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ค าน า 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ         
ที่สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลรวมใจพัฒนา   และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน 
พัฒนาเทศ บาลต าบลรวมใจพัฒนา   จึงได้จัดท าแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9)  ซ่ึงสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐ นโยบายการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
พะเยา แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ภายใต้ กรอบการมีส่วนร่วม ของประชาชน 
จากการจัด เวทีประชาคมทุกหมู่บ้าน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ จัดท างบประมาณใน การพัฒนาของ เทศบาล
ต าบลรวมใจพัฒนา และเป็นการบูรณาการการพัฒนาของทุกภาคส่วนในพ้ืนที ่
 

             เทศบาลต าบลรวมใจพัฒนา 
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ส่วนที่  ๑ 
บทน า 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60  
ของเทศบาลต าบลรวมใจพัฒนา 

 
๑. ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 

แผนพัฒนาสามปี  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีแนวคิดที่ว่า
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง  และ ภายใต้แนวทางการ
พัฒนาหนึ่ง  จะมีโครงการ / กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ / กิจกรรมที่จะต้องนํามาดําเนินการเพ่ือให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เปูาหมาย
จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  และวิสัยทัศน์ในที่สุด 

  นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปี ยังเป็นแผนที่มีความสัมพันธ์กับงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  โดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี  ในปีที่ จะจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีไปจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  เพื่อให้กระบวนการจัดทํา
งบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน  

  “ แผนพัฒนาสามปี ”  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่
จัดทําขึ้นสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมี
การทบทวนปรับปรุงเป็นประจําทุกปี 

  ดังนั้น  โครงการที่บรรจุอยู่ ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจําปีแรกของห้วง
ระยะเวลาสามปีนั้นควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย  ๒  ประการ  คือ 
  ๑.  มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดําเนินการ  โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของ   
โครงการ/กิจกรรม  รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 
  ๒.  กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจําปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี ควรมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบ
และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อให้สามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนําไปใช้จัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีได้ต่อไป 

แผนพัฒนาสามปี  จึงมีลักษณะดังนี้ 
๑. ต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๒. ต้องกําหนดแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมี

ลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีดําเนินการ 
๓. ต้องกําหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี 
๔. ต้องมีความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจําปี หรือ

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
 



๒ 
 

 
 

 

2. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
๑.   เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ 
      การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี / งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

  ๒.   เพ่ือแสดงถึงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถตอบสนอง 
                         ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
  ๓.   เพ่ือเป็นการจัดเตรียมโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความพร้อมในการจัดทํางบประมาณ                                       
                         รายจ่ายประจําปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และนําไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับ  
                         งบประมาณ 

๓.  ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
๑.  การเตรียมการจัดทําแผน  และจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
๒. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลรวมใจพัฒนา ร่วมกั บประชาคมตําบลเพื่อกําหนด

แผนการพัฒนา 
๓. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน จัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี (รายละเอียดโครงการ / 

กิจกรรมการพัฒนา) 
๔. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลรวมใจพัฒนา พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี  
๕. ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 

๔.  ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

  การจัดทําแผนพัฒนาสามปี  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พิจารณาถึง
ความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดําเนินงานต่าง ๆ  ซึ่งอาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็น
อุปสรรคต่อกัน เพ่ือที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ ได้นํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใช้
ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

  ทรัพยากรการบริหาร ประกอบด้วย 
  ๑.  เงิน    ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และแหล่งงบประมาณภายนอก 
รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย 
  ๒.  คน    ซึ่งหมายความรวมตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
ระดับ  ซึ่งมีความหลากหลายและแตกต่างทั้งด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องนําศักยภาพของกําลังคนเหล่านั้นมาใช้  รวมทั้งต้อง พัฒนากําลังคนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และอาจหมายรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นซึ่งจะต้องเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นด้วย 

๓.  วัสดุอุปกรณ์  หมายถึง  เครื่องจักร  เครื่องมือ  รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถนํามาใช้ใน
การบริหารจัดการ และอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการให้เกิดความพึงพอใจในการแก้ไขและบริการ
มากที่สุด  โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ ให้มีความทันสมัยเพื่อรองรับความก้าวหน้าของสังคมโดยส่วนรวมได้อย่าง
เท่าทันและใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างคุ้มค่าและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

4.การบริหารจัดการ    หมายถึง การใช้หรือบูรณาการทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้น ให้
ขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน  การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่
ต้องศึกษาและนําไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 



๓ 
 

 
 

 

รูปความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับแผนพัฒนาสามปี 
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จุดมุ่งหมายการพัฒนา  จุดมุ่งหมายการพัฒนา    จุดมุ่งหมายการพัฒนา 

   วิสัยทัศน์ท้องถิ่น 
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ส่วนที่  ๒ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานส าคัญของเทศบาลต าบลรวมใจพัฒนา 

 

1. สภาพทั่วไป 
1.1 ที่ตั้ง 

เนื่องด้วย เมื่อปี  พ .ศ . 2539  กระทรวงมหาดไทย  โดยยกฐานะสภาตําบลแม่ใจ                
เป็น องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ใจ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบล       
ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๙ ลําดับที่ ๑๘๑๖ (ราชกจิจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๕๒ ง 
ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๙ ) และต่อมา เมื่อปี พ .ศ. 2552  กระทรวงมหาดไทย  ได้มีประกาศเปลี่ยนชื่อ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ใจ เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลรวมใจพัฒนา และจัดตั้งเป็นเทศบาลตําบลรวมใจ
พัฒนา ตามประกาศกระทรว งมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ใจ เป็นองค์การบริหาร    
ส่วนตําบลรวมใจพัฒนา และจัดตั้งเป็นเทศบาลตําบลรวมใจพัฒนา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2552  ป๎จจุบัน
สํานักงานเทศบาลตําบลรวมใจพัฒนา ตั้งอยู่เลขท่ี 49 หมู่ 4 ตําบลแม่ใจ อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา อยู่ ทางทิศใต้ 
ของอําเภอแม่ใจ ห่างจากที่ว่าการอําเภอแม่ใจ ประมาณ 9 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น และอําเภออ่ืน ดังนี้ 
    ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตเทศบาลตําบลบ้านเหล่า  เทศบาลตําบลศรีถ้อย    

และเทศบาลตําบลแม่ใจ  อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 
 ทิศใต้  ติดกับเขตเทศบาลตําบลแม่ปืม  อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
 ทิศตะวันออก ติดกับเขตเทศบาลตําบลแม่ปืม  อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา      
 ทิศตะวันตก ติดกับเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สุก  และเทศบาลตําบลศรีถ้อย 

อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 
 

1.2 ขนาดพื้นที่ 
เทศบาลตําบลรวมใจพัฒนา มีเนื้อที่ทั้งหมด  14.8 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  9,260 ไร่ 

ตั้งอยู่บนพิกัดดาวเทียมท่ี ๔๗Q๒๑๓๖๗๓๓ , UTM๐๕๘๘๖๕๔ พิกัดทางภูมิศาสตร์ ละติจูดที่ ๑๙.๓๒๕๒๘๑   
ลองติจูดที่ ๙๙.๘๔๐๕๖๒  
 

1.3 ภูมิประเทศ 
สภาพภูมิประเทศในเขตเทศบาลตําบลรวมใจพัฒนา มีพ้ืนที่ทั่ว ไปเป็นทุ่งนาที่ราบลุ่ม  แม่น้ําอิง 

และแม่น้ําปืม และพ้ืนที่สวนใหญ่เป็นพื้นที่ทําการเกษตร ประเภททํานา ทําสวน และเลี้ยงสัตว์ โดยมีพ้ืนที่บางส่วน 
ติดกับเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปืม ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ําธรรมชาติแม่น้ําปืม  ไหลไปบรรจบรวมกับแม่น้ําอิง และไหลลง
สู่กว๊านพะเยา 

