จัด
ระเบียบตลาด
สด รวมถึงการ
จัดการควบคุม
มลพิษ

- กอง
สาธารณสุข

หน<วย
สนับ
สนุน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕65)
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4. พัฒนาระบบการ
กําจัดขยะมูลฝอยให&มี
ประสิทธิภาพและลด
มลพิษ
5. พัฒนาตลาดสด
ร&านอาหาร แผงลอย
ให&สะอาด มีมาตรฐาน
ปลอดภัย
6. ส<งเสริมการดูแล
แหล<งน้ําให&สะอาด
7. จัดระเบียบปPาย
โฆษณา
8. พัฒนาระบบโรงฆ<า
สัตวให&ได&มาตรฐาน

หน<วยรับ
ผิด
ชอบหลัก

รายละเอียดยุทธศาสตร (ต<อ)

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.

เปPา
ประสงค

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

ยุทธศาสตรที่
2 ส<งเสริมและ
พัฒนาการค&า
การลงทุน
และการค&า
ชายแดน

ยุทธศาสตรที่
2 ด&าน
เศรษฐกิจ
ชุมชนและ
การส<งเสริม
รายได&

ยุทธศาสตรที่
6 ด&าน
เศรษฐกิจ

เสริมสร&าง
ให&เมือง
แม<ฮ<องสอน
เป0นเมือง
แห<งการ
พึ่งตนเอง
และดํารง
อยู<อย<าง
มั่นคงยั่งยืน
ตามแนว
เศรษฐกิจ
พอเพียง

- ร&อยละของ
ประชาชนใน
ชุมชนมี
ยึดถือและ
ปฏิบัติตาม
แนวทาง
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงให&
เกิดภูมิคุ&มกัน
ทาง
เศรษฐกิจ
- ท&องถิ่นมี
การพัฒนา
ด&านการ
ท<องเทีย่ ว
วิสาหกิจใน
ชุมชน มี
ความพร&อม
ในการ
แข<งขันทุก
ด&าน

ยุทธศาสตรที่
6 ด&านการ
ท<องเที่ยว

ค<าเปPาหมาย
2561

2562

2563

2564

2565

ความ
ก&าวหน&า
ของ
เปPาหมาย

กลยุทธ

ผลผลิต/
โครงการ

1. ส<งเสริมการ
สร&างงาน สร&าง
อาชีพ จากภูมิ
ปHญญาท&องถิน่
2. พัฒนา
ผลิตภัณฑท&องถิ่น
และจัดหาแหล<ง
ตลาดให&ทุกกลุ<ม
อาชีพ

- โครงการที่มี
ลักษณะ
เกี่ยวข&องกับ
การฝ„กอบรม
และพัฒนาใน
การประกอบ
อาชีพให&แก<
ประชาชน
- โครงการ/
กิจกรรมที่มี
ลักษณะ
เกี่ยวข&องกับ
การกระตุ&น
การท<องเที่ยว
ในพื้นที่

3. สนับสนุน
ภาคเอกชนทุก
ระดับให&มีความ
พร&อมในการ
แข<งขันอย<างเสรีใน
เวทีการค&าทุกระดับ
4. พัฒนาฝมือ
แรงงานด&านต<างๆ
ให&เชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจของ
ชุมชน
5. ลดรายจ<ายเพิ่ม
รายได& ขยายโอกาส
ให&ชุมชน
6. ส<งเสริมการ
ท<องเที่ยวเชิง
อนุรักษ

หน<วย
รับผิดชอบ
หลัก

- สํานักปลัด

หน<วย
สนับ
สนุน

แบบ ยธ.03
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕65)

ยุทธศาสตร
อปท. ใน
เขตจังหวัด

รายละเอียดยุทธศาสตร (ต<อ)

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด

เปPา
ประสงค

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

ยุทธศาสตรที่
7 ด&าน
สาธารณูปโภ
คพื้นฐาน
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน

เสริมสร&าง
ให&เมือง
แม<ฮ<องสอน
เป0นเมือง
แห<ง
ความสุข
ปลอดภัย

- ร&อยละของ
ระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
มีประสิทธิภาพ
- จํานวน
เส&นทาง
คมนาคมและ/
หรือรางระบาย
น้ําได&รับการ
พัฒนา/
ปรับปรุง
- ประสิทธิภาพ
ของการปPองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัยทุก
ชุมชน

ยุทธศาสตรที่
5 การพัฒนา
เพื่อ
เสริมสร&าง
ความมั่นคง
ภายในและ
ตามชายแดน

ยุทธศาสต
รที่ 1 ด&าน
โครงสร&าง
พื้นฐาน

ค<าเปPาหมาย
2561

2562

2563

2564

2565

ความ
ก&าวหน&า
ของ
เปPาหมา
ย

กลยุทธ

ผลผลิต/
โครงการ

1. ปรับปรุง
จัดระบบการ
ระบายน้ํา
ระบบบําบัดน้ํา
เสีย

- โครงการที่มี
ลักษณะเป0น
การฝ„กอบรม/
ให&ความรู&
เกี่ยวกับการ
ปPองกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย
- โครงการที่มี
ลักษณะเป0น
การก<อสร&าง/
ปรับปรุงถนน
และ/หรือ
ระบบระบาย
น้ํา

- กองช<าง
- กอง
สาธารณสุข
-สํานักปลัด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕65)
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2. ปรับปรุง
ไฟฟPาสาธารณะ
บริเวณจุดเสี่ยง
ภัยต<างๆ อย<าง
มั่วถึง
3. ปรับปรุง
ระบบประปา
แหล<งน้ําสํารอง
ให&เพียงพอ
พร&อมใช&
ครอบคลุมทุก
ชุมชน
4. สนับสนุนให&มี
อุปกรณดับเพลิง
และเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพใน
การปPองกัน และ
บรรเทา
สาธารณภัยทุก
ชุมชน
5. จัดระเบียบ
สายไฟ
สายโทรศัพท
สายเคเบิล ให&มี
ความปลอดภัย
และมีภูมิทัศนที่
สวยงาม
6. ปรับปรุงดูแล

หน<วย
หน<วย
รับผิดชอบ สนับ
หลัก
สนุน

รายละเอียดยุทธศาสตร (ต<อ)

ความ
ยุทธศาส ยุทธศาสตร
เชื่อมโยง ตร อปท.
อปท.
กับ
ในเขต
ยุทธศาสตร จังหวัด
จังหวัด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕65)
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สวนที่ 3
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตร+การพัฒนาและแผนงาน
ที่
1
2

ยุทธศาสตร
ดานศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม
ดานสุขภาพและสวัสดิการ
พื้นฐาน

ดาน
บริการชุมชนและสังคม
บริหารทั่วไป
บริการชุมชนและสังคม

3

ดานการมีสวนรวมของชุมชน
และการบริหารจัดการที่ดี

บริหารทั่วไป
บริการชุมชนและสังคม

4

ดานการศึกษา

บริหารทั่วไป
บริการชุมชนและสังคม

5

6

ดานสิง่ แวดลอม

บริการชุมชนและสังคม

ดานเศรษฐกิจ

การเศรษฐกิจ
บริการชุมชนและสังคม
การเศรษฐกิจ

7

รวม

ดานสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน
และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
7 ยุทธศาสตร+

การเศรษฐกิจ
บริหารทั่วไป
บริการชุมชนและสังคม
3 ดาน

แผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรม
และสันทนาการ
บริหารงานทั่วไป

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

หนวยงาน
สนับสนุน

กองสาธารณสุข
สํานักปลัด

- สาธารณสุข
- สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน
- การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
- สังคมสงเคราะห
บริหารงานทั่วไป
สํานักปลัด
สรางความเขมแข็งของ กองคลัง
ชุมชน
บริหารงานทั่วไป
กองการศึกษา
- การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
- การศึกษา
- สรางความเขมแข็งของ กองสาธารณสุข
ชุมชน
- เคหะและชุมชน
การพาณิชย
- สรางความเขมแข็งของ สํานักปลัด
ชุมชน
- การศาสนา
การเกษตร
อุตสาหกรรมและการ
โยธา
งานรักษาความสงบ
- สาธารณสุข
- เคหะและชุมชน
11 แผนงาน

กองชาง
กองสาธารณสุข
สํานักปลัด
5 สวนราชการ
เทศบาลเมืองแม่ ฮ่องสอน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนท!องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองแม.ฮ.องสอน อําเภอเมืองแม.ฮ.องสอน จังหวัดแม.ฮ.องสอน
ยุทธศาสตร

1) ยุทธศาสตรดาน
ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม
รวม
2) ยุทธศาสตรดาน
สุขภาพและสวัสดิการ
พื้นฐาน
รวม
3) ยุทธศาสตรดานการมี
ส4วนร4วมและการบริหาร
จัดการที่ดี
รวม
4) ยุทธศาสตรดาน
การศึกษา (เทศบาลเมือง
แม4ฮ4องสอน)
รวม

ป 2561
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2562
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2563
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2564
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2565
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 5 ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

7

2,665,000

7

2,665,000

7

2,665,000

7

2,665,000

7

2,665,000

35

13,325,000

7

2,665,000

7

2,665,000

7

2,665,000

7

2,665,000

7

2,665,000

35

13,325,000

28

10,990,000

28

10,955,000

29

11,005,000

28

10,955,000

29

11,005,000

142

54,910,000

28

10,990,000

28

10,955,000

29

11,005,000

28

18,065,000

29

11,005,000

142

54,910,000

22

4,547,000

27

4,644,000

27

4,644,000

27

4,284,000

27

4,284,000

130

22,403,000

22

4,547,000

27

4,644,000

27

4,644,000

27

4,284,000

27

4,284,000

130

22,403,000

36

9,076,000

36

9,580,000

36

10,900,000

36

1,240,000

36

1,240,000

180

32,036,000

36

9,076,000

36

9,580,000

36

10,900,000

36

1,240,000

36

1,240,000

180

32,036,000
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4) ยุทธศาสตรดาน
การศึกษา (โรงเรียน
เทศบาลเมืองแม4ฮ4องสอน)

75

2,816,000

102

4,156,000

102

4,156,000

102

4,156,000

102

4,156,000

483

19,440,000

รวม

75

2,816,000

102

4,156,000

102

4,156,000

102

4,156,000

102

4,156,000

483

19,440,000

18

655,200

18

655,200

18

655,200

18

655,200

18

655,200

90

3,276,000

18

655,200

18

655,200

18

655,200

18

655,200

18

655,200

90

3,276,000

- แนวทางพัฒนาที่ 1
สนับสนุนส4งเสริม และ
ยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล

56

9,196,085

56

9,196,085

56

9,196,085

56

9,196,085

56

9,196,085

280

45,980,425

- แนวทางพัฒนาที่ 3
สนับสนุนใหมีเทคโนโลยี
เพื่อเปAนสื่อการเรียนการ
สอน และแหล4งเรียนรูที่
ทันสมัย

4

166,800

4

166,800

4

166,800

4

166,800

4

166,800

20

834,000

4) ยุทธศาสตรดาน
การศึกษา (โรงเรียน
เทศบาล 2 เฉลิมพระ
เกียรติ)
รวม
4) ยุทธศาสตรดาน
การศึกษา (โรงเรียน
เทศบาล 3 แผนก
ประถมศึกษา)
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- แนวทางพัฒนาที่ 4
ประสานความร4วมมือกับ
หน4วยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
พัฒนาแหล4งการศึกษา
แหล4งการเรียนรูใหแก4
เยาวชน
- แนวทางการพัฒนาที่
5 พัฒนาบุคลากร
ทางดานการศึกษาใน
ชุมชน
รวม
4) ยุทธศาสตรดาน
การศึกษา (ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลเมือง
แม4ฮ4องสอน)
รวม
5) ยุทธศาสตรดาน
สิ่งแวดลอม
รวม
6) ยุทธศาสตรดาน
เศรษฐกิจ
รวม
7) ยุทธศาสตรดาน
สาธารณูปโภคพื้นฐาน
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
รวม

รวมทั้งสิ้น

1

25,206.31

1

25,206.31

1

25,206.31

1

25,206.31

1

25,206.31

5

126,031.55

1

51,000

1

51,000

1

51,000

1

51,000

1

51,000

5

255,000

62

9,439,091.31

62

9,439,091.31

62

9,439,091.31

62

9,439,091.31

62

9,439,091.31

310

47,195,456.55

13

482,636.80

17

938,956.80

17

938,956.80

17

938,956.80

17

938,956.80

81

4,238,464.00

13

482,636.80

17

938,956.80

17

938,956.80

17

938,956.80

17

938,956.80

81

4,238,646.00

23

4,362,000

23

4,362,000

23

4,362,000

23

4,362,000

23

4,362,000

115

21,810,000

23

4,362,000

23

4,362,000

23

4,362,000

23

4,362,000

23

4,362,000

115

21,810,000

6

660,000

7

860,000

7

860,000

7

860,000

7

860,000

34

11,840,000

6

660,000

7

860,000

7

860,000

7

860,000

7

860,000

34

11,840,000

30

38,770,000

61

138,575,400

47

118,600,000

45

131,500,000

44

95,500,000

227

525,945,400

30

38,770,000

61

138,575,400

47

118,600,000

45

131,500,000

44

95,500,000

227

525,945,400

320 84,462,928

388

194,570,648

375 168,225,248

372 171,055,248

372 135,105,248

1,827 753,419,321
58

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปJ (พ.ศ.2561-2565)
สําหรับ องคกรปกครองส'วนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองแม'ฮ'องสอน
๑. ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
เสริมสรางใหเมืองแม'ฮ'องสอน เป)นเมืองแห'งการดํารงไวซึ่งศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและภูมิป3ญญาทองถิ่น
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 โครงการสนับสนุนส'งเสริมการ เพื่อส'งเสริมรักษาประเพณี
จัดงานประเพณีวัฒนธรรมทอง วัฒนธรรมทองถิ่น
ถิ่น (ประเพณี 12 เดือน)
ฟLMนฟูมรดกทางวัฒนธรรม
- งานปJใหม'สากลชุมชนทุกเผ'า โดยประชาชนมีส'วนร'วม
- งานประเพณีสงกรานต
- งานประเพณีเจดียทรายมิ่งเมือง
- งานประเพณีปอยส'างลอง
- งานประเพณีแห'เทียนเขาพรรษา
- งานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด
- งานประเพณีลอยกระทง
- งานประเพณืทําบุญสี่มุมเมือง
- งานประเพณีหลู'ขาวหย'ากูP
- งานประเพณีหลู'ส'างกาน
2 โครงการอบรมสามเณรภาค
ฤดูรอน

เพื่อสนับสนุนใหเยาวชนที่
บวชเณร เรียนรูดานธรรมะ
และกิจทางศาสนาขณะบวช

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กิจกรรมประเพณี
ตลอดปJ
ทั้ง 6 ชุมชน

1 ครั้ง/ปJ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

1,730,000

1,730,000

1,730,000

1,730,000

200,000
150,000
50,000
250,000
100,000
700,000
150,000
50,000
50,000
30,000

200,000
150,000
50,000
250,000
100,000
700,000
150,000
50,000
50,000
30,000

200,000
150,000
50,000
250,000
100,000
700,000
150,000
50,000
50,000
30,000

200,000
150,000
50,000
250,000
100,000
700,000
150,000
50,000
50,000
30,000

70,000

70,000

70,000

70,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว'า
จะไดรับ

หน'วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

1,730,000 ตามเกณฑ ประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น
เทศบาล ไดรับการสนับสนุนส'งเสริม
ใหสืบทอดคงอยู'ต'อไป
200,000
150,000
50,000
250,000
100,000
700,000
150,000
50,000
50,000
30,000

กองการศึกษา
(แผนชุมชน)

70,000 ตามเกณฑ เยาวชนไดรับการปลูกฝ3ง
เทศบาล จิตใจ ดานศาสนา ศีลธรรม

กองการศึกษา

59

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

3 โครงการจัดฝTกอบรมและให เพื่อสนับสนุนใหชุมชน และ
ตลอดปJ
50,000
ความรูขนบธรรมเนียมประเพณี เยาวชนมีความรูความเขาใจ
ทั้ง 6 ชุมชน
วัฒนธรรมและภูมิป3ญญา
ในเรื่องของขนบธรรมเนียม
ทองถิ่น
ประเพณี วัฒนธรรม และ
ภูมิป3ญญาทองถิ่น
4 พิพิธภัณฑมีชีวิตแม'ฮ'องสอน ส'งเสริมพัฒนาการท'องเที่ยว
ตลอดปJ
450,000
Living Museum
เมืองแม'ฮ'องสอนอย'างมีคุณค'า - การเผยแพร'ประชาสัมพันธ
เพื่อใหแม'ฮ'องสอนเป)นพิพิธ - การจัดหาวัสดุ อุปกรณ
ภัณฑ มีชีวิตทั้งเมือง และ ครุภัณฑ
เพื่ออนุรักษความเป)นทองถิ่น - บุคลากรประจํา
สืบทอดและสืบสานภูมิป3ญญา - ค'าสาธารณูปโภค
ความศรัทธาของคนในทองถิ่น
5 โครงการจัดงานวันมุทิตาจิต เพื่อเป)นการแสดงความ
1 ครั้ง/ปJ
180,000
กตัญaูกตเวทีต'อผูสูงอายุ
พรอมทั้งสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
6 โครงการสนับสนุนส'งเสริม
เพื่อส'งเสริมการปฏิบัติกิจ
กิจกรรมประเพณี
175,000
กิจกรรมทางศาสนา
กรรมทางศาสนาทุกศาสนา
ทางศาสนาของ
- อุดหนุนวัดจองคําเพื่อจัด ในชุมชน โดยประชาชนมี
ทุกศาสนสถาน
50,000
การศึกษาพระปริยัติธรรม
ส'วนร'วม
ทั้ง 6 ชุมชน
- อุดหนุนวัดจองคําเพื่อจัด
5,000
สอบพระปริยัติธรรม
- อุดหนุนวัดจองคําเพื่อจัดงาน
10,000
กฐินพระราชทาน
- อุดหนุนวัดหัวเวียงในการจัด
10,000
งานประเพณีทางศาสนา
- อุดหนุนวัดพระนอนในการจัด

10,000

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว'า
จะไดรับ

หน'วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

50,000

50,000

50,000

50,000 ตามเกณฑ ชุมชน และเยาวชน มีความรู กองการศึกษา
เทศบาล ความเขาใจในเรื่องของขนบ พิพิธภัณฑมีชีวิตฯ
ธรรมเนียม วัฒนธรรม
ภูมิป3ญญาทองถิ่น

450,000

450,000

450,000

450,000 ตามเกณฑ เมืองแม'ฮ'องสอนเป)นพิพิธภัณฑ กองการศึกษา
เทศบาล มีชีวิตทั้งเมือง สรางความภาค
ภูมิใจใหแก'คนในทองถิ่น
เป)นเมืองที่น'าท'องเที่ยวของคน
ทั้งในและต'างประเทศ

180,000

180,000

180,000

180,000

175,000

175,000

175,000

50,000

50,000

50,000

175,000 ตามเกณฑ กิจกรรมทางศาสนาสืบสาน
เทศบาล ดําเนินไปอย'างต'อเนื่อง
50,000

5,000

5,000

5,000

5,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ไดอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี ก.สาธารณสุข
ทองถิ่น

กองการศึกษา
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งานประเพณีทางศาสนา
- อุดหนุนวัดพระธาตุดอยกองมูใน
การจัดงานประเพณีทางศาสนา
- อุดหนุนวัดดอนเจดียในการ
จัดงานประเพณีทางศาสนา
- อุดหนุนวัดปางลอในการ
จัดงานประเพณีทางศาสนา
- อุดหนุนวัดจองกลางในการ
จัดงานประเพณีทางศาสนา
- อุดหนุนวัดกลางทุ'งในการ
จัดงานประเพณีทางศาสนา
- อุดหนุนวัดม'วยต'อในการ
จัดงานประเพณีทางศาสนา
- อุดหนุนวัดก้ําก'อในการ
จัดงานประเพณีทางศาสนา
- อุดหนุนมัสยิดนูรุตตักวาในการจัด
งานกิจกรรมทางศาสนาอิสลาม
- อุดหนุนคริสตจักรนานาชาติการจัด
กิจกรรมทางศาสนาคริสต
7 โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อน
1 ครั้ง/ปJ
ตําบลจองคํา
ส'งเสริมงานศิลปวัฒนธรรม อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ของสภาวัฒนธรรมตําบล
ตําบลจองคํา
รวม

7 โครงการ

-

-

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000 ตามเกณฑ
เทศบาล

2,665,000

2,665,000

2,665,000

2,665,000

2,665,000

-

ผลที่คาดว'า
จะไดรับ

หน'วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

-

-

61

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปD (พ.ศ.2561-2565)
สําหรับ องคกรปกครองส)วนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองแม)ฮ)องสอน
2. ยุทธศาสตรที่ 2 ดานสุขภาพและสวัสดิการพื้นฐาน
เสริมสรางใหเมืองแม)ฮ)องสอนเขมแข็ง ดวยผูคนสุขภาพแข็งแรง
ที่

โครงการ

1 การตรวจสุขภาพอนามัย
ประจําปD เด็ก สตรี ผูสูงอายุ
ในชุมชน
2 การพัฒนาศักยภาพและส)ง
เสริมการทํางานของ อสม.

วัตถุประสงค

จัดใหมีการตรวจสุขภาพ
ประจําปDแก)สมาชิกชุมชน

เพื่อให อสม. มีความรูความ
สามารถที่ช)วยเหลือประ
ชาชนในชุมชนไดดี
3 การควบคุมและป1องกันโรค ประชาชนเกิดการมีส)วนร)วม
ไขเลือดออกและโรคติดต)ออื่นๆ ในการควบคุมป1องกันโรค
ลดอัตราการเกิดโรค

4 โครงการป1องกันโรคเอดส

เป1าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ปDงบประมาณและที่ผ)านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว)า
จะไดรับ

หน)วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

12 ครั้ง

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 ตามเกณฑ ประชาชนไดรับการตรวจ ก.สาธารณสุขฯ
สาธารณสุข สุขภาพเบื้องตน

150 คน

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000 ตามเกณฑ อสม. เปFนที่พึ่งทางดาน ก.สาธารณสุขฯ
สาธารณสุข สาธารณสุขของชุมชนได

6 ชุมชน

150,000

150,000

150,000

150,000

100,000

100,000

100,000

100,000

150,000 ตามเกณฑ ชุมชนมีจิตสํานึกในการ ก.สาธารณสุขฯ
สาธารณสุข ควบคุมโรค
ชุมชนสามารถบริหารจัด
การโครงการและงบ
ประมาณในการควบคุม
โรคดวยตนเอง
10,000 ตามเกณฑ ลดอัตราการติดเชื้อ
ก.สาธารณสุขฯ
สาธารณสุข 2.ประชาชนทราบถึง
อันตรายของโรคและผลที่
ติดตามมา

เพื่อลดอัตราการเสี่ยง การติด เยาวชนและนักเรียน
โรคลดนอยลง โดยเฉพาะกลุ)ม ในเขตเทศบาล
เยาวชน

62

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เป1าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ปDงบประมาณและที่ผ)านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

5 โครงการการเสริมสราง
สุขภาพอนามัยผูสูงอายุ

ส)งเสริมสุขภาพอนามัยผูสูง
อายุใหมีสุขภาพที่สมบูรณ
และแข็งแรงทั้งร)างกายและ
จิตใจ

740 คน

520,000

520,000

520,000

520,000

6 โครงการส)งเสริมสุขภาพ
อนามัยแม)และเด็ก

เพื่อใหแม)และเด็กมีสุขภาพ
ร)างกายที่สมบูรณและแข็งแรง
เพื่อส)งเสริมใหมีการเลี้ยงลูก
อย)างถูกวิธีโดยเฉพาะการ
พัฒนาระบบ IQ และ EQ

6 ชุมชน

100,000

100,000

100,000

100,000

7 โครงการขยับกายสบายชีวี

ส)งเสริมใหมีการออกกําลังกาย
ทุกอาชีพและกลุ)มอายุ

600 คน

450,000

450,000

450,000

450,000

8 โครงการรณรงคควบคุมป1อง
กันโรคพิษสุนัขบาและลด
จํานวนสัตวเลี้ยง

เพื่อฉีดวัคซีนป1องกันโรคพิษ
สุนัขบาและยาคุมกําเนิดลด
จํานวนสัตวเลี้ยง ใหครอบ
คลุมกลุ)มเป1าหมายภายในเขต
เทศบาลฯ
เพื่อใหบริการตรวจรักษาโรค
ทั่วไป
ใหบริการวางแผนครอบครัว

600 ตัว

100,000

100,000

100,000

100,000

1 แห)ง

250,000

250,000

250,000

250,000

เพื่อใหมีเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน และเกิดความ
คล)องตัวในการปฏิบัติงาน

3 ฉบับ

50,000

9 โครงการคลินิกชุมชน

10 จัดทําร)างเทศบัญญัติที่เกี่ยว
ของกับสาธารณสุข

50,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว)า
จะไดรับ

520,000 ตามเกณฑ ผูสูงอายุในชุมชนมีสุข
สาธารณสุข ภาพกายและใจที่แข็งแรง
ผูสูงอายุสามารถเปFน
แบบอย)างที่ดีและสามารถ
ถ)ายทอดประสบการณให
ชนรุ)นหลัง
100,000 ตามเกณฑ สุขภาพอนามัยแม)และ
สาธารณสุข เด็กสมบูรณแข็งแรง
สามารถพัฒนาเด็กรุ)น
ใหม)ใหเปFนเด็กที่มีร)างกาย
สมบูรณและมีวุฒิภาวะ
ทางอารมณที่ดี
450,000 ตามเกณฑ ประชาชนมีร)างกายที่
สาธารณสุข แข็งแรง ลดอัตราการ
เจ็บปNวย
100,000 ตามเกณฑ - ประชาชนไดรับความ
สาธารณสุข ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา
- สามารถควบคุมและลด
จํานวนสัตวเลี้ยง
250,000 ตามเกณฑ ประชาชนเขาถึงบริการ
สาธารณสุข ดานสุขภาพอย)างทั่วถึง

50,000 ตามเกณฑ มีรูปแบบและแนวทาง
สาธารณสุข ปฏิบัติในการทํางาน

หน)วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
ก.สาธารณสุขฯ

ก.สาธารณสุขฯ

ก.สาธารณสุขฯ

ก.สาธารณสุขฯ

ก.สาธารณสุขฯ

ก.สาธารณสุขฯ
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ที่

โครงการ

11 โครงการอบรมดานสาธารณ
สุขในงานสุขาภิบาลอาหาร
คุมครองผูบริโภค
12 โครงการอบรมดานสาธารณ
สุขในดานสุขภาพอนามัย
ของประชาชน

13 โครงการพัฒนาศักยภาพดาน
สาธารณสุข ประเภทอบรม
กลุ)มเสี่ยง
14 โครงการพัฒนาศักยภาพดาน
สาธารณสุข ประเภทการ
ส)งเสริมสุขภาพ
15 โครงการตลาดสดน)าซื้อและ
ยกระดับมาตรฐานรานอาหาร

16 โครงการสงเคราะหผูดอย
โอกาส (มอบเบี้ยยังชีพสําหรับ
คนชรา, ผูปNวยเอดส, คนพิการ)
17 โครงการสํารวจขอมูลพื้นฐาน
ในชุมชนเมือง

วัตถุประสงค

เป1าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหผูประกอบการราน
ผูประกอบการ
คาชําและรานอาหารไดรับ
ในเขตเทศบาล
การอบรมมีความรูในดาน
สุขาภิบาลและผลิตภัณฑ
เพื่อใหประชาชนและแกนนํา
ประชาชน
มีความรูเรื่องสุขภาพ การ
และ แกนนําชุมชน
ป1องกันและควบคุมโรค โดย
ในเทศบาล
แกนนําสามารถใหสุขศึกษา
เบื่องตนได
เพื่อจัดอบรมแก)กลุ)มเสี่ยง
นักเรียน นักศึกษา
เช)น ยาเสพติด โรคติดต)อ
และ ประชาชนทั่วไป
และสุขภาพจิต เปFนตน
ทีม่ ีภาวะเสี่ยง
เพื่อจัดอบรมดานสุขภาพกาย นักเรียน นักศึกษา
และสุขภาพจิต ในกลุ)ม
และ
นักเรียนนักศึกษาและประชา
ประชาชนทัว่ ไป
ชนทั่วไป
-เพื่อใหตลาดมีมาตรฐาน
1 แห)ง
ตามหลักสุขาภิบาล
-เพื่อใหรานอาหารแผงลอย
ไดมาตรฐาน
เพื่อช)วยเหลือผูดอย
610 คน
โอกาสในเขตเทศบาล
เมืองแม)ฮ)องสอน
เพื่อสํารวจขอมูลของ
1 ครั้ง
ประชาชนในเขตเมือง

2561
(บาท)

ปDงบประมาณและที่ผ)านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

110,000

110,000

110,000

110,000

150,000

150,000

150,000

150,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

130,000

130,000

130,000

130,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว)า
จะไดรับ

110,000 ตามเกณฑ ผูประกอบการมีความรู
สาธารณสุข ตระหนักถึงความปลอด
ภัยของสินคาที่ตน
จําหน)าย
150,000 ตามเกณฑ ประชาชนและแกนนํา
สาธารณสุข ดานสุขภาพมีความรูดาน
สุขภาพอนามัย สามารถ
เปFนผูนําดานสุขภาพใน
ชุมชนได
50,000 ตามเกณฑ นักเรียน นักศึกษาและ
สาธารณสุข ประชาชนมีความเสี่ยงต)อ
ปUญหาสุขภาพลดลง
50,000 ตามเกณฑ นักเรียน นักศึกษาและ
สาธารณสุข ประชาชนมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี เปFน
แบบอย)างที่ดีในสังคม
130,000 ตามเกณฑ ตลาดและรานอาหาร
สาธารณสุข ไดรับมาตรฐานตามหลัก
สุขาภิบาล
ผูดอยโอกาสในเขต
เทศบาลเมืองแม)ฮ)องสอน
ไดรับการช)วยเหลือ
มีขอมูลพื้นฐานเพื่อใช
ประโยชนในราชการ

หน)วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
ก.สาธารณสุขฯ

ก.สาธารณสุขฯ

ก.สาธารณสุขฯ

ก.สาธารณสุขฯ

ก.สาธารณสุขฯ

สํานักปลัด

สํานักปลัด
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โครงการ

18 โครงการจัดงานวันสตรีไทย
และวันแม)ของแผ)นดิน
ประจําปD
19 โครงการพัฒนาและส)งเสริม
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
ผูพิการ และ ผูดอยโอกาส
20 โครงการศูนยพัฒนาครอบ
ครัวตําบลจองคํา

วัตถุประสงค

เพื่อส)งเสริมและสนับสนุน
ใหสตรีมีส)วนร)วมใน
กิจกรรมที่เปFนประโยชน
เพื่อแกไขปUญหาที่อยู)อาศัย
และเทิดพระเกียรติ

เป1าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ปDงบประมาณและที่ผ)านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

1 ครั้ง / ปD

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

1 โครงการ

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

1 ครั้ง

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

1 ครั้ง

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

1 ครั้ง

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

23 โครงการส)งเสริมสุขภาพพนัก เพื่อเปFนค)าใชจ)ายในการร)วม
งาน
กิจกรรมกีฬาสําหรับพนัก
งานเทศบาล

1 ครั้ง

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

24 โครงการพัฒนาศักยภาพดาน .เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะ
สาธารณสุขแพทย
ที่ถกู ตอง

ตลอดปD

350,000

350,000

350,000

350,000

3,500,000

เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อน
กิจกรรมศูนยพัฒนา
ครอบครัว
21 โครงการครอบครัวอุ)นใจไดลูก เพื่อใหเกิดการสรางเครือ
หลานกลับคืน
ข)ายในการป1องกันแกไข
ปUญหาต)าง ๆ ของเยาวชน
22 โครงการกิจกรรมชุมชนร)วมใจ เพื่อจัดกิจกรรมกีฬานันทนา
ตานภัยยาเสพติด
การ และกิจกรรมอื่น ๆ
(กีฬาตานยาเสพติด)
ในการตานภัยยาเสพติด

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว)า
จะไดรับ

หน)วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

สตรีไดมีโอกาสทํา
กิจกรรมที่เปFนประโยชน
ในวันสตรีสากล
สามารถแกไขปUญหาที่อยู)
อาศัยใหกับผูดอยโอกาส

สํานักปลัด

สํานักปลัด

ศูนยพัฒนาครอบครัว
สํานักปลัด
สามารถทํางานอย)าง
มีประสิทธิภาพ
มีเครือข)ายชุมชนเพื่อร)วม สํานักปลัด
กันป1องกันไม)ใหเยาวชน
ห)างไกลปUญหาสังคม
ชุมชน เยาวชนมีกิจกรรม สํานักปลัด
ดานกีฬาและนันทนาการ
อันเปFนส)วนหนึ่งของการ
ตานภัยยาเสพติด
พนักงานมีกิจกรรมดาน กองการศึกษา
กีฬาและนันทนาการอัน
เปFนส)วนหนึ่งของความ
สามัคคี
สามารถถ)ายทอดองค
ก.สาธารณสุข
ความรูใหกับคนในชุมชน
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ที่

โครงการ

25 โครงการส)งเสริมสุขภาพและ
รักษาสิ่งแวดลอม

26 โครงการติดตั้งเครื่องออก
กําลังกลางแจงภายในเขต
เทศบาล
27 โครงการป1องกันและแกไข
ปUญหาโรคขาดสารไอโอดีน
อย)างเขมแข็งและยั่งยืน
28 โครงการพัฒนางานสาธารณ
สุขมูลฐานในเขตเทศบาล

29 อุดหนุนกองบุญสวัสดิการ
ชุมชนตําบลจองคํา (ออมวัน
ละบาท)
รวม
29 โครงการ

วัตถุประสงค

เพื่อเสริมสรางใหชุมชนมี
มีส)วนร)วมในการดูแลรักษาสิ่ง
แวดลอม และปรับปรุงสภาพ
แวดลอมใหถูกสุขะลักษณะ
เพื่อใหชุมชนมีสุขภาพที่

เป1าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ปDงบประมาณและที่ผ)านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตลอดปD

2,300,000

2,300,000

2,300,000

2,300,000

2,300,000

1 ครั้ง/ปD

500,000

500,000

500,000

500,000

5,000,000

15,000

เพื่อใหประชาชนมีส)วนร)วม
ในการจัดการสุขภาพ

1 ครั้ง/ปD

-

15,000

15,000

15,000

เพื่อจ)ายเปFนเงินอุดหนุน
ชุมชนทํากิจกรรมในเขต
เทศบาล จํานวน 6 ชุมชน
ใหบริหารกิจกรรม อสม.
ในดานต)างๆ
เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อน
อย)างต)อเนื่องของกองทุนฯ

6 ชุมชน

60,000

60,000

60,000

60,000

-

2565
(บาท)

1 ครั้ง

-

100,000

100,000

100,000

100,000

60000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ชุมชนมีส)วนร)วมในการ
รักษาความสะอาดและ
มีสุขภาพร)ายกายที่
แข็งแรง
ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรง

หน)วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
ก.สาธารณสุข

กองช)าง

ชุมชนในครัวเรือนมีการ กองสาธารณสุข
บริโภคเกลือไอโอดีน
อย)างทั่วถึง
กองสาธารณสุข
ตามเกณฑ อสม. คล)องตัวในการ
สาธารณสุข ปฏิบัติงาน มีการพบปะ
รวมกลุ)มวางแผนในการ

100000

10,990,000 10,955,000 11,005,000 10,955,000 11,005,000

ผลที่คาดว)า
จะไดรับ

-

พัฒนาตนเอง
กองทุนสวัสดิการชุมชน
สามารถทํางานอย)างมี
ระบบและมีประสิทธิภาพ
-

สํานักปลัด

-
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป> (พ.ศ.2561-2565)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองแมฮองสอน
3. ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการมีสวนรวม และ การบริหารจัดการที่ดี
เสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชน ควบคูกับการบริหารจัดการที่ดี
ที่

โครงการ

1 โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร
และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และ
พนักงานเทศบาล
2 โครงการวันเทศบาลประจําป>

3 โครงการประชาสัมพันธขาวสาร
งานเทศบาล และชุมชน
4 โครงการประชาคมแผนเพื่อการ
พัฒนา
5 โครงการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน

6 โครงการเทศบาลสัญจร

วัตถุประสงค

เพื่อเพิ่มศักยภาพใหแก
ผูบริหารทองถิ่น สท. และ
พนักงานเทศบาล
เพื่อเปCนการรวมพลัง
สรางความสามัคคีและ
ปลูกจิตสํานึกในหนาที่
เพื่อประชาสัมพันธงาน
ขาวสารของเทศบาลให
ประชาชนไดรับรู
เพื่อจัดการประชุมประชา
คมแผนพัฒนาเทศบาล
เพื่อสํารวจ และจัดเก็บ
ขอมูลพื้นฐานเพื่อการ
พัฒนาชุมชน
เพื่อใหบริการเชิงรุกแก
ประชาชนในพื้นที่ตาม
หลักธรรมาภิบาล

เป,าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ป>งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

1 ครั้ง/ป>

1,000,000

1,000,000

1,000,000 1,000,000 1,000,000

1 ครั้ง/ป>

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ตลอดป>

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

1 ครั้ง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

1 ครั้ง

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

6 ชุมชน

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ผูบริหาร สท. พนักงาน ได
รับความรู ประสบการณ
และนําประยุกตใชได
พนักงานมีขวัญ กําลังใจ
ในการปฏิบัติงาน รวมพลัง
เปCนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
ประชาชนรับรูขาวสาร
งานเทศบาลอยางตอเนื่อง

สํานักปลัดฯ

มี แผนพัฒนาเทศบาล
ที่ผานกระบวนการอยาง
ถูกตองและมีประสิทธิภาพ
มี ขอมูลพื้นฐานของชุมชน
ที่ผานกระบวนการอยาง
ถูกตองและมีประสิทธิภาพ
ประชาชนในพื้นที่ไดรับ
บริการที่ดี

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ
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7 โครงการสงเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพผูนําชุมชน
8 โครงการสงเสริมการจัดทํา
แผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาล
9 โครงการศูนยบริการรวม
เทศบาลฯ
( One Stop Service )

10 โครงการพัฒนาการจัดเก็บ
เงินคาธรรมเนียมตางๆโดยใช
คอมพิวเตอร
11 โครงการใหความรูผูเสียภาษี

12 โครงการปรับปรุงฐานขอมูล
ผูชําระภาษีและคาธรรมเนียม
13 โครงการเสริมสรางองคกรแหง
ความโปรงใส
14 โครงการจัดทําคูมือการบริหาร
งานบุคคล

วัตถุประสงค

เพื่อใหมี กิจกรรม อบรม
พัฒนาศักยภาพในแกกลุม
ผูนําชุมชน
เพื่อใหชุมชนมีสวนรวมใน
การจัดทําแผนชุมชน และ
แผนพัฒนาเทศบาล
เพื่อปรับปรุงอาคาร และ
มีการจัดตั้งศูนยบริการ
ตาง ๆ ของทางเทศบาล
เชน ศูนยขอมูลขาวสาร
และการรับคํารองตาง ๆ
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ในการจัดเก็บคาธรรมเนียม
เพื่อใหประชาชนผูเสียภาษี
เขาใจหลักเกณฑ เงื่อนไข
วิธีการจัดเก็บภาษี
เพื่อใหฐานขอมูลแผนที่ภาษี
เปCนป\จจุบัน ,สํารวจป,าย
รานคาเป]ดใหม
เพื่อพัฒนาองคกรใหโปรง
ใส / ลดความเสี่ยง
เพื่อใหมีคูมือการบริหาร
งานบุคคล ใชสําหรับเปCน
แนวทางการปฏิบัติงาน

เป,าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ป>งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

1 ครั้ง/ป>

1,100,000

1,100,000

6 ชุมชน

60,000

60,000

ตลอดป>

100,000

1 โครงการ

130,000

130,000

130,000

130,000

130,000

1 โครงการ

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

1 โครงการ

170,000

170,000

170,000

170,000

170,000

1 โครงการ

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

1 โครงการ

15,000

-

-

1,100,000 1,100,000 1,100,000

60,000

-

-

60,000

-

-

60,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

กลุมผูนําชุมชนทุกดาน
สํานักปลัดฯ
มีศักยภาพในการพัฒนา
ชุมชน
ประชาชนมีสวนรวมในการ สํานักปลัดฯ
จัดทําแผนชุมชน และได
แผนพัฒนาที่มีคุณภาพ
มีจุดบริการรับคํารองตางๆ กองคลัง
บริการขอมูลขาวสาร รับ
คําขออนุญาต ขอใชบริการ
ชําระเงินคาธรรมเนียม
ตาง ๆณ จุดเดียว
ประชาชนไดรับความสะดวก กองคลัง
รวดเร็วในการจายคา
ธรรมเนียม
ลดจํานวนลูกหนี้ภาษี
กองคลัง
ไดรับเงินตามประมาณการ
ระบบฐานขอมูลเปCน
ป\จจุบันนําขอมูลไปใชประ
โยชนได
ลดความเสี่ยงขององคกร
สรางภาพลักษณที่ดี
ใหกับองคกร
พนักงานเทศบาล มีความรู
ความเขาใจเรื่อง ระบบ
การบริหารงานบุคคล