 

1.4 อาณาเขตการปกครอง 
เทศบาลตําบลรวมใจพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของตําบลแม่ใจ อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 

มีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตการปกครอง  จํานวน  ๗  หมู่บ้าน  โดยมีหมู่บ้านอยู่เขตเทศบาลตําบลรวมใจพัฒนา เต็มพ้ืนที่ 
จํานวน ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่  ๔ บ้านสันต้นมื่น  หมู่ที่ ๖ บ้านปุาตึงใต้ หมู่ที่ ๗ บ้านทุ่งโปุงห้วยลึก หมู่ที่ ๘    
บ้านปุาตึงเหนือ และหมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งรวงทอง และหมู่บ้านอยู่ในเขตเทศบาลตําบลรวมใจพัฒนา บางส่วนและอยู่ใน
เขตเทศบาลตําบลแม่ใจ  บางส่วน จํานวน  ๒ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ใจปง และหมู่ที่ ๕ บ้านศรีดอนแก้ว  

 



๕ 
 

 
 

 

 

1.5  หน่วยงานราชการ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในเขตเทศบาลต าบลรวมใจพัฒนา  ประกอบด้วย  
(๑)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้านปุาตึง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ ตําบลแม่ใจ 
(2)  โรงเรียนบ้านปุาตึง           ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ ตําบลแม่ใจ 
(3)  ที่ทําการตํารวจตําบลแม่ใจ (บ้านปุาตึง)       ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘  ตําบลแม่ใจ 
(4)  สํานักงานการไฟฟูาส่วนภูมิภาค สาขาแม่ใจ  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตําบลแม่ใจ 

1.6 ประชากร 
ในเขตเทศบาลตําบลรวมใจพัฒนา  มีจํานวนครัวเรือนรวมทั้งสิ้น  881  ครัวเรือน      มีจํานวน 

ประชากร รวมทั้งสิ้น 2,070 คน แยกเป็น   ชาย 998 คน หญิง 1,072 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย  139.86  
คน/ตารางกิโลเมตร  แยกได้ดังนี้ 
 

         
หมู่ที่ 

ชื่อหมู่บ้าน 
ประชากรทั้งหมด 

ครัวเรือน 
ประชากรผู้มีสิทธิ

เลือกตั้ง 
ชาย หญิง รวม เขต ๑ เขต ๒ 

๑ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

บ้านแม่ใจปง 
บ้านสันต้นมื่น 
บ้านศรีดอนแก้ว 
บ้านปุาตึงใต ้
บ้านทุ่งโปุง – ห้วยลึก 
บ้านปุาตึงเหนือ 
บ้านทุ่งรวงทอง 

93 
78 
28 

250 
123 
322 
104 

93 
95 
31 

279 
119 
348 
107 

186 
173 

59 
529 
242 
670 
211 

150 
138 

23 
184 

97 
217 

72 

146 
133 

45 
111 
184 
143 

- 

- 
- 
- 

326 
- 

397 
167 

รวม 998 1,072 ๒,๐70 881 762 890 
รวมประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๑,652 

(ที่มา: สํานักทะเบียนอําเภอแม่ใจ ณ มีนาคม 2557) 

2. สภาพทางเศรษฐกิจ 
2.1  อาชีพ 

ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลตําบลรวมใจพัฒนา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําการเกษตร เช่น  ทํานา  
ทําไร่  ทําสวน และเลี้ยงสัตว์ สืบเนื่องจากพ้ืนที่ทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ํา อิง และแม่น้ําปืม รองลงมาได้แก่อาชีพ   
รับราชการ  พนักงานบริษัทเอกชน  ค้าขาย  และรับจ้างทั่วไป  

 

2.2 หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลต าบลรวมใจพัฒนา 

หน่วยธุรกิจ 
หมู่ที่/จ านวนหน่วยธุรกิจ 

รวม 
๑ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 

๑. ฟาร์มหรือคอกเลี้ยงสัตว์ 
๒. โรงกลึงอู่ซ่อมรถ 
๓. ร้านอาหาร,ร้านก๋วยเตี๋ยว 
๔. ชุมสายโทรศัพท์ 

 

- 
6 
3 
3 

- 
2 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
1 
- 
- 

- 
3 
- 
- 

1 
- 
1 
- 
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หน่วยธุรกิจ 
หมู่ที่/จ านวนหน่วยธุรกิจ 

รวม 
๑ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 

๕. รับซื้อของเก่า 
๖. โรงป๎้นบัว 
๗. ร้านเย็บผ้า/ป๎กผ้า 
๘. ร้านอินเตอร์เน็ต 
9.   โรงสีข้าว 
๑0. ป๎้มน้ํามันขนาดใหญ่ 
๑1. ป๎๊มน้ํามันขนาดเล็ก/      
     ตู้หยอดเหรียญ 
12. ร้านขายของชํา 
13. ตลาดสด 
14. ร้านหัตถกรรม 
15. ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 
16. ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ 
17. นวดแผนไทย 
18. ร้านจําหน่ายจาน 
     ดาวเทียม 
19. ร้านจําหน่ายเครื่องดื่มท่ี 
      มีแอลกอฮอร์ 
20. สํานักงานไฟฟูา อ.แม่ใจ 
21. ร้านจําหน่ายวัสดุ 
      ก่อสร้าง 

1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

1 
- 
- 
1 
- 
- 
- 
 

1 
 

1 
- 

- 
- 
1 
1 
1 
1 
- 
 

2 
- 
- 
- 
1 
- 
1 
 
- 
 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 

- 
2 
1 
๑ 
- 
- 
- 
 

3 
- 
- 
- 
- 
1 
- 
 
- 
 
- 
- 

1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

1 
- 
- 
1 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
1 

- 
9 
- 
1 
1 
- 
2 
 

2 
1 
1 
1 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 

- 
4 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 

2 
15 
2 
3 
2 
1 
2 
 

9 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
 

1 
 

1 
1 

ที่มา : กองคลัง เทศบาลตําบลรวมใจพัฒนา (งานจัดเก็บรายได)้ ณ มีนาคม ๒๕๕7 

3. สภาพทางสังคม 

3.1 การศึกษา  ประกอบด้วย 
(๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๑ แห่ง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปุาตึง)  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๘     

ตําบลแม่ใจ 
(๒) โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน  1 แห่ง  (โรงเรียนบ้านปุาตึง)  ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตําบลแม่ใจ 
(๓) ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน ๆ ละ ๑  แห่ง  จํานวน 7  แห่ง  (หมู่บ้านละ 1 แห่ง) 

3.2  สถาบันและองค์กรทางศาสนา   
  วัด จํานวน  1 แห่ง (วัดศรีบังวัน) ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตําบลแม่ใจ 

3.3  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(๑) ศูนย์อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  จํานวน   ๑  แห่ง (มีรถบรรทุกน้ําอเนกประสงค์ ขนาด

บรรจุ ๔,๐๐๐  ลิตร จํานวน ๑ คัน และมีรถกู้ชีพกู้ภัย  จํานวน ๑ คัน) 
(๒) อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)  จํานวน  ๖๒  นาย 
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(๓) ศูนย์เรียนรู้ชุมชนและบริการนักท่องเที่ยว และเป็นที่ทําการตํารวจตําบลแม่ใจ (บ้านปุาตึง ) 
จํานวน ๑ แห่ง  มีกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจ จํานวน ๓ นาย 

4. การบริการพื้นฐาน 
4.1 การคมนาคม 

ในเขตเทศบาลตําบลรวมใจพัฒนา มีเส้นทางคมนาคมท่ีเชื่อมติดต่อกันระหว่างจังหวัด  อําเภ อ  
ตําบล  หมู่บ้าน  มีดังนี้ 