กองคลัง

กองคลัง

สํานักปลัดฯ
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เป,าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหมีเอกสารเผยแพร

16 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ

เพื่อใหมีครุภัณฑตาง ๆ ใช
ตลอดป>
ในงานสํานักงานและสถาน
ศึกษาในสังกัด
1.เพื่อเสริมสรางประชาชนมี จัดใหมีการเลือกตั้งตาม
สวนรวมในการจัดการ
ที่กฎหมายกําหนด
เลือกตั้งตามกฎหมาย

1,000,000

1,000,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

1.เพื่อบูรณาการการทํางาน เยาวชนในเขตเทศบาล
รวมกันของทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของในการปฏิบัติการ
ดานเด็กและเยาวชน
เพื่อจัดทําขอมูลที่ดินและ
1 ครั้ง/ป>
สิ่งปลูกสราง เพื่อรองรับ
การจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสรางตามที่
กฎหมายกําหนด

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

-

100,000

100,000

100,000

100,000

-

50,000

50,000

50,000

50,000

18 โครงการสภาเด็กและเยาวชน
ตําบลจองคํา

19 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายไดของเทศบาลเมือง
แมฮองสอน

20 โครงการสงเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินการจัดทําระบบบัญชี
คอมพิวเตอร E-LAAS สําหรับ
ผูปฏิบัติงานตามระบบบัญชีคอมฯ
ประจําป>งบประมาณ พ.ศ. 2562

เพื่อใหขอมูลเปCนป\จจุบัน
สามารถบริหารจัดการ
ขอมูลไดอยางรวดเร็ว

1 ครั้ง/ป>

12,000

12,000

12,000

12,000

2565
(บาท)

15 โครงการจัดทําเอกสารเผยแพร
ความรูงานดานบุคคล

17 โครงการจัดการเลือกตั้งทุกระดับ

12 ครั้ง

2561
(บาท)

ป>งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

12,000

1,000,000 1,000,000 1,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พนักงานเทศบาล ไดรับ
สํานักปลัดฯ
ขอมูลขาวสารดานบริหาร
งานบุคคล
มีครุภัณฑ ตาง ๆ ใชในงาน ทุกกองราชการ

ประชาชนใชสิทธิเลือกผู
สํานักปลัดฯ
ทนมาบริหารเทศบาล
และมีความเขาใจในการ
เลือกตั้ง
เด็กและเยาชนมีความ
สํานักปลัดฯ
สามารถในการแกไขป\ญหา
ในระดับชุมชน
ประชาชนไดรับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
จัดเก็บรายได

กองคลัง

ผูปฏิบัติมีความรูความ
เขาใจในการปฏิบัติงาน
ระบบบัญชีคอมฯ
ผูบริหารสามารถ
ตรวจสอบขอมูลไดอยาง
รวดเร็วเปCนป\จจุบันเพื่อ
บริหารจัดการไดอยาง
รวดเร็ว

กองคลัง
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เป,าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ป>งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

21 โครงการจัดประชุมเสวนาเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น (สภากาแฟ)

หารือขอราชการอยางไม
เปCนทางการ รวมทั้งพบปะ
แลกขอเสนอแนะและ
ประชาสัมพันธ

ตลอดป>

-

60,000

60,000

60,000

60,000

ไดพบปะพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และประชาสัมพันธ

สํานักปลัด

22 โครงการประชุมประจําเดือน
คณะกรรมการชุมชน

เพื่อประชุมคณะกรรมการ
ในชุมชน 6 ชุมชน

ตลอดป>

-

12,000

12,000

12,000

12,000

สํานักปลัด

เพื่อสงเสริมสนับสนุนและ
มีสวนรวมในกิจกรรมที่
เปCนประโยชน
24 โครงการคาออกแบบ คารับรองแบบ เพื่อจางเอกชนหรือนิติ
คาควบคุมงาน ที่ใหแกเอกชน นิติ บุคคลหรือบุคคลภายนอก
บุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให
เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งปลูกสราง
ไดมาซึ่งสิ่งปลูกสราง

1 ครั้ง/ป>

-

20,000

20,000

20,000

20,000

ทราบถึงป\ญหา และ
วิธีการแกไขป\ญหาใน
ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในชุมชน
มีสวนรวมในกิจกรรมที่
เปCนประโยชน

ตลอดป>

-

240,000

240,000

240,000

240,000

ตาม จางเอกชน นิติบุคคล
เกณฑ หรือบุคคลภายนอก
เทศบาล เพื่อใหไดมาซึง่ สิ่งปลูกสราง

กองชาง

25 คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหม
ทดแทน

เพื่อใชจายในการชดใช
คาเสียหายหรือเปCนคา
สินไหมทดแทน

ตลอดป>

-

20,000

20,000

20,000

20,000

ตาม ประชาชนไดรับการชดใช
เกณฑ คาเสียหายหรือเปCนคา
เทศบาล สินไหมทดแทน

สํานักปลัด

26 โครงการอุดหนุนชมรมลูกเสือ
ชาวบาน

อุดหนุนการดําเนินการ
กิจกรรมของชมรมลูกเสือ
ชาวบาน
อุดหนุดการดําเนินงาน

1 ครั้ง

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

1 ครั้ง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ชมรมลูกเสือชาวบานมี
งบประมาณในการขับ
เคลื่อนกิจกรรม
ศูนยศิลปาชีพจังหวัดแม

23 คาใชจายโครงการสงเสริมกิจกรรม
กองทุนแมของแผนดิน

27 โครงการอุดหนุนโครงการ

สํานักปลัด

กองการศึกษา

พัฒนาศักยภาพระบบบริหาร

ศูนยศิลปาชีพจังหวัด

ฮองสอนมีศักยภาพและ

จัดการศูนยศิลปาชีพจังหวัด

แมฮองสอน ใหเกิดผล

ความพรอมในการดําเนิน

แมฮองสอน

ประโยชนสูงสุดโดยรวมตอ

การและความพรอมในการ

ประชาชนจังหวัดแมฮองสอน

รองรับการใหบริการดานตางๆ

สํานักปลัด
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28 โครงการอุดหนุนโครงการ
จัดงานฤดูหนาวเพื่อสงเสริม
อาชีพและศิลปวัฒนธรรม
29 โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชน
รวม

29 โครงการ

วัตถุประสงค

อุดหนุนการดําเนินการ
จัดงานฤดูหนาวเพื่อสงเสริม
อาชีพและศิลปวัฒนธรรม
1.เพื่อเสริมสรางกิจกรรม
ในชุมชน และพัฒนาชุมชน
ไปในทิศเดียวกัน
-

เป,าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ป>งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

1 ครั้ง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

6 ชุมชน

180,000

180,000

180,000

180,000

180,000

-

4,547,000

4,934,000

4,934,000 4,934,000 4,934,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

-

มีการสงเสริมอาชีพและ
ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด
แมฮองสอน
ชุมชนไดรับการสงเสริม
และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
-

สํานักปลัด

-

71

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปC (พ.ศ.2561-2565)
สําหรับ องคกรปกครองส&วนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองแม&ฮ&องสอน
4. ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการศึกษา
เสริมสรางใหทุกคน ไดรับโอกาสทางการศึกษาที่ดีอย&างต&อเนื่อง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เป,าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ปCงบประมาณและที่ผ&านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ -เชิญวิทยากรผูทรงคุณ
ครู ในการจัดการเรียนการสอน
วุฒอิ บรมบุคลากรครู
เทศบาล

ตลอดปC

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

2 จัดการเรียนการสอนโดยวิทยากร
ภายนอก (ภาษาอังกฤษ-จีน)

ตลอดปC

2,200,000

2,500,000

2,500,000

3,000,000

3,000,000

1 ครั้ง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ตลอดปC

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1 ครั้ง

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

3 การแข&งขันกีฬานักเรียนอนุบาล
ในเขตเทศบาล
4 การจัดกิจกรรมศูนยเยาวชน
และประชาชนในเขตเทศบาล
5 การจัดกิจกรรมวันเด็กแห&งชาติ

- เพื่อพัฒนาทักษะการ
พูด ฟGง ดานภาษาอังกฤษ
อังกฤษ ของนักเรียน
ในโรงเรียน
-ยกระดับการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัด
-เพื่อใหเด็กเล็กไดแสดง
ออกและใชเวลาว&าง
ใหเกิดประโยชน
-เพื่อใหเยาวชนในเขต
เทศบาลไดมีโอกาส
จัดทํากิจกรรมร&วมกัน
-เพื่อใหเด็กนักเรียนไดมี
โอกาสแสดงออก
และทํากิจกรรมร&วมกัน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว&า
จะไดรับ

หน&วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

บุคลากรในโรงเรียนไดรับ กองการศึกษา
การสนับสนุนในการ
เพิ่มพูนความรูทักษะ
เทคนิคการสอน
- นักเรียนมีทักษะการพูด- กองการศึกษา
ฟGง ดานภาษาอังกฤษ
- โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองแม&ฮ&องสอนเปIน
โรงเรียนที่ไดมาตรฐาน
ระดับสากล
เด็กเล็กไดแสดงออกและ กองการศึกษา
ไดออกกําลังกาย
เยาวชนในเขตเทศบาลได กองการศึกษา
มีโอกาสจัดทํากิจกรรม
ร&วมกัน
เด็กนักเรียนไดมีโอกาส
กองการศึกษา
แสดงออกและทํากิจกรรม
ร&วมกัน

72

ที่

โครงการ

6 จัดชื้อครุภัณฑ สําหรับหน&วยงาน
ในสังกัดกองการศึกษา
(สถานศึกษา /ศูนย ICT/
พิพิธภัณฑมีชีวิต/อุทยานการเรียนรู
7 การบริหารศูนยพัฒนาทักษะและ
การเรียนรูแม&ฮ&องสอน
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

วัตถุประสงค

เพื่อใหมีครุภัณฑใช
ในงานของกองการศึกษา

เพื่อพัฒนา เสริมสราง
โอกาสทางการศึกษา
และพัฒนาเด็ก
เยาวชนประชาชน
ทองถิ่นใหใชประโยชน
จากเทคโนโลยีสาร
สนเทศ
8 โครงการอุทยานการเรียนรู
เพื่อเปIนแหล&งเรียนรู
แม&ฮ&องสอน
สนับสนุนดานวิชาการ
นวัตกรรม และการ
บริการชุมชน
9 โครงการจัดทําทะเบียนประวัติครู ๑. เพื่อเก็บหลักฐาน
ทะเบียนประวัติใหเปIน
และบุคลากร
ปGจจุบัน
๒. เพื่อจัดระบบบริหาร
สารสนเทศที่ชัดเจนเปIน
ปGจจุบัน
๓. เพื่อเปIนขอมูล
ประวัติครูและบุคลากร
เปIนปGจจุบัน

เป,าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ปCงบประมาณและที่ผ&านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว&า
จะไดรับ

หน&วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ตลอดปCการศึกษา

3,476,000

3,680,000

5,000,000

6,000,000

6,000,000

มีครุภัณฑใชในหน&วยงาน
ในสังกัดกองการศึกษา

ตลอดปC

1,100,000

1,100,000

1,100,000

1,100,000

1,100,000

เด็ก เยาวชนและประชาชน กองการศึกษา
ในทองถิ่น ใชประโยชน
ดานเทคโนโลยีสารสน
เทศไดอย&างรวดเร็ว
กวางไกล เปIนสังคมอุดม
ปGญญา

ตลอดปC

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

มีอุทยานการเรียนรู
สําหรับการบริการชุมชน

กองการศึกษา

-

-

บุคลากรมีขอมูลเกี่ยวกับ
ประวัติการทํางานที่เปIน
ปGจจุบันง&ายแก&การคนหา
และมีขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน

ฝYาย
บริหารงาน
บุคคล

ตลอดปC

-

-

-

กองการศึกษา
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เป,าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ปCงบประมาณและที่ผ&านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว&า
จะไดรับ

หน&วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

10 โครงการจัดทําแผนภูมิบริหารงาน - เพื่อส&งเสริมและเปIน
บุคลากรในโรงเรียน
แนวทางในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ใหเปIนระบบและมี
ประสิทธิภาพ

๒ ครั้ง

-

-

-

-

-

โรงเรียนมีขอมูลบุคลากรที่
เปIนปGจจุบัน

ฝYาย
บริหารงาน
บุคคล

11 โครงการระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา

ตลอดปC

-

-

-

-

-

๑. ผูปกครองมีส&วนร&วมใน
การจัดการศึกษา

ฝYายแผนและ
งบประมาณ

๑. เพื่อระดมทรัพยากร
และการลงทุนดาน
งบประมาณการเงิน
ทรัพยสิน
๒. เพื่อใหผูปกครองมี
ส&วนร&วมสนับสนุนใน
การจัดการศึกษาและ
ร&วมบริจาคทรัพยสิน
และทรัพยากรมาใชจ&าย
ทางการศึกษาตามความ
เหมาะสม

๒. โรงเรียนไดรับสนับสนุน
งบประมาณการเงิน
ทรัพยสินและทรัพยากร
ทางการศึกษา

12 โครงการบริหารงานพัสดุ

- เพื่อตรวจสอบการ
เบิกจ&าย ควบคุมเก็บ
รักษา พัสดุและครุภัณฑ
ของโรงเรียน

ตลอดปC

-

-

-

-

-

13 โครงการวางแผนและจัดสรร
งบประมาณ

- เพื่อวางแผนจัดทําและ
ใชจ&ายงบประมาณตาม
แผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษา

๑ ครั้ง

-

-

-

-

-

๓. นักเรียนมีแหล&ง
ทรัพยากรที่สนับสนุน
การศึกษา
- สถานศึกษามีการจัดเก็บ
ขอมูลพัสดุ ครุภัณฑ อย&าง
เปIนระบบ
- มีการวางแผน
งบประมาณค&าใชจ&ายของ
แผนงานพัฒนาการศึกษา

ฝYายแผนและ
งบประมาณ

ฝYายแผนและ
งบประมาณ
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เป,าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ปCงบประมาณและที่ผ&านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว&า
จะไดรับ

หน&วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

14 โครงการบริหารงานงบประมาณ

- เพื่อใหการใชจ&าย
งบประมาณเปIนตาม
แผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษาและ
ระเบียบที่เกี่ยวของ

ตลอดปC

-

-

-

-

-

มีระบบควบคุมการเงิน
การบัญชีของสถานศึกษา

15 โครงการรับนักเรียนเขาเรียนใน
สถานศึกษา

- เพื่อรับสมัครนักเรียน
เขาศึกษาต&อและจัด
ลงทะเบียนนักเรียน
- เพื่อใหนักเรียนไดเขา
กิจกรรมชุมนุมตาม
ความตองการและความ
ถนัดของตนเอง

๑ ครั้ง

-

-

-

-

-

นักเรียนในเขตเทศบาล
ฝYาย
ไดรับการศึกษาอย&างทั่วถึง บริหารงานทั่วไป

ตลอดป-

-

-

-

-

-

นักเรียนไดเขาร"วม
กิจกรรมชุมนุมตามความ
ตองการและความถนัด
ของผูเรียน

16 โครงการส"งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมผูเรียน (ชุมนุม)

- เพื่อส"งเสริมและ
สนับสนุนการเรียน การ
สอน
17 โครงการนิเทศภายใน

- เพื่อพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนของครูใหมี
ประสิทธิภาพ

ฝYายแผนและ
งบประมาณ

ฝ)ายวิชาการ

โรงเรียนมีกิจกรรมส"งเสริม
และสนับสนุนการเรียน
การสอน
ตลอดปC

-

-

-

-

-

ครูมีการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนอย&างมี
ประสิทธิภาพ

ฝYายวิชาการ
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เป,าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ปCงบประมาณและที่ผ&านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว&า
จะไดรับ

หน&วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

18 โครงการจัดหาและมอบ
ทุนการศึกษา

- เพื่อใหความช&วยเหลือ
นักเรียนที่ยากจนไดมี
อุปกรณการเรียนการ
สอนและชุดนักเรียน
และแบ&งเบาภาระ
ค&าใชจ&ายใหกับ
ผูปกครองนักเรียนที่
ยากจน

๑ ครั้ง

-

-

-

-

-

- นักเรียนยากจนไดรับ
ความช&วยเหลือดาน
เครื่องแบบนักเรียนและ
อุปกรณการเรียนและ
ผูปกครองไดรับการแบ&ง
เบาภาระค&าใชจ&าย

ฝYายวิชาการ

19 โครงการระบบดูแลช&วยเหลือ
นักเรียน

- เพื่อช&วยเหลือนักเรียน
ที่พฤติกรรมไม&พึง
ประสงคปรับปรุงตัวดีขึ้น
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
โรงเรียนและป,องกัน
ปGญหายาเสพติดใน
โรงเรียน

ตลอดปC

-

-

-

-

-

๑. ครูประจําชั้นมีขอมูล
นักเรียน

ฝYาย
บริหารงานทั่วไป

20 โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน - เพื่อแบ"งเบาภาระการ
(หมู")
รักษาพยาบาลและ
ส"งเสริมใหผูปกครอง
ร"วมมือประกันอุบัติเหตุ
ใหกับนักเรียน

ตลอดป-

-

-

-

-

-

21 โครงการสวัสดิการกองทุน
ประกันสังคมสําหรับบุคลากร
ลูกจางในโรงเรียน

ตลอดปC

-

-

-

-

-

- เพื่อใหบุคลากรลูกจาง
ไดรับการคุมครองเปIน
หลักประกันในชีวิตที่
มั่นคง

๒. นักเรียนรอยละ ๙๐ ไม&
เปIนปGญหาของสังคม
- นักเรียนไดรับความ
คุมครองดานความ
ปลอดภัยของชีวิต

ฝ)ายแผนและ
งบประมาณ

บุคลากรไดรับการคุมครอง
ฝYาย
เปIนหลักประกันในชีวิตที่ บริหารงานทั่วไป
มั่นคง
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เป,าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ปCงบประมาณและที่ผ&านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว&า
จะไดรับ

หน&วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

22 โครงการสวัสดิการบุคลากร

- เพื่อสรางขวัญกําลังใจ
ส&งเสริมระบบการทํางาน
เนนทีมและสนับสนุนให
บุคลากรทํางานอย&างมี
ประสิทธิภาพ

ตลอดปC

-

-

-

-

-

บุคลากรในโรงเรียนมี
สวัสดิการและมีขวัญ
กําลังใจในการทํางาน

23 โครงการจัดทํางานสารบรรณ

๑. เพื่อจัดทําทะเบียน
หนังสือรับ – ส&งใหเปIน
ปGจจุบัน
๒. เพื่อเก็บหนังสือให
เปIนหมวดหมู&สะดวกต&อ
การติดตามของ ทุกฝYาย
๓. เพื่อทําลายหนังสือที่
หมดอายุตามระเบียบ
งานสารบรรณ
- เพื่อใหขอมูลข&าวสาร
ทางการศึกษาเปIน
ปGจจุบัน และสามารถ
คนหาไดง&าย

ตลอดปC

-

-

-

-

-

๑. การลงทะเบียนหนังสือ
ฝYาย
เขา – ออกทุกครั้งเปIน
บริหารงานทั่วไป
ปGจจุบันง&ายแก&การคนหา
๒. การจัดแฟ,มหนังสือรับ
– ส&ง ใหเปIนระเบียบ
เรียบรอยง&ายแก&การคนหา

ตลอดปC

-

-

-

-

-

- บุคลากรไดรับทราบ
ฝYาย
ขอมูลข&าวสารทาง
บริหารงานทั่วไป
การศึกษา ที่รวดเร็ว
ถูกตอง และนําไปใชในการ
เรียนการสอน

24 โครงการจัดทําระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดทองถิ่น (SIS)

ฝYายแผนและ
งบประมาณ
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ที่

โครงการ

25 โครงการงานสํารวจสภาพอาคาร
เรียน อาคารประกอบ และ
ซ"อมแซมอาคารสถานที่

วัตถุประสงค

เป,าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑. เพื่อใหมีการดูแล
บํารุงรักษาปรับปรุง
ซ"อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ8
อาคารสถานที่ ใหอยู"ใน
สภาพที่เหมาะแก"การจัด
กิจกรรมการเรียนรูแก"
เด็กนักเรียน
๒. เพื่อใหอาคารเรียน
และบริเวณภายใน
โรงเรียนเทศบาลเมือง
แม"ฮ"องสอน มีความ
สะอาด สวยงาม
ปลอดภัย

26 โครงการใหบริการชุมชนใชอาคาร ๑. เพื่อใหบริการอาคาร ตลอดปC
สถานที่
เรียนสถานที่ต&าง ๆแก&
ชุมชน
๒. เพื่อสราง
ความสัมพันธอันดีกับ
ชุมชน
๓. เพื่อเปIนศูนยกลางใน
การประสานงาน

ตลอดป-

2561
(บาท)

ปCงบประมาณและที่ผ&านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว&า
จะไดรับ

หน&วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

-

-

-

-

-

- วัสดุ/ครุภัณฑ8 อาคาร
ฝ)ายบริหารงาน
สถานที่ และระบบ
ทั่วไป
สาธารณูปโภค มี
ประสิทธิภาพ มีความ
ปลอดภัย พรอมที่จะใชงาน

-

-

-

-

-

- โรงเรียนมีความสัมพันธ
ที่ดีต&อชุมชนและ
หน&วยงานต&าง ๆ

ฝYาย
บริหารงานทั่วไป
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ที่

โครงการ

27 โครงการจัดกิจกรรม ๕ ส (Big
Cleaning day)

วัตถุประสงค

๑. เพื่อใหนักเรียนเกิด
ความสํานึกที่ดีต&อการ
พัฒนาสิ่งแวดลอมให
สะอาด เปIนระเบียบน&า
อยู& น&ามอง
๒.เพื่อปลูกฝGงให
นักเรียนรักความสะอาด
ความเปIนระเบียบ
สามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันต&อไป
๓. เพื่อใหโรงเรียนและ
หองเรียนมีความสะอาด
น&าอยู&เอื้อต&อการเรียน

28 โครงการสหกรณฝjกหัดในโรงเรียน ๑. เพื่อใหนักเรียนมี
ความรูในหลักการของ
สหกรณเบื้องตน
๒. เพื่อนําความรูไปใช
ในชีวิตประจําวัน
๓๐ โครงการส&งเสริมสุขภาพ

1. เพื่อส&งเสริมใหผูเรียน
มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกกาลัง
กายสม่ําเสมอ

เป,าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ปCงบประมาณและที่ผ&านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว&า
จะไดรับ

หน&วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ตลอดปC

-

-

-

-

-

บริเวณโรงเรียน หองเรียน
ฝYาย
และหองพิเศษ มีความ
บริหารงานทั่วไป
สะอาด เปIนระเบียบ
เรียบรอยสวยงาม

ตลอดปC

-

-

-

-

-

๑. นักเรียนทํางานอย&าง
เปIนระบบ

ฝYายแผนและ
งบประมาณ

๒. นักเรียนและครูได
บริโภคสินคาดีราคาถูก
ตลอดปCการศึกษา

-

-

-

-

-

1. นักเรียนมีสุขภาพกาย กองการศึกษา/
มีสุขภาพจิตดี มีสุขนิสัยใน โรงเรียนใน
การดูแลสุขภาพ ออก
สังกัด
กําลังกายสม่ําเสมอ
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

2. เพื่อส&งเสริมใหผูเรียน
มีภาวะโภชนาการ
น้ําหนัก ส&วนสูงเปIนไป
ตามเกณฑ

เป,าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ปCงบประมาณและที่ผ&านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว&า
จะไดรับ

หน&วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

2. รูจักป,องกันตนเองให
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
และโรคติดต&อ

3. เพื่อใหผูเรียน
สามารถป,องกันตนเอง
จากสิ่งเสพติด และ
สภาวะเสี่ยงต&อโรคภัย
ต&างๆ
4. เพื่อใหผูเรียนมี
สุขภาพจิตดีมีมนุษย
สัมพันธที่ดีต&อเพื่อน ครู
กลาแสดงออกอย&าง
เหมาะสม
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ที่

โครงการ

๓๑ กิจกรรมวันไหวครู

๓๒ กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

วัตถุประสงค

1.เพื่อธํารงไวซึ่ง
ระเบียบปฏิบัติและ
ประเพณีอันดีงาม
2.เพื่อเปIนการปลูกฝGง
จริยธรรมอันดีงามใหแก&
เด็กนักเรียนทุกคน
3.เพื่อเปIนการแสดง
ความกตัญlูกตเวทิตา
ต&อครู
4.เพื่อสราง
ความสัมพันธที่ดี
ระหว&างครูและเด็ก
นักเรี่อยเสริ
น มสราง
1.เพื
ความสัมพันธระหว&าง
โรงเรียน ผูปกครอง
และชุมชน
2.เพื่ออนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีไทยใหคงอยู&
ตลอดไป
3.เพื่อใหเด็กไดมีโอกาส
เรียนรูเรื่องการปฏิบัติ
ตนตามวัฒนธรรมโดยตรง

เป,าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 ครั้ง/ปC

1 ครั้ง/ปC

2561
(บาท)
-

-

ปCงบประมาณและที่ผ&านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

-

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว&า
จะไดรับ

หน&วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

1.บุคลากรครูและและเด็ก กองการศึกษา/
นักเรียนไดเขาร&วมพิธีไหว
โรงเรียนใน
ครู
สังกัด
2.เพื่อระลึกถึงพระคุณและ
เปIนการแสดงความกตัญlู
กตเวทิตาต&อครู
3.เด็กนักเรียนเกิดความ
ตระหนักและสํานึกใน
หนาที่ที่ตองปฏิบัติต&อครู
4.เกิดความสัมพันธที่ดี
ระหว&างครูและเด็ก
นักเรียน ทําใหเด็กรูสึก
อบอุด&นความสัมพันธที่ดี
1.เกิ
กองการศึกษา/
ระหว&าง โรงเรียน
โรงเรียนใน
ผูปกครองและชุมชน
สังกัด
2.วัฒนธรรม ประเพณีไทย
ไดรับการอนุรักษใหคงอยู&
ตลอดไป
3.เด็กไดรับประสบการณ
ตรงในเรื่องของการสืบ
สานวัฒนธรรม ประเพณี
จากการเขาร&วม
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ที่

โครงการ

๓๓ โครงการธนาคารความดี

วัตถุประสงค

1. เพื่อใหนักเรียนระดับ
อนุบาลมีความซื่อสัตย
สุจริต
2. เพื่อใหนักเรียนระดับ
อนุบาลเคารพและ
ปฏิบัติตามคําสั่งสอน
คําแนะนําของพ&อแม& ครู
และผูใหญ&ในทางที่ดี
3. เพื่อใหนักเรียนระดับ
อนุบาลมีค&านิยมที่จะทํา
ความดีและภาคภูมิใจใน
การทําความดีของตนเอง
แมเปIนเพียงเรื่อง
เล็กนอย จนติดเปIนนิสัย

เป,าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ตลอดปCการศึกษา

2561
(บาท)
-

ปCงบประมาณและที่ผ&านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว&า
จะไดรับ
1. นักเรียนระดับอนุบาล
ทุกคนมีค&านิยมที่ดี

หน&วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

2. นักเรียนระดับอนุบาล
ทุกคนมีความซื่อสัตย สุจริต

(โรงเรียน
เทศบาล ๒
เฉลิมพระ
เกียรติ)ฝYาย
วิชาการ

3. นักเรียนระดับอนุบาล
ทุกคนเคารพและปฏิบัติ
ตามคําสั่งสอน คําแนะนํา
ของพ&อแม& ครู ญาติและ
ผูใหญ&ในทางที่ดี

ฝYายทั่วไป

4. นักเรียนระดับอนุบาล
ฝYายแผนและ
กลาที่จะทําความดีและ
งบประมาณ
ภาคภูมิใจในการทําความ
ดีของตนเอง แมเปIนเพียง
เรื่องเล็กนอยจนติดเปIนนิสัย
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ที่

โครงการ

๓๔ โครงการเยี่ยมบานนักเรียน

วัตถุประสงค

1. เพื่อส&งเสริม
ความสัมพันธระหว&าง
โรงเรียน ครูผูปกครอง
และนักเรียน

เป,าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 ครั้ง/ปC

2561
(บาท)
-

ปCงบประมาณและที่ผ&านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2565
(บาท)
-

2. เพื่อกระตุนให
ผูปกครองและนักเรียน
ไดเห็นความสําคัญของ
การศึกษา

๓๕ โครงการสานสัมพันธชุมชน

(ประชุมผูปกครองนักเรียน)

1.เพื่อสราง
ความสัมพันธอันดี
ระหว&างบานกับโรงเรียน
2.เพื่อเปnดโอกาสให
ผูปกครองไดมีส&วนร&วม
ใหขอมูล ขอเสนอแนะ
ในการพัฒนาโรงเรียน
3.เพื่อร&วมมือกับ
ผูปกครองนักเรียนใน
การส&งเสริมการเรียนรู
และพัฒนาการดาน
ต&างๆของนักเรียนได
อย&างมีประสิทธิภาพ

2 ครั้ง/ปC

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว&า
จะไดรับ

หน&วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

1. ความสัมพันธระหว&าง
โรงเรียน ครู ผูปกครอง
และนักเรียนมี
ความสัมพันธที่ดี

กองการศึกษา

2. ผูปกครองและนักเรียน
ไดเห็นความสําคัญของ
การศึกษา

(โรงเรียน
เทศบาล ๒
เฉลิมพระ
เกียรติ)

1.นักเรียนและผูปกครอง
ไดรับทราบขอมูลข&าวสาร
ต&างๆของโรงเรียน
2.เกิดสัมพันธภาพ
ระหว&างบานและโรงเรียน
นํามาซึ่งความร&วมมือใน
การดูแลปกครองนักเรียน
และการพัฒนาโรงเรียน
3.โรงเรียนไดรับทราบ
ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ
จากผูปกครองในการ
พัฒนาโรงเรียน

ฝYายวิชาการ
ฝYายทั่วไป
ฝYายแผนและ
งบประมาณ
กองการศึกษา

(โรงเรียน
เทศบาล ๒
เฉลิมพระ
เกียรติ)
ฝYายวิชาการ
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ที่

โครงการ

๓๖ สารสัมพันธเทศบาล 2

วัตถุประสงค

1. ผูปกครองและผูเรียน
ไดทราบข&าวสาร ความรู
และความเคลื่อนไหว
ต&างๆ ของโรงเรียน

เป,าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตลอดปCการศึกษา

2561
(บาท)

-

ปCงบประมาณและที่ผ&านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-

-

-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

2. เพื่อเปIนการ
ประชาสัมพันธโรงเรียน
3. เพื่อใหครูประจําชั้น
และผูปกครองได
ติดต&อสื่อสารถึงกัน
รวม

36 โครงการ

-

-

9,076,000 9,580,000 10,900,000

1,240,000

1,240,000

-

ผลที่คาดว&า
จะไดรับ

หน&วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

4.ผูปกครองและโรงเรียน
ร&วมมือกันส&งเสริมการ
เรียนรู และพัฒนาการ
ดานต&างๆของนักเรียนได
อย&างมีประสิทธิภาพ

ฝYายทั่วไป
ฝYายแผนและ
งบประมาณ

1. ผูเรียน ผูปกครองและ
ชุมชนไดรับข&าวสารของ
โรงเรียน

กองการศึกษา

2. ผูปกครองและชุมชน
เกิดความพึงพอใจใน
สถานศึกษา
3. เกิดความสัมพันธที่ดี
ระหว&างครูและผูปกครอง

(โรงเรียน
เทศบาล ๒
เฉลิมพระ
เกียชรติ
)
ฝYายวิ
าการ
ฝYายทั่วไป
ฝYายแผนและ
งบประมาณ

-

-
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท4องถิ่นสี่ปN (พ.ศ.2561-2565)
สําหรับ องคกรปกครองส#วนท4องถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองแม#ฮ#องสอน (โรงเรียนเทศบาลเมืองแม#ฮ#องสอน)
ที่

โครงการ

1 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม#ฮ#อง
สอน (กิจกรรมสรรหาคณะ
กรรมการ)

วัตถุประสงค

1.เพื่อให4คณะกรรมการสถานศึก
ษาขั้นพื้นฐานมีความรู4ความเข4า
ใจในบทบาทหน4าที่
2.เพื่อให4คณะกรรมการสถานศึก
ษาขั้นพื้นฐานมีส#วนร#วมในการ
กําหนดทิศทางการจัดกิจกรรม
ของสถานศึกษาตลอดจนกํากับ
ติดตามประชาสัมพันธการ
ดําเนินงานของสถานศึกษา
ตลอดจนกํากับ ติดตาม
3.เพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในการทํางานสนับสนุนส#งเสริม
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม#ฮ#องสอน
2 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะ 1.เพื่อให4โรงเรียนและชุมชนมี
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ความสัมพันธที่ดีต#อกัน
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม#ฮ#อง 2.เพื่อให4โรงเรียนและกรรมการ
สอน (กิจกรรมประชุม อบรม สถานศึกษาขั้นพื้นฐานปฏิบัติงาน
ทัศนศึกษาดูงาน)
ร#วมกันตรงเปาหมายการศึกษา
3.คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จํานวน 18 คน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 ครั้ง

1 ครั้ง

2561
(บาท)
-

ปNงบประมาณและที่ผ#านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2565
(บาท)
-

50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
(เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ
สถานศึกษา) สถานศึกษา) สถานศึกษา) สถานศึกษา) สถานศึกษา)
(SBMLD)
(SBMLD)
(SBMLD)
(SBMLD)
(SBMLD)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว#า
จะได4รับ

หน#วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

1.คณะกรรมการสถาน ฝ?ายบริหารงาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานได4รับ
ทั่วไป
ความรู4เกี่ยวกับบทบาท
หน4าที่ของตนเอง
2.โรงเรียนและกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี
การปฏิบัติงานร#วมกันตรง
เปาหมายการศึกษา

1.คณะกรรมการสถานศึก ฝ?ายบริหารงาน
ษาขั้นพื้นฐานได4รับความ
ทั่วไป
รู4ความรู4เกี่ยวกับบทบาท
หน4าที่ของตนเอง
2.โรงเรียนและกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี
การปฏิบัติงานร#วม
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เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ปNงบประมาณและที่ผ#านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

รู4บทบาทหน4าที่

3 โครงการประชุมครูผู4ปกครองนัก 1.เพื่อสร4างความสัมพันธระหว#าง
เรียน และคณะกรรมการชมรม บ4าน โรงเรียนกับชุมชนได4มีส#วน
ผู4ปกครองและครู
ช#วยสนับสนุนให4มีการศึกษา
เจริญก4าวหน4าให4โรงเรียนและผู4
ปกครองมีความเข4าใจตรงกันใน
กิจกรรมการเรียนการสอนและ
กิจกรรมต#างๆของโรงเรียน
2.เพื่อเปSดโอกาให4ผู4ปกครองนัก
เรียนได4มีส#วนร#วมให4ข4อมูลข4อ
เสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียน
3.เพื่อร#วมมือกับผู4ปกครองนัก
เรียนในการส#งเสริมกาเรียนรู4
และพัฒนาการด4านต#างๆของนัก
เรียนได4อย#างมีประสิทธิภาพ
4.เพื่อให4ผู4ปกครองได4มีโอกาสพบ
ปะกับครูที่ปรึกษา ทําให4เกิดสัม
พันธภาพที่ดีระหว#างผู4ปกครอง
นักเรียนอันเปTนการแลกเปลี่ยน

2 ครั้ง/ปN

34,000
(งบชมรมฯ)

34,000
(งบชมรมฯ)

34,000
(งบชมรมฯ)

34,000
(งบชมรมฯ)

34,000
(งบชมรมฯ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว#า
จะได4รับ

หน#วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ตรงเปาหมายการศึกษา
3.คณะกรรมการสถานศึก ฝ?ายบริหารงาน
ษาขั้นพื้นฐานเกิดทักษะ
ทั่วไป
และยกระดับความ
สามารถในด4านการ
สนับสนุนส#งเสริมโรง
เรียนเทศบาลเมืองแม#
ฮ#องสอนมากกว#าขึ้น
1.โรงเรียนและผู4ปกครอง ฝ?ายบริหารงาน
ร#วมมือกันจัดกิจกรรมของ
ทั่วไป
โรงเรียนในด4านต#างๆได4
ผลดียิ่งขึ้น
2.โรงเรียนและผู4ปกครอง
มีความสัมพันธที่ดีต#อกัน
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เรียนรู4ร#วมกันระหว#างครูที่ปรึกษา
ประจําชั้นและผู4ปกครองนักเรียน
ซึ่งจะนําไปสู#ความร#วมมือในการ
ดูและช#วยเหลือนักเรียนและร#วม
กันส#งเสริม พัฒนา ปองกัน และ
แก4ไขปVญหานักเรียน
4 โครงการสนับสนุนกิจกรรมของ เพื่อสนับสนุนค#าใช4จ#ายสําหรับ
ชมรมผู4ปกครองและครูโรงเรียน โรงเรียนที่ดําเนินกิจกรรมต#างๆ
เทศลาลเมืองแม#ฮ#องสอน

5 โครงการจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โรงเรียน
เทศบาลเมืองแม#ฮ#องสอน
(ประจําปN 2561)

6 โครงการส#งเสริม อปท.จัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด#น
(โครงการคัดเลือกก#อนการ
จัดสรร)

1.เพื่อพัฒนาการศึกษาในโรง
เรียนอย#างเปTนระบบ มีแนวทาง
ทิศทางที่แน#นอนเด#นชัด ใน
การจัดการศึกษา
2.เพื่อให4มีข4อมูลในการติด
ตามนําเสนอ และใช4สําหรับ
ในการแก4ไขปรับปรุงประสิทธิ
ภาพในการทํางาน
เพื่อพัฒนาและจัดทําแผน
เกี่ยวกับทางการศึกษาให4มี
ประสิทธิภาพและสามารถนําไป
ใช4ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนที่ดีขึ้น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตลอดปN

2561
(บาท)

68,000
(งบชมรมฯ)

ปNงบประมาณและที่ผ#านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

68,000
(งบชมรมฯ)

68,000
(งบชมรมฯ)

68,000
(งบชมรมฯ)

2565
(บาท)

68,000
(งบชมรมฯ)

1 ครั้ง/ปN

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
(เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ
สถานศึกษา) สถานศึกษา) สถานศึกษา) สถานศึกษา) สถานศึกษา)

1 ครั้ง/ปN

50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
(งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว#า
จะได4รับ

หน#วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

1.โรงเรียนและผู4ปกครอง ฝ?ายบริหารงาน
ร#วมมือกันจัดกิจกรรมของ
ทั่วไป
โรงเรียนในด4านต#างๆได4
ผลดียิ่งขึ้น
2.โรงเรียนและผู4ปกครอง
มีความสัมพันธที่ดีต#อกัน
โรงเรียนมีแผนพัฒนา
ฝ?ายแผนและ
ประจําปNในการพัฒนา
งบประมาณ
การศึกษาและประเมิน
ภายนอกประเมินตนเอง
รู4ทิศทางในการดําเนิน
งานที่มีเปาหมายแน#นอน

สถานศึกษามีแผนในการ
พัฒนาทางด4านการศึกษา
ในการดําเนินงานที่มีเปา
หมายแน#นอน

ฝ?ายแผนและ
งบประมาณ
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เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7 โครงการบริหารงานบุคลากรใน เพื่อส#งเสริมและเปTนแนวทางใน
ตลอดปN
สถานศึกษา
การปฏิบัติงานของบุคลากร
ให4เปTนระบบและมีประสิทธิภาพ
8 โครงการรับนักเรียนเข4าเรียนใน เพื่อรับสมัครนักเรียนเข4า
1 ครั้ง/ปNการศึกษา
สถานศึกษา
ศึกษาต#อและจัดลงทะเบียน
นักเรียน
9 โครงการระดมทรัพยากรและ 1.เพื่อระดมทรัพยากรและ
ตลอดปN
การลงทุนเพื่อการศึกษา
การลงทุนด4านงบประมาณ
การเงินทรัพยสิน
2.เพื่อให4ผู4ปกครองมีส#วนร#วมสนับ
สนุนในการจัดการศึกษาและร#วม
บริจาคทรัพยสินและทรัพยากรมา
ใช4จ#ายทางการศึกษาตามความ
เหมาะสม
10 โครงการบริหารงานพัสดุ
เพื่อตรวจสอบการเบิกจ#าย
ตลอดปN
ควบคุมเก็บรักษา พัสดุและ
ครุภัณฑของโรงเรียน
11 โครงการวางแผนและจัดสรรงบ เพื่อใช4ในการจัดการเรียน
ตลอดปN
ประมาณ
การสอนและพัฒนาคุณภาพ
ผู4เรียน
12 โครงการบริหารงานงบประมาณ เพื่อวางแผนจัดทําและใช4จ#ายงบ
ประมาณตามแผนพัฒนาการศึก
ษาของสถานศึกษา
13 โครงการพัฒนาระบบข4อมูล
1.เพื่อตรวจสอบการเบิกจ#าย
และสารสนเทศเพื่อการจัดทํา พัสดุตามแผนพัฒนาของ
และจัดหาพัสดุ
สถานศึกษา

2561
(บาท)

ปNงบประมาณและที่ผ#านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว#า
จะได4รับ

หน#วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

-

-

-

-

-

โรงเรียนมีข4อมูลบุคลากร ฝ?ายบริหารงาน
ที่เปTนปVจจุบัน
บุคคล

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ตลอดปN

-

-

-

-

-

ตลอดปN

-

-

-

-

-

นักเรียนในเขตเทศบาล
ได4รับการศึกษาอย#าง
ทั่วถึง
1.ผู4ปกครองมีส#วนร#วมใน
การจัดการศึกษา
2.โรงเรียนได4รับสนับสนุน
งบประมาณการเงินทรัพย
สินและทรัพยากรทางการ
ศึกษา
3.นักเรียนมีแหล#งทรัพยา
กรที่สนับสนุนการศึกษา
สถานศึกษามีการจัดเก็บ
ข4อมูลพัสดุ ครุภัณฑ
อย#างเปTนระบบ
มีการวางแผนงบประมาณ
ค#าใช4จ#าย มีระบบควบคุม
จัดทําบัญชีการเงินของ
โรงเรียน
มีการวางแผนงบประมาณ
ค#าใช4จ#ายของแผนงาน
พัฒนาการศึกษา
1.มีการตรวจสอบประสิทธิ
ภาพการใช4พัสดุ
2.มีการตรวจสอบผลการ

ฝ?ายบริหารงาน
ทั่วไป
ฝ?ายแผนและ
งบประมาณ

ฝ?ายแผนและ
งบประมาณ
ฝ?ายแผนและ
งบประมาณ

ฝ?ายแผนและ
งบประมาณ
ฝ?ายแผนและ
งบประมาณ
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14 โครงการเข4าร#วมเปTนเครือข#าย
พัฒนาทางวิชาการในโรงเรียน
15 โครงการสนับสนุนการเรียนการ
สอนโดยวิทยากรภายนอก
(ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน)

16 โครงการสนับสนุนการเข4าร#วม
กิจกรรมทางการศึกษาของโรง
เรียนเทศบาลเมืองแม#ฮ#องสอน
17 โครงการนํานักเรียนเข4าร#วมแข#ง
ขันกิจกรรมทางวิชาการทางการ
ศึกษา (ระดับจังหวัด/ระดับเขต/
ระดับภาค/ระดับประเทศ)
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2.เพื่อควบคุมการใช4พัสดุให4เกิด
ประโยชนสูงสุด
3.การเก็บรักษาพัสดุเพื่อการใช4
ประโยชนในอนาคต
4.การตรวจสอบพัสดุประจําปN
5.การให4ความสนับสนุนในการ
ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการ
ศึกษาให4มีประสิทธิภาพ
เพื่อยกระดับการศึกษาโรงเรียน
เทศบาลเมืองแม#ฮ#องสอน
1.เพื่อให4นักเรียได4มีโอกาสพัฒนา
ทักษะด4านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
ทั้งการพูด การฟVง การอ#าน
และการเขียนโดยตรงกับครูชาว
ต#างชาติ
2.เพื่อเปTนการเตรียมความพร4อม
ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล
เมืองแม#ฮ#องสอนในการเข4าสู#ประ
ชาคมอาเซียน
เพื่อสนับสุนนนักเรียนเข4าร#วม
กิจกรรมทางการศึกษาต#างจัง
หวัด
เพื่อสนับสนุนนักเรียนเข4าร#วม
การแข#งขันด4านวิชาการและ
แสดงผลงานนักเรียน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ปNงบประมาณและที่ผ#านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว#า
จะได4รับ

หน#วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ดําเนินงานพัสดุตามแผน
การศึกษาของสถานศึกษา
3.มีการจัดทํารายงานผล
การดําเนินงานพัสดุ
4.มีการรายงานผลการ
เบิกจ#ายพัสดุ

1 ครั้ง

180,000 180,000
180,000 180,000
180,000
(งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ)
1,404,000 1,404,000 1,404,000 1,404,000 1,404,000
(งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ)

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง ฝ?ายวิชาการ
การเรียนสูงขึ้น
1.นักเรีนมีผลสัมฤทธิ์ทาง ฝ?ายวิชาการ
การเรียนสูงขึ้น
2.มีการยกระดับคุณภาพ
ทางการศึกษาของโรงเรียน
เทศบาลเมืองแม#ฮ#องสอน

ตลอดปN

80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
(งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ)

1 ครั้ง

140,000 140,000
140,000 140,000
140,000
(เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ
สถานศึกษา) สถานศึกษา) สถานศึกษา) สถานศึกษา) สถานศึกษา)

นักเรียนได4เข4าร#วมกิจกรรม ฝ?ายแผนและ
ทางการศึกษาโดยได4รับ
งบประมาณ
การสนับสนุนจากชมรมฯ
นักเรียนได4เข4าร#วมการแข#ง ฝ?ายวิชาการ
ขันด4านวิชาการ และได4
เผยแพร#ผลงานของตน
เอง

ตลอดปN
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โครงการ

18 โครงการการวิจัยเพื่อพัฒนา
นโยบายและแผนการดําเนิน
งานของโรงเรียนเทศบาลเมือง
แม#ฮ#องสอน
19 โครงการค#ายปรับพื้นฐาน
สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยม
ศึกษาปNที่1 และมัธยมศึกษาปN
ปNที่ 4 ประจําปNการศึกษา
2560

20 โครงการประกันคุณภาพการ
ศึกษาของสถานศึกษา

วัตถุประสงค

เพื่อให4บุคลากรทุกคนได4มีส#วน
ร#วมในการทําวิจัย วางแผน
ในการดําเนินงานร#วมกัน และ
พัฒนาด4านการศึกษา
1.เพื่อปรับพฤติกรรมและพื้น
ฐานทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปNที่ 1 และมัธยม
ศึกษาปNที่ 4
2.เพื่อให4นักเรียนมีความพร4อม
ในการเรียนและรู4จักบทบาท
หน4าที่ของนักเรียน
เพื่อให4สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

21 โครงการปรับปรุงหลักสูตรของ 1.สถานศึกษามีหลักสูตรที่
สถานศึกษา
เหมาะสมกับนักเรียน
2.สถานศึกษามีหลักสูตรที่
เหมาะสมกับท4องถิ่น
3.สถานศึกษามีสื่อการเรียนการ
สอนที่เอื้อต#อการเรียนรู4
22 โครงการเสริมสร4างทักษะพัฒนา 1.เพื่อส#งเสริมความรู4และทักษะ
อาชีพ (นวดฝ?าเท4า,เสริมสวย) ด4านอาชีพตามความต4องการ
ของนักเรียนจนสามารถนําไปใช4
ในการประกองอาชีพได4
2.เพื่อส#งเสริมและสนับสนุนให4
นักเรียนได4ใช4เวลาว#างให4เกิดประ
โยชนต#อตนเองและครอบครัว

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 ครั้ง

2561
(บาท)
-

ปNงบประมาณและที่ผ#านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2565
(บาท)
-

1 ครั้ง

90,000
90,000
90,000
90,000
90,000
(เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ
สถานศึกษา) สถานศึกษา) สถานศึกษา) สถานศึกษา) สถานศึกษา)

ตลอดปN

5,000
(เงินรายได4ของ
สถานศึกษา)
20,000
(ค#าใช4จ#ายใน
การบริหาร
สถานศึกษา)

1 ครั้ง

ตลอดปN

5,000
(เงินรายได4ของ
สถานศึกษา)
20,000
(ค#าใช4จ#ายใน
การบริหาร
สถานศึกษา)

5,000
(เงินรายได4ของ
สถานศึกษา)
20,000
(ค#าใช4จ#ายใน
การบริหาร
สถานศึกษา)

5,000
(เงินรายได4ของ
สถานศึกษา)
20,000
(ค#าใช4จ#ายใน
การบริหาร
สถานศึกษา)

5,000
(เงินรายได4ของ
สถานศึกษา)
20,000
(ค#าใช4จ#ายใน
การบริหาร
สถานศึกษา)

200,000 200,000
200,000 200,000
200,000
(เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ
สถานศึกษา) สถานศึกษา) สถานศึกษา) สถานศึกษา) สถานศึกษา)
(SBMLD)
(SBMLD)
(SBMLD)
(SBMLD)
(SBMLD)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว#า
จะได4รับ

หน#วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

การดําเนินงานภายใน
ฝ?ายวิชาการ
สถานศึกษาเปTนไปอย#าง
รวดเร็ว ถูกต4อง และมี
ประสิทธิภาพ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปN ฝ?ายวิชาการ
ที่ 1 และมัธยมศึกษาปNที่
4 ประจําปNการศึกษา
2560 มีความพร4อมใน
การเรียน และรู4จักบทบาท
หน4าที่ของตนเอง
สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพ

ฝ?ายวิชาการ

นักเรียนได4รับการพัฒนา ฝ?ายวิชาการ
ศักยภาพสู#ความเปTนเลิศ
ตามอัจฉริยภาพของแต#
ละบุคคลซึ่งผู4เรียนสามารถ
นําความเปTนเลิศนั้นไปใช4
ในการประกอบอาชีพได4
นักเรียนได4รับการพัฒนา ฝ?ายวิชาการ
ศักยภาพสู#ความเปTนเลิศ
ตามอัจฉริยภาพของแต#
ของแต#ละบุคคลซึ่งผู4เรียน
สามารถนําความเปTนเลิศ
นั้นไปใช4ในการประกอบ
อาชีพได4

90

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

3.เพื่อเสริมสร4างให4นักเรียนพึ่งตน
เอง ตลอดจนมีการดําเนินชีวิต
บนพื้นฐานแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
23 โครงการจัดทําระบบสารสนเทศ เพื่อให4ข4อมูลข#าวสารทางการศึก
ทางการศึกษาของโรงเรียนใน ษาเปTนปVจจุบัน และสามารถ
สังกัดท4องถิ่น (SIS)
ค4นหาได4ง#าย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ปNงบประมาณและที่ผ#านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตลอดปN

-

-

-

-

-

1.เพื่อให4บริการอาคารเรียน
สถานที่ต#างๆ แก#ชุมชน
2.เพื่อสร4างความสัมพันธอันดีกับ
ชุมชน
3.เพื่อเปTนศูนยกลางในการประ
สานงาน
25 โครงการฝ_กอบรมอาชีพการ
เพื่อให4นักเรียนบุคคลภายนอก
เลี้ยงไก#พื้นเมืองและปลาดุกอุย ได4ศึกษาหาความรู4จากแหล#ง
เรียนรู4ในโรงเรียน

ตลอดปN

-

-

-

-

-

1 ครั้ง

26 โครงการเชื่อมต#ออินเตอรเน็ต
ความเร็วสูงของโรงเรียนระบบ
ADSL

เพื่อให4บุคลากรครูและนักเรียน
ได4ใช4อินเตอรเน็ตอย#างรวดเร็ว
ในการค4นคว4าหาความรู4เพิ่มเติม

1 ครั้ง

27 โครงการเชื่อมต#ออินเตอรเน็ต
ความเร็วสูงของโรงเรียนระบบ
Wiieless Fidelity Wifi

เพื่อให4บุคลากรครูและนักเรียน
ได4ใช4อินเตอรเน็ตอย#างรวดเร็ว
ในการค4นคว4าหาความรู4เพิ่มเติม

1 ครั้ง

50,000
(เงินรายได4ของ
สถานศึกษา)
(SBMLD)
9,600
(ค#าใช4จ#ายใน
การบริหาร
สถานศึกษา)
7,200
(ค#าใช4จ#ายใน
การบริหาร
สถานศึกษา)

50,000
(เงินรายได4ของ
สถานศึกษา)
(SBMLD)
9,600
(ค#าใช4จ#ายใน
การบริหาร
สถานศึกษา)
7,200
(ค#าใช4จ#ายใน
การบริหาร
สถานศึกษา)

50,000
(เงินรายได4ของ
สถานศึกษา)
(SBMLD)
9,600
(ค#าใช4จ#ายใน
การบริหาร
สถานศึกษา)
7,200
(ค#าใช4จ#ายใน
การบริหาร
สถานศึกษา)

50,000
(เงินรายได4ของ
สถานศึกษา)
(SBMLD)
9,600
(ค#าใช4จ#ายใน
การบริหาร
สถานศึกษา)
7,200
(ค#าใช4จ#ายใน
การบริหาร
สถานศึกษา)

50,000
(เงินรายได4ของ
สถานศึกษา)
(SBMLD)
9,600
(ค#าใช4จ#ายใน
การบริหาร
สถานศึกษา)
7,200
(ค#าใช4จ#ายใน
การบริหาร
สถานศึกษา)

24 โครงการให4บริการชุมชนใน
อาคารสถานที่

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว#า
จะได4รับ

หน#วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

บุคลากรได4รับทราบข4อมูล ฝ?ายวิชาการ
ข#าวสารทางการศึกษาที่
รวดเร็วถูกต4อง และนําไป
ใช4ในการเรียนการสอน
โรงเรียนมีความสัมพันธ ฝ?ายบริหารงาน
ที่ดีต#อชุมชนและหน#วย
ทั่วไป
งานต#างๆ

นักเรียนและบุคคลภาย
นอกได4รับความรู4จาก
แหล#งเรียนรู4เพื่อนําไป
ประกอบอาชีพได4
บุคลากรครูและนักเรียน
ได4ใช4อินเตอรเน็ตในการ
ค4นคว4าหารความรู4อย#าง
รวดเร็ว
บุคลากรครูและนักเรียน
ได4ใช4อินเตอรเน็ตในการ
ค4นคว4าหารความรู4อย#าง
รวดเร็ว

ฝ?ายบริหารงาน
ทั่วไป

ฝ?ายวิชาการ

ฝ?ายวิชาการ

91
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โครงการ

28 โครงการพัฒนาห4องสมุด
โรงเรียน

29 โครงการพัฒนาแหล#งเรียนรู4
ของโรงเรียน

วัตถุประสงค

1.เพื่อพัฒนาห4องสมุดมีชีวิตใน
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม#ฮ#อง
สอนให4มีบรรยากาศที่เอื้อต#อ
การเรียนรู4
2.เพื่อจัดกิจกรรมส#งเสริมให4นัก
เรียนได4รู4จักใช4ห4องสมุดเปTน
แหล#งค4นคว4าหาความรู4เพิ่มขึ้น
เพื่อสร4างสวนสมุนไพรให4เปTน
แหล#งเรียนรู4สําหรับนักเรียน

30 โครงการแข#งขันคนเก#งโรงเรียน เพื่อสนับสนุนนักเรียนเข4าร#วม
สังกัด อปท.
การแข#งขันด4านวิชาการระดับ
ประเทศ
31 โครงการส#งนักเรียนและผลงาน 1.มีการประสานงานการดําเนิน
เข4าร#วมการจัดการศึกษาของ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
องคกรปกครองส#วนท4องถิ่น
การจัดการศึกษาในเขตเทศบาล
(ระดับภาคเหนือ/ระดับประเทศ) เมืองแม#ฮ#องสอน
2.ได4มีการยกระดับคุณภาพการ
ศึกษาท4องถิ่น
3.เพื่อเสริมสร4างให4นักเรียนมี
ประสบการณในการแข#งขัน
ด4านวิชาการ
32 โครงการสอนเสริมนักเรียนชั้น เพื่อเพิ่มเติมความรู4ให4แก#นักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ปNงบประมาณและที่ผ#านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว#า
จะได4รับ

หน#วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ตลอดปN

100,000 100,000
100,000 100,000
100,000
(ค#าใช4จ#ายใน (ค#าใช4จ#ายใน (ค#าใช4จ#ายใน (ค#าใช4จ#ายใน (ค#าใช4จ#ายใน
การบริหาร การบริหาร การบริหาร การบริหาร การบริหาร
สถานศึกษา) สถานศึกษา) สถานศึกษา) สถานศึกษา) สถานศึกษา)

1.นักเรียนได4มีแหล#งเรียน ฝ?ายวิชาการ
รู4ที่มีคุณภาพ
2.นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ#าน
3.นักเรียนเข4าร#วมกิจกรรม
ห4องสมุดอย#างต#อเนื่อง

ตลอดปN

50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
(ค#าใช4จ#ายใน (ค#าใช4จ#ายใน (ค#าใช4จ#ายใน (ค#าใช4จ#ายใน (ค#าใช4จ#ายใน
การบริหาร การบริหาร การบริหาร การบริหาร การบริหาร
สถานศึกษา) สถานศึกษา) สถานศึกษา) สถานศึกษา) สถานศึกษา)
100,000 100,000
100,000 100,000
100,000
(งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ)

นักเรียนได4เรียนรู4เกี่ยว
ฝ?ายบริหารงาน
กับเรื่องของพืชสมุนไพร
ทั่วไป
และสามารถนําความรู4ไป
ปรับใช4ในชีวิตประจําวันได4
นักเรียนได4เข4าร#วมการ
ฝ?ายวิชาการ
แข#งขันด4านวิชาการระดับ
ประเทศ
1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ฝ?ายวิชาการ
ทางการเรียนรู4สูงขึ้น
2.มีการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน
เทศบาลเมืองแม#ฮ#องสอน
และส#งเสริมให4นักเรียนมี
ประสบการณในการแข#ง
ขันด4านวิชาการ

1 ครั้ง

1 ครั้ง

170,000 170,000
170,000 170,000
170,000
(งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ)

1 ครั้ง

20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
(งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ)

นักเรียนมีความรู4เพื่อใช4
ในการสอบแข#งขันมาก
ยิ่งขึ้น

ฝ?ายวิชาการ
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33 โครงการจัดทําแบบรายงานผล
การพัฒนาคุณภาพผู4เรียนราย
บุคคล (ปพ.6)
34 โครงการมอบประกาศนียบัตร
นักเรียนที่จบการศึกษา

35 โครงการวัดความรู4พื้นฐานทาง
วิชาการของนักเรียน

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ปNงบประมาณและที่ผ#านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

เพื่อจัดทํารายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผู4เรียนสําหรับนักเรียน

ตลอดปN

15,000
15,000
(เงินชมรมฯ) (เงินชมรมฯ)

15,000
15,000
(เงินชมรมฯ) (เงินชมรมฯ)

15,000
(เงินชมรมฯ)

1.เพื่อแสดงผลการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
2.เพื่อส#งเสริมให4นักเรียนเห็น
ความสําคัญของการศึกษา

1 ครั้ง

41,000
41,000
(เงินชมรมฯ) (เงินชมรมฯ)

41,000
41,000
(เงินชมรมฯ) (เงินชมรมฯ)

41,000
(เงินชมรมฯ)

1.เพื่อให4นักเรียนมีพัฒนาการ
ทางด4านกาคิด การอ#านและการ
เขียน
2.เพื่อวัดความรู4พื้นฐานทางวิชา
การของนักเรียน
36 โครงการส#งเสริมทักษะการคิด 1.เพื่อให4นักเรียนได4ฝ_กการคิด
วิเคราะห
วิเคราะห คิดสังเคราะห
2.เพื่อให4บุคลากร ครูเปลี่ยนแปลง
แนวคิดและวิธีการจัดการเรียนรู
37 โครงการส#งเสริมการจัดกิจกรรม เพื่อให4นักเรียนเห็นความสําคัญ
สัปดาหห4องสมุดและกิจกรรม ของการอ#าน
ส#งเสริมการอ#าน
38 โครงการส#งเสริมการจัดกิจกรรม เพื่อให4นักเรียนมีคุณธรรม
ให4นักเรียนในวันสําคัญต#างๆ
จริยธรรม และค#านิยมที่พึงประ
ของโรงเรียน (วันไหว4ครู
สงค
10,000 บาท ,วันเด็ก
10,000 บา ,วันอําลา-อาลัย
10,,000 บาท)

1 ครั้ง

-

-

-

-

-

1 ครั้ง

-

-

-

-

-

ตลอดปN

5,000
5,000
(เงินชมรมฯ) (เงินชมรมฯ)

5,000
5,000
(เงินชมรมฯ) (เงินชมรมฯ)

5,000
(เงินชมรมฯ)

1 ครั้ง

30,000
30,000
(เงินชมรมฯ) (เงินชมรมฯ)

30,000
30,000
(เงินชมรมฯ) (เงินชมรมฯ)

30,000
(เงินชมรมฯ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว#า
จะได4รับ

หน#วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ครู ผู4ปกครอง และนัก
เรียนได4รับทราบผลการ
เรียน
1.ได4แสดงผลการจัดการ
ศึกษา
2.นักเรียนและผู4ปกครอง
มีความภาคภูมิใจในตน
เอง
นักเรียนมีพัฒนาการ
ด4านการคิด การอ#านและ
การเขียน

ฝ?ายวิชาการ

ฝ?ายวิชาการ

ฝ?ายวิชาการ

1.นักเรียนมีทักษะการคิด ฝ?ายวิชาการ
วิเคราะห
2.ครูมีวิธีการจัดการเรียน
รู4ที่เหมาะสมกบนักเรียน
นักเรียนรักการอ#านมาก
ฝ?ายวิชาการ
ขึ้นและเข4าไปใช4บริการ
ห4องสมุดมากขึ้น
นักเรียนมีคุณธรรม
ฝ?ายบริหารงาน
จริยธรรม และค#านิยมที่
บุคคล
พึงประสงค
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วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ปNงบประมาณและที่ผ#านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

39 โครงการฝ_กนักศึกษาวิชาหทาร เพื่อให4นักศึกษาวิชาทหารได4
ฝ_กปฏิบัติมีระเบียบวินัย อดทน
และสามัคคี

1 ครั้ง

40 โครงการส#งเสริมความเปTนเลิศ
ด4านดนตรีสากล

1.เพื่อให4นักเรียนได4ใช4เวลาว#าง
ให4เกิดประโยชน
2.เพื่อให4นักเรียนเกิดทักษะด4าน
การเล#นดนตรีสากล
1.เพื่อให4นักเรียนได4เข4ากิจกรรม
ชุมนุมตามความต4องการและ
ความถนัดของตนเอง
2.ส#งเสริมและสนับสนุนการ
เรียนการสอน

ตลอดปN

-

-

-

-

-

ตลอดปN

-

-

-

-

-

เพื่อส#งเสริมและพัฒนาทักษะ
ทางด4านภาษาให4กับนักเรียน
มากยิ่งขึ้น

1 ครั้ง

50,000
(เงินรายได4ของ
สถานศึกษา)
(SBMLD)
60,000
(เงินรายได4ของ
สถานศึกษา)
120,000
(เงินรายได4ของ
สถานศึกษา)

50,000
(เงินรายได4ของ
สถานศึกษา)
(SBMLD)
60,000
(เงินรายได4ของ
สถานศึกษา)
120,000
(เงินรายได4ของ
สถานศึกษา)

50,000
(เงินรายได4ของ
สถานศึกษา)
(SBMLD)
60,000
(เงินรายได4ของ
สถานศึกษา)
120,000
(เงินรายได4ของ
สถานศึกษา)

50,000
(เงินรายได4ของ
สถานศึกษา)
(SBMLD)
60,000
(เงินรายได4ของ
สถานศึกษา)
120,000
(เงินรายได4ของ
สถานศึกษา)

50,000
(เงินรายได4ของ
สถานศึกษา)
(SBMLD)
60,000
(เงินรายได4ของ
สถานศึกษา)
120,000
(เงินรายได4ของ
สถานศึกษา)

41 โครงการกิจกรรมชุมนุม

42 โครงการมัคคุเทศกน4อย

43 โครงการสัปดาหค#ายวิชาการ

เพื่อพัฒนานักเรียนให4มีทักษะ
ตามหลักการของการส#งเสริม
และพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
44 โครงการเสริมสร4างทักษะและ เพื่อพัฒนานักเรียนด4านวิชาการ
พัฒนาคุณภาพผู4เรียนระดับชั้น ด4านคุณธรรม จริยธรรม ด4าน
มัธยมศึกษาปNที่ 1-3
เทคโนโลยีและด4านประสบ
การณชีวิต

1 ครั้ง

1 ครั้ง

10,000
10,000
(เงินชมรมฯ) (เงินชมรมฯ)

10,000
10,000
(เงินชมรมฯ) (เงินชมรมฯ)

2565
(บาท)
10,000
(เงินชมรมฯ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว#า
จะได4รับ

หน#วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

นักศึกษาวิชาทหารนํา
ฝ?ายบริหารงาน
ประสบการณจากการ
บุคคล
ฝ_กปฏิบัตินําไปใช4ในชีวิต
ประจําวันและอนาคต
นักเรียนมีโอกาสนแสดง ฝ?ายบริหารงาน
ผลงานด4านดนตรีใน
บุคคล
กิจกรรมของโรงเรียนและ
แสดงต#อหน4าสาธารณชน
1.นักเรียนได4เข4าร#วม
ฝ?ายวิชาการ
กิจกรรมชุมนุมตามความ
ต4องการและความถนัด
ของผู4เรียน
2.โรงเรียนมีกิจกรรมส#ง
เสริมและสนับสนุนการ
เรียนการสอน
นักเรียนสามารถสื่อสาร ฝ?ายบริหารงาน
และนําไปใช4ในชีวิตประจํา
ทั่วไป
วันได4
นักเรียนมีทักษะตามหลัก
การของการส#งเสริมและ
มีศักยภาพด4านวิชาการ
นักเรียนมีทักษะด4านวิชา
การมีคุณธรรมมีความรู4
ด4านเทคโนโลยีและมีประ
สบการณชีวิตที่ดี

ฝ?ายวิชาการ

ฝ?ายวิชาการ
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45 โครงการเสริมสร4างทักษะและ
คุณภาพผู4เรียนระดับชั้นมัธยม
ศึกษาปNที่ 4-6

เพื่อพัฒนานักเรียนด4านวิชาการ
ด4านคุณธรรม จริยธรรม ด4าน
เทคโนโลยีและด4านประสบ
การณชีวิต
46 โครงการส#งเสริมและสนับสนุน เพื่อกระตุ4นให4นักเรียนกล4าแสดง
กิจกรรมการเรียนการสอนทาง ออกตามความสามารถของตัวเอง
วิชาการ (วันภาษาไทย 7000 บาทและได4เข4าร#วมกิจกรรมที่หลาก
วันวิทยาศาสตร 7000 บาท หลาย
วันสุนทรภู# 4000 บาท และวัน
ภาษาอังกฤษ 7000 บาท
47 โครงการส#งเสริมกิจกรรมรักการ 1.เพื่อให4นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
อ#าน (โครงการคัดเลือกก#อนการ เมืองแม#ฮ#องสอนทุกคนเปTนบุคคล
จัดสรร)
แห#งการเรียนรู4รักการอ#าน รัก
การค4นคว4าเกิดการใฝ?รู4 และนํา
ไปสู#การปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
2.เพื่อให4โรงเรียนเทศบาลเมือง
แม#ฮ#องสอนมีแหล#งเรียนรู4และจัด
กิจกรรมพัฒนาให4นักเรียนเปTน
บุคคลแห#งการเรียนรู4อย#างต#อ
เนื่อง

48 โครงการเสริมสร4างปรัชญาของ เพื่อเสริมสร4างให4นักเรียนน4อม
เศรษฐกิจพอเพียง
นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช4ในการดําเนินชีวิต

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ปNงบประมาณและที่ผ#านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

1 ครั้ง

150,000 150,000
150,000 150,000
150,000
(เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ
สถานศึกษา) สถานศึกษา) สถานศึกษา) สถานศึกษา) สถานศึกษา)

1 ครั้ง

25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
(เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ
สถานศึกษา) สถานศึกษา) สถานศึกษา) สถานศึกษา) สถานศึกษา)

ตลอดปN

50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
(งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ)

ตลอดปN

30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
(เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ
สถานศึกษา) สถานศึกษา) สถานศึกษา) สถานศึกษา) สถานศึกษา)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว#า
จะได4รับ

หน#วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

นักเรียนมีทักษะด4านวิชา
การมีคุณธรรมมีความรู4
ด4านเทคโนโลยีและมีประ
สบการณชีวิตที่ดี
นักเรียนได4เข4าร#วมกิจ
กรรมที่สถานศึกษาจัด
ขึ้นตามกลุ#มสาระ

ฝ?ายวิชาการ

ฝ?ายวิชาการ

1.นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ฝ?ายวิชาการ
เมืองแม#ฮ#องสอนมีนิสัย
รักการอ#าน รักการค4น
คว4าใฝ?เรียนรู4 และแสวง
หาความรู4ได4ด4วยตนเอง
2.นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
เมืองแม#ฮ#องสอนมีการพัฒนา
ทางด4านการอ#านดีขึ้น
3.นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
เมืองแม#ฮ#องสอนมีความ
สามารถในการค4นคว4าหา
ความรู4จากแหล#งเรียนรู4ที่
หลากหลาย
นักเรียนมีความรู4และ
ฝ?ายวิชาการ
สามารถดําเนินชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
ได4
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เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ปNงบประมาณและที่ผ#านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

49 โครงการสนับสนุนค#าใช4จ#ายใน เพื่อให4การบริหารงานภายใน
การบริหารสถานศึกษา
สถานศึกษามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
50 โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน
เพื่อให4นักเรียนมีหนังสือเรียน
สําหรับนักเรียนโรงเรียนเทศ
ครบทุกคนตามกลุ#มสาระวิชา
บาลเมืองแม#ฮ#องสอน
51 โครงการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑสื่อ 1.เพื่อให4นักเรียนทุกคนมีโอกาส
การเรียนการสอน สําหรับนัก รับการศึกษาโดยไม#เสียค#าใข4จ#าย
เรียนโรงเรียนเทศบาลเมือง
2.เพื่อแบ#งเบาค#าใช4จ#ายในครอบ
แม#ฮ#องสอน
ครัวของผู4ปกครองนักเรียน

ตลอดปN

52 โครงการติดตั้งเครื่องกระจาย
เสียงภายในโรงเรียนเทศบาล
เมืองแม#ฮ#องสอน
53 โครงการติดตั้งตู4ทําน้ําดื่มสําหรับ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมือง
แม#ฮ#องสอน
54 โครงการปรับปรุงซ#อมแซม
อาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล
เมืองแม#ฮ#องสอน

เพื่อให4การประชาสัมพันธภายใน
สถานศึกษาทั่วถึงและมีประสิทธิ
ภาพ
เพื่อให4นักเรียนได4มีน้ําดื่มอย#าง
เพียงพอ

1 ครั้ง

120,000 120,000
120,000 120,000
120,000
(งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ)

1 ครั้ง

50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
(งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ)

1.เพื่อปรับปรุงซ#อมแซมอาคาร
เรียนให4มีความสะอาด สวยงาม
สะดวก และปลอดเชื้อเอื้อประ
โยชนต#อการจัดการเรียนการสอน
2.เพื่อให4มีการดูแล บํารุงรักษา
ปรับปรุง ซ#อมแซมอาคารสถาน
ที่ให4อยู#ในสภาพที่เหมาะแก#
การจัดกิจกรรมการเรียนรู4แก#
เด็กนักเรียน

1 ครั้ง

200,000 200,000
200,000 200,000
200,000
(งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ)

1 ครั้ง

1 ครั้ง

85,000
85,000
(เงินชมรมฯ) (เงินชมรมฯ)
496,671
(เงินรายได4ของ
สถานศึกษา)
1,609,000
(เงินรายได4ของ
สถานศึกษา)

496,671
(เงินรายได4ของ
สถานศึกษา)
1,609,000
(เงินรายได4ของ
สถานศึกษา)

85,000
85,000
(เงินชมรมฯ) (เงินชมรมฯ)

2565
(บาท)

496,671
(เงินรายได4ของ
สถานศึกษา)
1,609,000
(เงินรายได4ของ
สถานศึกษา)

496,671
(เงินรายได4ของ
สถานศึกษา)
1,609,000
(เงินรายได4ของ
สถานศึกษา)

85,000
(เงินชมรมฯ)
496,671
(เงินรายได4ของ
สถานศึกษา)
1,609,000
(เงินรายได4ของ
สถานศึกษา)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว#า
จะได4รับ

หน#วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

การบริหารงานภายใน
สถานศึกษามีประสิทธิ
ภาพและประสิทธิผล
นักเรียนทุกคนมีหนังสือ
เรียนครบตามกลุ#มสาระ
วิชา
นักเรียนมีความพร4อมมี
ความสุขในการเรียน
เนื่องจากมีวัสดุอุปกรณ
ที่จําเปTนสําหรับใช4นาร
เรียนการสอน
การประชาสัมพันธข#าว
สารต#างๆภายในสถาน
ศึกษาเปTนไปอย#างทั่วถึง
นักเรียนมีน้ําดื่มที่สะอาด
และเพียงพอ

ฝ?ายแผนและ
งบประมาณ
ฝ?ายแผนและ
งบประมาณ
ฝ?ายแผนและ
งบประมาณ

ฝ?ายบริหารงาน
ทั่วไป
ฝ?ายบริหารงาน
ทั่วไป

อาคารสถานที่มีประสิทธิ ฝ?ายบริหารงาน
ภาพ อาคารเรียนมีความ
ทั่วไป
สะอาดสะดวก และปลอด
ภัยเอื้อประโยชนต#อการ
จัดการเรียนการสอน
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55 โครงการจัดทําปายชื่อห4องเรียน
ห4องพิเศษ ปายชื่อครูประจําชั้น
และแผนผังอาคาร
56 โครงการงานสํารวจสภาพอาคาร
เรียนและซ#อมแซมอาคารสถาน
ที่

เพื่อให4ห4องเรียน อาคารเรียนมี
ระเบียบและสะดวกในการจัด
ห4องเรียน
1.เพื่อให4มีการดูแล บํารุงรักษา
ปรับปรุง ซ#อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ
อาคารสถานที่ ให4อยู#ในสภาพที่
เหมาะแก#การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู4แก#เด็กนักเรียน
2.เพื่อให4อาคารเรียนและบริเวณ
ภายในโรงเรียนเทศบาลเมือง
แม#ฮ#องสอนมีความสะอาด
สวยงาม ปลอดภัย
57 โครงการจ4างเหมารักษาความสะ เพื่อให4อาคารสถานที่ภายใน
อาดโรงเรียนเทศบาลเมืองแม# โรงเรียนมีความสะอาดสวยงาม
ฮ#องสอน
เอื้อต#อการจัดการเรียนการสอน

58 โครงการปรับปรุง ดูแลรักษา
ซ#อมแซ#มวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ
อาคารเรียน และอาคารประ
กอบการเรียน

1.เพื่อให4มีการดูแล บํารุงรักษา
ปรับปรุง ซ#อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ
ให4อยู#ในสภาพที่เหมาะแก#การจัด
กิจกรรมการเรียนรู4แก#เด็กนัก
เรียน
2.เพื่อให4อาคารเรียนและบริเวณ
ภายในโรงเรียนเทศบาลเมืองแม#

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 ครั้ง

ตลอดปN

2561
(บาท)

ปNงบประมาณและที่ผ#านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

5,000
5,000
(เงินชมรมฯ) (เงินชมรมฯ)
-

-

5,000
5,000
(เงินชมรมฯ) (เงินชมรมฯ)
-

-

2565
(บาท)
5,000
(เงินชมรมฯ)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว#า
จะได4รับ

หน#วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

มีข4อมูลห4องเรียนและแผน ฝ?ายบริหารงาน
ผังห4องเรียนและอาคาร
ทั่วไป
เรียน
วัสดุ/ครุภัณฑ อาคาร
ฝ?ายบริหารงาน
สถานที่ และระบบ
ทั่วไป
สาธารณูปโภค มีประสิทธิ
ภาพ มีความปลอดภัย
พร4อมที่จะใช4งาน

ตลอดปN

313,500 313,500
313,500 313,500
313,500
(งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ)

อาคารสถานที่มีประสิทธิ ฝ?ายบริหารงาน
ภาพ อาคารมีความสะอาด
ทั่วไป
สะดวก และปลอดภัยเอื้อ
ประโยชนต#อการจัดการ
เรียนการสอน

ตลอดปN

200,000 200,000
200,000 200,000
200,000
(งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ)

วัสดุ/ครุภัณฑ และระบบ ฝ?ายบริหารงาน
สาธารณูปโภคมีประสิทธิ
ทั่วไป
ภาพ มีความปลอดภัย
พร4อมใช4งาน
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ศึกษาศึกษาต#อ อบรม และ
ศึกษาดูงาน
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ฮ#องสอนมีความนสะอาดสวยงาม
ปลอดภัย และมีบรรยากาศที่ดี
เอื้อประโยชนต#อการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
เพื่อส#งเสริมความก4าวหน4าใน
วิชาชีพครูและเพิ่มพูนประสิทธิ
ภาพในการทํางานของบุคลากร
ทางการศึกษา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ปNงบประมาณและที่ผ#านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตลอดปN

600,000 600,000
600,000 600,000
600,000
(งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ)

60 โครงการรณรงคปองกันาเสพติด เพื่อให4ครูมีความรู4เกี่ยวกับสิ่ง
สําหรับครูแกนนํา
เสพติดมากขึ้น

1 ครั้ง

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
(งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ)

61 โครงการณรงคปองกันยาเสพติด เพื่อให4นักเรียนมีความรู4เกี่ยวกับ
ในสถานศึกษาสําหรับเจ4าหน4าที่ สิ่งเสพติดมากขึ้น
ของ อปท.