(๑)  ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน ) กม.ที่ ๗๕๕ – กม.ที่ ๗๕๙  เชื่อม
ระหว่าง อําเภอเมืองพะเยา – อําเภอแม่ใจ  ผ่านหมู่ที่ ๔,๕ และหมู่ท่ี ๑ ตําบลแม่ใจ  ระยะทาง ๓  กิโลเมตร  

(๒)  ถนนทางหลวงแผ่นดิน รหัส ๑๑๙๓  (สายแม่ใจ – แม่นาเรือ) กม.ที่ ๓๔–กม.ที่ ๓๕ เชื่อม
ระหว่าง  ตําบลแม่สุก - ตําบลแม่ใจ  ผ่านหมู่ที่ ๗ ตําบลแม่ใจ ระยะทาง  ๑ กิโลเมตร 

(๓)  ถนนทางหลวงชนบท รหัส ทช .พย. ๑๐๑๔ (สายสันทราย – แม่เย็น ) กม.ที่ ๑ – กม.              
ที่ ๒.๒๐๐ เชื่อมระหว่าง  ตําบลแม่ใจ และ ตําบลบ้านเหล่า  ผ่านหมู่ที่ ๖,๘ ระยะทาง ๑.๒๐๐ กิโลเมตร 

(๔)  ถนนทางหลวงชนบท รหัส รพช .พย. ๔๐๑๐ (สายบ้านทุ่งร่วงทอง หมู่ที่ ๙–อ่างเก็บน้ํา
แม่ปืม) กม.ที่ ๐ – กม.ที่ ๓.๕๕๐ เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๙ ตําบลแม่ใจ – อ่างเก็บน้ําแม่ปืม ระยะทาง  
๓.๕๕๐  กิโลเมตร 

 

4.2  การโทรคมนาคม 
(๑) ตู้โทรศัพท์สาธารณะ  จํานวน ๒ ตู้ ที่ตั้งอยู่ในพื้นท่ี หมู่ ๘ ตําบลแม่ใจ 
(๒) สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โทรศัพท์มือถือ) ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
(๓) บริการของที่ทําการไปรษณีย์แม่ใจ ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

 

4.3  การไฟฟ้า 
ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลรวมใจพัฒนา มีระบบไฟฟูาของการไฟฟูาส่ วนภูมิภาค เข้าถึงครอบคลุม

ทุกหมู่บ้าน  
 

๔.๔ แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน                                                                                          
       (๑) ฝายคอนกรีต  จํานวน 7  แห่ง (หมู่ที่ 4 จํานวน 1 แห่ง (ฝายกั้นแม่น้ําอิง ), หมู่ 6 จํานวน 2 

แห่ง (ฝายกั้นแม่น้ําปืม 1,2), หมู่ที่ 7 จํานวน 2 แห่ง (ฝายกั้นห้วยลึก 1,2), หมู่ที่ 8 จํานวน 1 แห่ง (ฝายปุาไผ่กั้น
แม่น้ําปืม) และ หมู่ที่ 9 จํานวน 1 แห่ง (ฝุายปุางิ้วกั้นแม่น้ําปืม)  

(๒) บ่อน้ําตื้น   จํานวน 466  แห่ง                                                                                         
(๓) บ่อบาดาล  จํานวน  6 แห่ง (หมู่ที่ 4 จํานวน 1 แห่ง, หมู่ที่ 6 จํานวน 2 แห่ง, หมู่ที่ 7 

จํานวน 1 แห่ง, หมู่ที่ 8 จํานวน 1 แห่ง และหมู่ที่ 9 จํานวน 1 แห่ง) 
(๔) ประปาหมู่บ้าน  จํานวน ๕ แห่ง (หมู่ที่ 4 จํานวน 1 แห่ง, หมู่ที่ 6 จํานวน 1 แห่ง,  หมู่ที่ 7 

จํานวน ๒ แห่ง และหมู่ที่ 8 จํานวน 1 แห่ง) 
 
 
 
 
 

 



๘ 
 

 
 

 

๕. ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของเทศบาลต าบลรวมใจพัฒนา   

1. ศักยภาพภายใน 
ก. ศักยภาพด้านบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายส่ง ปั๋นเงิน 
รองนายกเทศมนตรีต าบลรวมใจพัฒนา 

นางทรงสอางค์  อุดมรัตนสกุล  
เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลรวมใจพัฒนา 

นายเจริญ  ตันเฟย 
รองนายกเทศมนตรีต าบลรวมใจพัฒนา 

ร้อยต ารวจตรี เดช  ค าปา 
นายกเทศมนตรีต าบลรวมใจพัฒนา 

นายยืน  นาขยัน 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลรวมใจพัฒนา 

นายเสน่ห์  เครือนวล 
ประธานสภาเทศบาลตําบลรวมใจพัฒนา (ส.ท.เขต ๒) 

นายสุทธิศักดิ์  ศิริกาศ 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรวมใจพัฒนา เขต 1 

 

นายวินิตร  สายน้ําเย็น 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรวมใจพัฒนา เขต 1 

นายประยงค์  เทพสิงห์ 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรวมใจพัฒนา เขต 2 

 

นายสุพรรณเหนือ  ยศแผ่น 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรวมใจพัฒนา เขต 2 

 

นายสมศักดิ์  ค้าโค 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรวมใจพัฒนา เขต 1 

 

นายไวพจ  เดินแปง 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรวมใจพัฒนา เขต 1 

 

นายบุญมี  ปฺอกบุญเรือง 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรวมใจพัฒนา เขต 1 

 

นายณรงค์  ถาฝ๎น 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรวมใจพัฒนา เขต 2 

 

นายสมบูรณ์  หลวงบุญม ี
ปลัดเทศบาลตําบลรวมใจพัฒนา 

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลรวมใจพัฒนา 
 

นายบุญทรวง  ชุมปวน 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรวมใจพัฒนา เขต 1 

 

นายทวีศักดิ์  อิ่นแก้ว 
รองประธานสภาเทศบาลตําบลรวมใจพัฒนา  

(ส.ท.เขต 2) 

    โครงสร้างคณะผู้บริหาร 
 

    โครงสร้างสภาเทศบาลต าบลรวมใจพัฒนา 

นายองอาจ  ทาอุด 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลรวมใจพัฒนา เขต 2 

 



๙ 
 

 
 

 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง จํานวน   2๕   คน  แยกเป็น 

  1. ปลัดเทศบาล  จํานวน   1     คน 
         2. สํานักปลัด     จํานวน  1๓    คน 
             3. กองคลัง        จํานวน    6    คน 
          4. กองช่าง        จํานวน    5    คน 

ระดับการศึกษาของบุคลากร 
1. มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน  2  คน (อยู่ระหว่างศึกษาต่อ ปวส. จํานวน 1 คน) 
2. ปวช. หรือเทียบเท่า      จํานวน    -   คน 
3. ปวส.,ปวท,อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จํานวน  3  คน (อยู่ระหว่างศึกษาต่อ ป.ตรี     

จํานวน 2 คน) 
4. ปริญญาตรี       จํานวน  15  คน (อยู่ระหว่างศึกษาต่อ ป.โท จํานวน  1  คน) 
5. ปริญญาโท       จํานวน    5  คน 

                ที่มา : สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลรวมใจพัฒนา (งานบริหารงานบุคคล) ณ เมษายน ๒๕๕7 

ปลัดเทศบาลต าบลรวมใจพัฒนา 

นายสมบูรณ์  หลวงบุญม ี
ปลัดเทศบาล 

ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง 

นายคเณศวร ป๎นสุวรรณ ์
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 

 

นางอุไรวรรณ  ทองเดชศรี 
ผู้อํานวยการกองคลัง 

 

นายบรรทด ภาชะนนท์ 
ผู้อํานวยการกองช่าง 

 

นายบัญชา  อุทธโยธา 
นักพัฒนาชุมชน  

 