1 ครั้ง

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
(งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ)

62 โครงการพัฒนาข4าราชการครู เพื่อพัฒนาศํกยภาพให4กับบุคลา
ของโรงเรียนเทศบาลเมืองแม# กรครู นําความรู4มาพัฒนาการ
ฮ#องสอน (จํานวน 26 รายๆละ เรียน การสอนมากขึ้น
3000 บาท)

ตลอดปN

78,000
78,000
78,000
78,000
78,000
(งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ)

63 โครงการสนับสนุนการปฏิบัติ
งานของบุคลากรสายสนับ
สนุนการสอนของโรงเรียน
เทศบาลเมืองแม#ฮ#องสอน
64 โครงการนิเทศภายใน

เพื่อสนับสนุนให4บุคลากรสาย
สนับสนุนการสอนมีขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติงาน

ตลอดปN

150,000 150,000
(เงินชมรมฯ) (เงินชมรมฯ)

เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของครูให4มีประ

ตลอดปN

-

-

150,000 150,000
(เงินชมรมฯ) (เงินชมรมฯ)

-

-

150,000
(เงินชมรมฯ)

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว#า
จะได4รับ

หน#วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

บุคลากรทางการศึกษามี
การพัฒนาตนเองอย#าง
ต#อเนื่องและจัดการเรียน
การสอนอย#างมีประสิทธิ
ภาพ
ครูสามารถนําความรู4มา
สอนให4กับนักเรียนได4รู4จัก
เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด
นักเรียนสามารถนําความ
รู4ไปเผยแพร#ให4กับผู4อื่นได4
รับทราบเกี่ยวกับโทษของ
ยาเสพติด
ครูได4นําความรู4มาพัฒนา
การเรียนการสอนให4กับ
นักเรียน ส#งผลสัมฤทธิ์
ที่ดีในด4านการเรียนของ
นักเรียน
บุคลากรสายสนับสนุน
การสอนมีขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติงงานมากขึ้น

ฝ?ายบริหารงาน
ทั่วไป

ครูมีการปรับปรุงและพัฒ
นาการจัดการเรียนการ

ฝ?ายวิชาการ

ฝ?ายบริหารงาน
บุคคล
ฝ?ายบริหารงาน
บุคคล

ฝ?ายบริหารงาน
ทั่วไป

ฝ?ายบริหารงาน
บุคคล

98

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

65 โครงการพัฒนาข4าราชการครู
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม#ฮ#อง
สอน

สิทธิภาพ
เพื่อพัฒนาศักยภาพให4กับบุคลา
กรครู นําความรู4มาพัฒนาการ
เรียน การสอนมากขึ้น

66 โครงการติดตามนิเทศนักเรียน
(เยี่ยมบ4านนักเรียน)

เพื่อส#งเสริมความสัมพันธระหว#าง
โรงเรียน ผู4ปกครองและนักเรียน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ปNงบประมาณและที่ผ#านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

1 ครั้ง

78,000
78,000
78,000
78,000
78,000
(ค#าใช4จ#ายใน (ค#าใช4จ#ายใน (ค#าใช4จ#ายใน (ค#าใช4จ#ายใน (ค#าใช4จ#ายใน
การบริหาร การบริหาร การบริหาร การบริหาร การบริหาร
สถานศึกษา) สถานศึกษา) สถานศึกษา) สถานศึกษา) สถานศึกษา)

ตลอดปN

30,000
30,000
(เงินชมรมฯ) (เงินชมรมฯ)

30,000
30,000
(เงินชมรมฯ) (เงินชมรมฯ)

30,000
(เงินชมรมฯ)

67 โครงการประชาสัมพันธเผยแพร# เพื่อแจ4งข4อมูลข#าวสารของโรง
ผลงานและกิจกรรมของโรงเรียน เรียนให4นักเรียน ผู4ปกครอง
เทศบาลเมืองแม#ฮ#องสอน
หน#วยงานภายนอกได4รับทราบ

ตลอดปN

50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
(เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ
สถานศึกษา) สถานศึกษา) สถานศึกษา) สถานศึกษา) สถานศึกษา)

68 โครงการเสริมสร4างความสัมพันธ
ระหว#างบุคลากรทางการศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะ
กรรมการชมรมผู4ปกครองและครู
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม#ฮ#อง
สอน

เพื่อส#งเสริมความสัมพันธระหว#าง
บุคลากรทางการศึกษา คณะ
กรรมการสถานศึกษา คณะกรรม
การชมรมผู4ปกครองและครูฯ

ตลอดปN

25,206
(รายได4จัด
หาเอง)

25,206
(รายได4จัด
หาเอง)

25,206
(รายได4จัด
หาเอง)

25,206
(รายได4จัด
หาเอง)

25,206
(รายได4จัด
หาเอง)

69 โครงการมอบเกียรติบัตรแก#
บุคลากรมีกําลังใจจะปฏิบัติงาน
บุคลากรที่ปฏิบัติงานโดยไม#มีวัน อย#างเต็มที่เต็มเวลาและให4บุคลา
ลาในรอบปNงบประมาณ
กรครูยึดแนวทางค#านิยมที่ดีงาม

1 ครั้ง

5,000
(งบชมรมฯ)

5,000
(งบชมรมฯ)

5,000
(งบชมรมฯ)

5,000
(งบชมรมฯ)

5,000
(งบชมรมฯ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว#า
จะได4รับ
สอนอย#างมีประสิทธิภาพ
ครูได4นําความรู4มาพัฒนา
การเรียนการสอนให4กับ
นักเรียน ส#งผลสัมฤทธิ์ที่ดี
ในด4านการเรียนของนัก
เรียน
โรงเรียนกับผู4ปกครอง
และนักเรียนมีความสัม
พันธที่ดีต#อกัน
นักเรียน ผู4ปกครอง
บุคคลภายนอก และ
หน#วยงานต#างๆ ได4รับ
ทราบข4อมูลข#าวสารของ
โรงเรียน
บุคลากรทางการศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการชมรมผู4
ปกครองและครู มีความ
สัมพันธที่ดีต#อกันและช#วย
พัฒนาด4านการศึกษา

หน#วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ฝ?ายแผนและ
งบประมาณ

ฝ?ายวิชาการ

ฝ?ายบริหารงาน
ทั่วไป

ฝ?ายบริหารงาน
ทั่วไป

ครูผู4ปฏิบัติงานโดยไม#มี ฝ?ายบริหารงาน
วันลามีกําลังใจที่จะสร4าง
บุคคล
แนวทางที่ดีงามให4ผู4อื่น
ได4ตระหนักและอุทิศตนให4
กับงานในหน4าที่ได4ดียิ่ง
ขึ้นไป
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70 โครงการอวยพรวันเกิดให4
บุคลากร
71 โครงการสวัสดิการกองทุน
ประกันสังคมสําหรับลูกจ4าง
ในโรงเรียน
72 โครงการสวัสดิการบุคลากร

73 โครงการรวมน้ําใจสู#ชนบท
ครั้งที่ 30

74 โครงการสภานักเรียนโรงเรียน
เทศบาลเมืองแม#ฮ#องสอน

วัตถุประสงค

เพื่อสร4างขวัญและกําลังใจให4แก#
ผู4ร#วมงานทุกคน สร4างสัมพันธ
ที่ดีต#อกัน
เพื่อให4บุคลากรลูกจ4างได4รับการ
คุ4มครองเปTนหลักประกันในชีวิต
ที่มั่นคง
เพื่อสร4างขวัญกําลังใจส#งเสริม
ระบบการทํางานเน4นทีมและ
สนับสนุนให4บุคลากรทํางาน
อย#างมีประสิทธิภาพ
1.เพื่อปลุกความมีน้ําใจเสียสละ
เอื้อเฟklอเผื่อแผ#ช#วยเหลือผู4อื่น
2.เพื่อนักเรียนได4ศึกษาความ
เปTนอยู#ของผู4อยู#ห#างไกล
3.เพื่อปลูกจิตสํานึกนักเรียนให4
รู4จักช#วยเหลือสังคม
1.เพื่อส#งเสริมนักเรียนรู4บทบาท
หน4าที่ในสังคมรู4จักทํางานเปTน
กลุ#ม
2.เพื่อให4นักเรียนมีความรับผิด
ชอบคิดเปTน ทําเปTน แก4ปVญหา
เปTนและมีสิทธิย#างเหมาะสม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ปNงบประมาณและที่ผ#านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว#า
จะได4รับ

หน#วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

บุคลากรได4รับการอวยพร
ได4สิ่งที่ดีงามเปTนสิริมงคล
ของตนเอง
บุคลากรได4รับการคุ4มครอง
เปTนหลักประกันในชีวิต
ที่มั่นคง
บุคลากรในโรงเรียนมี
สวัสดิการและมีขวัญกําลัง
ใจในการทํางาน

ฝ?ายบริหารงาน
บุคคล

ตลอดปN

-

-

-

-

-

ตลอดปN

-

-

-

-

-

ตลอดปN

-

-

-

-

-

1 ครั้ง

5,000
(งบชมรมฯ)

5,000
(งบชมรมฯ)

5,000
(งบชมรมฯ)

5,000
(งบชมรมฯ)

5,000
(งบชมรมฯ)

นักเรียนได4รับประสบ
ฝ?ายบริหารงาน
การณจริงและปฏิบัติเปTน
ทั่วไป
สมาชิกที่ดีของสังคม

1 ครั้ง

5,000
(งบชมรมฯ)

5,000
(งบชมรมฯ)

5,000
(งบชมรมฯ)

5,000
(งบชมรมฯ)

5,000
(งบชมรมฯ)

1.คณะกรรมการนักเรียน ฝ?ายบริหารงาน
1 คณะ
บุคคล
2.นักเรียนใช4สิทธิในการ
เลือกตั้งได4

ฝ?ายบริหารงาน
ทั่วไป
ฝ?ายแผนและ
งบประมาณ
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75 โครงการสหกรณฝ_กหัดใน
โรงเรียน

76 โครงการธนาคารโรงเรียน

วัตถุประสงค

1.เพื่อส#งเสริมนักรเรียนรู4
บทบาทหน4าที่ในสังคมรู4จัก
ทํางานเปTนกลุ#ม
2.เพื่อให4นักเรียนมีความรับผิด
ชอบคิดเปTน ทําเปTนแก4ปVญหา
เปTนและมีสิทธิอย#างเหมาะสม
1.เพื่อส#งเสริมให4นักเรียน และ
บุคลากรในโรงเรียนเทศบาล
เมืองแม#ฮ#องสอน มีการดําเนิน
ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.เพื่อปลูกฝVงและส#งเสริมการ
สร4างลักษระนิสัยที่ดีในด4านความ
มีวินัย ความซื่อสัตย ความรับผิด
ชอบ ความอดทน ความประหยัด
และความเสียสละ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ปNงบประมาณและที่ผ#านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว#า
จะได4รับ

หน#วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ตลอดปN

-

-

-

-

-

1.นักเรียนทํางานอย#าง
เปTนระบบ
2.นักเรียนและครูได4
บริโภคสินค4าดีราคาถูก

ฝ?ายแผนและ
งบประมาณ

ตลอดปN

-

-

-

-

-

1.นักเรียนและบุคลากร
ฝ?ายแผนและ
ในโรงเรียนเทศบาลเมือง งบประมาณ
แม#ฮ#องสอน มีการดําเนิน
ชีวิตตามแนวทางเศรษฐ
กิจพอเพียง
2.นักเรียนและบุคลการ
ทุกคนของโรงเรียนเทศ
บาลเมืองแม#ฮ#องสอนมีการ
ประหยัด ออมทรัพย
อย#างต#อเนื่องสม่ําเสมอ
3.นักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนเทศบาลเมือง
แม#ฮ#องสอนมีลักษณะนิสัย
ที่ดีในด4านความมีวินัย
ความซื่อสัตย ความรับผิด
ชอบ ความอดทน ความ
ประหยัด ความเสียสละ
รู4จักการบริหารเงินอย#าง
มีหลักการที่ถูกต4อง รู4จัก
ทํางานร#วมกับผู4อื่น และ
การทํางานเพื่อผู4อื่นจึงก#อ
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เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ปNงบประมาณและที่ผ#านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

77 โครงการเข4าค#ายพักแรมลูกเสือ 1.เพื่อให4กระบวนการเรียนการ
เนตรนารี
สอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ครบถ4วนสมบูรณ
2.เพื่อให4นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม และเกิดความหวง
แหนที่จะอนุรักษธรรมชาติและ
สิ่งแวดล4อมในท4องถิ่น
78 โครงการค#ายส#งเสริมภาวะผู4นํา เพื่อส#งเสริมให4นักเรียนรู4จักการ
ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล เปTนผู4นํา ผู4ตามที่ดี และมีการ
เมืองแม#ฮ#องสอน
ทํางานแบบประชาธิปไตย

1 ครั้ง

27,470
27,470
27,470
27,470
27,470
(เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ
สถานศึกษา) สถานศึกษา) สถานศึกษา) สถานศึกษา) สถานศึกษา)

1 ครั้ง

20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
(เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ
สถานศึกษา) สถานศึกษา) สถานศึกษา) สถานศึกษา) สถานศึกษา)

79 โครงการค#ายพัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรม

เพื่อส#งเสริมและพัฒนานักเรียน
ให4มีคุณธรรมจริยธรรม

1 ครั้ง

80 โครงการจัดหาและมอบทุนการ เพื่อให4ความช#วยเหลือนักเรียน
ศึกษาและเครื่องนุ#งห#ม
ที่ยากจนได4มีอุปกรณการเรียน
การสอนและชุดนักเรียนและ
แบ#งเบาภาระค#าใช4จ#ายให4กับผู4
ปกครองนักเรียนที่ยากรจน

ตลอดปN

25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
(เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ
สถานศึกษา) สถานศึกษา) สถานศึกษา) สถานศึกษา) สถานศึกษา)
-

81 โครงการะบบดูแลช#วยเหลือ
นักเรียน

ตลอดปN

เพื่อช#วยเหลือนักเรียนที่พฤติ
กรรมไม#พึงประสงคปรับปรุงตัว
ดีขึ้น ปฏิบัติตตามกฏระเบียบ
ของโรงเรียนและปองกันปVญหา
ยาเสพติดในโรงเรียน

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว#า
จะได4รับ

หน#วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ให4เกิดประโยชนต#อส#วนรวม
นักเรียนมีคุณธรรม
ฝ?ายบริหารงาน
จริยธรรม มีระเบียบวินัย
บุคคล
มีความรับผิดชอบและทํา
งานเปTนทีม

นักเรียนมีความเปTนผู4นํา
นําหลักประชาธิปไตยมา
ใช4ในการทํางานร#วมกับผู4
อื่น
นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม

ฝ?ายวิชาการ

ฝ?ายวิชาการ

นักเรียนยากจนได4รับ
ฝ?ายบริหารงาน
ความช#วยเหลือด4านเครื่อง
ทั่วไป
แบบนักเรียนและอุปกรณ
การเรียนและผู4ปกครอง
ได4รับการแบ#งเบาภาระ
ค#าใช4จ#าย
1.ครูประจําชั้นมีข4อมูล ฝ?ายบริหารงาน
นักเรียน
บุคคล
2.นักเรียนร4อยละ 90 ไม#
เปTนปVญหาของสังคม

102

ที่

โครงการ

82 โครงการสนับสนุนค#าอุปกรณ
การเรียนสําหรับนักเรียนโรง
เรียนเทศบาลเมืองแม#ฮ#องสอน
83 โครงการสนับสนุนค#าเครื่องแบบ
นักเรียนสําหรับนักเรียนโรง
เรียนเทศบาลเมืองแม#ฮ#องสอน
84 โครงการสนับสนุนค#าปVจจัยพื้น
ฐานสําหรับนักเรียนยากจนโรง
เรียนเทศบาลเมืองแม#ฮ#องสอน

85 โครงการกีฬาขยายโอกาส

วัตถุประสงค

1.เพื่อส#งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.เพื่อแบ#งเบาภาระของผู4ปกครอง
1.เพื่อส#งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.เพื่อแบ#งเบาภาระของผู4ปกครอง
1.เพื่อสร4างขวัญและกําลังใจให4
กับนักเรียนที่ยากจนได4ตั้งใจ
ศึกษาเล#าเรียน และเปTนการ
เพิ่มโอกาสการศึกษาให4นักเรียน
ที่ยากจนมีโอกาสได4รับการศึกษา
ในระดับที่สูงขึ้น
2.เพื่อให4นักเรียนในระดับชั้นประ
ถมศึกษาปNที1 ถึงระดับชั้นมัธยม
ศึกษาปNที่3 ที่มีฐานะทางบ4านยาก
จนได4รับการช#วยเหลือทางด4าน
ปVจจัยพื้นฐานที่จําเปTนต#อการ
ดํารงชีวิต ในด4านค#าอุปกรณการ
เรียน ค#าเสื้อผ4าและวัสดุเครื่อง
แต#งกายนักเรียน และค#าพาหนะ
ในการเดินทางมาโรงเรียน
1.เพื่อเปTนการส#งเสริมสมรรถ
ภาพของร#างกายให4มีประสิทธิ
ภาพในการทํางานให4ดีขึ้น
2.เพื่อเปTนการส#งเสริมให4มีนิสัย
รักการออกกําลังกาย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 ครั้ง

1 ครั้ง

2 ครั้ง

1 ครั้ง

2561
(บาท)
215,180
(เงินรายได4ของ
สถานศึกษา)
232,300
(เงินรายได4ของ
สถานศึกษา)
219,600
(เงินรายได4ของ
สถานศึกษา)

ปNงบประมาณและที่ผ#านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
215,180
(เงินรายได4ของ
สถานศึกษา)
232,300
(เงินรายได4ของ
สถานศึกษา)
219,600
(เงินรายได4ของ
สถานศึกษา)

215,180
(เงินรายได4ของ
สถานศึกษา)
232,300
(เงินรายได4ของ
สถานศึกษา)
219,600
(เงินรายได4ของ
สถานศึกษา)

215,180
(เงินรายได4ของ
สถานศึกษา)
232,300
(เงินรายได4ของ
สถานศึกษา)
219,600
(เงินรายได4ของ
สถานศึกษา)

2565
(บาท)
215,180
(เงินรายได4ของ
สถานศึกษา)
232,300
(เงินรายได4ของ
สถานศึกษา)
219,600
(เงินรายได4ของ
สถานศึกษา)

30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
(งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว#า
จะได4รับ

หน#วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

นักเรียนมีอุปกรณสนับ
สนุนในการเรียน

ฝ?ายแผนและ
งบประมาณ

นักเรียนมีเครื่องแบบ
สนับสนุนในการเรียน

ฝ?ายแผนและ
งบประมาณ

1.นักเรียนเห็นความ
ฝ?ายแผนและ
สําคัญของการศึกษา
งบประมาณ
และมีโอกาสได4รับการ
ศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
2.นักเรียนโรงเรียนเทศ
บาลเมืองแม#ฮ#องสอนที่มี
ฐานะยากจน ได4รับการ
ช#วยเหลือสําหรับค#าปVจจัย
พื้นฐานที่จําเปTนต#อการดํา
รงชีวิต ในส#วนของค#า
อุปกรณการเรียน ค#าเสื้อ
ผ4า ค#าวัสดุเครื่องแต#งกาย
นักเรียน และค#าพาหนะ
ในการเดินทางมาโรงเรียน
1.นักเรียนและบุคลากร ฝ?ายบริหารงาน
ในโรงเรียนมีสุขภาพร#าง
บุคคล
กายแข็งแรง
2.มีความสามัคคีในหมู#
คณะนักเรียนไม#เกี่ยวข4อง

103

ที่

86

87

88

89

โครงการ

วัตถุประสงค

3.เพื่อให4นักเรียนลดความเสี่ยง
เปTนโรคอ4วน
โครงการแข#งขันกีฬานักเรียน 1.เพื่อเปTนการส#งเสริมสมรรถ
องคกรปกครองส#วนท4องถิ่น
ภาพของร#างกายให4มีประสิทธิ
ระดับ ภาค-ประเทศ
ภาพในการทํางานให4ดีขึ้น
2.เพื่อเปTนการส#งเสริมให4มีนิสัย
รักการออกกําลังกาย
3.เพื่อให4นักเรียนลดความเสี่ยง
เปTนโรคอ4วน
โครงการส#งนักเรียนเข4าร#วมการ 1.เพื่อเปTนการส#งเสริมสมรรถ
แข#งขันกีฬาประจําจังหวัด
ภาพของร#างกายให4มีประสิทธิ
ภาพในการทํางานให4ดีขึ้น
2.เพื่อเปTนการส#งเสริมให4มีนิสัย
รักการออกกําลังกาย
3.เพื่อให4นักเรียนลดความเสี่ยง
เปTนโรคอ4วน
โครงการจัดการแข#งขันกีฬา
เพื่อส#งเสริมความสามัคคีในหมู#
บุคลากรภายในโรงเรียนเทศ
คณะครูและบุคลากรทางการศึก
บาลเมืองแม#ฮ#องสอน
ษา
โครงการส#งเสริมและสนับสนุน 1.เพื่อเปTนการส#งเสริมสมรรถ
กีฬาและนันทนาการ
ภาพของร#างกายให4มีประสิทธิ
ภาพในการทํางานให4ดีขึ้น
2.เปTนการส#งเสริมให4มีนิสัยรัก
การออกกําลังกาย
3.เพื่อให4นักเรียนลดความเสี่ยง
เปTนโรคอ4วน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ปNงบประมาณและที่ผ#านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว#า
จะได4รับ

หน#วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

กับยาเสพติด
5 ครั้ง

250,000 250,000
250,000 250,000
250,000
(งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ)

1.นักเรียนและบุคลากรใน ฝ?ายบริหารงาน
โรงเรียนมีสุขภาพร#างกาย
บุคคล
แข็งแรง
2.มีความสามัคคีในหมู#
คณะนักเรียนไม#เกี่ยวข4อง
กับยาเสพติด

1 ครั้ง

40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
(งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ)

1.นักเรียนและบุคลากรใน ฝ?ายบริหารงาน
โรงเรียนมีสุขภาพร#างกาย
บุคคล
แข็งแรง
2.มีความสามัคคีในหมู#
คณะนักเรียนไม#เกี่ยวข4อง
กับยาเสพติด

1 ครั้ง

7,000
(งบชมรมฯ)

7,000
(งบชมรมฯ)

7,000
(งบชมรมฯ)

7,000
(งบชมรมฯ)

7,000
(งบชมรมฯ)

ตลอดปN

50,000
(งบชมรมฯ)

50,000
(งบชมรมฯ)

50,000
(งบชมรมฯ)

50,000
(งบชมรมฯ)

50,000
(งบชมรมฯ)

บุคลากรในสถานศึกษา ฝ?ายบริหารงาน
เกิดความสามัคคีและได4
บุคคล
ร#วมกิจกรรมด4วยกัน
1.นักเรียนและบุคลากรใน ฝ?ายบริหารงาน
โรงเรียนมีสุขภาพร#างกาย
บุคคล
แข็งแรง
2.มีความสามัคคีในหมู#
คณะนักเรียนไม#เกี่ยวข4อง
กับยาเสพติด
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1.เพื่อเปTนการส#งเสริมสมรรถ
ภาพของร#างกายให4มีประสิทธิ
ภาพในการทํางานให4ดีขึ้น
2.เปTนการส#งเสริมให4มีนิสัยรัก
การออกกําลังกาย
3.เพื่อให4นักเรียนลดความเสี่ยง
เปTนโรคอ4วน
เพื่อส#งเสริมให4นักเรียนมีความ
เปTนมืออาชีพในด4านการเล#น
กีฬาวอลเลยบอลชายหาด

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ปNงบประมาณและที่ผ#านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว#า
จะได4รับ

หน#วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

1 ครั้ง

50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
(เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ
สถานศึกษา) สถานศึกษา) สถานศึกษา) สถานศึกษา) สถานศึกษา)

1.นักเรียนและบุคลากรใน ฝ?ายบริหารงาน
โรงเรียนมีสุขภาพร#างกาย
บุคคล
แข็งแรง
2.มีความสามัคคีในหมู#
คณะนักเรียนไม#เกี่ยวข4อง
กับยาเสพติด

ตลอดปN

250,000 250,000
250,000 250,000
250,000
(เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ
สถานศึกษา) สถานศึกษา) สถานศึกษา) สถานศึกษา) สถานศึกษา)
(SBMLD)
(SBMLD)
(SBMLD)
(SBMLD)
(SBMLD)
-

นักเรียนมีความชํานาญ ฝ?ายบริหารงาน
ด4านการเล#นวอลเลยบอล
ทั่วไป
อาชีพได4

เพื่อแบ#งเบาภาระการรักษา
พยาบาลและส#งเสริมให4ผู4ปก
ครองร#วมมือประกันอุบัติเหตุให4
เพื่อให4นักเรียนมีสุขนิสัยสุขภาพ
กายสุขภาพจิตที่ดี ตามหลักสุข
บัญญัติแห#งชาติ 10 ประการ

ตลอดปN

2 ครั้ง

30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
(เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ
สถานศึกษา) สถานศึกษา) สถานศึกษา) สถานศึกษา) สถานศึกษา)

94 โครงการจ4างเหมารักษาความ เพื่อให4บริเวณภายในโรงเรียนมี
ปลอดภัยโรงเรียนเทศบาลเมือง ความปลอดภัยมกยิ่งขึ้น เอื้อ
แม#ฮ#องสอน
ประโยชนต#อการเรียนการสอน

ตลอดปN

78,000
78,000
78,000
78,000
78,000
(งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ)

95 โครงการอาหารกลางวันของโรง 1.เพื่อให4นักเรียนทุกคนได4รับ
เรียนเทศบาลเมืองแม#ฮ#องสอน อาหารกลางวันที่มีคุณค#าทาง
โภชนาการ

ตลอดปN

1,956,000 1,956,000 1,956,000 1,956,000 1,956,000
(เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ
สถานศึกษา) สถานศึกษา) สถานศึกษา) สถานศึกษา) สถานศึกษา)

93 โครงการโรงเรียนส#งเสริม
สุขภาพ

ตัวชี้วัด
(KPI)

นักเรียนได4รับความคุ4ม
ฝ?ายแผนและ
ครองด4านความปลอดภัย งบประมาณ
ของชีวิต
นักเรียนมีสุขนิสัยสุขภาพ ฝ?ายบริหารงาน
กายสุขภาพจิตที่ดี ตาม
ทั่วไป
หลักสุขบัญญัติแห#งชาติ
10 ประการ
อาคารสถานที่มีประสิทธิ ฝ?ายบริหารงาน
ภาพและปลอดภัย เอื้อ
ทั่วไป
ประโยชนต#อการเรียน
การสอน
นักเรียนได4รับประทาน
ฝ?ายบริหารงาน
อาหารที่มีคุณภาพทาง
ทั่วไป
โภชนาการที่เหมาะสม

105

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

2.เพื่อแก4ปVญหานักเรียนขาดสาร
อาหารและช#วยเหลือนักเรียนมี
ฐานะยากจน
96 โครงการรณรงคปองกันยาเสพ เพื่อให4นักเรียนมีความรู4เกี่ยวกับ
ติดในสถานศึกษา
สิ่งเสพติดมากขึ้น

97 โครงการรณรงคปองกันยา
เสพติดในสถานศึกษาดีเด#น
(โครงการคัดเลือกก#อนการ
จัดสรร)
98 โครงการส#งเสริมความเปTนเลิศ
ด4านอาหารไทย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 ครั้ง

เพื่อให4นักเรียนมีความรู4เกี่ยวกับ
สิ่งเสพติดมากขึ้น

1 ครั้ง

1.เพื่อให4ผู4เรียนมีความรู4ความ
สามารถด4านการประกอบอาหาร
ไทยและการจัดการธุรกิจอาหาร
ไทย
2.เพื่อให4ผู4เรียนมีทักษะด4านการ
ปฏิบัติการประกอบอาหารไทย
และการจัดการธุรกิจอาหารไทย
ตลอดจนทักษะการใช4เทคโนโลยี
ในการออกแบบและการผลิต
3.เพื่อสืบสานมรดกทางภูมิปVญ
ญาของไทย
99 โครงการรักษาความสะอาดใน เพื่อให4นักเรียนมีนิสัยที่ดี มี
โรงเรียนและประกวดห4องเรียน ระเบียบและมีส#วนร#วมในการรัก
ดีเด#น
ษาความสะอาดห4องเรียนและ
บริเวณโรงเรียน

ตลอดปN

1 ครั้ง

2561
(บาท)

ปNงบประมาณและที่ผ#านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

15,000
(ค#าใช4จ#ายใน
การบริหาร
สถานศึกษา)
100,000
(ค#าใช4จ#ายใน
การบริหาร
สถานศึกษา)
250,000
(เงินรายได4ของ
สถานศึกษา)
(SBMLD)

15,000
(ค#าใช4จ#ายใน
การบริหาร
สถานศึกษา)
100,000
(ค#าใช4จ#ายใน
การบริหาร
สถานศึกษา)
250,000
(เงินรายได4ของ
สถานศึกษา)
(SBMLD)

15,000
(ค#าใช4จ#ายใน
การบริหาร
สถานศึกษา)
100,000
(ค#าใช4จ#ายใน
การบริหาร
สถานศึกษา)
250,000
(เงินรายได4ของ
สถานศึกษา)
(SBMLD)

15,000
(ค#าใช4จ#ายใน
การบริหาร
สถานศึกษา)
100,000
(ค#าใช4จ#ายใน
การบริหาร
สถานศึกษา)
250,000
(เงินรายได4ของ
สถานศึกษา)
(SBMLD)

15,000
(ค#าใช4จ#ายใน
การบริหาร
สถานศึกษา)
100,000
(ค#าใช4จ#ายใน
การบริหาร
สถานศึกษา)
250,000
(เงินรายได4ของ
สถานศึกษา)
(SBMLD)

5,000
(งบชมรมฯ)

5,000
(งบชมรมฯ)

5,000
(งบชมรมฯ)

5,000
(งบชมรมฯ)

5,000
(งบชมรมฯ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว#า
จะได4รับ

หน#วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

และได4รับสารอาหารที่มี
ประโยชนต#อร#างกายครบ
ทุกคน
นักเรียนสามารถนําความ ฝ?ายบริหารงาน
รู4ไปเผยแพร#ให4กับผู4อื่น
บุคคล
ไดรับทราบเกี่ยวกับโทษ
ของยาเสพติด
นักเรียนสามารถนําความ ฝ?ายบริหารงาน
รู4ไปเผยแพร#ให4กับผู4อื่น
บุคคล
ไดรับทราบเกี่ยวกับโทษ
ของยาเสพติด
1.นักเรียนนําความรู4และ ฝ?ายบริหารงาน
ทักษะที่ฝ_กปฏิบัติไปประ
บุคคล
กอบอาชีพได4
2.นักเรียนรักและหวง
แหนมรดกทางภูมิปVญญา
อาหารไทย

1.นักเรียนมีความรับผิด
ชอบเปTนระเบียบและมี
กําลังใจกระตือรือร4นใน
การทํากิจกรรม

ฝ?ายบริหารงาน
ทั่วไป
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100 โครงการค#ายเยาวชนอนุรักษ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม

101 โครงการนํานักเรียนเข4าร#วม
แข#งขันกิจกรรมทางวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
(ระดับจังหวัด/ระดับเขต/ระดับ
ภาค/ระดับประเทศ)
102 โครงการอิงลิสแค4มปn Read
Aloud โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองแม#ฮ#องสอน
รวม

102 โครงการ

วัตถุประสงค

1.เพื่อปลูกฝVงให4นักเรียนเปTนคน
ที่มีความใฝ?รู4 ใฝ?ศึกษา
2.เพื่อส#งเสริมให4นักเรียนได4เรียน
รู4 และศึกษาธรรมชาติในสถาน
ที่จริง
3.เพื่อส#งเสริให4นักเรียนนําความ
รู4ที่ได4ไปประยุกตใช4ในชีวิตประจํา
วัน
4.เพื่อส#งเสริให4นักเรียนพัฒนน
ตนเอง โดยใช4แหล#งวิทยาการ
ในท4องถิ่น
เพื่อส#งเสริมพัฒนาการจัด
การศึกษา

เพื่อฝNกทักษะการสอน
ภาษาอังกฤษ สามารถนําไปใช4
ในชีวิตประจําวัน
-

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 ครั้ง

2561
(บาท)

ปNงบประมาณและที่ผ#านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

-

140,000
(งบเทศบาล)

140,000
(งบเทศบาล)

140,000
(งบเทศบาล)

ตลอดทั้งปN

-

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
(งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล) (งบเทศบาล)

140,000
(งบเทศบาล)

2,816,000 4,156,000 4,156,000 4,156,000 4,156,000

ผลที่คาดว#า
จะได4รับ
2.ประหยัดพลังงานไฟฟา
และใช4ทรัพยสินในห4อง
เรียนอย#างคุ4มค#า
1.นักเรียนเปTนคนที่มี
ความใฝ?รู4 ใฝ?ศึกษา ค4น
คว4าหาความรู4
2.นักเรียนนําความรู4ไป
ประยุกตใช4ในชีวิต
3.นักเรียนช#วยกันรักษา
สิ่งแวดล4อม

25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
(เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ (เงินรายได4ของ
สถานศึกษา) สถานศึกษา) สถานศึกษา) สถานศึกษา) สถานศึกษา)

4 ครั้ง

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน#วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ฝ?ายวิชาการ

ได4รับการยกระดับ
กองการศึกษา
คุณภาพการศึกษาและ
(รร.ท.1)
นักเรียนมีความสนใจการ
เรียนมากขึ้น
นักเรียนสามารถนําไปใช4
ในชีวิตประจําวันและลด
ภาระค#าใช4จ#ายในการ
จ4างครูต#างชาติ
-

-

กองการศึกษา
(รร.ท.1)

-
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป? (พ.ศ.2561-2565)
สําหรับ องคกรปกครองส'วนทองถิ่นดําเนินการ
ของโรงเรียนเทศบาล 2 (เฉลิมพระเกียรติ)
1.ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรดานการศึกษา
1.1 เสริมสรางใหทุกคนไดรับโอกาสทางการศึกษาที่ดีอย'างต'อเนื่อง
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เป-าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการส'งนักเรียนและผล
งานเขาร'วมจัดนิทรรศการ
อปท.

๑.เพื่อส'งเสริมการพัฒนาการทาง
ดานการจัดการศึกษาใหมีประ
สิทธิภาพ
2.ประชาสัมพันธเผยแพร'ผลงาน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน
และหน'วยงานใหประชาชนไดรับ
ทราบถึงศักยภาพและขีดความ
สามารถในการจัดการศึกษา
3.เพื่อส'งเสริมใหนักเรียนมีประ
สบการณในการแข'งขันดานวิชา
การจัดการศึกษาของโรงเรียน
4.ส'งเสริมความรูความสามารถ
ตามความถนัดของผูเรียน
2 โครงการแข'งขันกีฬาสีภายใน 1.เพื่อเปGนการคัดเลือกตัวแทน
โรงเรียน
นักเรียนนักกีฬาของโรงเรียน
เขาร'วมแข'งขันกีฬาระดับอนุบาล
2.เพื่อเปGนการส'งเสริมสมรรถภาพ
ของร'างกายของนักเรียนใหมี
ประสิทธิภาพในการทํางานใหดี

2561
(บาท)

ป?งบประมาณและที่ผ'านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว'า
จะไดรับ

หน'วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

1 ครั้ง/ป?

70,000

70,000

70,000

70,000

70,000

1.มีตัวแทนนักเรียนเพื่อ กองการศึกษา
เขาร'วมแข'งขันกิจกรรม (โรงเรียนเทศบาล
ในระดับที่สูงขึ้นไป
บาล 2 เฉลิม
พระเกียรติ)

1 ครั้ง/ป?

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

1.มีตัวแทนนักเรียนที่ได กองการศึกษา
รับคัดเลือกเขาร'วม
(โรงเรียนเทศบาล
แข'งขันกีฬาระดับอนุบาล บาล 2 เฉลิม
2.นักเรียนมีความสามัคคี พระเกียรติ)
ในหมู'คณะและรูจักการ
ฝIายวิชาการ
ทํางานเปGนกลุ'ม
ฝIายทั่วไป
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วัตถุประสงค

เป-าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ป?งบประมาณและที่ผ'านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ขึ้นปราศจากโรคภัยไขเจ็บ
3.เพื่อเปGนการใหนักเรียนมีนิสัย
รักการออกกําลังกาย
4.เพื่อใหนักเรียนรูจักการทํางาน
เปGนกลุ'มและเกิดความสามัคคีใน
หมู'คณะ
3 โครงการสนับสนุนค'าใชจ'าย
การบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิม
พระเกียรติ(ค'าใชจ'ายในการ
รณรงคป-องกันยาเสพติดใน
ในสถานศึกษา)

1.เพื่อใหนักเรียน ครู ผูปกครอง
และบุคลากรทุกคนในโรงเรียน
ไดตระหนักถึงความสําคัญในการ
ตานมหันตภัยของยาเสพติดใน
ระดับสถานศึกษา
2.เพื่อปฏิบัติกิจกรรม ป-องกัน
เฝ-าระวัง ยาเสพติดในสถานศึกษา
3.เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดประ
พฤติตนเปGนแบบอย'างที่ดีและ
สามารถดํารงชีวิตไดอย'างมี
ความสุขในสังคมปPจจุบันและห'าง
ไกลยาเสพติด

1 ครั้ง/ป?

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว'า
จะไดรับ

หน'วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

3.นักเรียนมีความอดทน
และเสียสละ
4.นักเรียนมีการพัฒนา
การดานร'างกายกลาม
เนื้อ ใหญ'-เล็ก

ฝIายแผนและงบ
ประมาณ

1.นักเรียน ครู ผูปกครอง กองการศึกษา
และบุคลากรทุกคนในโรง (โรงเรียนเทศบาล
เรียนไดตระหนักถึงความ บาล 2 เฉลิม
สําคัญในการตานมหันต
พระเกียรติ)
ภัยของยาเสพติดในระดับ ฝIายวิชาการ
สถานศึกษา
ฝIายทั่วไป
2.ผูปกครอง นักเรียน
ฝIายแผนและงบ
คณะครูและบุคลากร
ประมาณ
ปฏิบัติกิจกรรม ป-องกัน
เฝ-าระวังยาเสพติดใน
สถานศึกษา
3.นักเรียนทุกคนไดประ
พฤติตนเปGนแบบอย'างที่ดี
และสามารถดํารงชีวิตได
อย'างมีความสุขในสังคม
ปPจจุบันและห'างไกลยา
เสพติด
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4 โครงการสนับสนุนค'าใชจ'าย
การบริหารสถานศึกษ
โรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิม
พระเกียรติ(ค'ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียนระดับอนุบาล)

วัตถุประสงค

1.เพื่อใหผูเรียนมีเวทีสําหรับการ
แสดงความสามารถ
2.เพื่อใหโรงเรียนที่จัดการเรียน
การสอนระดับอนุบาลมีความ
สัมพันธอันดีต'อกัน
3.เพื่อเปGนการส'งเสริมผูเรียนระ
ดับอนุบาลที่มีความสามารถดาน
ต'างๆใหไดรับการสนับสนุน
4.เพื่อสรางความเขาใจในเรื่องการ
จัดประสบการณการเรียนรูใน
ระดับปฐมวัยแก'ผูปกครอง
5.เพื่อสานสัมพันธอันดีระหว'าง
ผูปกครองและครู
6.เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะในการ
สังเกตุและสํารวจธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมรอบตัว
7.เพื่อใหผูเรียนมีองคความรูเกี่ยว
กับธรรมชาติ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวด
ลอมรอบตัว
5.เพื่อส'งเสริมใหผูเรียนเปGนผูอนุ
รักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รอบตัว

เป-าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ตลอดป?การศึกษา

2561
(บาท)
89,440

ป?งบประมาณและที่ผ'านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

89,440

89,440

89,440

89,440

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว'า
จะไดรับ

หน'วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

1.ผูเรียนระดับอนุบาลทุก
คนมีการพัฒนาทักษะ
ดานต'างๆ
2.โรงเรียนในเขตเทศบาล
ใหความร'วมมือเปGน
อย'างดี
3.มีนักเรียนตัวแทนเพื่อ
เขาร'วมแข'งขันกิจกรรม
ในระดับที่สูงขึ้นไป
4.ผูปกครองมีความเขาใจ กองการศึกษา
ในเรื่องการจัดประสบการณ(โรงเรียนเทศบาล
การเรียนรูในระดับปฐมวัย บาล 2 เฉลิม
5.ผูปกครองและครูมี
พระเกียรติ)
ความสัมพันธอันดีต'อกัน
ฝIายวิชาการ
6.ผูเรียนมีทักษะสังเกต
ฝIายทั่วไป
และการสํารวจ
ฝIายแผนและงบ
7.ผูเรียนมีองคความรู
ประมาณ
เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอมรอบตัว
8.ผูปกครองมีส'วนร'วมใน
การจัดกิจกรรมการเรียน
รู
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5 โครงการสนับสนุนค'าใชจ'าย
การบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิม
พระเกียรติ(เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน สําหรับอนุบาล)

6 โครงการการจัดกิจกรรมวัน
สําคัญ ชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย

วัตถุประสงค

1.เพื่อใหนักเรียนมีอาหาร
กลางวันที่มีคุณค'าทางโภชนา
การรับประทานทุกวันตลอดป?
การศึกษาอย'างเพียงพอต'อ
ความตองการของร'างกาย
2.เพื่อแกปPญหานักเรียนขาดสาร
อาหารไดรับประทานอาหารที่มี
ประโยชนต'อร'างกาย
3.เพื่อช'วยเหลือนักเรียนที่มี
ฐานะยากจน
4.เพื่อสรางขวัญและกําลังใจให
นักเรียน
5.เพื่อแบ'งเบาภาระค'าใชจ'าย
ของผูปกครอง
1.เพื่อใหนักเรียนมีวินัยคุณธรรม
จริยธรรมและค'านิยมที่พึงประสงค
2.เพื่อใหนักเรียนรูจักพึ่งตนเอง
และภูมิใจในความสามารถของ
ตนเอง
3.เพื่อใหนักเรียนไดรับประสบ
การณจริงและเกิดการเรียนรูที่
หลากหลาย
4.เพื่อใหนักเรียนไดรูจักวันสําคัญ
ต'างๆของไทย

2561
(บาท)

ป?งบประมาณและที่ผ'านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตลอดป?การศึกษา

832,000

832,000

832,000

832,000

832,000

2 ครั้ง/ป?

13,000

13,000

13,000

13,000

13,000

เป-าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว'า
จะไดรับ

หน'วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

1.นักเรียนที่ขาดสารอา
หารและขาดแคลนไดรับ
ประทานอาหารกลางวัน
ทุกวัน ทุกคนมีสมรรถ
ภาพทางกายตามเกณฑ
2.อาหารกลางวันที่นัก
เรียนไดรับประทานเปGน
อาหารทีมีคุณค'าทาง
โภชนาการเหมาะสมกับ
สุขภาพของนักเรียน
3.นักเรียนไดรับสาร
อาหารที่มีประโยชนต'อ
ร'างกายครบทุกคนและ
ทุกวัน
1.นักเรียนมีวินัย คุณ
ธรรมจริยธรรมเหมาะสม
กับวัยและมีศักยภาพ
2.นักเรียนพึ่งตนเองได
และภาคภูมิใจในความ
สามารถของตนเอง
3.นักเรียนไดรับประสบ
การณจริงและเกิดการ
เรียนรูไดอย'างหลากหลาย
4.นักเรียนรูจักวันสําคัญ
ต'างๆ ของไทยทุกป?

กองการศึกษา
(โรงเรียนเทศบาล
บาล 2 เฉลิม
พระเกียรติ)
ฝIายวิชาการ
ฝIายทั่วไป
ฝIายแผนและงบ
ประมาณ

กองการศึกษา
(โรงเรียนเทศบาล
บาล 2 เฉลิม
พระเกียรติ)
ฝIายวิชาการ
ฝIายทั่วไป
ฝIายแผนและงบ
ประมาณ
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5.เพื่อใหผูปกครองและชุมชนได
มีส'วนร'วมในการจัดกิจกรรมต'างๆ
เพื่อส'งเสริมการเรียนรู
7 โครงการสนับสนุนค'าใชจ'าย 1.เพื่อใหบุคลากรไดรับการพัฒนา
การบริหารสถานศึกษา
ศักยภาพของตนเองอย'างต'อเนื่อง
โรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิม 2.เพื่อใหขวัญและกําลังใจในการ
พระเกียรติ (ค'าใชจ'ายในการ ปฏิบัติงานแก'บุคลากรในโรงเรียน
พัฒนาขาราชการครู
3.เพื่อสรางเจตคติที่ดีต'อภาระ
ของโรงเรียนในสังกัด)
หนาที่ในการจัดการศึกษาของ
บุคลากรในโรงเรียน

8 โครงการสนับสนุนค'าใชจ'าย
การบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิม
พระเกียรติ(ค'าใชจ'ายในการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา)

1.เพื่อปรับปรุงหลักสูตรสถาน
ศึกษาใหสอดคลองกับมาตราฐาน
การศึกษาขององคกรปกครอง
ส'วนทองถิ่น
2.เพื่อปรับปรุงหลักสูตรสถาน
ศึกษาใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
สามป?ของเทศบาลเมืองแม'ฮ'องสอน
3.เพื่อปรับปรุงหลักสูตรสถาน
ศึกษาใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน
4.เพื่อปรับปรุงหลักสูตรสถาน
ศึกษาใหสอดคลองกับความตอง
การของทองถิ่นและชุมชน

เป-าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ป?งบประมาณและที่ผ'านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตลอดป?การศึกษา

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

1 ครั้ง/ป?

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว'า
จะไดรับ

หน'วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

5.ผูปกครองและชุมชนมี
ส'วนร'วมในการจัดกิจ
กรรม
1.บุคลากรในโรงเรียนทุก กองการศึกษา
คนไดรับการพัฒนาอย'าง (โรงเรียนเทศบาล
ต'อเนื่องตามศักยภาพของ บาล 2 เฉลิม
ตนเอง และมีศักยภาพ
พระเกียรติ)
ในการทํางานอย'างเขม
ฝIายบริหารงาน
แข็งสามารถทํางานไดอย'าง
บุคคล
เต็มกําลังความสามารถ ฝIายแผนและงบ
กําลังความคิด เสียสละ
ประมาณ
เพื่อประโยชนทาง
ราชการอย'างเต็มที่
1.มีหลักสูตรสถานศึกษา กองการศึกษา
ที่ผ'านมาพัฒนาและปรับ (โรงเรียนเทศบาล
ปรุงครบตามพัฒนาการ
บาล 2 เฉลิม
ทั้ง 4 ดาน
พระเกียรติ)
2.โรงเรียนมีหลักสูตร
ฝIายบริหารงาน
สถานศึกษาที่ผ'านมาการ
บุคคล
พัฒนาและปรับปรุงให
ฝIายแผนและงบ
สอดคลองกับความตอง
ประมาณ
การของทองถิ่นและสนอง
นโยบายของเทศบาลเมือง
แม'ฮ'องสอนและองค
กรปกครองส'วนทองถิ่น
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เป-าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ป?งบประมาณและที่ผ'านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

5.เพื่อเปWดโอกาสใหภูมิปPญญา
ทองถิ่นและชุมชนเขามามีส'วน
ร'วมในการจัดการศึกษา

9 โครงการเว็ปไซตโรงเรียน

1.เพื่อสรางเว็ปไซตโรงเรียน
2.เพื่อเปGนแหล'งขอมูล ข'าวสาร
ความรู และเผยแพร'ผลงาน
แก'นักเรียนและบุคคคลทั่วไป

ตลอดป?การศึกษา

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10 โครงการสนับสนุนค'าใชจ'าย
การบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 เ
เฉลิมพระเกียรติ
(ค'าใชจ'ายอินเตอรเน็ต ADSL)

1.เพื่อเปGนค'าใชจ'ายเพื่อขอรับ
บริการ อินเตอรเน็ตระบบบ
ADSL
2.เพื่อส'งเสริมใหผูเรียนเปGนผูไฝIรู
กษาคนควาเรียนรูดวยตนเอง
จากแหล'งเรียนรูและเครือข'าย
อินเตอรเน็ต

ตลอดป?การศึกษา

9,600

9,600

9,600

9,600

9,600

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว'า
จะไดรับ

หน'วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

3.โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาที่สามารถ
พัฒนาผูเรียนใหเปGนนัก
เรียนที่มีความสมบูรณทั้ง
4 ดน
1.โรงเรียนเทศบาล 2
กองการศึกษา
เฉลิมพระเกียรติ มีแหล'ง (โรงเรียนเทศบาล
ขอมูลข'าวสาร ความรู
บาล 2 เฉลิม
และเผยแพร'ผลงาน
พระเกียรติ)
แก'นักเรียนและบุคคล
ฝIายบริหารงาน
ทั่วไป
บุคคล
ฝIายแผนและงบ
ประมาณ
1.นักเรียน บุคลากรครู
กองการศึกษา
และชุมชนไดใชบริการ (โรงเรียนเทศบาล
อินเตอรเน็ตไดอย'างสะ
บาล 2 เฉลิม
ดวกรวดเร็ว มีความสนใจ พระเกียรติ)
ใฝIรู รักการคนควาเรียน ฝIายบริหารงาน
รูดวยตนเองจากแหล'ง
บุคคล
เรียนรูภายในและภาย
ฝIายแผนและงบ
นอกสถานศึกษา และ
ประมาณ
นําความรูที่ไดไปใชในชีวิต
ประจําวัน
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11 โครงการสนับสนุนค'าใชจ'าย
การบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2
เฉลิมพระเกียรติ (ค'าใชจ'าย
อินเตอรเน็ตระบบ
Wrieless Fidelity Wifi)

วัตถุประสงค

1.ติดตั้งระบบเครือข'าย
Wrieless ภายในโรงเรียน
2.เพื่อส'งเสริใหผูเรียนเปGนผูใฝIรู
ศึกษาคนควาเรียนรูดวยตนเอง
จากแหล'งเรียนรูและเครือข'าย
อินเตอรเน็ต

12 โครงการประกันสุขภาพการ 1.เพื่อใหสถานศึกษามีระบบ
ศึกษา
การประกันคุณภาพสถานศึกษา
2.เพื่อใหบุคลากรครู นักเรียน
ผูปกครองเห็นความสําคัญ
ของการประกันคุณภาพสถาน
ศึกษา
3.ส'งเสริมใหบุคลากร ครู
ชมรมผูปกครองและคณะกรรม
การสถานศึกษาเขามามีส'วน
ร'วมในการจัดหาแผนพัฒน
การศึกษา
4.เพื่อใหบุคคลที่เกี่ยวของกับการ
จัดการศึกษาหาขอมูลที่ไดจาก
การประเมินไปเปGนแนวทางใน
การพัฒนาการศึกษา

เป-าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ป?งบประมาณและที่ผ'านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตลอดป?การศึกษา

7,200

7,200

7,200

7,200

7,200

1 ครั้ง/ป?

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว'า
จะไดรับ

หน'วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

1.นักเรียน บุคลากรครู
และชุมชนไดใชบริการ
อินเตอรเน็ตไดอย'างสะ
ดวกรวดเร็ว มีความสนใจ
ใฝIรู รักการคนควาเรียน
รูดวยตนเองจากแหล'ง
เรียนรูภายในและภาย
นอกสถานศึกษา และ
นําความรูที่ไดไปใชในชีวิต
ประจําวัน
1.สถานศึกษามีระบบ
การประกันสุขภาพสถาน
ศึกษา
2.บุคลากรครู นักเรียน
ผูปกครองเห็นความสํา
คัญของการประเมินคุณ
ภาพสถานศึกษา
3.บุคคลที่เกี่ยวของกับ
การจัดการศึกษานํา
ขอมูลที่ไดจากการประ
เมินไปเปGนแนวทางใน
การพัฒนาการศึกษา

กองการศึกษา
(โรงเรียนเทศบาล
บาล 2 เฉลิม
พระเกียรติ)
ฝIายบริหารงาน
บุคคล
ฝIายแผนและงบ
ประมาณ

กองการศึกษา
(โรงเรียนเทศบาล
บาล 2 เฉลิม
พระเกียรติ)
ฝIายวิชาการ
ฝIายทั่วไป
ฝIายแผนและงบ
ประมาณ
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เป-าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ป?งบประมาณและที่ผ'านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

13 โครงการสนับสนุนค'าใชจ'าย
การบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิม
พระเกียรติ (ค'าใชจ'ายใน
การพัฒนาแหล'งเรียนรูของ
โรงเรียน)

1.เพื่อเพิ่มพูน และเปWดโลก
ทัศนของผูเรียน เรียนรูประ
สบการณใหม'ๆนอกชั้นเรียน
3.เพื่อส'งเสริ,ใหผูเรียนเกิดกระ
บวนการเรียนรูจากสภาพ
แวดลอมใกลตัว

ตลอดป?การศึกษา

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

14 โครงการสนับสนุนค'าใชจ'าย
การบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิม
พระเกียรติ(ค'าใชจ'ายในการ
พัฒนาหองสมุดโรงเรียน)

1.เพื่อจะไดมีหนังสือที่แปลก
ใหม' ทันสมัย หลากหลาย
และเพียงพอสําหรับเด็ก
2.เพื่อใหนักเรียนระดับปฐมวัย
มีนิสัยรักการอ'าน
3.เพื่อส'งเสริใหนักเรียนมีนิสัย
รักการคนควาหาความรูดวย
ตนเองจากการอ'านได
4.เพื่อใหนักเรียนระดับปฐมวัย
รูจักใชเวลาว'างใหเปGนประ
โยชน
5.เพื่อใหนักเรียนระดับปฐมวัย
มีทักษะและความพรอมในการ
อ'าน

ตลอดป?

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว'า
จะไดรับ

หน'วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

1.ครูและบุคลากรทาง
การศึกษามีแหล'งเรียน
รูสําหรับจัดประสบการณ
การเรียนรูสําหรับเด็ก
ในสถานศึกษา
2.ครูและบุคลากรทาง
การศึกษาสามารถจัด
ประสบการณการเรียน
รูสําหรับเด็กตามแหล'ง
เรียนรูที่ไดจัดไว
1.มีหนังสือที่แปลกใหม'
ทันสมัย เพียงพอสําหรับ
เด็ก
2.นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ'าน
3.นักเรียนรูจักใชเวลา
ว'างใหเปGนประโยชน

กองการศึกษา
(โรงเรียนเทศบาล
บาล 2 เฉลิม
พระเกียรติ)
ฝIายวิชาการ
ฝIายทั่วไป
ฝIายแผนและงบ
ประมาณ

กองการศึกษา
(โรงเรียนเทศบาล
บาล 2 เฉลิม
พระเกียรติ)
ฝIายวิชาการ
ฝIายทั่วไป
ฝIายแผนและงบ
ประมาณ

115

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เป-าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ป?งบประมาณและที่ผ'านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

15 โครงการสนับสนุนค'าใชจ'าย
การบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิม
พระเกียรติ (ค'าจัดการเรียน
การสอนรายหัว)

1.เพื่อใหผูเรียนทุกคนมีโอกาส
ไดรับการศึกษาโดยไม'เสียค'า
ใชจ'าย สําหรับวัสดุอุปกรณ
สื่อการเรียนการสอน สื่อครุภัณฑ
ซึ่งเกี่ยวกับการเรียนการสอน
และค'าเครื่องแบบนักเรียนที่ภาค
รัฐใหการสนับสนุน

2 ครั้ง/ป?

353,600

353,600

353,600

353,600

353,600

16 โครงการสนับสนุนค'าใชจ'าย
การบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิม
พระเกียรติ(ค'าหนังสือเรียน
ระดับอนุบาล)

1.เพื่อใหผูเรียนทุกคนมีโออาส
ไดรับการศึกษาโดยไม'เสียค'าใช
จ'าย สําหรับวัสดุ อุปกรณ สื่อการ
เรียนการสอน สื่อครุภัณฑ
ซึ่งเกี่ยวกับการเรียนการสอน
และค'าเครื่องแบบนักเรียน
ที่ภาครัฐใหการสนับสนุน

1 ครั้ง

41,600

41,600

41,600

41,600

41,600

17 โครงการสนับสนุนค'าใชจ'าย
การบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิม
พระเกียรติ(ค'าอุปกรณการ
เรียนระดับอนุบาล)

1.เพื่อใหผูเรียนทุกคนมีโออาส
ไดรับการศึกษาโดยไม'เสียค'าใช
จ'าย สําหรับวัสดุ อุปกรณ สื่อการ
เรียนการสอน สื่อครุภัณฑ
ซึ่งเกี่ยวกับการเรียนการสอน
และค'าเครื่องแบบนักเรียน
ที่ภาครัฐใหการสนับสนุน

2 ครั้ง/ป?

41,600

41,600

41,600

41,600

41,600

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว'า
จะไดรับ

หน'วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

1.ผูเรียนโรงเรียนเทศ
บาล2เฉลิมพระเกียรติได
รับการสนับสนุนตาม
โครงการสนับสนุนค'าใช
จ'ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต'ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย'างทั่วถึง
1.ผูเรียนโรงเรียนเทศบาล
2 เฉลิมพระเกียรติไดรับ
การสนับสนุนตามโครง
การสนับสนุนค'าใชจ'าย
ในการจัดการศึกษาตั้ง
แต'ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย'างทั่วถึง
1.ผูเรียนโรงเรียนเทศ
บาล 2 เฉลิมพระเกียรติ
ไดรับการสนับสนุน
ตามโครงการสนับสนุน
ค'าใชจ'ายในการจัดการ
ศึกษาตั้งแต'ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอย'างทั่วถึง

กองการศึกษา
(โรงเรียนเทศบาล
บาล 2 เฉลิม
พระเกียรติ)
ฝIายวิชาการ
ฝIายทั่วไป
ฝIายแผนและงบ
ประมาณ
กองการศึกษา
(โรงเรียนเทศบาล
บาล 2 เฉลิม
พระเกียรติ)
ฝIายวิชาการ
ฝIายทั่วไป
ฝIายแผนและงบ
ประมาณ
กองการศึกษา
(โรงเรียนเทศบาล
บาล 2 เฉลิม
พระเกียรติ)
ฝIายวิชาการ
ฝIายทั่วไป
ฝIายแผนและงบ
ประมาณ
ประมาณ
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18 โครงการสนับสนุนค'าใชจ'าย
การบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิม
พระเกียรติ(ค'าเครื่องแบบ
นักเรียนระดับอนุบาล)

รวม

18 โครงการ

วัตถุประสงค

เป-าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ป?งบประมาณและที่ผ'านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

1.เพื่อใหผูเรียนทุกคนมีโออาส
ไดรับการศึกษาโดยไม'เสียค'าใช
จ'าย สําหรับวัสดุ อุปกรณ สื่อการ
เรียนการสอน สื่อครุภัณฑ
ซึ่งเกี่ยวกับการเรียนการสอน
และค'าเครื่องแบบนักเรียน
ที่ภาครัฐใหการสนับสนุน

ตลอดป?

62,400

62,400

62,400

62,400

62,400

-

-

655,200

655,200

655,200

655,200

655,200

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

ผลที่คาดว'า
จะไดรับ

หน'วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

1.ผูเรียนโรงเรียนเทศ
กองการศึกษา
บาล 2 เฉลิมพระเกียรติ (โรงเรียนเทศบาล
ไดรับการสนับสนุน
บาล 2 เฉลิม
ตามโครงการสนับสนุน
พระเกียรติ)
ค'าใชจ'ายในการจัดการ
ฝIายวิชาการ
ศึกษาตั้งแต'ระดับอนุบาล
ฝIายทั่วไป
จนจบการศึกษา
ฝIายแผนและงบ
ขั้นพื้นฐานอย'างทั่วถึง
ประมาณ
-
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปN (พ.ศ.2561-2565)
สําหรับ องคกรปกครองส&วนทองถิ่นดําเนินการ
ของโรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา
2.ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรดานการศึกษา เสริมสรางใหทุกคน ไดรับโอกาสทางการศึกษาที่ดีอย&างต&อเนื่อง
2.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 สนับสนุนส&งเสริม และยกระดับมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ปNงบประมาณและที่ผ&านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เป1าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1.เพื่อใหความรูเกี่ยวกับบท
คณะกรรมการสถานศึกษา บาทหนาที่ของคณะกรรม
ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศ
สถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน
บาลเมืองแม&ฮ&องสอน
2.เพื่อใหโรงเรียนและกรรม
(เทศบาล 3แผนกประถม การสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศึกษา)
ปฏิบัติงานร&วมกันตรงเป1า
- กิจกรรมประชุมคณะกรรม หมายการศึกษา
การฯ
3.เพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะ
- กิจกรรมอบรม ทัศนศึกษา กรรมการสถานศึกษาขั้น
ดูงาน
พื้นฐานในดานการทํางาน
สนับสนุนส&งเสริมโรงเรียน
เทศบาลเมืองแม&ฮ&องสอน

2 โครงการส&งเสริม อปท.
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเด&น (โครงการคัดเลือก&อน
การจัดสรร)

1.เพื่อพัฒนาและจัดทําแผน
เกี่ยวกับทางการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพและสามารถนํา
ไปใชในการพัฒนาการเรียน
การสอนที่ดีขึ้น

2565
(บาท)

50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
(เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
(SBMLD)
(SBMLD)
(SBMLD)
(SBMLD)
(SBMLD)
4 ครั้ง
1 ครั้ง

1 ครั้ง

50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
(เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว&า
จะไดรับ

หน&วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

1.คณะกรรมการสถาน ฝCายบริหารงาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานไดรับ
ทั่วไป
ความรูเกี่ยวกับบทบาท
หนาที่ของตนเอง
2.โรงเรียนและกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีการปฏิบัติงานร&วมกัน
ตรงเป1าหมายการศึกษา
3.คณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานเกิด
ทักษะและยกระดับความ
สามารถในดานการทํา
งานสนับสนุนส&งเสริม
โรงเรียนเทศบาลเมือง
แม&ฮ&องสอน
สถานศึกษามีแผนใน
ฝCายแผนและ
การพัฒนาทางดานการ
งบประมาณ
ศึกษาในการดําเนินงาน
ที่มีเป1าหมายแน&นอน
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3 โครงการประชุมครู ผูปก
ครองนักเรียน คณะกรรม
การสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และคณะกรรมการชมรมผู
ปกครองและครูโรงเรียนเทศ
บาลเมืองแม&ฮ&องสอน
(เทศบาล 3 แผนกประถม
ศึกษา)

วัตถุประสงค

เป1าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.เพื่อสรางความสัมพันธ
ระหว&างโรงเรียนกับชุมชนให
มีส&วนช&วยสนับสนุนใหมีการ
ศึกษากาวหนา
2.เพื่อใหโรงเรียน ครู ผูปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการ
ชมรมผูปกครองและครูปฏิบัติ
งานร&วมกันตรงเป1าหมายการ
ศึกษา
3.ครู ผูปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
คณะกรรมการชมรมผูปกครอง
และครูร&วมมือกันพัฒนาการ
ศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4.เพื่อใหโรงเรียนและผูปก
ครองมีความเขาใจตรงกันใน
กิจกรรมการเรียนการสอน
และกิจกรรมต&างๆของโรงเรียน
4 โครงการสนับสนุนกิจกรรม เพื่อสนับสนุนค&าใชจ&ายสํา
ของชมรมผูปกครองและครู หรับโรงเรียนที่ดําเนินกิจ
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม& กรรมต&างๆ
ฮ&องสอน(เทศบาล 3 แผนก
ประถมศึกษา)

2561
(บาท)

ปNงบประมาณและที่ผ&านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว&า
จะไดรับ

หน&วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

2 ครั้ง

20,000
(เงินชมรมฯ)

20,000
(เงินชมรมฯ)

20,000
(เงินชมรมฯ)

20,000
(เงินชมรมฯ)

20,000
(เงินชมรมฯ)

1.โรงเรียนและผูปกครอง ฝCายบริหารงาน
ร&วมมือการจัดกิจกรรม
ทั่วไป
ของโรงเรียนในดานต&างๆ
ไดผลดียิ่งขึ้น
2.โรงเรียนและผูปกครอง
มีความสัมพันธที่ดีต&อกัน

ตลอดปN

20,000
(เงินชมรมฯ)

20,000
(เงินชมรมฯ)

20,000
(เงินชมรมฯ)

20,000
(เงินชมรมฯ)

20,000
(เงินชมรมฯ)

1.โรงเรียนและผูปกครอง ฝCายบริหารงาน
ร&วมมือกันจัดกิจกรรม
ทั่วไป
ของโรงเรียนในดานต&างๆ
ไดผลดียิ่งขึ้น
2.โรงเรียนและผูปกครอง
มีความสัมพันธที่ดีต&อกัน
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วัตถุประสงค

5 โครงการจัดทําแผนพัฒนาการ1.เพื่อพัฒนาการศึกษาในโรง
ศึกษาโรงเรียนเทศบาลเมือง เรียนอย&างเปPนระบบมีแนว
แม&ฮ&องสอน (เทศบาล 3 ทางทิศทางที่แน&นอน เด&นชัด
แผนกประถมศึกษา)
ในการจัดการศึกษา
2.เพื่อใหมีขอมูลในการติด
ตามนําเสนอ และใชสําหรับ
ในการแกไขปรับปรุงประสิทธิ
ภาพในการทํางาน
6 โครงการนิเทศติดตามนัก เพื่อส&งเสริมความสัมพันธ
เรียน (กิจกรรมเยี่ยมบาน ระหว&างโรงเรียน ผูปกครอง
นักเรียน)
และนักเรียน
7 โครงการจัดทําและพัฒนา 1.เพื่อจัดทําระบบการบริหาร
ระบบการบริหารจัดการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน
ศึกษาของสถานศึกษา
เทศบาลเมืองแม&ฮ&องสอน
(เทศบาล 3 แผนกประถม
ศึกษา)
2.เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม&ฮ&อง
สอน (เทศบาล 3 แผนกประ
ถมศึกษา)
8 โครงการพัฒนาสู&ความเปPน 1.เพื่อส&งเสริมใหนักเรียนได
เลิศดานศิลปะสําหรับนัก เลือกเรียนตามศักยภาพหรือ
เรียนระดับชั้นประถมศึกษา ตามอัจฉริยะของตนเอง
ปNที่ 4-6
2.เพื่อใหนักเรียนไดรับการ
พัฒนาสู&ความเปPนเลิศตาม

เป1าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ปNงบประมาณและที่ผ&านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว&า
จะไดรับ

หน&วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

1 ครั้ง

50,000
(เงินชมรมฯ)

50,000
(เงินชมรมฯ)

50,000
(เงินชมรมฯ)

50,000
(เงินชมรมฯ)

50,000
(เงินชมรมฯ)

โรงเรียนมีแผนพัฒนา
ฝCายแผนและ
ประจําปNในการพัฒนา
งบประมาณ
การศึกษาและประเมิน
ภายนอก ประเมินตนเอง
รูทิศทางในการดําเนิน
งานที่มีเป1าหมายแน&นอน

2 ครั้ง

15,000
(เงินชมรมฯ)

15,000
(เงินชมรมฯ)

15,000
(เงินชมรมฯ)

15,000
(เงินชมรมฯ)

15,000
(เงินชมรมฯ)

โรงเรียนกับผูปกครอง
และนักเรียนมีความ
สัมพันธที่ดดีต&อกัน
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม&
ฮ&องสอน (เทศบาล 3
แผนกประถมศึกษา)
มีระบบการบริหารจัด
การศึกษาของสถานที่มี
ประสิทธิภาพส&งผลต&อ
การจัดการศึกษาที่มีคุณ
ภาพ

ฝCายวิชาการ

นักเรียนไดรับการพัฒนา
สู&ความเปPนเลิศตาม
ศักยภาพหรืออัจฉริยะ
ภาพของแต&ละบุคคล
ซึ่งผูเรียนสามารถนํา

ฝCายวิชาการ

ตลอดปN

500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
(เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
(SBMLD)
(SBMLD)
(SBMLD)
(SBMLD)
(SBMLD)

ตลอดปN

500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
(เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
(SBMLD)
(SBMLD)
(SBMLD)
(SBMLD)
(SBMLD)

ฝCายวิชาการ
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ศักยภาพหรือตามอัจฉริยะ
ของแต&ละบุคคลซึ่งผูเรียน
สามารถนําความเปPนเลิศนั้น
ไปใชในชีวิตประจําวันได
9 โครงการส&งเสริมการเรียนรู 1.เพื่อทําการสอนการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมไทใหญ&
ศิลปวัฒนธรรมไทใหญ&ใหแก&
(รําไต รํานก รําโต กาลาย นักเรียนที่มีความสนใจ
กาแลวกลองมองเซิง กลอง 2.เพื่อใหนักเรียนไดมีทักษะใน
กนยาว)
การแสดงศิลปวัฒนธรรมและ
ออกแสดงตามโอกาสต&างๆ
3.เพื่อเปPนการแสดงศักยภาพ
ของโรงเรียนเทศบาลในดาน
การส&งเสริมความสามารถ
ของนักเรียน
4.เพื่อประสานความร&วมมือ
กับภูมิปWญญาทองถิ่นในชุม
ชนไดถ&ายทอดความรูใหแก&
เยาวชนหรือทําการสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรมต&อไป

10 โครงการเผยแพร&ศิลปวัฒน 1.เพื่อทําการเผยแพร&ศิลป
ธรรมไทใหญ&
วัฒนธรรมไทใหญ&ใหแก&บุคคล
ทั่วไปไดรูจัก
2.เพื่อใหนักเรียนไดมีโอกาส
แสดงศิลปวัฒนธรรมในโอ

เป1าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ปNงบประมาณและที่ผ&านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว&า
จะไดรับ

หน&วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ความเปPนเลิศนั้นไปใชใน
ชีวิตประจําวันได

ตลอดปN

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
(เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
(SBMLD)
(SBMLD)
(SBMLD)
(SBMLD)
(SBMLD)

ตลอดปN

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
(เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
(SBMLD)
(SBMLD)
(SBMLD)
(SBMLD)
(SBMLD)

1.ไดทําการสอนการ
ฝCายวิชาการ
แสดงศิลปวัฒนธรรมไทใหญ&
ใหนักเรียนที่มีความสนใจ
2.นักเรียนไดมีทักษะใน
การแสดงศิลปวัฒนธรรรม
และออกแสดงตามโอกาส
ต&างๆ
3.ไดแสดงศักยภาพของ
โรงเรียนเทศบาลในดาน
การส&งเสริมความ
สามารถของนักเรียน
4.มีการประสานความร&วม
มือกับภูมิปWญญาทองถิ่น
ในชุมชนถ&ายทอดความรู
ใหแก&เยาวชนเพื่อทําการ
สืบทอดศิลปวัฒนธรรม
สืบไป
1.การแสดงศิลปวัฒน
ธรรมไทใหญ&เปPนที่รูจัก
แก&บุคคลทั่วไป
2.นักเรียนไดมีทักษะใน
การแสดงศิลปวัฒนธรรรม
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เป1าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ปNงบประมาณและที่ผ&านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

กาสต&างๆ
3.เพื่อเปPนการแสดงศักยภาพ
ของโรงเรียนเทศบาลในดาน
ส&งเสริมความสามารถของนัก
เรียนในดานศิลปวัฒนธรรม
ไทใหญ&
4.เพื่อประสานความร&วมมือ
กับภูมิปWญญาทองถิ่นในชุมชน
ไดถ&ายทอดความรูใหแก&เยาว
ชนเพื่อทําการสืบทอดศิลป
วัฒนธรรมต&อไป
11 โครงการส&งเสริมศักยภาพ
นักเรียนระดับชั้นประถม
ศึกษา 1-3

เพื่อส&งเสริมใหนักเรียนไดคน
พบศักยภาพหรืออัจฉริยะ
ภาพของตนเอง

ตลอดปN

500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
(เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
(SBMLD)
(SBMLD)
(SBMLD)
(SBMLD)
(SBMLD)

12 โครงการพัฒนาสู&ความเปPน
เลิศดานวิชาการ (วิทย คณิต
อังกฤษ)สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปNที่ 4-6

1.เพื่อส&งเสริใหนักเรียนไดเลือก
เรียนตามศักยภาพหรือตาม
อัจฉริยภาพของตนเอง
2.เพื่อใหนักเรียนไดรับการ
พัฒนาสู&ความเปPนเลิศตาม

1 ครั้ง

500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
(เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
(SBMLD)
(SBMLD)
(SBMLD)
(SBMLD)
(SBMLD)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว&า
จะไดรับ

หน&วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

และออกแสดงตามโอกาส
ต&างๆ
3.ไดแสดงศักยภาพของ
โรงเรียนเทศบาลในดาน
การส&งเสริมความสามารถ
ของนักเรียน
4.มีการประสานความร&วม
มือกับภูมิปWญญาทองถิ่น
ในชุมชนถ&ายทอดความรู
ใหแก&เยาวชนเพื่อทําการ
สืบทอดศิลปวัฒนธรรม
สืบไป
นักเรียนโรงเรียนเทศ
ฝCายวิชาการ
เมืองแม&ฮ&องสอน (เทศบาล
3 แผนกประถมศึกษา)
ที่เขาร&วมโครงการฯได
รับการส&งเสริมเพื่อใหคน
พบศักยภาพหรืออัจฉริย
ภาพของแต&ละบุคคล
และไดรับการพัฒนาต&อ
ไป
นักเรียนไดรับการพัฒนา ฝCายวิชาการ
สู&ความเปPนเลิศตามศักย
ภาพหรืออัจฉริยภาพของ
แต&ละบุคคลซึ่งผูเรียน
สามารถนําความเปPนเลิศ
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ศักยภาพหรือตามอัจฉริยภาพ
ของแต&ละบุคคลซึ่งผูเรียน
สามารถนําความเปPนเลิศนั้น
ไปใชในชีวิตประจําวันได
13 โครงการแข&งขันคนเก&งในโรง เพื่อสนับสนุนนักเรียนเขา
เรียนสังกัด อปท.
ร&วมการแข&งขันดานวิชาการ
ระดับประเทศ
14 โครงการปรับพื้นฐานนัก 1.เพื่อปรับพฤติกรรมและพื้น
เรียนระดับชั้นประถมศึกษา ฐานทางการเรียนของนักเรียน
ปNที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปNที่ 1
2.เพื่อใหนักเรียนมีความพรอม
ในการเรียนและรูจักบาบาท
หนาที่ของนักเรียน
15 โครงการค&ายภาษาพาเพลิน 1.เพื่อส&งเสริใหครูผูสอนจัด
(แกปWญหาการอ&านไม&ออก กระบวนการเรียนรูที่ส&งเสริม
เขียนไม&ได)
และพัฒนาการแกปWญหาดาน
การอ&านและการเขียน
2.เพื่อแกปWญหาดานการอ&าน
และการเขียนของผูเรียนราย
บุคคล

16 โครงการส&งเสริมและสนับ เพื่อกระตุนใหนักเรียนกลา
สนุนกิจกรรมการเรียนการ แสดงออกตามความสามารถ
สอนทางวิชาการ
ของตนเองและไดเขาร&วม

เป1าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ปNงบประมาณและที่ผ&านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว&า
จะไดรับ

หน&วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

นั้นไปใชในชีวิตประจํา
วันได

1 ครั้ง

80,000
80,000
(งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ)

80,000
(งบเทศบาลฯ)

80,000
(งบเทศบาลฯ)

80,000
(งบเทศบาลฯ)

นักเรียนไดเขาร&วมการ
ฝCายวิชาการ
แข&งขันดานวิชาการระดับ
ประเทศ

1 ครั้ง

10,000
(เงินชมรมฯ)

10,000
(เงินชมรมฯ)

10,000
(เงินชมรมฯ)

10,000
(เงินชมรมฯ)

นักเรียนระดับชั้นประถม
ศึกษามีความพรอมใน
การเรียนและรูจักบท
บาทหนาที่ของตนเอง

ฝCายวิชาการ

6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
(เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)

1.นักเรียนสามารถอ&าน
ออกทุกคน
2.นักเรียนสามารถเขียน
ไดทุกคน
3.นักเรียนมีความเขาใจ
ในการอ&าน

ฝCายวิชาการ

นักเรียนไดเขาร&วมกิจ
กรรมที่สถานศึกษาจัด
ขึ้นตามกลุ&มสาระ

ฝCายวิชาการ

1 ครั้ง

6 กิจกรรม

50,000
(รายไดของ
สถานศึกษา)

10,000
(เงินชมรมฯ)

50,000
(รายไดของ
สถานศึกษา)

50,000
(รายไดของ
สถานศึกษา)

50,000
(รายไดของ
สถานศึกษา)

50,000
(รายไดของ
สถานศึกษา)
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(วันภาษาอังกฤษ 1,0000 กิจกรรมที่หลากหลาย
บาท วันสุนทรภู& 50,000
บาท วันภาษาไทย 10,000
บาท กิจกรรมส&งเสริมการ
อ&านและสัปดาหหองสมุด
5,000 บาท วันวิทยาศาสตร
10,000 บาท และวัน
อาเซียน 10,000 บาท
17 โครงการส&งเสริมทักษะและ เพื่อพัฒนานักเรียนดานวิชา
พัฒนาคุณภาพผูเรียนระดับ การดานคุณธรรม จริยธรรม
ชั้นประถมศึกษา 1-6
ดานเทคโนโลยี และดาน
(กิจกรรมระดับชั้นประถม ประสบการณชีวิต
ศึกษาปNที่1-3 จํานวนเงิน
40,000 บาท กิจกรรมระ
ดับชั้นประถมศึกษาปNที่ 4-6
จํานวนเงิน 60,000 บาท
18 โครงการเขาค&ายพักแรรมลูก 1.เพื่อใหกระบวนการเรียน
เสือ-เนตรนารี โรงเรียนเทศ การสอนกิจกรรมลูกเสือบาลเมืองแม&ฮ&องสอน (เทศ เนตรนารี ครบถวนสมบูรณ
บาล 3 แผนกประถมศึกษา) 2.เพื่อใหนักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและเกิดความหวง
แหนที่จะอนุรักษธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในทองถิ่น

เป1าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 กิจกรรม

1 ครั้ง

2561
(บาท)

100,000
(รายไดของ
สถานศึกษา)

ปNงบประมาณและที่ผ&านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

100,000
(รายไดของ
สถานศึกษา)

100,000
(รายไดของ
สถานศึกษา)

100,000
(รายไดของ
สถานศึกษา)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว&า
จะไดรับ

หน&วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

100,000
(รายไดของ
สถานศึกษา)

นักเรียนมีทักษะดาน
วิชาการมีคุณธรรมมี
ความรูดานเทคโนโลยี
และมีประสบการณ
ชีวิตที่ดี

ฝCายวิชาการ

20,080
20,080
20,080
20,080
20,080
(เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)

นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม มีระเบียบ
วินัยรับผิดชอบและทํา
งานเปPนทีม

ฝCายวิชาการ

124

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

19 โครงการปรับปรุงหลักสูตร 1.สถานศึกษามีหลักสูตรที่
ของสถานศึกษา
เหมาะสมกับนักเรียน
2.สถานศึกษามีหลักสูตรที่
เหมาะสมกับทองถิ่น
3.สถานศึกษามีสื่อการเรียน
การสอนที่เอื้อต&อการเรียนรู
20 โครงการสนับสนุนการเขา เพื่อสนับสนุนนักเรียนเขา
ร&วมกิจกรรมทางการศึกษา ร&วมกิจกรรมทางการศึกษา
ของโรงเรียนเทศบาลเมือง ต&างจังหวัด
แม&ฮ&องสอน (เทศบาล 3
แผนกประถมศึกษา)
21 โครงการส&งเสริมการจัดกิจ เพื่อใหนักเรียนมีคุณธรรม
กรรมใหนักเรียนในวันสําคัญ จริยธรรมและค&านิยมที่พึง
ต&างๆ ของโรงเรียน (กิจกรรม ประสงค
วันไหวครู 6,000 บาท
กิจกรรมวันเด็ก 5,000 บาท
กิจกรรมวันอําลา-อาลัย
5,000 บาท
22 โครงการงานทะเบียนวัดผล 1.เพื่อใหมีการวัดประเมินผล
และประเมินผล
การเรียนการสอนสอดคลอง
กับสภาพการเรียนรูในปWจจุบัน
2.เพื่อใหการจัดทําขอมูลเกี่ยว
กับงานทะเบียนวัดผลมีความ
เปPนระบบ ครอบคลุม มีความ
ทันสมัยและทัต&อการใชงาน

เป1าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 ครั้ง

2561
(บาท)

ปNงบประมาณและที่ผ&านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
(เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว&า
จะไดรับ

หน&วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

สถานศึกษามีหลักสูตร
ที่เหมาะสมกับนักเรียน
และทองถิ่นที่เอื้อต&อการ
จัดการเรียนรูตั้งแต&ชั้น
ประถมศึกษาปNที่ 1-6
ทุกกลุ&มสาระ
นักเรียนไดเขาร&วม
กิจกรรมทางการศึกษา
โดยไดรับสนับสนุนจาก
ชมรมฯ

ฝCายวิชาการ

ตลอดปN

20,000
(เงินชมรมฯ)

20,000
(เงินชมรมฯ)

20,000
(เงินชมรมฯ)

20,000
(เงินชมรมฯ)

20,000
(เงินชมรมฯ)

3 กิจกรรม

16,000
(เงินชมรมฯ)

16,000
(เงินชมรมฯ)

16,000
(เงินชมรมฯ)

16,000
(เงินชมรมฯ)

16,000
(เงินชมรมฯ)

นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและค&านิยม
ที่พึงประสงค

ตลอดปN

50,000
(เงินชมรมฯ)

50,000
(เงินชมรมฯ)

50,000
(เงินชมรมฯ)

50,000
(เงินชมรมฯ)

50,000
(เงินชมรมฯ)

1.ออกเอกสารหลักฐาน
อย&างถูกตองและเสร็จ
ทันเวลาที่กําหนด
2.ผูรับบริการรอยละ
80 มีความพึงพอใจ
ต&อการบริการ
3.ดําเนินการจัดทําและ

ฝCายบริหาร
งานทั่วไป

ฝCายบริหารงาน
บุคคล
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3.เพื่อใหการปฏิบัติงานเกี่ยว
กับการออกเอกสารเปPนไป
อย&างถูกตองรวดเร็ว
4.เพื่อใหการบริการแก&ผูมา
ติดต&อขอเอกสารเกิดความ
สะดวกและทันเวลาที่กําหนด
23 โครงการส&งเสริมและสนับ 1.เพื่อใหนักเรียนไดเขากิจ
สนุนกิจกรรมผูเรียน (ชุมนุม) กรรมชุมนุมตามความตองการ
และความถนัดของตนเอง
2.เพื่อส&งเสริมและสนับสนุน
การเรียนการสอน

24 โครงการส&งเสริมกิจกรรมรัก 1.เพื่อใหนักเรียนโรงเรียน
การอ&าน (โครงการคัดเลือก เทศบาลเมืองแม&ฮ&องสอนทุก
ก&อนการจัดสรร)
คนเปPนบุคคลแห&งการเรียน
รูรักการอ&าน เกิดการใฝCรู
และนําไปสู&การปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวัน
2.เพื่อใหโรงเรียนเทศบาล
เมืองแม&ฮ&องสอนมีแหล&งเรียน
รูและจัดกิจกรรมพัฒนา
นักเรียนใหเปPนบุคคลแห&ง
การเรียนรูอย&างต&อเนื่อง

เป1าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ปNงบประมาณและที่ผ&านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว&า
จะไดรับ

หน&วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ส&งขอมูลและเอกสาร
ทันตามกําหนดเวลา

ตลอดปN

ตลอดปN

-

-

-

-

-

50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
(เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)

1.นักเรียนไดเขาร&วม
กิจกรรมชุมนุมตามความ
ตองการและความถนัด
ของผูเรียน
2.โรงเรียนมีกิจกรรมส&ง
เสริมและสนับสนุนการ
เรียนการสอน
1.นักรียนโรงเรียนเทศ
บาลเมืองแม&ฮ&องสอนมี
นิสัยรักการอ&าน รักการ
คนควา ใฝCเรียนรู และ
แสวงหาความรูไดดวย
ตนเอง
2.นักเรียนโรงเรียนเทศ
บาลเมืองแม&ฮ&องสอนมี
พัฒนาการทางดานการ
อ&านดีขึ้น