นางสาวขวัญจิตต์ หอมดอก 
บุคลากร  

 
นางสาวฟองนวล  วงศ์ตะวัน 

นักวิชาการศึกษา  

 

นางสาวบุหลัน  ทาจุมปู 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ 

นางจิระนันต์  อินพิรุด 
เจ้าพนักงานธุรการ  

นางจันทร์จิรา ยะคํา 
ครูผู้ดูแลเด็ก 

 

นายสุทธิพล เทพสิงห์ 
ผช.จนท.ระบบคอมพิวเตอร์ 

 

นางนงลักษณ์  ยาสมุทร 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

 

นางสาวจริยา สารเก่ง 
ผช.จนท.ประชาสัมพันธ์ 

 

นางสาวชุลี สุริโย 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

 
นางรัตนาภรณ์  สินเปียง 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

 
นายณัฐวุฒิ ปิงยอง 
นักวิชาการพัสดุ 

 
นางวันเพ็ญ  คําดี 

ผช.จนท.การเงินและบัญชี 

 
นางสาวศศิธร  ต๊ะคํา 

ผช.จนท.พัสดุ 

 

นายศราวุฒิ  ห่วงศร 
นายช่างโยธา  

 
นายทรชิต  บุญทนุ 

ผช.จนท.ธุรการ 

 
นายจักรพงษ์  สุวรรณมณี 

ผู้ช่วยช่างโยธา 

 
นายชัยวัฒน์  อุทธโยธา 

ผู้ช่วยช่างไฟฟูา 

 

นางแก้วภา ก๋าชุ่ม 
นักการภารโรง 

 
นายธีระวัฒน์  ต๊ิบบุญเรือง 

พนักงานขับรถยนต์  

 

    นายสุรเดช  ศรีจันทร์ 
จพง.ปูองกันฯ  

 

 โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลต าบลรวมใจพัฒนา 



๑๐ 
 

 
 

 

  ข. สถานะทางการคลังของเทศบาลต าบลรวมใจพัฒนา 
   รายรับ ประจ าปีงบประมาณ ปี 2556   รวมทั้งสิ้น 24,132,029.56     บาท  
แยกเป็น 
    - เงินรายได้จัดเก็บเองและรัฐบาลจัดสรรให้  รวม       12,908,551.50   บาท 
    - เงินอุดหนุนทั่วไป                               รวม       7,612,658.00    บาท 
    - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ        รวม      3,610,820.00 บาท 
    - เงินสํารองรายรับ       รวม     ...............-.............  บาท 
   รายจ่าย   ปีงบประมาณ 2556        รวมทั้งสิ้น  18,981,530.40     บาท  
แยกเป็น 
               - จ่ายจากเงินรายได้       รวม      8,191,484.34 บาท 
    - จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป                      รวม      7,179,226.06    บาท 
    - จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ      รวม      3,610,820.00 บาท 
   ยอดเงินสะสม  ณ  ๑  ตุลาคม  2556  รวมทั้งสิ้น 15,379,790.91 บาท  
แยกเป็น 

- เงินสํารองเงินสะสม       รวม      6,981,203.38 บาท 
  -  เงินสะสม        รวม      8,398,587.53     บาท 
    ที่มา : กองคลัง เทศบาลตําบลรวมใจพัฒนา (งานการเงินและบัญชี) ณ เมษายน ๒๕๕7 

     ๒. ศักยภาพภายใน 
ศักยภาพของชุมชนและพ้ืนที่ 

การรวมกลุ่มของประชาชน มีจ านวน 44 กลุ่ม แยกเป็น 
     (๑) กลุ่มแม่บ้าน    จํานวน  7   กลุ่ม 
     (๒) กลุ่มอาชีพ    จํานวน 16  กลุ่ม 
     (๓) กลุ่มออมทรัพย์และกองทุนหมู่บ้าน  จํานวน  7   กลุ่ม 
     (๔) กลุ่มผู้สูงอายุ    จํานวน  7   กลุ่ม 
     (๕) กลุ่มเยาวชน    จํานวน  7   กลุ่ม 
                       ที่มา : สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลรวมใจพัฒนา (งานพัฒนาชุมชน) ณ เมษายน ๒๕๕7 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 
 

 
 

 

ส่วนที่  ๓ 
สรุปผลการพัฒนาเทศบาลต าบลรวมใจพัฒนาในปีที่ผ่านมา 

๑. สรุปสถานการณ์การพัฒนา  

 ๑.๑ ด้านเศรษฐกิจ ยังไม่สามารถแก้ไขป๎ญหา หรือยกระดับฐานะรายได้ ของประชาชนอ ย่างแท้จริง    
การแก้ไขป๎ญหาไม่ตรงเปูาหมายการดําเนินการ 
 ๑.๒ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและการผังเมือง  สามารถแก้ไขป๎ญหา  ได้ระดับหนึ่งจาก
งบประมาณรายได้ของเทศบาลตําบลรวมใจพัฒนา และงบประมาณที่ได้รับอุดหนุนจากรัฐบาล  แต่ก็ยังไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการและยังไม่สมดุลกับป๎ญหาที่เกิดข้ึน 
 ๑.๓ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการ มีการจัดงบส่งเสริมประเพณีลอยกระทง  ประเพณี  
รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี 
 ๑.๔ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสาธารณสุข มีการจัดงบประมาณเพ่ือสนับสนุนสมทบงบถ่ าย
โอนจากทางราชการ เช่นโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม)  ผู้พิการและคนชราได้รับเบี้ยยังชีพครบทุกคน 
และทางเทศบาลตําบลรวมใจพัฒนา  ได้จัดงบประมาณส่วนหนึ่งเพ่ือปูองกันยาเสพติด ,และโรคระบาดต่างๆ     
ตามนโยบายของรัฐบาล  
 ๑.๕ ด้านจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบ เรียบร้อย มีการจัดงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการ
กิจกรรม อปพร . เพ่ือมีอาสาสมัครจากประชาชนในเขตเทศบาลตําบลรวมใจพัฒนาช่วยงานทางราชการในการ
ปฏิบัติหน้าที่ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติฉุกเฉิน และเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือทางราชการ ทําให้
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งข้ึน 
 ๑.๖ ด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี ป๎จจุบันการบูรณาการการพัฒนาโดยองค์กรของทาง
ราชการในภารกิจบริการประชาชนเป็นหัวใจสําคัญเพราะการพัฒนาในเพียงด้านเดียวจากหน่วยงานเดียว   ไม่อาจ
สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มที่และทั่ว ถึง จึงต้องอาศัยการบูรณาการและร่วมมือ ดังเทศบาลตําบลรวม
ใจพัฒนาได้อุดหนุนงบประมาณส่วนหนึ่งในการแบ่งเบาภารกิจหน้าที่ในการพัฒนาในกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
บูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาในปีท่ีผ่านมา   ตารางเปรียบเทียบจ านวนแผนงาน / โครงการ
ในแผนพัฒนาประจ าปีที่ผ่านมากับจ านวนแผนงาน / โครงการที่ด าเนินการจริง 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
๑. ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 49 33.33 14 9.52 63 42.85 
๒. ด้านเศรษฐกิจ 25 17 6 4.08 31 21.09 
๓. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 4.77 4 2.72 11 7.48 
๔. ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 15 10.20 8 5.44 23 15.65 
๕. การบริหารจัดการที่ด ี 17 11.57 2 1.36 19 12.93 

รวม 113 76.87 34 23.12 147 ๑๐๐ 



๑๒ 
 

 
 

 

๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

ผลการดําเนินงานพัฒนาของเทศบาลตําบลรวมใจพัฒนา  ที่ผ่านมา  ส่วนใหญ่จะเน้นหนักไปด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  การพัฒนาสังคมการสงเค ราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม  ในด้านการศึกษาจะเน้นให้การสนับสนุนในรูปของอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) หรือการจัดกิจกรรม
ของโรงเรียน  ในด้านศาสนาและวัฒนธรรมได้ดําเนินการในรูปของการจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนาต่าง ๆ  
เช่น   ประเพณีเข้าพรรษา  ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ (วันกตัญํูผู้สูงอายุ )  เป็นต้น       
ในเรื่องสุขภาพอนามัย  นั้น เทศบาลตําบลรวมใจพัฒนาได้ดําเนินการปูองกันและควบคุมโรค  ทั้งโรคติดต่อและ   
ไม่ติดต่อต่าง ๆ  เช่น การฉีดพ่นยากําจัดยุง  การฉีดวัคซีนปู องกันโรคพิษสุนัขบ้า การปูองกันและแก้ไขป๎ญหา    
ยาเสพติด   

การพัฒนาอันดับรองลงมา  ทางด้านการฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของชุมชนในการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แหล่งน้ําเพื่อการอุปโภค  บริโภค  และแหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร   เนื่องจาก
เป็นป๎ญหาสําคัญและเป็นความ ต้องการเบื้องต้นของประชาชนที่ต้องการให้แก้ไข  ซึ่งถึงแม้ว่าในปีที่ผ่าน มาทาง
เทศบาลตําบลรวมใจพัฒนา  ได้มีการพัฒนาในด้านนี้ไปบ้างแล้วก็ตาม  แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่และยังต้องมี   
การพัฒนาต่อไปอีก  ทั้งนี้เนื่องจากข้อจํากัดทางด้านงบประมาณในขณะที่โครงการด้านกา รพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานต้องใช้งบประมาณเป็นจํานวนมาก  และนอกจากโครงการที่จะต้องก่อสร้างใหม่แล้ว  ยังมีโครงการที่ต้อง
บูรณะ  ปรับปรุง  ซ่อมแซม อีกจํานวนหนึ่ง 

  การพัฒนาในด้านอ่ืน  ๆ  นั้น  เทศบาลตําบลรวมใจพัฒนาให้ความสําคัญตามลําดับ              
คือ  ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  การบริการข้ันพื้นฐานแก่ประชาชน  การพัฒนาและสร้างโอกาสให้ชุมชน  
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ส่วนที่  ๔ 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

1. กรอบแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/ตามนโยบายรัฐบาล 

  1.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 
วิสัยทัศน์  

“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 
 

(1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
   (2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
   (3) ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
   (4) ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพบนฐานความรู้ 
   (5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในภูมิภาค 
   (6) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  1.2 นโยบายรัฐบาล/แผนบริหารราชการแผ่นดิน 
   (1) นโยบายเร่งด่วน 16 ข้อ ที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก 
   (2) นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ 
   (3) นโยบายเศรษฐกิจ 
   (4) นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
   (5) นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   (6) นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
   (7) นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
   (8) นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ.2557 – 2560) 

2.1 วิสัยทัศน์ (Vision)  : ประตูการค้าสู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา ดิน น้ํา  ปุา สมบูรณ์ 
ประชาชนอยู่ดีมีสุข 

2.2  พันธกิจ (Mission) : 
1. ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์เชื่อมโยงสู่

สากล ให้มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
2. ส่งเสริมพัฒนาการและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรกร อุตสาหกรรม เพื่อเพ่ิมพูน

มูลค่า 
3. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม อารยธรรมแห่งล้านนา 

ตะวันออกดํารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์และสุขภาพ 
4. อนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ 

มีความสมบูรณ์ ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 
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2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ : 
“ประตูการค้าสู่สากลบนพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์” 

2.4  เป้าประสงค์หลัก (Goal) 
1. เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่ม 

แม่น้ําโขง (GMS) 
2. เพ่ิมรายได้จากการส่งออกสินค้าไปยังประเทศ GMS, AC และประเทศอ่ืนๆ เพิ่มข้ึน 
3. เพ่ิมผลิตภาพและคุณค่าของสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมนําสินค้าเกษตร และ 

อุตสาหกรรมสู่ตลาดโลก 
4. พัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และคุณค่าสินค้าและบริการเน้น 

ฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืนเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมรายได ้
5. รักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติสร้างภาคีในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด
ความยั่งยืนและเตรียมพร้อมรับอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง และกรอบความร่วมมือประชาคมอาเซียน 

2.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด (Strategic Issues) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในพัฒนาการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์ เชื่อม   
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและเตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน  

แนวทางการพัฒนา 
1) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการกระตุ้น การลงทุนภายในจังหวัด วิจัย  

พัฒนา และจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้า การลงทุนกับกลุ่มจังหวัดอ่ืนภายในประเทศและเพ่ือนบ้าน 
2) ส่งเสริมการค้า การลงทุน โดยพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการและพัฒนาธุรกิจ  

SMEs 
3) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ รองรับการเชื่อมโยง NSEC ตามกรอบความร่วมมือ GMS  

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

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ 

แนวทางการพัฒนา 
1) เพ่ิมผลิตภาพและคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยเน้น 

ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะสิ่งที่มีศักยภาพทางการตลาด ลดต้นทุนการผลิตโดยใช้หลักการผลิตปริมาณมาก 
ปรับปรุงคุณภาพการผลิต เพื่อเพ่ิมมูลค่า พัฒนากลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตร 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การสร้างนวัตกรรม และ 
มูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 

3) สร้างความเข้มแข็งต่อเกษตรกร องค์กรเกษตรและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โดย 
การสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เครือข่ายการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรในพื้นที่ และสร้างความ
เข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4) ส่งเสริมการบริหารจัดการการตลาดสินค้าเกษตร โดยการเพ่ิมขีดความสามารถใน 
การแข่งขันทางกา รตลาดแก่กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร รวมทั้งสร้างช่องทางการจัดจําหน่ายเฉพาะกลุ่ม (Niche 
Product) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน 

แนวทางการพัฒนา 
1) ส่งเสริมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพแก่ประชาชนทุกวัย สถาบันครอบครัวและ 

ชุมชนในการดูแลปูองกันป๎ญหาสุขภาพอนามัย พัฒนาบุคลากรและโอกาสทางการศึกษา เตรียมความพร้อมในการ
ปรับตัวสู่สังคมผู้อาวุโส ตลอดจนส่งเสริมบทบาทและความสัมพันธ์ที่ดีของสถาบันครอบครัวและชุมชน 

2) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และเชิง 
สุขภาพ โดยปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ วิจัยและพัฒนาเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
ต่อเนื่องจังหวัดในกลุ่ม และส่งเสริมความร่วมมือในลักษณะโครงข่ายการท่องเที่ยว กับประเทศในกลุ่ม GMS 

3) พัฒนามาตรฐานการบริการและบุคลากรการท่องเที่ยว โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม  
ตลอดจนพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 

แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิป๎ญญาท้องถิ่น โดยการจัดทํา 

ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้ และพัฒนานวัตกรรม
ทรัพยากรชีวภาพ 

2) รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและความสมดุลของระบบนิเวศน์ โดยการแก้ไข 
ป๎ญหาการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติ การปลูกปุา ปลูกหญ้าแฝก เพื่อฟ้ืนฟูท่ีต้นน้ําและปุาชุมชน การจัดทํา 
Food Bank การทําฝายต้นน้ําแบบผสมผสานและฝายกึ่งถาวร การปูองกันไฟปุารวมทั้งการส่งเสริมอาชิพในชุมชน
ในพ้ืนที่ปุาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ขยายโอกาส และความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยิ่ง 

3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้ 
เทคโนโลยี GIS ในการจัดทําฐานข้อมูลและนําไปใช้ 

4) สร้างภาคีและส่งเสริมชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย 
การปลูกจิตสํานึกและสร้างเครือข่ายการมีส่ วนร่วมทุกระดับ ตลอดจนการสร้างความรู้ ความเข้าใจและบูรณาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการภัยธรรมชาติและสาธารณภัย เพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง 
 
3. แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา (พ.ศ.2557 – 2560) 

 3.1 วิสัยทัศน์  
“แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย สังคมเข้มแข็งพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” 

 3.2 พันธกิจ 
  1. พัฒนาผลผลิตเกษตรปลอดภัย ในพื้นที่เปูาหมายเดิมและขยายในพื้นที่เปูาหมายใหม่ 
  2. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน และ

ขยายมูลค่าการค้าชายแดน 
  3. ส่งเสริมให้ประชาชน ตระหนักถึงอัตลักษณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง 

ชุมชนเข้มแข็ง และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพิ่มทักษะและสมรรถนะ พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  
  4. ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม แบบมีส่วนร่วม  
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3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดพะเยา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 

ในการแข่งขัน 
แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านการผลิตปลอดภัยเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมและโอกาส

ทางการตลาด การพัฒนา บุคลากร การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและบรรจุภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์และ          
ด้านการตลาด 

  2. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายภาคเกษตรกรและภาคธุรกิจ อบรมพัฒนาทักษะความรู้
ตลอดจนสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันเกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็งพร้อมรับการแข่งขันทางธุรกิจ 

  3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวตลอดปี ส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวสู่การให้บริการอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานใน
ระดับสากล 

  4. ส่งเสริมและสนับสนุนการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
  5. พัฒนาความ พร้อมบุคลากรด้านภาษา สนับสนุนข้อมูลด้าน กฎ ระเบียบและการ

อํานวยความสะดวกทางการค้าเพ่ือการส่งออก สนับสนุนการเชื่อมโยงตลาดการค้าสู่ประเทศเพ่ือนบ้านรวมทั้งการ
เชื่อม ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคกลุ่มน้ําโขง (GMS) อาเซียน (AEC) และประเทศอ่ืนๆ 

  6. พัฒนาเส้นทางคมนาคม การวางระบบผังเมือง และการให้บริการเชื่อมต่อในระบบ  
โลจิสติกส์ รองรับการ เชื่อมโยงตามแนวระเบียบเศรษฐกิจเหนือ – ใต้ (North-South Economic Corridor) 

  7. พัฒนาแหล่งน้ําและโครงสร้างพื้นฐาน 
  8. ส่งเสริมการค้า การลงทุน กับประเทศในกลุ่ม GMS และการส่งเสริมความสัมพันธ์กับ

ประเทศเพ่ือนบ้าน 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  แนวทางการพัฒนา 

1.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการเข้าถึงอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ และการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

2.ส่งเสริมเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และครอบครัว ให้เข้าถึงบริการภาครัฐเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา วัฒนธรรม และ  ด้านการสาธารณสุข 

3.ส่งเสริมการเข้าถึงสวัสดิการสังคมในการมีส่วนร่วมของชุมชน 
4.ส่งเสริมศักยภาพ และเพ่ิมพ้ืนที่สร้างสรรค์สําหรับเด็กและเยาวชน เพ่ือการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 
5.สร้างกลไกปูองกันทางสังคมเพ่ือเป็นหลักประกันความมั่นคงของมนุษย์โดยให้

ความสําคัญด้านการพัฒนาเครือข่าย 
6.ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาทักษะภาษาและ ความเชี่ยวชาญใน

ด้านอาชีพเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  
แนวทางการพัฒนา 
1.ส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ในเขตปุา เขตชุมชน และเขตเมือง 

1.1 ดําเนินการปูองกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
1.2  สร้างจิตสํานึก ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.3 ส่งเสริมการปลูกไม้ 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง และเพาะชํากล้าไม้เพ่ือ

แจกจ่ายแก่ประชาชน และหน่วยงานนําไปปลูกเพ่ือพ้ืนที่สีเขียว 
2.สนับสนุนการจัดการดินและน้ํา 

2.1 ก่อสร้างฝายต้นน้ําลําธาร ปลูกแฝกตามแนวพระราชดําริ 
2.2 เฝูาระวังและพัฒนาแหล่งน้ําสําคัญ 
2.3 บริหารจัดการแหล่งน้ําขนาดเล็กเพ่ือการอุปโภค บริโภคของชุมชน 

    3.ส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
3.1 รณรงค์ประชาสัมพนัธ์ รวมถึงการใช้มาตรการบังคับในการลดการเกิด

หมอกควันและไฟปุา 
3.2 ผลักดันส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน 
แนวทางการพัฒนา 

1.สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชน และกลุ่มพลังมวลชน 
ให้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  

2.บูรณาการสกัดการนําเข้า เฝูาระวังกลุ่มเสี่ยง จับกุมผู้ค้า บําบัดผู้เสพ 
3.บูรณาการทํางานที่เก่ียวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางเลือก 
4.สร้างความรู้ความเข้าในให้กับผู้นําท้องที่ ข้าราชการในพ้ืนที่ ตลอดจนเยาวชนเพื่อ

เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

4. กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา  (พ.ศ.2558 – 2560) 
4.๑. วิสัยทัศน์  

“ท้องถิ่นเข้มแข็ง แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” 
4.๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพะเยา  

(พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60)  ประกอบด้วย ๕ ด้าน  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ 

แนวทางพัฒนา 
๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุน 

ระบบเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการลงทุน 
๒. พัฒนาแหล่งน้ําและบริหารจัดการน้ําเพื่อประชาชน 
๓. พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว 

อย่างยั่งยืน 
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๔. พัฒนาองค์ความรู้ ระบบผลิตแบบครบวงจร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและ
เพ่ิมศักยภาพ การประกอบอาชีพรวมทั้งด้านการตลาดอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 
แนวทางพัฒนา 
๑. พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 
๓. ส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ องค์กรชุมชนหรือภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพ่ือ

การพัฒนาท้องถิ่น 
๔. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ เพ่ือพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น 
๕. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
๖. ส่งเสริมและ สนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชนกลุ่มเปูาหมายเพื่อสร้า ง

หลักประกันความม่ันคง 
๗. ส่งเสริม บุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มีทักษะชีวิตเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 
๑. อนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือ

ความยั่งยืน 
๒. พัฒนาศักยภาพชุมชน เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
   3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านมลภาวะเกี่ยวกับการกําจัดขยะ   
น้ําเสีย หมอกควัน ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ รักษาม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
แนวทางการพัฒนา 
1. ปกปอูง และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
2. ปูองกันและแก้ไขป๎ญหายาเสพติด 
3.  พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4.  เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับป๎ญหาภัยธรรมชาติ 
5.  เสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ 
6.  เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนา 
๑. บริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล 
๒. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้ภาคประชาสังคม  

                              3. การพัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
   4. ส่งเสริมสนับสนุนสร้างเวทีเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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5. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์พัฒนาในปัจจุบันและโอกาส การพัฒนาในอนาคต ของ
เทศบาลต าบลรวมใจพัฒนา  ด้วยเทคนิค  SWOT Analysis 

จุดแข็ง  S = Strength 
๑. มีระบบชลประทานอ่างเก็บน้ําแม่ปืม ทําให้มีน้ําเพียงพอสําหรับทําการเกษตร โดยเฉพาะนาปี

และนาปรังบางส่วน  
๒. พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มน้ําเหมาะแก่การทําการเกษตรกรรมและระบบชลประทาน 

เข้าถึง   
๓.  ระบบคมนาคมสะดวก มีถนนพหลโยธินเชื่อมหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ  จังหวัด  เดินทางทาง

รถยนต์และมีถนนเข้าถึงหมู่บ้านและพ้ืนที่การเกษตร ที่สะดวก 
4. การให้บริการสาธารณะเข้าถึงได้ทุกครัวเรือน เนื่องจากมีจํานวนครัวเรือนและประชากรน้อย  