ฝCายวิชาการ

126

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เป1าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

25 โครงการส&งเสริมการใชเทค เพื่อส&งเสริใหครูบุคลากรทาง
โนโลยีสารสนเทศเพื่อการ การศึกษา และนักเรียนมี
ศึกษา (ค&าเช&าเว็ปไซต)
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการศึกษาคนควาเพื่อ
พัฒนาตนเอง

ตลอดปN

26 โครการประกันคุณภาพการ
ศึกษาของสถานศึกษา
27 โครงการค&ายพัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรม

ตลอดปN

เพื่อใหสถานศึกษามีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อส&งเสริมและพัฒนานัก
เรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม

1 ครั้ง

28 โครงการรณรงคป1องกันยา เพื่อใหนักเรียนมีความรูเกี่ยว
เสพติดในสถานศึกษา
กับสิ่งเสพติดมากขึ้น

ตลอดปN

29 โครงการรณรงคป1องกันยา เพื่อใหนักเรียนมีความรูเกี่ยว
เสพติดในสถานศึกษาดีเด&น กับสิ่งเสพติดมากขึ้น
(โครงการคัดเลือกก&อนการ
จัดสรร)

1 ครั้ง

2561
(บาท)

5,000
(เงินชมรมฯ)

ปNงบประมาณและที่ผ&านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

5,000
(เงินชมรมฯ)

5,000
(เงินชมรมฯ)

5,000
(เงินชมรมฯ)

2565
(บาท)

5,000
(เงินชมรมฯ)

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
(เงินชมรมฯ)
(เงินชมรมฯ)
(เงินชมรมฯ)
(เงินชมรมฯ)
(เงินชมรมฯ)
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
(เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
(เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
(เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว&า
จะไดรับ
3.นักเรียนโรงเรียนเทศ
บาลเมืองแม&ฮ&องสอนมี
ความสามารถในการ
คนควาหาความรูจาก
แหล&งเรียนรูที่หลากหลาย
ครู บุคลากรทางการศึก
ษาและนักเรียนมีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการศึกษาในการศึก
ษาคนควาเพื่อพัฒนาตน
เอง
สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพ
นักเรียนมีคุณธรรมและ
จริยธรรม
นักเรียนสามารถนําความ
รูไปเผยแพร&ใหกับผูอื่น
ไดรับทราบเกี่ยวกับโทษ
ของยาเสพติด
นักเรียนสามารถนําความ
รูไปเผยแพร&ใหกับผูอื่น
ไดรับทราบเกี่ยวกับโทษ
ของยาเสพติด

หน&วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ฝCายแผนและ
งบประมาณ

ฝCายวิชาการ
ฝCายวิชาการ

ฝCายบริหาร
งานทั่วไป

ฝCายบริหาร
งานทั่วไป
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เป1าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ปNงบประมาณและที่ผ&านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

30 โครงการรณรงคป1องกันยา เพื่อใหนักเรียนมีความรูเกี่ยว
เสพติดในสถานศึกษาดีเด&น กับสิ่งเสพติดมากขึ้น

1 ครั้ง

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
(เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)

31 โครงการสนับสนุนค&าปWจจัย
พื้นฐานสําหรับนักเรียน
ยากจนโรงเรียนเทศบาล
เมืองแม&ฮ&องสอน (เทศบาล
3 แผนกประถมศึกษา)

2 ครั้ง

138,000
138,000
138,000
138,000
138,000
(เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)

1.เพื่อสรางขวัญและกําลังใจ
ใหกับนักเรียนที่ยากจนได
ตั้งใจศึกษาเล&าเรียนและเปPน
การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
ใหนักเรียนที่ยากจนมีโอกาส
ไดรับการศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น
2.เพื่อใหนักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปNที่ 1 ถึงระดับ
ชั้นประถมศึกษาปNที่ 6 ที่มี
ฐานะทางบานยากจนไดรับ
การช&วยเหลือทางดานปWจจัย
พื้นฐานที่จําเปPนต&อการดํารง
ชีวิต ในดานค&าอุปกรณการ
เรียน ค&าเสื้อผาและวัสดุเครื่อง
แต&งกายนักเรียน และค&าพา
หนะในการเดินทางมาโรงเรียน
32 โครงการคณะกรรมการนัก 1.เพื่อส&งเสริมนักเรียนรูบท
เรียนโรงเรียนเทศบาลเมือง บาทหนาที่ในสังคมรูจัทํางาน
แม&ฮ&องสอน (แทศบาล 3 เปPนกลุ&ม
แผนกประถมศึกษา)
2.เพื่อใหนักเรียนมีความรับ

ตลอดปN

2,000
(เงินชมรมฯ)

2,000
(เงินชมรมฯ)

2,000
(เงินชมรมฯ)

2,000
(เงินชมรมฯ)

2,000
(เงินชมรมฯ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว&า
จะไดรับ

หน&วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

นักเรียนสามารถนําความ ฝCายบริหาร
รูไปเผยแพร&ใหกับผูอื่น
งานทั่วไป
ไดรับทราบเกี่ยวกับโทษ
ของยาเสพติด
1.นักเรียนเห็นความ
ฝCายแผนและ
สําคัญของการศึกษา
งบประมาณ
และมีโอกาสไดรับการ
ศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
2.นักเรียนโรงเรียนเทศ
บาลเมืองแม&ฮ&องสอนที่มี
ฐานะยากจน ไดรับการ
ช&วยเหลือสําหรับค&า
ปWจจัยพื้นฐานที่จําเปPน
ต&อการดํารงชีวิต ในส&วน
ของค&าอุปกรณการเรียน
ค&าเสื้อผา ค&าวัสดุเครื่อง
แต&งกายนักเรียน และค&า
พาหนะในการเดินทาง
มาโรงเรียน

1.คณะกรรมการนัก
เรียน 1 คณะ
2.นักเรียนใชสิทธิใน
การเลือกตั้งได

ฝCายบริหาร
งานทั่วไป

128

ที่

โครงการ

33 โครงการพัฒนาสู&ความเปPน
เลิศดานดนตรี สําหรับนัก
เรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปNที่ (4-6)

34 โครงการพัฒนาสู&ความเปPน
เลิศดานกีฬา สําหรับนัก
เรียน ระดับชั้นประถมศึก
ษาปNที่ (4-6)

35 โครงการส&งนักเรียนและผล
งานเขาร&วมการจัดนิทรรศ
การการจัดการศึกษาของ
องคกรปกครองส&วนทองถิ่น
(ระดับภาคเหนือ/ระดับ
ประเทศ)

วัตถุประสงค

ผิดชอบคิดเปPน ทําเปPน แก
ปWญหาเปPนและมีสิทธิอย&าง
1.เพื่อส&งเสริมใหนักเรียนได
เลือกเรียนตามศักยภาพหรือ
ตามอัจฉริยภาพของตนเอง
2.เพื่อใหนักเรียนไดรับการ
พัฒนาสู&ความเปPนเลิศตาม
ศักยภพหรือตามอัจฉริยภาพ
ของแต&ละบุคคล ซึ่งผูเรียน
สามารถนําความเปPนเลิศนั้น
ไปใชในชีวิตประจําวันได
1.เพื่อส&งเสริมใหนักเรียนได
เลือกเรียนตามศักยภาพหรือ
ตามอัจริยภาพของตนเอง
2.เพื่อใหนักเรียนไดรับการ
พัฒนาสู&ความเปPนเลิศตาม
ศักยภาพหรือตามอัจฉริยภาพ
ของแต&ละบุคคลซึ่งผูเรียน
สามารถนําความเปPนเลิศนั้น
ไปใชในชีวิตประจําวันได
1.มีการประสานงานการดํา
เนินการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษา
ในเขตเทศบาลเมืองแม&ฮ&อง
สอน

เป1าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ปNงบประมาณและที่ผ&านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว&า
จะไดรับ

หน&วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ตลอดปN

500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
(เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
(SBMLD)
(SBMLD)
(SBMLD)
(SBMLD)
(SBMLD)

นักเรียนไดรับการพัฒนา
สู&ความเปPนเลิศตาม
ศักยภาพหรืออัจฉริย
ภาพของแต&ละบุคคล
ซึ่งผูเรียนสามารถนํา
ความเปPนเลิศนั้นไปใช
ในการชีวิตประจําวัน
ได

ฝCายวิชาการ

ตลอดปN

500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
(เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
(SBMLD)
(SBMLD)
(SBMLD)
(SBMLD)
(SBMLD)

นักเรียนไดรับการพัฒนา
สู&ความเปPนเลิศตาม
ศักยภาพหรืออัจฉริย
ภาพของแต&ละบุคคล
ซึ่งผูเรียนสามารถนํา
ความเปPนเลิศนั้นไปใช
ในการชีวิตประจําวัน
ได

ฝCายวิชาการ

2 ครั้ง

100,000
100,000
(งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ)

1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ฝCายวิชาการ
ทางการเรียนสูงขึ้น
2.มีการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน
เทศบาลเมืองแม&ฮ&องสอน

100,000
(งบเทศบาลฯ)

100,000
(งบเทศบาลฯ)

100,000
(งบเทศบาลฯ)
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2.ไดมีการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาทองถิ่น
3.เพื่อส&งเสริมใหนักเรียนมี
ประสบการณในการแข&งขัน
ดานวิชาการ
โครงการโรงเรียนส&งเสริม เพื่อใหนักเรียนมีสุขนิสัย
สุขภาพ
สุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี
ตามหลักสุขบัญญัติแห&งชาติ
10 ประการ
โครงการแข&งขันกีฬาภายใน 1.เพื่อเปPนการส&งเสริมสมรรถ
โรงเรียน (กีฬาสี)
ภาพของร&างกายใหมีประสิทธิ
ภาพในการทํางานใหดีขึ้น
2.เพื่อเปPนการส&งเสริมใหมี
นิสัยรักการออกกําลังกาย
3.เพื่อใหนักเรียนลดความ
เสี่ยงเปPนโรคอวน
โครงการอาหารกลางวันของ 1.เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดรับ
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม& อาหารกลางวันที่มีคุณค&าทาง
ฮ&องสอน(เทศบาล 3 แผนก โภชนาการ
ประถมศึกษา)
2.เพื่อแกปWญหานักเรียนขาด
สารอาหารและช&วยเหลือนัก
เรียนมีฐานะยากจน
โครงการแข&งขันกีฬานัก
1.เพื่อเปPนการส&งเสริมสมรรถ
เรียน อปท. ระดับภาคภาพของร&างกายใหมีประสิทธิ
ประเทศ
ภาพในการทํางานใหดีขึ้น
2.เพื่อเปPนการส&งเสริมใหมี
นิสัยรักการออกกําลังกาย

เป1าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ปNงบประมาณและที่ผ&านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว&า
จะไดรับ

หน&วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

และส&งเสริมใหนักเรียน
มีประสบการณในการ
แข&งขันดานวิชาการ

ตลอดปN

20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
(เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)

1 ครั้ง

30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
(เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)

1 ครั้ง

1,384,000 1,384,000 1,384,000 1,384,000 1,384,000
(เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)

2 ครั้ง

100,000
100,000
(งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ)

100,000
(งบเทศบาลฯ)

100,000
(งบเทศบาลฯ)

100,000
(งบเทศบาลฯ)

นักเรียนมีสุขนิสัยสุขภาพ ฝCายบริหารงาน
กายสุขภาพจิตที่ดี ตาม
ทั่วไป
หลักสุขบัญญัติแห&งชาติ
10 ประการ
นักเรียนมีสุขนิสัยสุขภาพ ฝCายบริหารงาน
กายสุขภาพจิตที่ดี ตาม
ทั่วไป
หลักสุขบัญญัติแห&งชาติ
10 ประการ

นักเรียนไดรับประทาน
ฝCายแผนและ
อาหารที่มีคุณภาพทาง
งบประมาณ
โภชนาการที่เหมาะสม
และไดรับสารอาหารที่มี
ประโยชนต&อร&างการครบ
ทุกคน
1.นักเรียนและบุคลากร ฝCายบริหารงาน
ในโรงเรียนมีสุขภาพร&าง
ทั่วไป
กายแข็งแรง
2.มีความสามัคคีในหมู&
คณะ
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3.เพื่อใหนักเรียนลดความ
เสี่ยงเปPนโรคอวน
40 โครงการส&งนักเรียนเขาร&วม 1.เพื่อเปPนการส&งเสริมสมรรถ
การแข&งขันกีฬาประจําปN ภาพของร&างกายใหมีประสิทธิ
จังหวัด
ภาพในทํางานใหดีขึ้น
2.เพื่อเปPนการส&งเสริมใหมี
นิสัยรักการออกกําลังกาย
3.เพื่อใหนักเรียนลดความ
เสี่ยงเปPนโรคอวน
41 โครงการอาหารเสริมนม
เพื่อส&งเสริมสุขภาพนักเรียน
(ป.1-6)จํานวนนักเรียน
ใหแข็งแรง มีน้ําหนัก ส&วนสูง
344 คนจํานวน 260 วัน) ตามเกณฑมาตรฐาน
42 โครงการส&งเสริมและสนับ 1.เพื่อเปPนการส&งเสริมสมรรถ
สนุนกีฬาและนันทนาการ ภาพของร&างกายใหมีประสิทธิ
ภาพในการทํางานใหดีขึ้น
2.เพื่อเปPนการส&งเสริมใหมี
นิสัยรักการออกกําลังกาย
3.เพื่อใหนักเรียนลดความ
เสี่ยงเปPนโรคอวน
43 โครงการมอบเกียรติบัตรแก& บุคลากรมีกําลังใจจะปฏิบัติ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานโดย งานอย&างเต็มที่เต็มเวลา
ไม&มีวันลาในรอบปNงบ
และใหบุคลลากรครูยึดถึอ
ประมาณ
แนวทางค&านิยมที่ดีงาม

เป1าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ปNงบประมาณและที่ผ&านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

1 ครั้ง

30,000
30,000
(งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ)

30,000
(งบเทศบาลฯ)

30,000
(งบเทศบาลฯ)

30,000
(งบเทศบาลฯ)

ตลอดปN

663,005
663,005
(งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ)

663,005
(งบเทศบาลฯ)

663,005
(งบเทศบาลฯ)

663,005
(งบเทศบาลฯ)

ตลอดปN

20,000
(เงินชมรมฯ)

20,000
(เงินชมรมฯ)

20,000
(เงินชมรมฯ)

20,000
(เงินชมรมฯ)

20,000
(เงินชมรมฯ)

1 ครั้ง

1,000
(เงินชมรมฯ)

1,000
(เงินชมรมฯ)

1,000
(เงินชมรมฯ)

1,000
(เงินชมรมฯ)

1,000
(เงินชมรมฯ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว&า
จะไดรับ

หน&วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

3.นักเรียนไม&ของเกี่ยว
กับสิ่งเสพติด
1.นักเรียนและบุคลากร ฝCายบริหารงาน
ในโรงเรียนมีสุขภาพร&าง
ทั่วไป
กายแข็งแรง
2.มีความสามัคคีในหมู&
คณะ
3.นักเรียนไม&ของเกี่ยว
กับยาเสพติด
นักเรียนมีน้ําหนัก
ฝCายบริหารงาน
ส&วนสูงตามเกณฑ
ทั่วไป
มาตรฐาน
1.นักเรียนและบุคลากร ฝCายบริหารงาน
ในโรงเรียนมีสุขภาพร&าง
ทั่วไป
กายแข็งแรง มีความสา
มัคคีในหมู&คณะ
2.นักเรียนไม&ของเกี่ยว
กับสิ่งเสพติด
ครูผูปฏิบัติงานโดยไม&มี ฝCายบริหารงาน
วันลามีกําลังใจที่จะสราง
บุคคล
แนวทางที่ดีงามใหผูอื่น
ไดตระหนักและอุทิศตน
ใหกับงานในหนาที่ไดดี
ยิ่งขึ้นไป
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เป1าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ปNงบประมาณและที่ผ&านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว&า
จะไดรับ

หน&วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

44 โครงการส&งบุคลากรทางการ เพื่อส&งเสริมความกาวหนาใน
ศึกษาศึกษาต&อ อบรม
วิชาชีพครูและเพิ่มพูนประ
และศึกษาดูงาน
สิทธิภาพในการทํางานของ
บุคลากรทางการศึกษา

ตลอดปN

600,000
600,000
(งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ)

600,000
(งบเทศบาลฯ)

600,000
(งบเทศบาลฯ)

600,000
(งบเทศบาลฯ)

45 โครงการจัดการแข&งขันกีฬา
บุคลากรภายในโรงเรียนเทศ
บาลเมืองแม&ฮ&องสอน
(เทศบาล 3 แผนกประถม
ศึกษา)
46 โครงการสนับสนุนค&าอุป
กรณการเรียน สําหรับนัก
เรียนโรงเรียนเทศบาลเมือง
แม&ฮ&องสอน สอน (เทศบาล
3 แผนกประถมศึกษา)
47 โครงการสนับสนุนค&าเครื่อง
แบบนักเรียน สําหรับนัก
เรียนโรงเรียนเทศบาลเมือง
แม&ฮ&องสอน (เทศบาล 3
แผนกประถมศึกษา)
48 โครงการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ
สื่อการเรียนการสอน
สําหรับนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลเมืองแม&ฮ&องสอน
(เทศบาล 3 แผนกประถม

เพื่อส&งเสริมความสามัคคีใน
หมู&คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

1 ครั้ง

7,000
(เงินชมรมฯ)

7,000
(เงินชมรมฯ)

7,000
(เงินชมรมฯ)

7,000
(เงินชมรมฯ)

1.เพื่อส&งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.เพื่อแบ&งเบาภาระของผูปก
ครอง

2 ครั้ง

134,940
134,940
134,940
134,940
134,940
(เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)

นักเรียนมีอุปกรณสนับ
สนุนในการเรียน

ฝCายแผนและ
งบประมาณ

1.เพื่อส&งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.เพื่อแบ&งเบาภาระของผูปก
ครอง

1 ครั้ง

124,560
124,560
124,560
124,560
124,560
(เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)

นักเรียนมีเครื่องแบบ
สนับสนุนในการเรียน

ฝCายแผนและ
งบประมาณ

1.เพื่อส&งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอน
3.เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ/

2 ครั้ง

532,400
532,400
532,400
532,400
532,400
(เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)

1.สถานศึกษามีวัสดุ
ฝCายแผนและ
อุปกรณครุภัณฑ และ
งบประมาณ
สื่อการเรียนการสอนที่
ส&งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7,000
(เงินชมรมฯ)

บุคลากรทางการศึกษา ฝCายบริหารงาน
มีการพัฒนาตนเองอย&าง
บุคคล
ต&อเนื่องและจัดการเรียน
การสอนอย&างมีประสิทธิ
ภาพ
บุคลากรในสถานศึกษา ฝCายบริหารงาน
เกิดความสามัคคีและได
บุคคล
ร&วมกิจกรรมดวย
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ศึกษา)

49 โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน
สําหรับนักเรียนโรงเรียนเทศ
บาลเมืองแม&ฮ&องสอน
(เทศบาล 3 แผนกประถม
ศึกษา)

วัตถุประสงค

เป1าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ปNงบประมาณและที่ผ&านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ครุภัณฑและสื่อการเรียนการ
สอน
4.เพื่อส&งเสริมศักยภาพการ
เรียนรูของผูเรียนใหมีประ
สิทธิภาพและประสิทธิผล

1.เพื่อจัดซื้อหนังสือเรียนตรง
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
2.เพื่อใหนักเรียนมีหนังสือ
เรียนครบทุกคนและครบ
สทุกกลุ&มาระการเรียนรู
3.เพื่อปลูกฝWงและส&งเสริม
การอ&านการเรียนรูดวย
ตนเองของนักเรียน
50 โครงการสนับสนุนค&าใชจ&าย เพื่อใหการบริหารงานภายใน
ในการบริหารสถานศึกษา สถานศึกษามีประสิทธิภาพ
(ค&าหนังสือพิมพ ค&าถ&าย
และประสิทธิผล
เอกสาร และอื่นๆ)

1 ครั้ง

ตลอดปN

532,400
532,400
532,400
532,400
532,400
(เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)

46,200
(เงินชมรมฯ)

46,200
(เงินชมรมฯ)

46,200
(เงินชมรมฯ)

46,200
(เงินชมรมฯ)

46,200
(เงินชมรมฯ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว&า
จะไดรับ

หน&วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

2.ครูผูสอนมีวัสดุ อุปกรณ
ครุภัณฑ และสื่อการเรียน
การสอนที่ช&วยเพิ่มประ
สิทธิ ภาพในการจัด
การเรียนการสอน
3.วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ
และสื่อการเรียนการสอน
จะช&วยส&งเสริมศักยภาพ
การเรียนรูของผูเรียนให
มีประสิทธิภาพและประ
สิทธิผล
4.สถานศึกษามีวัสดุ
อุปกรณ ครุภัณฑ
และสื่อการเรียนการ
สอนที่ไดมาตรฐาน
โรงเรียนมีหนังสือเรียน ฝCายแผนและ
ตรงตามหลักสูตรนัก
งบประมาณ
เรียนทุกคนมีหนังสือ
เรียนครบทุกกลุ&มสาระ
การเรียนรู

การบริหารงานภายใน
สถานศึกษามีประสิทธิ
ภาพและประสิทธิผล

ฝCายบริหารงาน
ทั่วไป
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51 โครงการประชาสัมพันธเผย
แพร&ผลงานและกิจกรรมของ
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม&
ฮ&องสอน (เทศบาล 3 แผนก
ประถมศึกษา)กิจกรรมศูนย
กระจายเสียงในโรงเรียนและ
เคเบิลทีวี,กิจกรรมจัดทํา
วารสาร,จัดทําไวนิล,ป1าย
ประชาสัมพันธ,กิจกรรม
พัฒนาเว็ปไซต)
52 โครงการปรับปรุงซ&อมแซม
อาคารเรียนโรงเรียนเทศ
บาลเมืองแม&ฮ&องสอน
(เทศบาล 3 แผนกประถม
ศึกษา)

วัตถุประสงค

เป1าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ปNงบประมาณและที่ผ&านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว&า
จะไดรับ

หน&วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

เพื่อแจงขอมูลข&าวสารของโรง
เรียนใหนักเรียน ผูปกครอง
หน&วยงานภายนอกไดทราบ

ตลอดปN

25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
(เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)

นักเรียน ผูปกครอง
บุคคลภายนอก และ
หน&วยงานต&างๆไดรับ
ทราบขอมูลข&าวสาร
ของโรงเรียน

ฝCายบริหารงาน
ทั่วไป

1.เพื่อปรับปรุงซ&อมแซมอา
คารเรียนใหมีความสะอาด
สวยงาม สะดวก และปลอด
ภัย เอื้อประโยชนต&อการจัด
การเรียนการสอน
2.เพื่อใหมีการดูแลบํารุง
รักษา ปรับปรุง ซ&อมแซม
อาคารสถานที่ใหอยู&ในสภาพ
ที่เหมาะแก&การจัดกิจกรรม
การเรียนรูแก&เด็กนักเรียน
53 โครงการจางเหมาทําความ เพื่อใหอาคารสถานที่ภายใน
สะอาดโรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนมีความสะอาด
เมืองแม&ฮ&องสอน (เทศบาล สวยงาม เอื้อประโยชนต&อ
3 แผนกประถมศึกษา)
การจัดการเรียนการสอน

1 ครั้ง

200,000
200,000
(งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ)

200,000
(งบเทศบาลฯ)

200,000
(งบเทศบาลฯ)

200,000
(งบเทศบาลฯ)

อาคารสถานที่มประสิทธิ ฝCายบริหารงาน
ภาพ อาคารเรียนมีความ
ทั่วไป
สะอาด สะดวก และ
ปลอดภัย เอื้อประโยชน
ต&อการจัดการเรียนการ
สอน

ตลอดปN

313,500
313,500
(งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ)

313,500
(งบเทศบาลฯ)

313,500
(งบเทศบาลฯ)

313,500
(งบเทศบาลฯ)

อาคารสถานที่มีประสิทธิ ฝCายบริหารงาน
ภาพ อาคารเรียนมีความ
ทั่วไป
สะอาด สะดวก และ
ปลอดภัย เอื้อประโยชน
ต&อการจัดการเรียนการ
สอน
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54 โครงการจางเหมารักษา
ความปลอดภัย โรงเรียน
เทศบาลเมืองแม&ฮ&องสอน
(เทศบาล 3แผนกประถม
ศึกษา)
55 โครงการจัดทําป1ายชื่อหอง
เรียนหองพิเศษ ป1ายชื่อครู
ประจําชั้นและแผนผังอาคาร
56 โครงการค&ายเยาวชนอนุรักษ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

วัตถุประสงค

เป1าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ปNงบประมาณและที่ผ&านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว&า
จะไดรับ

หน&วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

เพื่อใหบริเวณภายในโรงเรียน
มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
เอื้อประโยชนต&อการจัดการ
เรียนการสอน

ตลอดปN

78,000
78,000
(งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ)

78,000
(งบเทศบาลฯ)

78,000
(งบเทศบาลฯ)

78,000
(งบเทศบาลฯ)

อาคารสถานที่มีประสิทธิ ฝCายบริหารงาน
ภาพ และปลอดภัย เอื้อ
ทั่วไป
ประโยชนต&อการจัดการ
เรียนการสอน

เพื่อใหหองเรียน อาคารเรียน
มีระเบียบและสะดวกในการ
จัดหองเรียน
1.เพื่อปลูกฝWงใหนักเรียนเปPน
คนที่มีความใฝCรู ใฝCศึกษา
2.เพื่อส&งเสริมใหนักเรียนได
เรียนรู และศึกษาธรรมชาติ
ในสถานที่จริง
3.เพื่อส&งเสริใหนักเรียนนํา
ความรูที่ไดไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน
4.เพื่อส&งเสริใหนักเรียน
พัฒนาตนเอง โดยใชแหล&ง
วิทยาการในทองถิ่น
5.เพื่อปลูกฝWงใหนักเรียน
เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ
ธรรมชาติจากการเรียนรูโดย
ใชประสบการณตรง
6.เพื่อใหนักเรียนนําความรูที่
ไดมาประยุกตใชในวิชาภูมิ
ศาสตรและสิ่งแวดลอมศึกษา

1 ครั้ง

2,000
(เงินชมรมฯ)

2,000
(เงินชมรมฯ)

2,000
(เงินชมรมฯ)

2,000
(เงินชมรมฯ)

มีขอมูลหองเรียนและ
ฝCายบริหารงาน
แผนผังหองเรียนและอา
ทั่วไป
คารเรียน
1.นักเรียนเปPนคนที่มี
ฝCายวิชาการ
ความใฝCรู ใฝCศึกษา คน
ควาหาความรู
2.นักเรียนนําความรูไป
ประยุกตใชในชีวิต
3.นักเรียนช&วยกันรักษา
สิ่งแวดลอม

1 ครั้ง

2,000
(เงินชมรมฯ)

30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
(เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
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57 โครงการแข&งขันกีฬาขั้น
พื้นฐานตานยาเสพติด

รวม

57 โครงการ

วัตถุประสงค

เป1าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อส&งเสริมสมรรถภาพใหมี
ประสิทธิภาพและใชเวลาว&าง
ใหเปPนประโยชน

1 ครั้ง/ปN

-

-

2561
(บาท)

ปNงบประมาณและที่ผ&านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

20,000
(งบเทศบาล)

20,000
(งบเทศบาล)

20,000
(งบเทศบาล)

20,000
(งบเทศบาล)

20,000
(งบเทศบาล)

9,196,085

9,196,085

9,196,085

9,196,085

9,196,085

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

ผลที่คาดว&า
จะไดรับ

หน&วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

นักเรียนมีสุขภาพ
ร&างกายแข็งแรงไม&ยุ&ง
เกี่ยวกับยาเสพติด มี
ความพรอมในการเรียน

กองการศึกษา
(รร.ท.3)

-

-
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2.2 แนวทางการพัฒนาที่ 3 สนับสนุนใหมีเทคโนโลยีเพื่อเปPนสื่อการเรียนการสอน และแหล&งเรียนรูที่ทันสมัย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

2561
(บาท)

ปNงบประมาณและที่ผ&านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการพัฒนาหองสมุด
โรงเรียน

ตลอดปN

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
(เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)

2

ตลอดปN

50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
(เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
9,600
9,600
9,600
9,600
9,600
(เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)

3

4

รวม

1.เพื่อพัฒนาหองสมุดมีชีวิต
ในโรงเรียนเทศบาลเมืองแม&
ฮ&องสอน ใหมีบรรยากาศที่
เอื้อต&อการเรียนรู
2.เพื่อจัดกิจกรรมส&งเสริมให
นักเรียนไดรูจักใชหองสมุดเปPน
แหล&งคนควาหาความรูมากขึ้น
โครงการพัฒนาแหล&งเรียน เพื่อใหนักเรียนบุคคลภาย
รูของโรงเรียน
นอกไดศึกษาหาความรูจาก
แหล&งเรียนรูในโรงเรียน
โครงการเชื่อมต&ออินเตอร เพื่อใหบุคลากรครูและนัก
เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียน เรียนไดใชอินเตอรเน็ตอย&าง
ระบบ ADSL
รวดเร็วในการคนควาหาร
ความรูเพิ่มเติม
โครงการเชื่อมต&ออินเตอร เพื่อใหบุคลากรครูและนัก
เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียน เรียนไดใชอินเตอรเน็ตอย&าง
ระบบระบบ
รวดเร็วในการคนควาหาร
Wriless Fidelity : Wifi
ความรูเพิ่มเติม
4 โครงการ
-

เป1าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตลอดปN

ตลอดปN

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว&า
จะไดรับ

หน&วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
ฝCายวิชาการ

-

1.นักเรียนไดมีแหล&งเรียน
รูที่มีคุณภาพ
2.นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ&าน
3.นักเรียนเขาร&วม
กิจกรรมของหองสมุด
อย&างต&อเนื่อง
นักเรียน และบุคคลภาย
นอกไดรับความรูจาก
แหล&งเรียนรู
บุคลากรครูและนักเรียน
ไดใชอินเตอรเน็ตในการ
คนควาหาความรูอย&าง
รวดเร็ว
บุคลากรครูและนักเรียน
ไดใชอินเตอรเน็ตในการ
คนควาหาความรูอย&าง
รวดเร็ว
-

7,200
7,200
7,200
7,200
7,200
(เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
166,800

166,800

166,800

166,800

166,800

ฝCายวิชาการ

ฝCายบริหารงาน
ทั่วไป

ฝCายบริหารงาน
ทั่วไป

-
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2.3 แนวทางการพัฒนาที่ 4 ประสานความร&วมมือกับหน&วยงานที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนาแหล&งการศึกษา แหล&งการเรียนรูใหแก&เยาวชน

ที่

โครงการ

1 โครงการเสริมสรางความสัม
พันธระหว&างบุคลากรทาง
การศึกษาคณะกรรมการ
สถานศึกษาคณะกรรมการ
ชมรมผูปกครองและครู
และชุมชน โรงเรียนเทศบาล
เมืองแม&ฮ&องสอน(เทศบาล 3
แผนกประถมศึกษา)
รวม
1 โครงการ

วัตถุประสงค

เป1าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อส&งเสริมความสัมพันธ
ระหว&างบุคลากรทางการศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการชมรมผู
ปกครองและครู และชุมชน

ตลอดปN

-

-

2561
(บาท)

ปNงบประมาณและที่ผ&านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

25,206.31 25,206.31 25,206.31 25,206.31 25,206.31
(เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)

25,206.31

25,206.31

25,206.31

25,206.31

25,206.31

ผลที่คาดว&า
จะไดรับ

หน&วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

บุคลากรทางการศึกษา ฝCายบริหารงาน
คณะกรรมการสถาน
ทั่วไป
ศึกษาคณะกรรมการ
ชมรมผูปกครองและครู
และชุมชนมีความสัมพันธ
ที่ดีต&อกันและช&วยกัน
พัฒนาดานการศึกษา
-

-

-
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2.4 แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาบุคลากรทางดานการศึกษาในชุมชน

ที่

โครงการ

1 โครงการพัฒนาขาราชการ
ครูของโรงเรียนเทศบาล
เมืองแม&ฮ&องสอน(เทศบาล
3 แผนกประถมศึกษา)

รวม

1 โครงการ

วัตถุประสงค

เพื่อพัฒนาศักยภาพใหกับ
บุคลากรครู นําความรูมา
พัฒนาการเรียนการสอน
มากขึ้น

-

เป1าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ตลอดปN

-

2561
(บาท)

ปNงบประมาณและที่ผ&านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

51,000
51,000
51,000
51,000
51,000
(เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ (เงินรายไดของ
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)
สถานศึกษา)

51,000

51,000

51,000

51,000

51,000

ผลที่คาดว&า
จะไดรับ

หน&วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ครูไดนําความรูมาพัฒนา ฝCายบริหารงาน
การเรียนการสอนใหกับ
บุคคล
นักเรียน ส&งผลสัมฤทธิ์
ที่ดีในดานการเรียนของ
นักเรียน

-

-

-
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป? (พ.ศ.2561-2565)
สําหรับ องคกรปกครองส*วนทองถิ่นดําเนินการ
ของ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม*ฮ*องสอน
1. ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรดานการศึกษา
1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 แผนงานเสริมสรางใหทุกคนไดรับโอกาสทางการศึกษาที่ดีอย*างต*อเนื่อง
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เป/าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
1 โครงการผลิตสื่อและปรับปรุง เพื่อผลิตสื่อใหครูผูดูแลเด็กจัด
หองเรียน
ทําสื่อการเรียนรูใหม*ๆ ใหเด็ก
มีสื่ออย*างเพียงพอ
2 โครงการพัฒนาศูนยพัฒนา เพื่อจัดแหล*งเรียนรูใหศูนย
เด็กเล็กเพื่อเปCนแหล*งเรียนรู พัฒนาเด็กมีแหล*งเรียนรูที่หลาก
หลายทั้งภายในและภายนอกที่
เหมาะสมและเพียงพอไดมาตร
ฐาน
3 โครงการศึกษาเรียนรูเศรษฐ เพื่อจัดกิจกรรมปลูกพืชและ
กิจพอเพียง
เลี้ยงสัตว ใหผูเรียนมีประสบ
การณตรงจากการเรียนรูที่
ไดลงมือปฏิบัติจริงในกิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพียงในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
4 ค*าใชจ*ายอบรมคณะกรรม เพื่อจัดอบรมและศึกษาดูงานให
การบริหารศูนยพัฒนาเด็ก คณะกรรมการมีความรูความ
เล็กและศึกษาดูงาน
เขาใจบทบาทหนาที่ในการ
บริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ป?งบประมาณและที่ผ*านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตลอดป?การศึกษา

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

ตลอดป?การศึกษา

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

ตลอดป?การศึกษา

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

ภาคเรียนที่ 2

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว*า
จะไดรับ

หน*วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ทําใหเด็กมีสื่อและศูนย
เรียนรูที่หลากหลาย

กองการศึกษา
(ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก)
ทําใหศูนยพัฒนาเด็กมี
กองการศึกษา
แหล*งเรียนรูที่หลากหลาย (ศูนยพัฒนา
ทั้งภายในและภายนอกที่
เด็กเล็ก)
เหมาะสมและเพียงพอได
มาตรฐาน
ทําใหผูเรียนมีประสบการณ กองการศึกษา
ตรงจากการเรียนรูที่ไดลง (ศูนยพัฒนา
มือปฏิบัติจริงในกิจกรรม
เด็กเล็ก)
เศรษฐกิจพอเพียงในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
คณะกรรมการมีความรู
ความเขาใจบทบาทหนา
ที่การบริหารศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

กองการศึกษา
(ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก)
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เป/าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 โครงการสานฝKนวันแห*งความ เพื่อจัดกิจกรรมยกย*องผูเรียน
ภาคเรียนที่ 2
สําเร็จ
ที่มคี วามประพฤติดีดานต*างๆ
และประชาสัมพันธการ
ดําเนินงานของศูนย
6 โครงการสืบสานประเพณี เพื่อจัดกิจกรรมปลูกฝKงใหผูเรียน ตลอดป?การศึกษา
ทองถิ่น
ไดร*วมอนุรักษประเพณีของทอง
ถิ่น สรางค*านิยมความเปCนไทย
และรูคุณค*า
7 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ เพื่อจัดการอบรมและศึกษาดูงาน ภาคเรียนที่ 2
เพิ่มความรู ความสามารถใน ใหผูดูแลเด็กมีศักยภาพในการ
การบริหารงาน (ศึกษาดูงาน) พัฒนาเด็กอย*างมีประสิทธิภาพ
8 โครงการแข*งขันทักษะและ เพื่อจัดกิจกรรมแข*งขันทักษะ
ภาคเรียนที่ 1
กีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และกีฬาใหผูเรียนไดรับการ
พัฒนาทุกดานอย*างมีประ
สิทธิภาพ
9 โครงการฝQกศึกษาเรียนรูนอก เพื่อจัดกิจกรรมไปเรียนรูสถาน
ตลอดป?การศึกษา
สถานที่ (เรียนรูสถานที่
ที่สําคัญของจังหวัด ใหผูเรียนได
สําคัญของจังหวัด)
รับการพัฒนาตามศักยภาพของ
แต*ละบุคคลจากสถานที่จริง
10 โครงการศูนยการเรียนรูภูมิ เพื่อจัดสถานที่แสดงภูมิปKญญา
ตลอดป?การศึกษา
ปKญญาทองถิ่น
ทองถิ่นใหผูเรียนและคนใน
ชุมชนไดเรียนรูวิถีชีวิตทองถิ่น
11 โครงงการกิจกรรมวันสําคัญ 1.เพื่อใหเด็กไดมีโอกาสเรียนรู
ทางศาสนาและวันสําคัญทาง ในเรื่องวัฒนธรรมและประเพณี
ราชการ
ไทยระลึกถึงพระคุณบิดา มารดา
2.เพื่อเสริมสรางความสัมพันธ

ตลอดป?การศึกษา

2561
(บาท)

ป?งบประมาณและที่ผ*านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

5,500

5,500

5,500

5,500

5,500

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว*า
จะไดรับ

หน*วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ประกาศยกย*องผูเรียนที่มี
ความประพฤติดีดานต*างๆ
และประชาสัมพันธการดํา
เนินงานของศูนย
ทําใหนักเรียนไดร*วม
อนุรักษประเพณีของทอง
ถิ่น สรางค*านิยมความ
เปCนไทยและรูคุณค*า
ทําใหผูดูแลเด็กมีศักยภาพ
ในการพัฒนาเด็กอย*างมี
ประสิทธิภาพ
ทําใหผูเรียนไดรับการ
พัฒนาทุกดานอย*างมี
ประสิทธิภาพตามความ
ถนัด
ทําใหผูเรียนไดรับการ
พัฒนาตามศักยภาพของ
แต*ละบุคคลจากสถานที่
จริง
ทําใหผูเรียนและคนในชุม
ชนไดเรียนรูวิถีชีวิตทอง
ถิ่น เกิดความรักและเห็น
คุณค*าวัฒนธรรมทองถิ่น
1.เด็กไดรับประสบการณ
ตรงไดรับการปลูกฝKงดาน
คุณธรรม จริยธรรม ค*านิ
ยมที่ดีงาม

กองการศึกษา
(ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก)
กองการศึกษา
(ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก)
กองการศึกษา
(ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก)
กองการศึกษา
(ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก)
กองการศึกษา
(ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก)
กองการศึกษา
(ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก)
กองการศึกษา
(ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก)
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วัตถุประสงค

เป/าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ป?งบประมาณและที่ผ*านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ระหว*างโรงเรียน ผูปกครองและ
ชุมชน
12 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
โครงการอาหารกลางวัน
สําหรับนักเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองแม*
ฮ*องสอน

1.เพื่อใหนักเรียนระดับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม*
ฮ*องสอนมีอาหารกลางวันที่มี
คุณค*าทางโภชนาการรับประ
ทานทุกวันตลอดป?การศึกษา
อย*างเพียงพอต*อความตองการ
ของร*างกาย
2.เพื่อแกปKญหาเด็กขาดสาร
อาหารไดรับประทานอาหารที่
มีประโยชนต*อร*างกาย
3.เพื่อแบ*งเบาภาระค*าใชจ*าย
ของผูปกครอง

ตลอดป?การศึกษา

320,000

320,000

320,000

320,000

320,000

13 ค*าอาหารเสริม (นม) สําหรับ เพื่อใหนักเรียนศูนยพัฒนา
นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กมีนมรับประทานทุกวัน
เทศบาลเมืองแม*ฮ*องสอน ตลอดป?

ตลอดป?การศึกษา

122,636.80

122,636.80

122,636.80

122,636.80

122,636.80

1 ครั้ง/ป?

-

2,000
(งบเทศบาล)

2,000
(งบเทศบาล)

2,000
(งบเทศบาล)

2,000
(งบเทศบาล)

14 โครงการประกันสุขภาพ
การศึกษา

เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
อย*างต*อเนื่อง และสรางความ
มั่นใจใหผูรับบริการทางการ
ศึกษา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว*า
จะไดรับ
2.เกิดความสัมพันธที่ดี
ระหว*างโรงเรียน
ผูปกครองและโรงเรียน
1.นักเรียนที่ขาดสารอา
หารและขาดแคลนไดรับ
ประทานอาหารกลางวัน
ทุกวันทุกคนมีสมรรถ
ภาพทางกายตามเกณฑ
2.อาหารกลางวันที่นักรียน
ไดรับประทานเปCนอาหาร
ที่มีคุณค*าทางโภชนาการ
เหมาะสมกับสุขภาพของ
นักเรียน
3.นักเรียนไดรับสารอา
หารที่มีประโยชนต*อร*าง
กายครบทุกคนและทุกวัน
นักเรียนที่ขาดสารอา
หารและขาดแคลนไดรับ
ประทานนมทุกวัน ทุกคน
มีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ
สรางความเชื่อมั่นแก*ผูมา
ใชบริการ

หน*วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

กองการศึกษา
(ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก)

กองการศึกษา
(ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก)

กองการศึกษา
(ศพด.)
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15 โครงการปรับปรุงหลักสูตร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองแม*ฮ*องสอน
16 โครงการเยี่ยมบานนักเรียน
สานสัมพันธระหว*าง
ผูปกครอง ครู นักเรียน
17 ค*าตกแต*งชุดหองเสริม
พัฒนาการ
รวม

17 โครงการ

วัตถุประสงค

เป/าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ป?งบประมาณและที่ผ*านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว*า
จะไดรับ

หน*วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

เพื่อปรับปรุงหลักสูตรใหมี
ประสิทธิภาพ

1 ครั้ง/ป?

-

3,000
(งบเทศบาล)

3,000
(งบเทศบาล)

3,000
(งบเทศบาล)

3,000
(งบเทศบาล)

หลักสูตรมีประสิทธิภาพ

กองการศึกษา
(ศพด.)

เพื่อคนหาขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับผูเรียนและใหการ
ช*วยเหลือนักเรียนและสราง
สัมพันธอันดีกับผูปกครอง

ตลอดป?การศึกษา

-

3,000
(งบเทศบาล)

3,000
(งบเทศบาล)

3,000
(งบเทศบาล)

3,000
(งบเทศบาล)

กองการศึกษา
(ศพด.)

เพื่อเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก
ก*อนวัยเรียน

1 หอง

-

ทราบขอมูลรายบุคคล
เกี่ยวกับผูเรียนและ
สามารถใหการ
ช*วยเหลือนักเรียนอย*าง
เหมาะสม
เด็
กมีพัฒนาการก*อนวัย

-

448,320

448,320

448,320

448,320

เรียน
-

482,636.80

938,956.80 938,956.80 938,956.80

-

-

กองการศึกษา
(ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก)
-
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปK (พ.ศ.2561-2565)
สําหรับ องคกรปกครองส"วนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองแม"ฮ"องสอน
5. ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรดานสิ่งแวดลอม
เสริมสรางใหเมืองแม"ฮ"องสอน เป%ฯเมืองแห"งการดํารงไวซึ่งศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิป3ญญาทองถิ่น
ปKงบประมาณและที่ผ"านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการดูแลรักษาความ
เพื่อป8องกันน้ําท"วมขังและ
สะอาดท"อระบายน้ําสาธารณะ เกิดการเน"าเสียเพื่อป8องกัน
ท"อ /รางระบายน้ําอุดตัน
2 โครงการดูแลรักษาความ
เพื่อป8องกันอันตรายอันอาจ
สะอาดถนนและไหล"ทางใน จะเกิดจากการจราจร
ชุมชน
เพื่อใหเกิดความสะอาดและ
เป%น ระเบียบเรียบรอย
3 โครงการดูแลรักษาความ
เพื่อป8องกันอันตรายอันอาจ
สะอาดที่สาธารณะ
จะเกิดจากการจราจร
เพื่อใหเกิดความสะอาดและ
เป%น ระเบียบเรียบรอย
4 โครงการสํารวจและตรวจ
เพื่อใหสภาพสถานประกอบ
สถานประกอบการรานจํา
การมีความสะอาดและเป%น
หน"ายอาหารอาหาร
ระเบียบเรียบรอย
5 โครงการพัฒนาตลาดสดน"าซื้อ สรางระบบตลาดที่ถูกสุข
ลักษณะความเป%นระเบียบ
เรียบรอย

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว"า
จะไดรับ

100,000 เกณฑ อปท. ทําใหไม"เกิดน้ําท"วมขัง
ลดป3ญหาเหตุเดือดรอน
รําคาญ
50,000 เกณฑ อปท. เกิดความสะอาดและเป%น
ระเบียบเรียบรอย

หน"วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

จัดทําโครงการจางแรง
งานงานในชุมชนและ
ขุดลอกรางระบายน้ํา
จัดทําโครงการจางแรง
งานในชุมชนทําความ
สะอาดไหล"ทาง

100,000

100,000

100,000

100,000

ก.สาธารณสุขฯ

50,000

50,000

50,000

50,000

จัดทําโครงการจางแรง
งานในชุมชนทําความ
สะอาดพื้นที่สาธารณะ

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 เกณฑ อปท. เกิดความสะอาดและเป%น
ระเบียบเรียบรอย

ก.สาธารณสุขฯ

ตรวจประเมินและตรวจ
สอบสถานประกอบการ
ใหไดมาตรฐาน

10,000

10,000

10,000

10,000

ก.สาธารณสุขฯ

ติดตาม ตรวจสอบสินคา
ที่ไม"สะอาด อันตราย
จัดระเบียบใหเป%นไปตาม
หลักสุขาภิบาลตลาด

50,000

50,000

50,000

50,000

10,000 ตามเกณฑ สถานประกอบการสะอาด
สาธารณสุข มาตรฐาน
ลดอัตราเสียงในโรค
ระบบทางเดินอาหาร
50,000 ตามเกณฑ ประชาชนไดบริโภค
สาธารณสุข อาหารที่สะอาดปลอดภัย
ตลาดมีความสะอาดเป%น
ระเบียบเรียบรอย

ก.สาธารณสุขฯ

ก.สาธารณสุขฯ
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6 โครงการ รักษาความสะอาด
ตลาดสดเทศบาล

วัตถุประสงค

เพื่อใหสภาพตลาดสดมีความ
สะอาดเรียบรอย

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จัดใหมีการทําความสะ
อาดตลาด อย"างสม่ํา
เสมอ
7 โครงการสํารวจและตรวจ
เพื่อใหสภาพสถานประกอบการ ตรวจประเมินและตรวจ
สถานประกอบการที่เป%น
มีความสะอาดและเป%นระเบียบ สอบสถานประกอบการ
อันตรายต"อสุขภาพ
เรียบรอย
ใหไดมาตรฐาน
8 โครงการจัดระเบียบการคา สรางความเป%นระเบียบเรียบ จัดบานเมืองใหเป%นไป
ประเภทรานคาแผงลอย
รอยของบานเมืองควบคุมดาน ตามระเบียบและจัดการ
สุขลักษณะและอาหารปลอด ดานความสะอาดของ
ภัย
สินคา
9 โครงการจัดความเป%นระเบียบ สรางความเป%นระเบียบเรียบ จัดจราจร ผูคา การบริ
เรียบรอย ตลาดเทศบาล
รอยของตลาดการจัจราจร
หารตลาดใหเป%นไปตาม
ควบคุมดานสุขลักษณะ และ ระเบียบและสุขลักษณะ
อาหารปลอดภัย
ที่ถูกตอง
10 โครงการจัดความเป%นระเบียบ สรางความเป%นระเบียบเรียบ ใหความรูแก"ประชาชน
เรียบรอยภายในเขตเทศบาล รอยของบานเมืองควบคุม
และทุกภาคส"วน / ตรวจ
ดานสุขลักษณะ
สอบใหเป%นไปตามเทศ
บัญญัติที่บังคับใช
11 โครงการประชาสัมพันธให
เพื่อใหประชาชนทราบถึงโรคที่ จัดทําบทความ ความรู
ความรูเรื่องอันตรายจาก
เป%นอันตรายต"อคน
เรื่องสัตวเลี้ยงเผยแพร"
สัตวเลี้ยง
ใหความรู และ บริการ
รักษาพยาบาลเบื้องตน

2561
(บาท)

ปKงบประมาณและที่ผ"านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

100,000

100,000

100,000

100,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000 ตามเกณฑ สถานประกอบการสะอาด
สาธารณสุข มีมาตรฐาน

ก.สาธารณสุขฯ

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000 ตามเกณฑ รานคาแผงลอยมีความเป%น
สาธารณสุข ระเบียบเรียบรอยและถูก
สุขลักษณะ

ก.สาธารณสุขฯ

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000 ตามเกณฑ ตลาดเทศบาลมีความเป%น
สาธารณสุข ระเบียบเรียบรอยและถูก
สุขลักษณะ

ก.สาธารณสุขฯ

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000 ตามเกณฑ บานเมืองเป%นระเบียบ
สาธารณสุข เรียบรอย

ก.สาธารณสุขฯ

5,000

5,000

5,000

5,000

ผลที่คาดว"า
จะไดรับ

หน"วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

100,000 เกณฑ อปท. ตลาดสดเทศบาลเป%น
ตลาดที่สะอาด

ก.สาธารณสุขฯ

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

5,000 ตามเกณฑ ประชาชนทราบถึงอันตราย ก.สาธารณสุขฯ
สาธารณสุข และมีความรูที่จะป8องกัน
ตนเอง / ลดสถิติการเกิด
โรคจากสัตวเลี้ยง

145

ที่

โครงการ

12 โครงการสรางจิตสํานึกและ
การจัดตั้งกลุ"มแกไขป3ญหา
ดานสิ่งแวดลอมต"อเนื่องใน
ชุมชน
13 โครงการสรางจิตสํานึกและ
การจัดการจัดตั้งกลุ"มแกไข
ป3ญหาสิ่งแวดลอมต"อเนื่อง
ในสถานศึกษา
14 โครงการรักษาสภาพแวดลอม
ลําน้ําแม"ฮ"องสอน

วัตถุประสงค

18 โครงการ อุดหนุน อบต.
ผาบ"องเพื่อลดปริมาณขยะ
และรักษาสิ่งแวดลอม

ปKงบประมาณและที่ผ"านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000

เพื่อใหชุมชนเกิดจิตสํานึก
ในการปกป8องและฟQRนฟูสิ่งแวด
ลอมในชุมชนของตนเอง

6 ชุมชน

2561
(บาท)
50,000

เพื่อใหนักเรียนเกิดจิตสํานึกใน
การปกป8องและฟQRนฟูสิ่งแวด
ลอมในสถานศึกษาและชุม
ชนของตนเอง
อนุรักษลําน้ําแม"ฮ"องสอน
บําบัดฟQRนฟูสภาพสิ่งแวดลอม

8 แห"ง

10,000

10,000

10,000

10,000

1 สาย

50,000

50,000

50,000

50,000

1 สาย

50,000

50,000

50,000

50,000

1 โครงการ

150,000

150,000

150,000

150,000

1 โครงการ

150,000

150,000

150,000

150,000

บูรณาการร"วม 1
โครงการต"อปK

100,000

100,000

100,000

100,000

15 โครงการรักษาสภาพแวดลอม อนุรักษลําน้ําปุS
ลําน้ําปุS
บําบัดฟQRนฟูสภาพสิ่งแวดลอม
16 โครงการรณรงครักษาสิ่งแวด
ลอม และมลภาวะ
17 โครงการลดปริมาณขยะและ
ศึกษาดูงาน

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเป%นการป8องกันมลพิษ
มลภาวะของชุมชน
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
บําบัดฟQRนฟูสภาพสิ่งแวดลอม
และสรางจิตสํานึกในการ
มีส"วนร"วมของชุมชน
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
บําบัดฟQRนฟูสภาพสิ่งแวดลอม

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว"า
จะไดรับ

50,000 ตามเกณฑ ลดการทําลายธรรมชาติ
สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมในชุมชน
เกิดความตระหนัก
และเกิดการอนุรักษขึ้น
10,000 ตามเกณฑ ลดการทําลายธรรมชาติ
สาธารณสุข และสิ่งแวดลอมในชุมชน
ชุมชนเกิดความตระหนัก
และเกิดการอนุรักษขึ้น
50,000 ตามเกณฑ เป%นการอนุรักษแม"น้ํา
สาธารณสุข สายหลัก / สรางการมี
ส"วนร"วมของชุมชน
50,000 ตามเกณฑ เป%นการอนุรักษแม"น้ํา
สาธารณสุข สายหลัก / สรางการมี
ส"วนร"วมของชุมชน
150,000 ตามเกณฑ ชุมชนมีมลภาวะที่ดี
สาธารณสุข มีอากาศบริสุทธิ์
150,000 ตามเกณฑ ชุมชนเกิดจิตสํานึกในการ
สาธารณสุข อนุรักษ ชุมชนสามารถแกไข
ดวยตนเอง โดยยั่งยืน

หน"วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
ก.สาธารณสุขฯ

ก.สาธารณสุขฯ

ก.สาธารณสุขฯ

ก.สาธารณสุขฯ

ก.สาธารณสุขฯ
ก.สาธารณสุขฯ

100,000 ตามเกณฑ ประชาชนในชุมชนมีส"วน
ก.สาธารณสุขฯ
สาธารณสุข ร"วมในการลดปริมาณขยะ
เป%นการสรางระบบและมี
แบบอย"างในการจัดการขยะ
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ที่

โครงการ

19 โครงการจัดระเบียบผู
ประกอบการการคาใน
ตลาดสด
20 โครงการดูแลรักษาความ
สะอาดภายในอาคารสํานัก
งานเทศบาล
21 โครงการสรางเมืองสีเขียว

22 โครงการก"อสรางโรงเพาะชํา

23 โครงการติดตั้งน้ําพุสวน
สาธารณหนองจองคํา
รวม

23 โครงการ

วัตถุประสงค

1.เพื่อใหตลาดสดเป%นตลาดน"า
ซื้อ และเพื่อใหผูจําหน"ายสินคา
มีส"วนร"วมในการบริหารจัดการ
ตลาดสด
1.เพื่อดูแลรักษาความสะอาด
และความเป%นระเบียบเรียบ
รอยของอาคารสถานที่
1.เพื่อเพิ่มสีเขียวใหครอบคลุม
พื้นที่ปอดใหกับประชาชน
ในเขตเทศบาล
1.เพื่อเป%นการส"งเสริมและ
สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง
และเป%นแหล"งเรียนรูดาน
เกษตรใหกับคนในชุมชน
1.เพื่อใหเกิดความสวยงามและ
บําบัดน้ําในสวนสาธารณหนอง
จองคํา
-

เป8าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 ครั้ง/ปK

2561
(บาท)
172,000

ปKงบประมาณและที่ผ"านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
172,000 172,000
172,000

172,000

ตลอดปK

150,000

150,000

150,000

1 ครั้ง/ปK

150,000

150,000

2565
(บาท)

2,530,000 2,530,000 2,530,000 2,530,000 2,530,000

1 ครั้ง/ปK

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

1 ครั้ง/ปK

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

4,362,000 4,362,000 4,362,000 4,362,000 4,362,000

-

ผลที่คาดว"า
จะไดรับ

หน"วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ผูจําหน"ายสินคามีพื้นที่
จําหน"ายสินคา และเขาใจขั้น
ตอนวิธีการเกณฑมาตรฐาน
ตลาดสดไดอย"างถูกตอง
สํานักงานเทศบาลมีความ
สะอาดเรียบรอย

สํานักปลัด

สํานักปลัด

ประชาชนมีจิตสํานึกในการ
ดูแลดูแลรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เผยแพร"แหล"งเรียนรูดาน
เกษตรใหกับชุมชน

กองช"าง

สวนสาธารณหนองจองคํา
มีภูมิทัศนที่สวยงาม

กองช"าง

-

กองช"าง

-
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปH (พ.ศ.2561-2565)
สําหรับ องคกรปกครองส$วนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองแม$ฮ$องสอน
6. ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ
เสริมสรางใหเมืองแม$ฮ$องสอน เป'นเมืองแห$งการพึ่งตนเอง และดํารงอยู$ อย$างมั่นคงยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ปHงบประมาณและที่ผ$านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เป3าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการส$งเสริมอาชีพในชุมชน ส$งเสริมกลุ$มอาชีพของ
ชุมชน
2 โครงการส$งเสริมพัฒนาศักย
จัดการอบรม สัมมนา เพื่อ
ภาพผูประกอบการ
ใหความรูแก$ผูประกอบการ
ในเขตเทศบาลเมือง
3 โครงการส$งเสริมการท$องเที่ยว จัดพื้นที่สําหรับการจําหน$าย
เพื่อกระตุนเศรษฐกิจชุมชน
สินคาพื้นเมือง/ที่ระลึก
(ถนนคนเดิน)
เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ
4 โครงการรานคาชุมชน
จัดพื้นที่สําหรับการจําหน$าย
สินคาชุมชน อาหาร
พืชผัก
5 โครงการคัดแยกขยะ ลดรายจ$าย เพื่อใหชุมชนมีการจัดการ
เพิ่มรายไดครัวเรือน
ขยะดวยตนเอง/ลดรายจ$าย
และเพิ่มรายได
6 โครงการพืชผักสวนครัวลด
เพื่อใหชุมชนปลูกพืชผัก
รายจ$ายครัวเรือนตามแนว
นอมนําเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง
ลดรายจ$ายครัวเรือน

6 ชุมชน

200,000

200,000

200,000

200,000

1 โครงการ

100,000

100,000

100,000

100,000

ตลอดปH

200,000

200,000

200,000

200,000

ตลอดปH

100,000

100,000

100,000

100,000

ตลอดปH

30,000

30,000

30,000

30,000

ตลอดปH

30,000

30,000

30,000

30,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว$า
จะไดรับ

หน$วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

200,000 200,000 สมาชิกไดฝCกทําอาชีพ
เกิดรายไดเพิ่มขึ้น
100,000 100,000 ผูประกอบการไดรับการ
พัฒนาในดานต$าง ๆ

สํานักปลัดฯ

200,000 200,000 ผูประกอบการในพื้นที่มี
ที่จําหน$ายสินคาพื้นเมือง
ช$วยกระตุนเศรษฐกิจ
100,000 100,000 ชุมชนทั้ง 6 ชุมชนมี
ที่จําหน$ายสินคา อาหาร
เพื่อช$วยกระตุนเศรษฐกิจ
30,000 30,000 ชุมชนมีการคัดแยกขยะ
ชุมชนสามารถลดรายจ$าย
ของครัวเรือนลง
30,000 30,000 ชุมชนมีการปลูกพืชผัก
สําหรับบริโภคในครัวเรือน
ช$วยลดรายจ$ายครัวเรือน

กองการศึกษา
ศูนยเยาวชน

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ
กองสาธารณสุข
สํานักปลัดฯ
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ที่

โครงการ

7 โครงการวิทยาลัยผูสูงวัย
เทศบาลเมืองแม$ฮ$องสอน

รวม

7 โครงการ

วัตถุประสงค

เป3าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ปHงบประมาณและที่ผ$านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

เพื่อสรางเสริมกิจกรรมให
เกิดขึ้น เขาเป'นการสรางเสริม
ศักยภาพในการดําเนิน
กิจกรรมทั้งทางดานร$างกาย
และจิตใจสู$ผูสูงอายุพึงประสงค
ของสังคม

ตลอดปH

-

200,000

200,000

200,000

200,000

-

-

660,000

860,000

860,000

860,000

860,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว$า
จะไดรับ
ผูสูงอายุมีความรูความ
เขาใจ ในการดูแลสุขภาพ
ทั้งกายและใจของตนเอง
และตระหนักถึง
ความสําคัญของการเรียนรู
คุณค$าของตนเอง

-

-

หน$วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

-
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปN (พ.ศ.2561-2565)
สําหรับ องคกรปกครองส.วนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองแม.ฮ.องสอน
7. ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภคพื้นฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
เสริมสรางใหเมืองแม.ฮ.องสอน เป0นเมืองแห.งความสุข ปลอดภัย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เป4าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
(บาท)
1 โครงการปรับปรุงอาคาร
ฌาปนสถานเทศบาลเมือง
2

3

4

5

เพื่อปรับปรุงซ.อมแซมอา ปรับปรุงอาคารเก.าที่
คาร ฌาปนสถาน เนื่อง ชํารุดทรุดโทรม
จากอาคารเดิมทรุดโทรม
โครงการปรับปรุงหลังคา เพื่อปรับปรุงหลังคา /
ปรับปรุงหลังคา และ
และเพดานเมรุฯเผาศพ
เพดานเนื่องจากอาคาร เพดานเมรุฯเผาศพ
แบบเตาน้ํามัน
เดิมทรุดโทรม
แบบเตาน้ํามัน
โครงการก.อสรางโดมหลังคา เพื่อก.อสรางเพิ่มเติมโดม ก.อสรางโดมหลังคากัน
บริเวณหนาอาคารฌาปน หลังคากันฝนและแดด
แดดกันฝน 1 หลัง
สถาน
หนาอาคารฌาปนสถาน
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะเพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะเพื่อ
1 คัน
ขนาด 5 ลบ.ม. ชนิดอัดทาย ทดแทนรถซึ่งชํารุดทํางานได
ไม.เติมที่ทําใหเกิดขยะตกคาง
โครงการจัดซื้อรถสุขา
เพื่อไวสําหรับรองรับใน
1 คัน
เคลื่อนที่
การจัดงานต.าง ๆ

6 โครงการก.อสรางเรือนคัดแยกเพื่อใชเป0นสถานที่คัดแยก
ขยะพรอมเครื่องคัดแยก / ขยะที่ไดมาตรฐาน
เตาเผาไรมลพิษ
สามารถนําขยะไปแปรรูป
เป0นพลังงานทางเลือก

1 แห.ง

-

500,000

-

ปNงบประมาณและที่ผ.านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000

-

-

2565
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว.า
จะไดรับ

หน.วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ตามเกณฑ อาคารฌาปนสถานมี ก.สาธารณสุขฯ
สาธารณสุข ความมั่นคงแข็งแรงสามารถ
ประกอบศาสนกิจไดดี
ตามเกณฑ เมรุเผาศพ มีความมั่นคง ก.สาธารณสุขฯ
สาธารณสุข แข็งแรงสามารถใชการ
ไดดี
เกณฑ อปท. มีพื้นที่ร.มสําหรับประกอบก.สาธารณสุขฯ
พิธีฌาปนกิจศพ

-

1,500,000

-

-

-

ตามเกณฑ ไม.มีขยะตกคาง
สาธารณสุข บริการชุมชนไดทั่วถึง

-

6,000,000

-

-

-

ตามเกณฑ สามารถมีรถสุขาบริการ ก.สาธารณสุขฯ
สาธารณสุข ประชาชนในการจัดงาน
ต.างๆ
ตามเกณฑ มีระบบการคัดแยกขยะ ก.สาธารณสุขฯ
สาธารณสุข ที่มีมาตรฐานสามารถ
นําขยะไปแปรรูปเป0น
พลังงานทางเลือกได

-

-

-

36,000,000

-

ก.สาธารณสุขฯ
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2561
(บาท)

7 โครงการก.อสรางระบบฝPง
กลบขยะตามแบบสุขาภิ
บาล
8

9

10
11
12

13

14

เพื่อใชเป0นสถานที่บําบัด
1 แห.ง
ขยะแบบฝPงกลบตามหลัก
สุขาภิบาล มีระบบป4องกัน
การปนเปQRอนของน้ําใตดิน
โครงการสํารวจพื้นที่และ เพื่อสํารวจพื้นที่สถานที่กํา สํารวจพื้นที่สถานที่กํา
150,000
แนวเขตสถานที่กําจัดขยะ จัดขยะ เพื่อทราบขนาด จัดขยะเทศบาล
เทศบาล
พื้นที่กําจัดขยะ
กวางxยาว
โครงการก.อสรางรั้วศูนย เพื่อป4องกันการรุกล้ําเขาใน
4 ดาน
บําบัดขยะมูลฝอย
เขตของเทศบาล เพื่อมิให
(ดอยหิ่ง)
บุคคลภายนอกมาทิ้ง
จัดซื้อรถกวาดดูดฝุWน
เพื่อใหบานเมืองสะอาดและ
1 คัน
น.าอยู.เพื่อลดมลพิษจากฝุWน
โครงการก.อสรางรั้วผนังอา เพื่อใหเกิดความเป0นสัดเป0น
1 ดาน
200,000
คารศูนยสาธารณสุขเทศบาล ส.วนในสถานใหบริการ
โครงการก.อสรางหลังคาที่ เพื่อใหมีสถานที่จอดรถเป0น
1 แห.ง
1,500,000
จอดรถศูนยบริการสาธารณ สัดเป0นส.วน เพื่อใหเกิด ขนาด 50*2.5 เมตร
สุข
ความเป0นระเบียบ
ก.อสรางลําราง คสล. ลํา เพื่อป4องกันการบุกรุกยึด ลําลาง คสล.
1,000,000
เหมืองสาธารณประโยชน ครองเพื่อรองรับน้ําฝนตาม ลําเหมืองสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาล
ถนน,ตรอกและซอยต.างๆ ขนาดกวางตามสภาพ
ก.อสรางท.อระบายน้ําพรอม เพื่อรองรับน้ําฝนจากผิว ท.อระบายน้ํา
ทางเทาถนน นาวาคชสาร ถนนเพื่อใหประชาชนที่สัญ ขนาด 0.80 ม.
จรทางเทามีความปลอดภัย พรอมบ.อพักและทางเทา

15 ก.อสรางปรับปรุงทางเดินเทา เพื่อใหประชาชนใชเดินทาง ปรับปรุงทางเทา
สาธารณประโยชนในเขต เทาเพื่อความปลอดภัย
ที่ชาํ รุดตามถนนต.างๆ
เทศบาล

1,000,000

ปNงบประมาณและที่ผ.านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

20,000,000

-

-

-

-

-

-

-

1,500,000

-

-

6,500,000

-

-

-

-

-

-

-

-

2,500,000

2,500,000

2,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว.า
จะไดรับ

ตามเกณฑ มีระบบบําบัดขยะที่
สาธารณสุข มาตราฐานตามหลัก
วิชาการ ไม.ก.อมลพิษ

หน.วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
ก.สาธารณสุขฯ

ตามเกณฑ ทําใหทราบแนวเขตพื้นที่ ก.สาธารณสุขฯ
สาธารณสุข บําบัดขยะของเทศบาลที่
ชัดเจน
ตามเกณฑ ไม.มีบุคคลภายนอกเขามาก.สาธารณสุขฯ
เทศบาล ก.อนไดรับอนุญาต ไม.มี
ขยะจากบุคคลภายนอก
ตามเกณฑ บานเมืองสะอาดและ ก.สาธารณสุขฯ
เทศบาล น.าอยู.ปราศจากมลพิษ
ตามเกณฑ เกิดความปลอดภัยใน ก.สาธารณสุขฯ
เทศบาล สถานที่ใหบริการ
ตามเกณฑ มีสถานที่จอดรถเป0นสัด ก.สาธารณสุขฯ
เทศบาล เป0นส.วนภายในสถานที่มี
ความเป0นระเบียบเรียบรอย
2,500,000 ตามเกณฑ ป4องกันน้ําท.วม ป4องกัน
กองช.าง
เทศบาล การบุกรุกลําเหมือง รักษา
สภาพลําเหมืองใหคงอยู.
3,500,000 ตามเกณฑ ประชาชนมีทางเดินเทา
กองช.าง
เทศบาล ทําใหมีความปลอดภัยใน
ชีวิตระบายน้ําฝนจากผิว
จราจร
1,000,000 ตามเกณฑ ประชาชนไดรับความ
กองช.าง
เทศบาล ปลอดภัยมีความเป0นระ
เบียบในการสัญจร
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หองน้ํา-สวม

2561
(บาท)
-

ปNงบประมาณและที่ผ.านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

450,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว.า
จะไดรับ

หน.วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ผูสูงอายุที่ออกกําลังกาย

กองช.าง

สาธารณะหนองจองคําใหผู กายในสวนสาธารณะฯมี

ขนาด 4.00 X 6.00 ม.

ประชาชนไดรับความ

ออกกําลังกาย

หองน้ําใช

จํานวน 1 หลัง

สะดวก

เพื่อใหถนนสายหลักและ
สายรองมีภูมิทัศนที่สวย
งาม

ทางเทา พรอม
ภูมิทัศนที่สวยงาม
สองขางถนน

17 ปรับปรุงภูมิทัศนถนนสาย
หลัก-รองในเขตเทศบาล
พรอมปรับปรุงทางเดินเทา
และราวสะพานตามรูปแบบ
สถาปPตยกรรมทองถิ่น
18 โครงการปรับปรุงอาคาร
สถานีขนส.งพรอม ปรับภูมิ
ทัศนโดยรอบ

เพื่อใหอาคารสถานีขนส.ง
1 แห.ง
เหมาะสมกับการปฎิบัติงาน
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบ
ใหมีความสวยงาม
19 ก.อสรางรางระบายน้ําตามถนนเพื่อใหมีรางระบายน้ํา
ตรอกและซอยต.างๆ ภายในเขตเทศบาล
-รางระบายน้ําถนนปางลอนิคม( ชุมชนปางลอนิคม )
รางระบายน้ํา
พรอมท.อลอดถนน (จากหนาที่ว.าการ อําเภอเมืองไปถึงลําขนาดกวาง
หวย
0.50 ม.
(ค.าก.อสราง4,500,000 บาท )
-ก.อสรางรางระบายน้ําถนนขุน(ลุชุมมประพาส
ชนหนองจองคํา)
รางระบายน้ํา
ซอย 4 จากหมู.บานการเคหะไปบรรจบถนน
ขนาดกวาง 0.50 ม.
บริบาลเมืองสุข ( ค.าก.อสราง 650,000 บ. )
-ก.อสรางรางระบายน้ําถนนภายในชุ
( ชุมชนปางลอนิ
มชน คม )
รางระบายน้ํา
อ.ส. ( ค.าก.อสราง 2,500,000 บาท)
ขนาดกวาง 0.50 ม.
20 โครงการก.อสรางถนน คสล. เพื่อใหถนนไดมาตรฐาน
ตาม ตรอก, ซอย ภายใน และประชาชนที่ใชถนนสัญจร
เขตเทศบาล
มีความสะดวกและปลอดภัย
- ก.อสรางถนน คสล. ซอย ( ชุมชนหนองจองคํา ) ถนน คสล.

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 ตามเกณฑ ถนนสายหลักและสาย
เทศบาล รองไดรองไดรับการปรับ
ปรุงภูมิทัศนใหร.มรื่นและ
สวยงาม

กองช.าง

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

กองช.าง

8,000,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

1,000,000 ตามเกณฑ มีหองทํางานของเจา
เทศบาล หนาที่เป0นสัดส.วน
สถานีขนส.งผูโดยสาร มี
ภูมิทัศนที่สวยงาม
8,000,000 ตามเกณฑ ระบายน้ําฝนจากผิว
เทศบาล จราจร

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000 ตามเกณฑ -การสัญจรไป-มา
เทศบาล สะดวก
- ประชาชนที่ใชถนนมี
ความ ปลอดภัยใน

กองช.าง

กองช.าง
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เป4าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หลังกองกํากับ
กวาง 3.00 ม.
(ค.าก.อสราง 450,000 บาท )
- ก.อสรางถนน คสล. ซอย ( ชุมชนป[อกกาดเก.า ) ถนน คสล.
หลังโรงเรียนเทศบาล 1
(ค.าก.อสราง 450,000 บาท)
กวาง 5.00 ม.
- ก.อสรางขยายถนน ซอย ( ชุมชนป[อกหนองจองคํา )ถนน คสล.
หลังโรงเรียนเทศบาล 2
( ค.าก.อสราง 450,000 บาท)
กวาง 1.50 - 3.00 ม.
21 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อใหสนามกีฬาเป0นสนาม
1 แห.ง
ใหไดมาตรฐานสากลปรับ มาตรฐานสากลและส.งเสริม
ปรุงลู.วิ่งเป0นยางสังเคราะห ใหนักกีฬาจังหวัดมีมาตรฐาน
สรางอัฒจรรยมีหองพัก
22 โครงการติดตั้งกลองระบบ เพื่อความปลอดภัยในชีวิต, กลองวงจรป]ด
CCTV ภายในเขตเทศบาล ทรัพยสินของประชาชนและ ตามถนนสายหลัก,
ของทางราชการ
สายรอง,สวนสาธารณะ
-ติดตั้งกลองระบบCCTV ภายในโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล 1 ,
เทศบาล1 (ค.าก.อสราง 1,000,000 บาท )

โรงเรียนเทศบาล 2 ,

-ติดตั้งกลองระบบCCTV ภายในโรงเรียน

และสํานักงานเทศบาล

2561
(บาท)

ปNงบประมาณและที่ผ.านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว.า
จะไดรับ

หน.วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

การสัญจร

-

4,000,000

45,000,000

45,000,000

4,000,000

4,000,000

45,000,000 45,000,000 ตามเกณฑ มีสนามกีฬาที่ไดมาตรฐาน
เทศบาล สามารถใชแข.งขันกีฬา
ระดับภาคได
4,000,000

4,000,000 ตามเกณฑ ประชาชนและนักท.อง
เทศบาล เที่ยวในในเขตเทศบาลมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

กองช.าง

กองช.าง

เทศบาล2 (ค.าก.อสราง 1,000,000 บาท )
-ติดตั้งกลองระบบCCTV ภายในสํานักงาน
เทศบาล (ค.าก.อสราง 1,000,000 บาท )
-ติดตั้งกลองระบบCCTV ภายในสวน
สาธารณะต.างๆ(ค.าก.อสราง 8,000,000 บาท)
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23 โครงการปรับปรุงผิวจราจรในเพื่อปรับปรุงผิวถนนที่ชํารุด ถนนสายหลักและถนน
เขตเทศบาล โดยปูแอสฟPลท เพื่อใหประชาชนมีความ สายรองในเขตเทศบาล
ติก
ปลอดภัยในการสัญจรบนถนน
24 โครงการปรับปรุงโคมไฟส.อง เพื่อเพิ่มแสงสว.างถนน
ตลอดปN
สว.างถนนสาธารณะในเขต สาธารณะในเขตเทศบาลฯ
เทศบาลฯ
25 โครงการติดตั้งสัญญานไฟ เพื่อป4องกันและลดอุบัติเหตุ ไฟจราจร บริเวณ
จราจรบริเวณแยก ต.าง ๆ ตามบริเวณทางแยก
จุดเสี่ยง
26 โครงการจัดระเบียบการ เพื่อจัดระเบียบการจราจร
1 โครงการ
จราจรภายในเขตเทศบาล
27 โครงการก.อสรางระบบ
เพื่อส.งเสริมใหเป0นเมืองท.อง1 โครงการ
สาธารณูปโภคไฟฟ4าลงใตดิน เที่ยวมีความเป0นระเบียบ
และสวยงาม
28 โครงการจัดทําเทศบัญญัติ เพื่อออกเทศบัญญญัติควบ
1 ฉบับ
ควบคุมอาคารและสิ่งก.อสรางคุม อาคารใหเป0นระเบียบ
29 โครงการติดตั้งโคมไฟประติ เพื่อความปลอดภัยของผูใช ลดอุบัติเหตุบนทอง
มากรรมถนนสิงหนาทบํารุง ยานพานหะในการสัญจร ถนน

2561
(บาท)
-

1,500,000

500,000

ปNงบประมาณและที่ผ.านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว.า
จะไดรับ

หน.วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

9,000,000

9,000,000

9,000,000

9,000,000 ตามเกณฑ ลดอุบัติเหตุและเพิ่มความ
เทศบาล ปลอดภัยของผูใชถนน

กองช.าง

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000 ตามเกณฑ ลดอุบัติเหตุและเพิ่มความ
เทศบาล ปลอดภัยของผูใชถนน

กองช.าง

3,800,000

3,800,000

กองช.าง

500,000

50,000

3,800,000 ตามเกณฑ
เทศบาล
50,000 ตามเกณฑ
เทศบาล
ตามเกณฑ
เทศบาล

500,000

-

-

50,000

50,000

20,000,000

50,000

-

50,000

50,000 ตามเกณฑ
เทศบาล

ลดอุบัติเหตุตามจุดเสี่ยง
และแยกต.าง ๆ
เกิดความเป0นระเบียบ
ลดการเกิดอุบัติเหตุ
ลดมลพิษทางสายตา
สภาพบานเมืองไดรับ
การจัดระเบียบ
ทําใหเกิดความเป0นระเบียบ
ระเบียบและสวยงามของ
อาคารภายในเขตเทศบาล
ลดการสูญเสียชีวิต
ทรัพยสินมีไฟฟ4าส.องสว.าง

5,000,000

-

-

-

-

ตามเกณฑ
เทศบาล

2,000,000

-

-

-

-

ตามเกณฑ ลดค.าใชจ.ายองคกร
เทศบาล มีพลังงานใช

เทศกิจ
กองช.าง
กองช.าง

กองช.าง

กองช.าง

ตลอดสาย
30 โครงการติดตั้งแผงโซล.ารูฟ เพื่อมีพลังงานไฟฟ4าทดแทน
2 แห.ง
ท็อปอาคารตลาดสด /อาคาร มาใช / ช.วยลดค.าใชจ.าย
สถานีขนส.ง
31 ติดตั้งหลักเขตแนวกันถนน เพื่อเป0นแนวควบคุมการขอ ทุกหลักเขตตามผังเมือง
ตามผังเมืองรวมเมือง
อนุญาตก.อสรางอาคารที่
แม.ฮ.องสอน
ติดถนน

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000 ตามเกณฑ ทําใหอาคารที่ก.อสราง
เทศบาล เป0นระเบียบแนวเดียวกัน

กองช.าง

กองช.าง
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เป4าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

32 ก.อสรางรั้วถนน, รางระบาย เพื่ออํานวยความสะดวก
1 แห.ง
น้ําพรอมภูมิทัศนภายใน ปลอดภัย สําหรับนักเรียน
โรงเรียน ท.3
ครูภายในโรงเรียน
33 จางเหมาตัดตนไมภายใน เพื่อป4องกันอันตรายใน
ตลอดปN
เขตเทศบาลฯ
การสัญจรใชรถใชถนน
34 โครงการก.อสรางที่พักผูปWวย เพื่อใชเป0นที่พักผูปWวยและมี
1 แห.ง
สาธารณสุขและติดตั้งเครื่อง ที่ออกกําลังกาย
ออกกําลังกายกลางแจง
พรอมโดมอเนกประสงค
35 โครงการปรับเปลี่ยนหลอด เพื่อลดการใชพลังงานไฟฟ4า ทุกอาคารเทศบาล
ไฟในอาคารสํานักงานจากหลอด
ฟลูออเรสเซนเป0นหลอด LED
36 การฝgกอบรมทบทวน
เพื่อให อปพร.ไดทบทวน
1 รุ.น/ปN
อปพร.
บทบาท ภารกิจของตน
37 สนับสนุนกิจกรรม อปพร. เพื่อให อปพร.ไดมีการ
1 ครั้ง/ปN
อบรมสัมนาศึกษาดูงาน
และฝgกเพิ่มเติมทักษะ
38 โครงการป4องกันอุบัติภัยทาง เพื่อเป0นการป4องกันและลด ตลอดปN ทุกเทศกาล
ถนนในช.วงเทศกาลสําคัญ อุบัติภัยทางถนน ในช.วง
เทศกาลสําคัญต.าง ๆ
39 โครงการรณรงคป4องกันและ เพื่อเป0นการป4องกันและลด
ฤดูหมอกควัน
แกไข มลพิษจากหมอกควัน อุบัติภัยทางถนน ในช.วง
บนทองถนน
ฤดูแลง ที่มีหมอกควันไฟปWา
40 โครงการขุดเจาะน้ําบาดาล 1.เพื่อใหมีแหล.งสํารอง
1 ครั้ง/ปN
บริเวณศูนยบริการสาธารณ น้ําไวใชเพื่อการอุปโภค
สุข
บริโภค

2561
(บาท)

ปNงบประมาณและที่ผ.านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว.า
จะไดรับ

หน.วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

3,500,000

5,500,000

2,600,000

100,000

100,000

100,000

100000

500,000

500,000

500,000

100,000

100,000

100,000

100,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 ตามเกณฑ ลดอุบัติภัยทางทองถนน สํานักปลัดฯ
เทศบาล
งานป4องกัน