จุดอ่อน  W = Weakness 
๑. ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีรายได้ต่ํา เนื่องจากราคาผลผลิ ตต่ํากว่า

ต้นทุน 
๒. ประชาชนขาดความรู้ในการบริหารจัดการเพื่อเพ่ิมมูลค่าผลผลิตและสินค้าเกษตรผลผลิต เช่น 

การแปรรูป 
๓. ป๎ญหาหนี้สินภาคประชาชน 
๔. องค์กร/กลุ่มอาชีพไม่เข้มแข็งและขาดการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง  ต้องรอการสนับสนุนจาก

ภาครัฐ 
5. พฤติกรรมการบริโภคท่ีไม่ถูกสุขลักษณะ ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
6. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารธูปการไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทุกครัวเรือน 
7.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทําลาย เช่น การเผาปุาทําให้เกิดหมอกควันมลพิษ  

น้ําเสีย และป๎ญหาขยะ  
8.  ประชาชนในพื้นท่ีให้ความสําคัญในการมีส่วนร่วมน้อยและไม่เข้าใจหลักการปกครองในระบบ

ประชาธิปไตย ที่แท้จริง 
โอกาส  O = Opportunity 

  ๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และนโยบายภาครัฐ กําหนดให้มีการ
กระจายอํานาจ  ภารกิจและรายได้ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มากขึ้น จึงทําให้องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น 
สามารถกําหนดแผนการพัฒนาท้องถิ่น  และบริหารงบประมาณ ในแก้ป๎ญหาและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อย่างรวดเร็วและทันการณ์ 
  ๒. บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาความรู้  
ความสามารถในการปฏิบัติงาน เช่น มีการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท การจัดฝึกอบรมสัมมนา
ต่างๆ ทําให้การบริหารงานและปฏิบัติงานบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
  3. ประชาชนและกลุ่มองค์กรในชุมชนได้รับการสนับสนุนในภาครัฐและองค์กรปก ครองส่วน
ท้องถิ่น เช่น กองทุนแม่ของแผ่นดิน กองทุนหมู่บ้าน  โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน (SML) การอุดหนุน
งบประมาณดําเนินกิจกรรมของประชาชนและกลุ่มองค์กรในชุมชน 
  4. สภาพภูมิศาสตร์และภูมิประเทศ เอ้ือต่อการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้
ให้แก่ประชาชนในพื้นที่  คือ อุทยานแห่งชาติแม่ปืม  อ่างเก็บน้ําแม่ปืม  ลําน้ําแม่ปืม เป็นต้น 



๒๐ 
 

 
 

 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด  T = Threat 
  ๑. เทศบาลตําบลรวมใจพัฒนา เป็นเทศบาลขนาดเล็ก งบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละ
ปีมีจํานวนน้อย เมื่อเทียบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ที่มีขนาดพื้นที่ ใกล้เคียงกัน แต่มีประชากรมากกว่า  
ทําให้เทศบาลฯไม่มีศักยภาพในการก่อสร้างหรือจัดทําการ บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีขนาดใหญ่
และต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก เช่น  ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ํา  การก่อสร้างเข่ือนปูองกันตลิ่ง การขยายเขต
ระบบประปาภูมิภาค  เป็นต้น  
  ๒. ความไม่ชัดเจนด้านการถ่ายโอนภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนลาดยาง สะพาน  
เนื่องจากไม่ปรากฏข้อมูลในการถ่ายโอนและหน่วยงานรับผิดชอบ ทําให้เทศบาลตําบลรวมใจพัฒนา  ไม่อาจตั้ง
งบประมาณหรือประสานแจ้งขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการซ่อมสร้ าง หรือ
บํารุงรักษา เพ่ือแก้ไขและบรรเทาป๎ญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
  ๓. การถ่ายโอนภารกิจ  อํานาจและงบประมาณ ยังมีข้อติดขัดทําให้เทศบาลตําบลรวมใจพัฒนา  
ไม่สามารถแก้ไขป๎ญหาหรือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่  เช่น  กรมเจ้าท่า หากเทศบาลฯ  
จะจัดทําบริกา รสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเกี่ยวข้องกับการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ําลําน้ํา  เช่น  ก่อสร้าง
สะพานข้ามแม่น้ํา  การก่อสร้างเข่ือนปูองกันตลิ่ง เป็นต้น ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าท่า  ทําให้การจัดทําบริการ
สาธารณะของเทศบาลฯ เป็นไปด้วยความล่าช้าและทําให้ป๎ญหาความเดือดร้อนข องประชาชนในพื้นท่ีไม่ได้รับการ
แก้ไขหรือได้รับการแก้ไขล่าช้า 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลรวมใจพัฒนา 
6.๑. วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลรวมใจพัฒนา 
" ชุมชนน่าอยู่ ประชาชนมีรายได้ท่ีมั่นคง และดํารงชีวิตภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง " 

6.๒. พันธกิจการพัฒนาเทศบาลต าบลรวมใจพัฒนา 

การพัฒนาเทศบาลตําบลรวมใจพัฒนา ในระยะปี พ .ศ. ๒๕๕7 – ๒๕๖๑ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
บนหลักการของการสร้างชุมชนน่าอยู่และประชาชนมีรายได้ท่ีมั่นคง  ซึ่งกําหนดพันธกิจการพัฒนาเทศบาลตําบล
รวมใจพัฒนา ไว้ดังนี้ 

(1) พัฒนาระบบชลประทานและการบริหารจัดการน้ําเพื่อ การเกษตรที่มีประสิทธิภาพ พัฒนา
อาชีพ และส่งเสริมการดําเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ  ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรภาคการเกษตร  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสาธารณูปโภค ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

(2) พัฒนาการศึกษาควบคู่กับการสร้างสังคมคุณธรรม เสริมสร้างสุขภาพอนามัยของประชาชน 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานประเพณีวัฒนธรรม และภูมิป๎ญญาท้องถิ่น เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว  
คุ้มครองเด็กและเยาชน สงเคราะห์ จัดสวัสดิการและสร้างหลักประ กันทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือทุพล
ภาพ  ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้อยู่ในสภาวะลําบาก ส่งเสริมและสนับสนุนค่านิยมอันดีงามและภูมิป๎ญญาท้องถิ่น   

 (๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ คุ้มครอง  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  
บํารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 (๔) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับ
การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข พัฒนาระบบและสร้าง
เครือข่ายในการรักษาสงบเรียบร้อยและการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ  

(๕) พัฒนาคุณภาพ  คุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร เพื่อให้การบริหารงานของหน่วยงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  



๒๑ 
 

 
 

 

(6)  จัดระบบการบริหารงาน เพื่อให้การบริหารงานและการจัดทําและให้บริการสาธารณะเป็นไป
อย่างรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส และประชาชนมีส่วนร่วมและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างสะดวก 

6.๓. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาเทศบาลต าบลรวมใจพัฒนา 
(1) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ เข้าถึงประชาชน

ทุกหมู่บ้าน 
(2)  ประชาชนมีสุขภาพอน ามัยที่ดี  มีความรู้ และมีอาชีพและรายได้มั่นคง องค์กรภาค

การเกษตรเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(3)  ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพื่อสร้าง

อาชีพและรายได้ในชุมชน  
(4) ประชาชนมีจิตสํานึกรู้รักสามัคคี  รักความเป็นไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชน์ 

ส่วนรวม  มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข  

(5) เสริมสร้างจิตสํานึกอนุรักษ์  ฟื้นฟู รักษา ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิป๎ญญา 
ท้องถิ่น และค่านิยมที่ดีงาม 

(6) สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็ง  ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือทุพลภาพ  ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้อยู่ในสภาวะลําบาก ได้รับการจัดสวัสดิการและมีหลักประกันที่มั่นคง อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

(๗) ประชาชนมีส่วนร่วมในการ คุ้มครอง  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  บํารุงรักษา  และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(8) ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข และเข้าถึงสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและมีสิทธิในการเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐ
ในการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข ตามสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่กฎหมายบัญญัติ 

(๙) ระบบการบริหารงานและการจัดทําและให้บริการสาธารณะของเทศบาลฯเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส และประชาชนมีส่วนร่วมและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างสะดวก 

(10) บุคลากรของเทศบาลมีการพัฒนาทั้งด้านคุณ ภาพ  คุณธรรมและจริยธรรมทําให้การ
บริหารงานของเทศบาลฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  

(11) ระบบการรักษาความสงบเรียบร้อย  ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติฉุกเฉินให้
มีประสิทธิภาพ ชุมชนปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติเหตุ ยาเสพติด และอบายมุข  

6.๔ ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาในช่วงสามปี ของเทศบาลต าบลรวมใจพัฒนา 
(พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9)  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา                     

แนวทางท่ี  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค   
แนวทางท่ี  2  พัฒนาแหล่งน้ําและระบบส่งน้ําเพ่ือการเกษตร 
แนวทางท่ี  3  พัฒนาความเข้มแข็งให้แก่องค์กรภาคการเกษตรและกลุ่มอาชีพในชุมชน  
                  ท้องถิ่น         

                 แนวทางท่ี  4  พัฒนาอาชีพ ผลผลิตทางการเกษตร และสินค้าชุมชน 
แนวทางท่ี  ๕  ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ 
 



๒๒ 
 

 
 

 

แนวทางท่ี  6  ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และ 
                  เศรษฐกิจพอเพียง 

                               แนวทางท่ี  ๗  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
แนวทางท่ี  8  ส่งเสริมการผลิต และใช้พลังงานทดแทน 

ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา 

แนวทางท่ี  1  ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกําลังกายและเล่นกีฬา 
แนวทางท่ี  2  สงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส                        

                               แนวทางท่ี  3  อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิป๎ญญาท้องถิ่น                      
แนวทางท่ี  4  ส่งเสริมสถาบันศาสนา 
แนวทางท่ี  5  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แนวทางท่ี  6  ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ การสาธารณสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี  ๗  ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการสังคมโดยชุมชน   
แนวทางท่ี  8  เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
แนวทางท่ี  ๙  ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนและการมีส่วนร่วมของภาค 

                           ประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                      
แนวทางการพัฒนา  

แนวทางท่ี  1  อนุรักษ์ และฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี  2  บูรณาการการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
                    แนวทางการพัฒนา 

แนวทางท่ี  1  ปกปูองและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
แนวทางท่ี  2  พัฒนาระบบการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติฉุกเฉิน                

                    แนวทางท่ี  3  พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและปูองกันอาชญากรรม                       
                    แนวทางท่ี  ๔  สร้างภูมิคุ้มกันการปูองกันและแก้ไขป๎ญหายาเสพติด            
                    แนวทางท่ี  ๕  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย               

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การบริหารจัดการที่ดี 
แนวทางการพัฒนา 

แนวทางท่ี  1  พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร การรับเรื่องราวร้องทุกข์และอํานวยความ  
        เป็นธรรมสําหรับประชาชน 

           แนวทางท่ี  2  พัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพของบุคลากร  
แนวทางท่ี  3  พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารและการบริการประชาชน 

                    แนวทางท่ี  4  พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ 
แนวทางท่ี  5  ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา 

        ท้องถิ่น 
 



๒๓ 
 

 
 

 

6.5. นโยบายการบริหารจัดการเทศบาลต าบลรวมใจพัฒนา ของ นายกเทศมนตรีต าบลรวมใจพัฒนา       
(ร้อยต ารวจตรีเดช ค าปา) ที่แถลงต่อสภาเทศบาลต าบลรวมใจพัฒนา เมื่อวันที่ ๒8  ตุลาคม  ๒๕๕6 

นโยบายที่ ๑ ด้านการบริหารและบริการประชาชน   
๑.๑ บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี  การบูรณาการ    

และการมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์กรต่าง ๆ ในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่  
๑.๒ ให้บริการประชาชนด้วยความถูกต้อง  สะดวก  รวดเร็ว  และเป็นธรรม โดย 

พัฒนาสํางานเทศบาลฯ เป็นศูนย์กลางในการแก้ไขป๎ญหาและเป็นที่พึงของประชาชนอย่างแท้จริง 
1.3  ส่งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนให้เป็นมาตรฐาน และต่อเนื่อง  ส่งเสริมให้ 

ประชาชนในชุมชนร่วมคิด ร่วมทํา  ร่วมกําหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนของตนเอง เพื่อแก้ป๎ญหาให้ตรง
ประเด็น  มีทิศทางในการพัฒนาชุมชน สร้างชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่ อีกท้ัง เป็นการสร้างความร่วมมือ            
ร่วมใจ และสร้างความสามัคคีระหว่างประชาชนในชุมชน 

๑.๔ พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีความทันสมัย  พร้อมรับการ 
เปลี่ยนแปลงมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านความพึงพอใจของประชาชน  และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

๑.๕  ส่งเสริมและสนับสนุนการนําเทคโนโลยี เข้ามาใช้เพ่ือสร้างเสริมประสิทธิภาพการ 
ทํางาน  การบริหารงาน  และการให้บริการประชาชน 

๑.๖  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรของเทศบาล ให้มีคุณภาพ และมีคุณธรรม 

นโยบายที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และนันทนาการ   
2.๑ สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่ ทั้งด้านวิชาการ   และ 

ด้านการกีฬาเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.๒ สนับสนุนการให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตสําหรับประชาชน 

ในการค้นคว้าหาความรู้ 
2.๓  อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี  ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
2.๔  ส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันศาสนาในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  

สําหรับเยาวชน 
2.๕  พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปุาตึง ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 
2.๖ พัฒนาสนามกีฬาและก่อสร้างลานสุขภาพ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้ออก       

กําลังกายอย่างสม่ําเสมอ 
      2.๗  ส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬาและออกกําลังกายเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ 

  นโยบายที่ ๓  นโยบายด้านเศรษฐกิจและการเกษตร  
๓.๑  ก่อสร้าง หรือปรับปรุงถนนสายเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมพ้ืนที่การเกษตร       

ทั้งตําบล 
๓.๒   ส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ และยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  

ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๓   สร้างโอกาสและเพ่ิมช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน 
๓.๔   ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  
๓.๕   ส่งเสริมสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และเพ่ิมช่องทางการตลาดอย่างมีระบบ 

 



๒๔ 
 

 
 

 

นโยบายที่ ๔  ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
๔.1 สร้างเสริมสุขภาพชุมชนโดยชุมชน และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพในพื้นที่เพ่ือขยาย 

การให้บริการดูแลสุขภาพขั้นพ้ืนฐานแก่ประชาชนครอบคลุมทุกกลุ่ม  
๔.๒  สนับสนุนการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดที่เกิดขึ้นในชุมชน 
๔.3  สนับสนุนการบริหารจัดการการกําจัดขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  
๔.๔  ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาลําน้ําแม่ปืมและพ้ืนที่สาธารณะให้มีความสะอาด  

สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
นโยบายที่ ๕  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ประกอบด้วย  

๕.๑   ส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขป๎ญหายาเสพติดใน 
ชุมชน 

๕.๒   พัฒนาระบบการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ และสร้าง 
เครือข่ายในการเฝูาระวังสาธารณภัยให้มีความเข้มแข็ง 

นโยบายที่ ๖  ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  ประกอบด้วย 
๖.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ   

ผู้ปุวยเอดส์ และประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส 
๖.๒  พัฒนาระบบการให้บริการที่เหมาะสมสําหรับผู้สูงอาย ุ ผู้พิการ  ผู้