10,000

10,000

10,000

10,000

500,000

500,000

500,000

500,000

10,000 ตามเกณฑ ลดละอองฝุWน หมอกควัน สํานักปลัดฯ
เทศบาล ไฟและลดอุบตั ิภัยทาง
งานป4องกัน
ถนน
500,000
ชุมชนสามารถมีน้ําใชได ก.สาธารณสุข
ตลอดทั้งปN

-

-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

ตามเกณฑ โรงเรียนมีพื้นที่เป0นสัด
กองช.าง
เทศบาล ส.วนและมีภูมิทัศนที่สวย
งามการสัญจรภายในสะดวก
100000 ตามเกณฑ ภายในเขตเทศบาลมี
กองช.าง
เทศบาล ความปลอดภัย
500,000 ตามเกณฑ มีที่พักผูปWวยและมีที่ออกกองสาธารณสุขฯ
เทศบาล กําลังกาย
กองช.าง

100,000 ตามเกณฑ ประหยัดงบประมาณ
เทศบาล และลดการปล.อยกcาซ
เรือนกระจก
50,000 ตามเกณฑ อปพร.ไดทบทวน
เทศบาล บทบาทภารกิจของตน
50,000 ตามเกณฑ อปพร.มีโอกาสเพิ่มทักษะ
เทศบาล การทํางานของตนเอง

กองช.าง

สํานักปลัดฯ
งานป4องกัน
สํานักปลัดฯ
งานป4องกัน
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41 โครงการทางเทาสีขาว

1. เพื่อเสริมสรางวินัย
จราจรแก.ประชาชน และผู
ใชประจากทางเทา ลดการ
สูญเสียชีวิตและทรัพยสิน
จากอุบัติเหตุทางถนน
42 โครงการก.อสรางต.อเติมอา เพื่อใหชุมชนไดใชประ
คารที่ทําการชุมชนหนอง โยชน
จองคํา
43 โครงการปรับปรุงอาคารที่ เพื่อใหชุมชนไดใชประ
ทําการชุมชนตะวันออก
โยชน

เป4าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ปNงบประมาณและที่ผ.านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว.า
จะไดรับ

หน.วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

1 ครั้ง/ปN

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

รองรับการให
บริการชุมชน

650,000

650,000

650,000

650,000

650,000

ชุมชนไดใชประโยชน

กองช.าง

รองรับการให
บริการชุมชน

220,000

220,000

220,000

220,000

220,000

ชุมชนไดใชประโยชน

กองช.าง

230,000

230,000

230,000

230,000

230,000

ชุมชนไดใชประโยชน

กองช.าง

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

ชุมชนไดใชประโยชน

กองช.าง

-

100,000

100,000

100,000

100,000 ตามเกณฑ มีหองน้ําที่สะอาดและ
เทศบาล เพียงพอต.อการ
ปฏิบัติงานและบริการ
ประชาชนไดสะดวก

สํานักปลัด

-

100,000

100,000

100,000

100,000

44 โครงการปรับปรุงอาคารที่
ทําการชุมชนกาดเก.า
45 โครงการปรับปรุงอาคารที่
ทําการชุมชนดอนเจดีย
46 โครงการก.อสรางหองน้ํา
ชุมชนตะวันออก

เพื่อใหชุมชนไดใชประ
โยชน
เพื่อใหชุมชนไดใชประ
โยชน
เพื่อรองรับการขยาย/ต.อ
เติมอาคารสําหรับบิรการ
ประชาชนสะดวกและ
เพียงพอ

รองรับการให
บริการชุมชน
รองรับการให
บริการชุมชน
1 แห.ง

47 โครงการปรับปรุงหลังคา
อาคารศูนยสาธารณสุข
เทศบาล

เพื่อปรับปรุงซ.อมแซม
หลังคาอาคารเนื่องจาก
หลังคาอาคารเดิมทรุด
โทรม

1 แห.ง

ชุมชนมีความรูเขาใจใน สํานักปลัดฯ
กฎจราจรและสามารถนํา
ความรูที่ไดไปแนะนําแก.
บุคคลอื่น

ตาม หลังคาอาคารมีความ กองสาธารณสุข
เกณฑ มั่นคงแข็งแรง สามารถ
สาธารณสุข ใชการไดดี
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เป4าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ปNงบประมาณและที่ผ.านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

48 โครงการปรับปรุงถนน
ภายในชุมชนดอนเจดีย

เพื่อใหถนนไดมาตรฐาน
และประชาชนที่ใชถนน
สัญจร มีความสะดวกและ
ปลอดภัย

1 แห.ง

-

100,000

49 โครงการเปลี่ยนหลังคา
บานพักพนักงานเทศบาล
เมืองแม.ฮ.องสอน
50 โครงการต.อเติมหลังคา
อาคารฌาปนสถาน

เพื่อใหพนักงานเทศบาล
เมืองแม.ฮ.องสอนมีที่พัก
อาศัย
เพื่อก.อสรางเพิ่มเติม
หลังคากันฝน และกันแดด

1 แห.ง

-

800,000

1 แห.ง

-

370,000

51 โครงการก.อสรางวงเวียน แกไขความปลอดภัยใน
บริเวณซุมประตูดานทิศใต การใชรถใชถนนบริเวณ
ซุมประตูดานทิศใต
52 โครงการฝgกอบรมเทคนิ
เพื่อใหพนักงานเทศบาล
การดับเพลิงและการใช
เกิดความรูความเขาใจ
อุปกรณในการดับเพลิง
ดานการใชอุปกรณการ
พนักงานเทศบาลเมือง
ดับเพลิง
แม.ฮ.องสอน
53 โครงการฝgกอบรมการ
เพื่อใหผูเขาการฝgกอบรม
ป4องกันและระงับอัคคีภัย
เกิดความรู ความเขาใจ
ในชุมชน/โรงเรียน/สถานที่
ดานการป4องกันและระงับ
ราชการ
อัคคีภัยขั้นพื้นฐาน ที่อาจ
เกิดขึ้นภายใน ชุมชนของ
ตนเอง

100,000

-

370,000

100,000

-

370,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว.า
จะไดรับ

100,000 ตามเกณฑ การสัญจรไปมาสะดวก
เทศบาล ประชาชนที่ใชถนนมี
ความปลอดภัย
-

หน.วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองช.าง

ตามเกณฑ พนักงานเทศบาลเมือง
เทศบาล แม.ฮอ. งสอนมีบานพัก
อาศัย

กองช.าง

มีพื้นที่ร.ม สําหรับ
ประกอบพิธีฌาปนกิจ
ศพ
เพื่อความปลอดภัย
สําหรับผูใชรถใชถนน

กองช.าง

370,000
ตามเกณฑ
เทศบาล
200,000 ตามเกณฑ
เทศบาล

1 แห.ง

-

200,000

200,000

200,000

กองช.าง

1 ครั้ง/ปN

-

30,000

30,000

30,000

30,000

พนักงานเทศบาลเมือง
แม.ฮ.องสอนไดทราบถึง
ขั้นตอนการใชอุปกรณ
การดับเพลิง

สํานักปลัด

1 ครั้ง/ปN

-

40,000

40,000

40,000

40,000

ผูเขารับการอบรม ได
ทราบถึง ขั้นตอนการ
ปฏิบัติและการ เขา
เผชิญเหตุได อย.าง
ถูกตอง เมื่อ เกิดอัคคีภัย

สํานักปลัด
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เป4าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ปNงบประมาณและที่ผ.านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว.า
จะไดรับ

หน.วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ป4องกันแสงแดดใหกับ
นักเรียน ครู และผู
ที่มาติดต.อราชการ
เพื่อความสะดวกในการ
เดินเรียนและผูมา
ติดต.อราชการ

กองช.าง

54 โครงการปรับปรุงต.อเติม
สิ่งก.อสรางภายในโรงเรียน
1. โรงเรียนเทศบาลเมืองแม.ฮ.องสอน เทศบาล 3
แผนกประถมศึกษา)
- ก.อสรางกันสาดพรอม
ฉนวนกันกันความรอนหนา
อาคารเรียน
- ก.อสรางทางเดิน
เชื่อมต.ออาคารเรียนกับ
อาคารเอนกประสงค
- ก.อสรางที่แปลงฟPนอ.าง
ลางหนา
- ก.อสรางราวกันตกสแตน
เลสหนาเสาธง
- ก.อสรางโรงประกอบ
อาหาร พรอมอ.างลางจาน
และถังดักไขมัน
- ก.อสรางหองพัสดุ
- ก.อสรางหองสุขาและ
หองเก็บของหลังอาคาร
เรียน ชั้น 1

เพื่อป4องกันแสงแดดกัน
ความรอนหนาอาคารเรียน

1 แห.ง

-

118,000

118,000

118,000

118,000

เพื่อความสะดวกในการ
เดินเรียนและผูมาติดต.อ
ราชการ

1 แห.ง

-

180,000

180,000

180,000

180,000

เพื่อใหเด็กมีอ.างไวสําหรับ
ลางหนาแปรงฟPน

1 แห.ง

-

100,000

100,000

100,000

100,000

1 แห.ง

-

112,000

112,000

112,000

112,000

เพื่อป4องกันและลด
อุบัติเหตุหนาเสาธง
เพื่อที่มีโรงประกอบ
อาหารที่ถูกสุขลักษณะ
เพื่อใหมีที่เก็บวัสดุ อุปกรณ

เพื่อใหไดใชหองน้ําที่มี
มาตรฐานและมีหองเก็บ
ของ
- ติดตั้งเครื่องเสียงภายใน เพื่อไดรับข.าวสารอย.าง
ทั่วถึง
โรงเรียน

มีอ.างสําหรับลางหนา
แปรงฟPน

กองช.าง

กองช.าง
กองช.าง

เพื่อป4องกันและลด
อุบัติเหตุภายในโรงเรียน
โรงเรียนมีโรงประกอบ
อาหารที่ถูกสุขลักษณะ

1 แห.ง

-

300,000

300,000

300,000

300,000

กองช.าง

1 แห.ง

-

250,000

250,000

250,000

250,000

มีหองเก็บของที่เป0นระ

กองช.าง

1 แห.ง

-

240,000

240,000

240,000

240,000

กองช.าง

1 แห.ง

-

100,000

100,000

100,000

100,000

เด็กมีหองน้ําที่
เหมาะสมและมีหอง
เก็บของ
ไดรับขอมูลข.าวสาร
ทั่วถึงกัน

กองช.าง
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- ติดตั้งลูกหมุนระบาย
อากาศสแตนเลสบนหลังคา
เอนกประสงค
- ติดตั้งตาข.ายเหล็กกันนก
อาคารเอนกประสงค

วัตถุประสงค

เป4าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ปNงบประมาณและที่ผ.านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

เพื่อติดตั้งระบายความ
รอนและระบายอากาศ

1 แห.ง

-

80,000

80,000

80,000

80,000

เพื่อป4องกันนกมาทํารัง
และปลอดภัยจากเชื้อโรค

1 แห.ง

-

240,000

240,000

240,000

240,000

2. โรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ
1 แห.ง

-

30,000

30,000

30,000

30,000

- ก.อสรางรั้วโรงเรียน

1 แห.ง

-

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1 แห.ง

-

100,000

100,000

100,000

100,000

1 ครั้ง/ปN

-

20,000

20,000

20,000

20,000

55 ปรับปรุงซ.อมแซมอาคาร
พิพิธภัณฑมีชีวิตเมือง
แม.ฮ.องสอน

- ซ.อมแซมฝ4าเพดานชั้น 1
- ซ.อมแซมหองน้ํา
- สรางรั้วไมดานหนาอาคาร
56 โครงการอบรมใหความรู มีความรูความเขาใจ
การใชไฟฟ4า
เกี่ยวกับการใชไฟฟ4าอย.าง
ถูกตอง

ผลที่คาดว.า
จะไดรับ

หน.วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ระบายความรอนใน
อาคารและอาคารมีที่
ระบายอากาศ
บริเวณอาคาร
อเนกประสงคมีตาข.าย
กั้นนก

กองช.าง

กองช.าง

-

- ก.อสรางโรงจอดรถคณะ เพื่อใหมีสถานที่ใชสําหรับ
ครูและบุคลากรภายใน
จอดรถยนตและ
โรงเรียน
รถจักรยานยนต
เพื่อความปลอดภัยใน
ทรัพยสินของทางราชการ
เพื่อใชเป0นสถานที่ตอนรับ
นักท.องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต.างชาติ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ครูและบุคลากรใน
โรงเรียนมีสถานที่จอด
รถยนตและ
รถจักรยานยนต
ทรัพยสินของทาง
ราชการมีความ
ปลอดภัย
มีสถานที่มีความ
เหมาะสมแก.การ
ตอนรับผูมาใชบริการ
และนักท.องเที่ยว

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน

กองช.าง

กองช.าง
กองช.าง

กองช.าง
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วัตถุประสงค

57 โครงการปูพื้นยางสนาม
แบดมินตัน

เป4าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ปNงบประมาณและที่ผ.านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว.า
จะไดรับ

หน.วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

เพื่อปรับปรุงสนาม
แบดมินตันใหมีความ
พรอมใชงานไดเสมอ
เยาวชนประชาชนมี
สถานที่ออกกําลังกาย
และรูจักใชเวลาว.างให
58 โครงการปรับปรุงพื้นสนาม เพื่อปรับปรุงสนามเทนนิส
เทนนิส
ใหมีความพรอมใชงานได
เสมอ เยาวชนประชาชนมี
สถานที่ออกกําลังกาย
และรูจักใชเวลาว.างให
เกิดประโยชน

1 แห.ง

-

170,000

170,000

170,000

170,000 ตามเกณฑ ไดมีที่ออกกําลังกาย
เทศบาล และมีสนามที่ได
มาตรฐาน

กองช.าง

1 แห.ง

-

750,000

750,000

750,000

750,000 ตามเกณฑ ไดมีที่ออกกําลังกาย
เทศบาล และมีสนามที่ได
มาตรฐาน

กองช.าง

59 โครงการปรับปรุงสระว.าย เพื่อปรับปรุงสระว.ายน้ํา
น้ําเทศบาลเมืองแม.ฮ.องสอน ใหมีความพรอมใชงานได
เสมอ เยาวชนประชาชนมี
สถานที่ออกกําลังกาย
และรูจักใชเวลาว.างให
เกิดประโยชน

1 แห.ง

-

350,000

350,000

350,000

350,000 ตามเกณฑ ไดมีที่ออกกําลังกาย
เทศบาล และมีสระว.ายน้ําที่ได
มาตรฐาน

กองช.าง

60 โครงการปูยางบ.อขยะ

1 แห.ง

-

460,000

20 จุด

-

200,000

2 แห.ง

-

300,000

เพื่อป4องกันน้ําเสียจากบ.อ
ขยะไหลลงสู.ลําธาร
สาธารณะ
61 โครงการติดตั้งโคมไฟ LED เพื่อลดการใชพลังงานไฟฟ4า
พลังงานแสงอาทิตย
62 โครงการติดตั้งชุดกรองน้ํา เพื่อมีน้ําใชสําหรับ
บาดาลโรงเรียนเทศบาล อุปโภค/บริโภคและถูก
เมืองแม.ฮ.องสอน (ท.1)
สุขลักษณะเพิ่มมากขึ้น
และโรงฆ.าสัตว

-

200,000
-

-

200,000
-

-

ตามเกณฑ ป4องกันน้ําเสียไหลลงสู. กองสาธารณสุข
เทศบาล ลําธารสาธารณะ

200,000 ตามเกณฑ
เทศบาล
ตามเกณฑ
เทศบาล

ชุมชนมีไฟฟ4าใชอย.าง
ทั่วถึง
มีน้ําสําหรับอุปโภค/
บริโภคและถูก
สุขลักษณะมากขึ้น

กองช.าง
กองช.าง
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เป4าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ปNงบประมาณและที่ผ.านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว.า
จะไดรับ

หน.วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

63 โครงการก.อสรางถนน
เพื่อปรับปรุงผิวถนนที่
คอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชน ชํารุด เพื่อใหประชาชนมี
ดอนเจดีย
ความปลอดภัยในการ
สัญจรบนถนน

1 แห.ง

-

100,000

-

-

-

ตามเกณฑ ลดอุบัติเหตุและเพิ่ม
เทศบาล ความปลอดภัยของ
ผูใชถนน

กองช.าง

64 โครงการก.อสรางถนนแอส เพื่อปรับปรุงผิวถนนที่
ฟPลทติกคอนกรีต หลังวัด ชํารุด เพื่อใหประชาชนมี
จองคํา จองกลาง
ความปลอดภัยในการ
สัญจรบนถนน

2 แห.ง

-

950,400

-

-

-

ตามเกณฑ ลดอุบัติเหตุและเพิ่ม
เทศบาล ความปลอดภัยของ
ผูใชถนน

กองช.าง

65 โครงการก.อสรางถนนแอส
ฟPลทติกคอนกรีต ถ.ขุน
ลุมประพาส ซ.2 ขาง
สนามบิน

เพื่อปรับปรุงผิวถนนที่
ชํารุด เพื่อใหประชาชนมี
ความปลอดภัยในการ
สัญจรบนถนน

1 แห.ง

-

1,896,000

-

-

-

ตามเกณฑ ลดอุบัติเหตุและเพิ่ม
เทศบาล ความปลอดภัยของ
ผูใชถนน

กองช.าง

66 โครงการปรับปรุงซ.อมแซม
อาคารเรียน โรงเรียน
เทศบาลเมืองแม.ฮ.องสอน
(ท.1) เพื่อใชเป0นสถานที่
สําหรับวิทยาลัยผูสูงวัย
เทศบาลเมืองแม.ฮ.องสอน

เพื่อใชเป0นสถานที่ดําเนิน
กิจกรรมสําหรับวิทยาลัยผู
สูงวัยเทศบาลเมือง
แม.ฮ.องสอน

1 แห.ง

-

400,000

ตามเกณฑ สามารถอํานวยความ
เทศบาล สะดวกและใหบริการ
เพิ่มมากขึ้น

กองช.าง

67 โครงการจัดซื้อรถดูดสิ่ง
ปฏิกูล

เพื่อไวใหบริการประชาชน
สําหรับดูดสิ่งปฏิกูล

1 คัน

-

2,300,000

-

-

-

กองสาธารณสุข

68 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก
(ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ลอ
แบบธรรมดา

เพื่อใหการดําเนิน กิจการ
เทศบาลมีความ คล.องตัว
และมี ประสิทธิภาพ

1 คัน

-

575,000

-

-

-

ตาม ประชาชนไดรับความ
เกณฑ พึงพอใจในการ
สาธารณสุข ใหบริการ
ตามเกณฑ การดําเนินการ
เทศบาล คล.องตัวและมี
ประสิทธิภาพ

กองช.าง
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69 โครงการปรับปรุงเครื่อง
ขยายเสียงประจําชุมชน
พรอมลําโพง

วัตถุประสงค

เป4าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ปNงบประมาณและที่ผ.านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เพื่อใหมีความพรอมใช
งานและแจงข.าวสาร
ประชาสัมพันธอย.างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ

6 ชุมชน

-

300,000

300,000

300,000

70 โครงการปรับปรุงระบบ
เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
CCTV จากระบบอนาลอก และทรัพยสินของ
เป0นระบบดิจิตอล
ประชาชนและของทาง
ราชการ

16 จุด

-

500,000

500,000

500,000

71 โครงการหองสุขาเคลื่อนที่ เพื่อบริการประชาชนใน
สําเร็จรูป
งานเทศกาล ประเพณี
หรืองานกิจกรรมต.างๆ

3 ชุด

-

144,000

รวม

71 โครงการ

-

-

38,770,000 138,575,400

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว.า
จะไดรับ

300,000 ตามเกณฑ ไดรับการ
เทศบาล ประชาสัมพันธอย.าง
ทั่วถึงมีประสิทธิภาพ
และทันต.อเหตุการณ

หน.วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองช.าง

500,000 ตามเกณฑ ประชาชนและ
กองช.าง
เทศบาล นักท.องเที่ยวในเขต
เทศบาลมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
ตามเกณฑ ประชาชนไดรับความ กองสาธารณสุข
เทศบาล สะดวกสบายในการใช
บริการหองสุขา
เคลื่อนที่ในงาน
เทศกาลประเพณีหรือ
งานกิจกรรมต.างๆ
119,000,000 131,900,000 95,900,000
-
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แบบ ผ. 03
บัญชีครุภัณฑ%
แผนพัฒนาท<องถิ่นสี่ปC (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลเมืองแมฮองสอน
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ%)

2561
(บาท)
1,000,000

ปCงบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000 1,000,000 1,000,000

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)
1,000,000 ทุกกองราชการ

1 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ%

ครุภัณฑ%สํานักงาน

2 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ%

ครุภัณฑ%สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องดูดฝุ8น ขนาด 15
ลิตร จํานวน 1 เครื่อง

-

13,000

-

-

-

สํานักปลัด

3 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ%

ครุภัณฑ%สํานักงาน

จัดซื้อโต;ะและเก<าอี้ จํานวน 1 ชุด

-

8,000

-

-

-

สํานักปลัด

4 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ%

ครุภัณฑ%งานบ<าน
งานครัว

จัดซื้อตู<เย็น จํานวน 1 หลัง ไมน<อย
กวา 5 คิวบิกฟุต

-

6,500

-

-

-

สํานักปลัด

5 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ%

ครุภัณฑ%คอมพิวเตอร% จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร%สําหรับ
งานสํานักงาน จอขนาดไมน<อย
กวา 15 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

-

32,000

-

-

-

สํานักปลัด

6 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ%

ครุภัณฑ%สํานักงาน

-

5,000

-

-

-

สํานักปลัด

เครื่องสํารองไฟฟา มีกําลังไฟฟาด<าน
นอกไมน<อยกวา 800VA จํานวน
2 เครื่อง
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ%)

ปCงบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9,000
-

7 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ%

ครุภัณฑ%สํานักงาน

จัดซื้อเก<าอี้สํานักงาน จํานวน 1 ชุด

2561
(บาท)
-

8 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ%

ครุภัณฑ%สํานักงาน

จัดซื้อพัดลมติดผนัง จํานวน 6 ตัว

-

9,600

-

-

-

กองคลัง

จัดซื้อรถจักรยานยนต% จํานวน 1
คัน

-

50,500

-

-

-

กองคลัง

9 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ%ยาน
พาหนะและ
ขนสง

2565
(บาท)
-

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองคลัง

10 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ%

ครุภัณฑ%สํานักงาน

จัดซื้อตู<เพื่อเก็บเอกสาร จํานวน
1 หลัง

-

40,000

-

-

-

กองการศึกษา

11 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ%

ครุภัณฑ%สํานักงาน

จัดซื้อโต;ะและเก<าอี้ จํานวน 40 ตัว

-

106,000

-

-

-

กองการศึกษา

-

8,500

-

-

-

กองการศึกษา

(โรงเรียนเทศบาลเมืองแมฮองสอน ท.1
โรงเรียนเทศบาลเมืองแมฮองสอน
(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา ท.3)

12 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ%

ครุภัณฑ%สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องโทรศัพท%ตู<สาขา
จํานวน 1 เครื่อง
(ศูนย%พัฒนาทักษะและการเรียนรู</
อุทยานการเรียนรู<)
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ที่

แผนงาน

หมวด

13 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ%

ประเภท

ครุภัณฑ%สํานักงาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ%)
จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม
จํานวน 46 ตัว

2561
(บาท)
-

ปCงบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
131,500
-

2565
(บาท)
-

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

(โรงเรียนเทศบาลเมืองแมฮองสอน ท.1
โรงเรียนเทศบาลเมืองแมฮองสอน
(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา ท.3)

14 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ%

ครุภัณฑ%สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

-

628,800

-

-

-

กองการศึกษา

-

189,600

-

-

-

กองการศึกษา

(โรงเรียนเทศบาลเมืองแมฮองสอน ท.1
ศูนย%พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแมฮอง
สอน)

15 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ%

ครุภัณฑ%การศึกษา

จัดซื้อโต;ะ เก<าอี้ นักเรียน จํานวน
120 ชุด โรงเรียนเทศบาลเมืองแม
ฮองสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)

16 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ%

ครุภัณฑ%การศึกษา

จัดซื้อโต;ะอาหารและเก<าอี้ จํานวน
5 ชุด (ศูนย%พัฒนาเด็กเล็ก)

-

17,500

-

-

-

กองการศึกษา

17 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ%

ครุภัณฑ%ไฟฟาและ
วิทยุ

จัดซื้อไมโครโฟน ชนิดไร<สาย จํานวน
3 ชุด (โรงเรียนเทศบาลเมืองแมฮองสอน

-

12,000

-

-

-

กองการศึกษา

ท.1)
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ%)

2561
(บาท)
-

ปCงบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,800
-

2565
(บาท)
-

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

18 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ%

ครุภัณฑ%โฆษณาและ จัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ จํานวน
เผยแพร
1 เครื่อง (โรงเรียนเทศบาลเมืองแม
ฮองสอน ท.1)

กองการศึกษา

19 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ%

ครุภัณฑ%งานบ<าน
งานครัว

จัดซื้อเครื่องทําน้ําร<อน น้ําเย็น
จํานวน 1 เครื่อง

-

6,000

-

-

-

กองการศึกษา

20 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ%

ครุภัณฑ%งานบ<าน
งานครัว

จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็นและเครื่อง
กรองน้ํา ขนาด 5 หัวก;อก จํานวน
4 ชุด (โรงเรียนเทศบาลเมืองแมฮองสอน

-

200,000

-

-

-

กองการศึกษา

-

101,000

-

-

-

กองการศึกษา

-

80,000

-

-

-

กองการศึกษา

ท.1/โรงเรียนเทศบาลเมืองแมฮองสอน
(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)

21 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ%

ครุภัณฑ%ดนตรีและ
นาฎศิลปQ

จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย จํานวน 6
รายการ (โรงเรียนเทศบาลเมืองแมฮอง
สอน ท.1)

22 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ%

ครุภัณฑ%คอมพิวเตอร% จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร% จอขนาด
ไมน<อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 5
เครื่อง (กองการศึกษา/ศูนย%พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาลเมืองแมฮองสอน ท.1)
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ%)

23 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ%

ครุภัณฑ%คอมพิวเตอร% จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร%โน;ตบุ;กสํา
หรับสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง

24 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ%

ครุภัณฑ%คอมพิวเตอร% จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร%สําหรับ
ประมวลผล ขอขนดไมน<อยกวา
19 นิ้ว จํานวน 25 เครื่อง

2561
(บาท)
-

ปCงบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
16,000
-

2565
(บาท)
-

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

-

550,000

-

-

-

กองการศึกษา

-

34,100

-

-

-

กองการศึกษา

(โรงเรียนเทศบาลเมืองแมฮองสอน ท.1
/โรงเรียนเทศบาลเมืองแมฮองสอน
(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)

25 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ%

ครุภัณฑ%คอมพิวเตอร% จัดซื้อเครื่องพิมพ%คอมพิวเตอร%
จํานวน 1 เครื่อง (ศูนย%พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแมฮองสอน)

26 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ%

ครุภัณฑ%คอมพิวเตอร% เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA
จํานวน 2 เครื่อง

-

5,000

-

-

-

กองการศึกษา

27 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ%

ครุภัณฑ%คอมพิวเตอร% แบตเตอรี่เครื่องสํารองไฟเครื่อง
แมขาย ขนาด 5000 VA จํานวน
1 ชุด (ศูนย%พัฒนาทักษะและการ
เรียนรู< ICT/อุทยานการเรียนรู<)

-

40,000

-

-

-

กองการศึกษา
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ที่

แผนงาน

หมวด

28 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ%

ประเภท

ครุภัณฑ%อื่น

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ%)
จัดซื้อเครื่องเลนประจําศูนย%พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองแมฮองสอน จํานวน
6 รายการ

29 บริหารงานทั่วไป คาที่ดินและสิ่ง ครุภัณฑ%โฆษณาและ ติดตั้งเครื่องเสียง
กอสร<าง
เผยแพร
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม

2561
(บาท)
-

ปCงบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
256,100
-

2565
(บาท)
-

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

-

100,000

-

-

-

กองการศึกษา

ฮองสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)

30 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ%

ครุภัณฑ%สํานักงาน

จัดซื้อเก<าอี้สํานักงาน จํานวน
4 ตัว

-

16,000

-

-

-

กองสาธารณสุข

31 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ%

ครุภัณฑ%สํานักงาน

จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 2 ใบพัด
ชนิดติดผนัง ขนาด 26 นิ้ว จํานวน
25 ตัว

-

16,000

-

-

-

กองสาธารณสุข

32 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ%

ครุภัณฑ%การเกษตร

จัดซื้อเครื่องพนยาแบบฝอยละออง
สะพายหลัง จํานวน 2 เครื่อง

-

180,000

-

-

-

กองสาธารณสุข

33 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ%

ครุภัณฑ%การเกษตร

จัดซื้อเครื่องชั่งประจําโรงฆาสัตว%
จํานวน 2 เครื่อง

-

260,000

-

-

-

กองสาธารณสุข
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ%)

34 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ%

ครุภัณฑ%วิทยาศาสตร% จัดซื้อครุภัณฑ%วิทยาศาสตร%หรือ
หรือการแพทย%
การแพทย% จํานวน 10 รายการ

35 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ%

ครุภัณฑ%งานบ<าน
งานครัว

36 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ%

จัดซื้อตู<เย็น ความจุไมน<อยกวา 5
คิวบิกฟุต จํานวน 2 หลัง

2561
(บาท)
-

ปCงบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
103,600
-

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)
-

กองสาธารณสุข

-

13,000

-

-

-

กองสาธารณสุข

ครุภัณฑ%คอมพิวเตอร% จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร% จอขนาด
ไมน<อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1
เครื่อง

-

16,000

-

-

-

กองสาธารณสุข

37 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ%

ครุภัณฑ%คอมพิวเตอร% จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา มีกําลัง
ไฟฟาไมน<อยกวา 800VA จํานวน
2 เครื่อง

-

5,000

-

-

-

กองสาธารณสุข

38 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ%

ครุภัณฑ%งานบ<านงาน จัดซื้อถังขยะ ถังรองรับขยะมูลฝอย
ครัว
ชนิดพลาสติก มี 4 ล<อ จํานวน 7 ถัง

-

134,400

-

-

-

กองสาธารณสุข

39 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ%

ครุภัณฑ%สํานักงาน

จัดซื้อตู<เหล็ก จํานวน 2 ตู<

-

10,000

-

-

-

กองชาง

40 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ%

ครุภัณฑ%สํานักงาน

จัดซื้อเก<าอี้สํานักงาน จํานวน 4
ตัว

-

16,000

-

-

-

กองชาง
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ%)

2561
(บาท)
-

ปCงบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4,500
-

2565
(บาท)
-

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

41 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ%

ครุภัณฑ%การเกษตร

จัดซื้อเครื่องปWXมน้ําแบบจุม (ไดโว)
ขนาดเส<นผาศูนย%กลางขนาด 2 นิ้ว

กองชาง

42 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ%

ครุภัณฑ%กอสร<าง

จัดซื้อเครื่องเติมอากาศแบบอัดอา
กาศ RX5 จํานวน 1 เครื่อง

-

135,000

-

-

-

กองชาง

43 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ%

ครุภัณฑ%ไฟฟาและ
วิทยุ

จัดซื้อกล<องชุดกล<องโทรทัศน%วงจร
ป[ดพร<อมสายสําเร็จรูป จํานวน
8 ตัว

-

45,000

-

-

-

กองชาง

44 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ%

ครุภัณฑ%งานบ<าน
งานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ<าแบบข<อออน
จํานวน 3 เครื่อง

-

33,000

-

-

-

กองชาง

45 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ%

ครุภัณฑ%คอมพิวเตอร% จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร%สําหรับ
งานประมวลผล จอภาพขนาดไม
น<อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

-

30,000

-

-

-

กองชาง

46 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ%

ครุภัณฑ%คอมพิวเตอร% จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร%โน;ตบุ;ก
สําหรับงานประมวลผล จํานวน
1 เครื่อง

-

21,000

-

-

-

กองชาง
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ%)

47 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ%

ครุภัณฑ%คอมพิวเตอร% จัดซื้อเครื่อง Print-Scan-CopyFax-Wireless เครื่องพิมพ%อิงค%
เจ็ทมัลติฟWงก%ชั่น จํานวน 1 เครื่อง

48 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ%

ครุภัณฑ%คอมพิวเตอร% จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด
800 VA จํานวน 4 เครื่อง

2561
(บาท)
-

-

รวม 1,000,000

ปCงบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,500
-

10,000

-

4,735,500 1,000,000

2565
(บาท)
-

-

-

1,000,000

1,000,000

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

กองชาง
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สวนที่ 4
การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผล เปนที่สําคัญอยางหนึ่งในการดําเนินงานพัฒนาองคกรปกครองสวนท!องถิ่น
ซึ่งสามารถชี้ถึงผลการดําเนินงานและสามารถใช!เปนเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานให!
เปนไปโดยบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไว! ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มระสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน!าที่ องคกร
ปกครองสวนท! องถิ่ น จึ งจํ า เปนต! องมี องคกรที่ ทํา หน! า ที่ ติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนการพั ฒ นา ตามแนวทาง
ที่กําหนดไว!ในระเบียบกฎหมาย
การติดตาม เปนขั้นตอนการตรวจสอบผลการดําเนินงานกิจกรรมของแผนงานหรือโครงการตามแผนพัฒนา
สามป7 แผนดําเนินงานวาได!ปฏิบัติตามที่กําหนดรายละเอียดไว!หรือไม มีความเหมาะสมในการใช!ทรัพยากรหรือไม
อยางไร ทั้งนี้เพื่อทราบความก!าวหน!าของกิจกรรมดังกลาว เพื่อรายงานให!ผู!บริหารทราบในการพิจารณาตัดสินใจ
สั่งการตามสมควรตอไปเพื่อให!โครงการบรรลุเป:าหมาย
การประเมินผล เปนขั้นตอนการตรวจสอบปฏิบัติงานของหนวยงานวาแผนงานและโครงการที่นําไปสูการ
ปฏิบัติจริงนั้น บรรลุวัตถุประสงคเป:าหมายที่กําหนดหรือไม ผลสําตรวจอยูในระดับใดตลอดจนผลสรุปที่ได!ดําเนิน
นโยบายแนวทางการพัฒนาท!องถิ่นให!เหมาะสมกับความต!องการของประชาชนตอไป
ในการจัดทําแผนพัฒนาท!องถิ่นนั้น จะต!องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต!องติดตามและ
ประเมินยุทธศาสตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด!วยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนท!องถิ่น พ.ศ.
2548 แก!ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561ข!อ 12 และในการประเมินแผนนั้นจะต!อง ดําเนินการประเมิน
คุ ณ ภาพของแผนยุ ท ธศาสตรการพั ฒ นาตามแนวทางการติ ด ตามและประเมิ น ผลยุ ท ธศาสตรเพื่ อ สอดคล! อ ง
แผนพัฒนาท!องถิ่น ขององคกรปกครองสวนท!องถิ่น แจ!งหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 แจ!งซักซ!อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท!องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ขององคกรปกครองสวนท!องถิ่น ตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด!วยการจัดทําแผนขององคกรปกครอง
สวนท!องถิ่น พ.ศ.2548 แก!ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร.
แนวทางการพิ จ ารณาการติ ด ตามและประเมิ น ผลยุ ทธศาสตรเพื่ อความสอดคล! อ งแผนพั ฒ นาท! อ งถิ่ น
ประกอบด!วย
1.1 ข!อมูลสภาพทั่วไปและข!อมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนท!องถิ่น (20 คะแนน)
1.2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ (15 คะแนน)
1.3 ยุทธศาสตร 60 คะแนน ประกอบด!วย
(1) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนท!องถิ่น (10 คะแนน)
(2) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนท!องถิ่นในเขตจังหวัด (10 คะแนน)
(3) ยุทธศาสตรจังหวัด (10 คะแนน)
(4) วิสัยทัศน (5 คะแนน)
(5) กลยุทธ (5 คะแนน)
(6) เป:าประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5 คะแนน)
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร (5 คะแนน)
(8) แผนงาน (5 คะแนน)
เทศบาลเมืองแมฮองสอน
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(9) ความเชื่อโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5 คะแนน)
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑที่ควรได!เพื่อให!เกิดความสอดคล!องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท!องถิ่นขององคกรปกครองสวนท!องถิ่น ไมควรน!อยกวาร!อยละ 80 (80 คะแนน)
4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ
แนวทางการพิ จ ารณาติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการเพื่ อ ความสอดคล! อ งแผนพั ฒ นาท! อ งถิ่ น สี่ ป7
ประกอบด!วย
2.1 การสรุปสถานการณการพัฒนา (10 คะแนน)
2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท!องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ (10 คะแนน)
2.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท!องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ (10 คะแนน)
2.4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา (10 คะแนน)
2.5 โครงการพัฒนา (60 คะแนน) ประกอบด!วย
(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5 คะแนน)
(2) กําหนดวัตถุประสงคสอดคล!องกับโครงการ (5 คะแนน)
(3) เป:าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณได!ถูกต!อง
(5 คะแนน)
(4) โครงการมีความสอดคล!องกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป7 (5 คะแนน)
(5) เป:าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล!องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 (5 คะแนน)
(6) โครงการมีความสอดคล!องกับ Thailand 4.0 (5 คะแนน)
(7) โครงการสอดคล!องกับยุทธศาสตรจังหวัด (5 คะแนน)
(8) โครงการแก!ไขความยากจนหรือการเสริมสร!างให!ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต!หลัก
ประชารัฐ (5 คะแนน)]
(9) งบประมาณ มีความสอดคล!องกับเป:าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5 คะแนน)
(10) มีการประมาณการราคาถูกต!องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5 คะแนน)
(11) มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล!องกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะได!รับ
(5 คะแนน)
(12) ผลที่คาดวาจะได!รับ สอดคล!องกับวัตถุประสงค (5คะแนน)
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑที่ควรได!เพื่อให!เกิดความสอดคล!องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท!องถิ่นขององคกรปกครองสวนท!องถิ่น ไมควรน!อยกวาร!อยละ 80 (80 คะแนน)
4.3 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น
4.3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(1) การวัดผลในเชิงปริมาณ
ตามที่เทศบาลได!ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช!เปนเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให!
บรรลุเ ป: าหมายที่ วางไว! เกิ ด ประสิทธิ ภาพประสิทธิ ผลสู งสุ ดในการแก!ไขปYญ หาให! กับ ประชาชน ในการจัด ทํ า
แผนพัฒนานั้นจะต!องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด!วยการจัดทําแผน
ขององคกรปกครองสวนท!องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข!อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด!วยการจัดทํา
แผนขององคกรปกครองสวนท!องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข!อ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาเปนผู!ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต!องดําเนินการกําหนดแนวทาง
เทศบาลเมืองแมฮองสอน
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วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได!จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผู!บริหารท!องถิ่น เพื่อให!ผู!บริหารท!องถิ่นเสนอตอ
สภาท!องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท!องถิ่น พร!อมทั้ งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให!
ประชาชนในท!องถิ่นทราบในที่เปZดเผยภายในสิบห!าวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและต!องปZด
ประกาศไว!เปนระยะเวลาไมน!อยกวาสามสิบวันโดยอยางน!อยป7ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกป7
โดยเครื่องมือที่ใช!ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
แบบที่ 1 การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนท!องถิ่น
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนท!องถิ่น
แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
การติดตามและประเมินผลด!วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)
(2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ
การจัดผลเชิงคุณภาพ เทศบาลใช!การสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวมโดยได!มีการ
ประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําให!ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของเทศบาลใน
ภาพรวม
โดยเครื่องมือที่ใช!ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาล
แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการให!บริการ
4.4 ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต
4.4.1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต
1. เกิ ด การพั ฒ นาที่ ล าช! า เพราะการดํ า เนิ น งานตางๆ ขององคกรปกครองสวนต! อ งผาน
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ!อน
2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดทําแผนที่มีความยุงยากขึ้น
3. ปYญหาอาจไมได!รับการแก!ไขอยางตรงจุดเพราะข!อจํากัดของระเบียบกฎหมายที่ทําได!ยากและ
บางเรื่องอาจทําไมได!
4.4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
1) การจัดทําแผนพัฒนาท!องถิ่น ควรพิจารณาใช!แผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการ
จัดทําแผนพัฒนาท!องถิ่น และให!มีความสอดคล!องกัน
2) การจัดทําแผนพัฒนาท!องถิ่น ควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานการณคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น
3) ควรเรงรัดให!มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายให!สามารถ
ดําเนินการได!ในป7งบประมาณนั้น
4) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให!เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแตละด!านที่จะต!อง
ดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปYญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจายรายการใหม

เทศบาลเมืองแมฮองสอน

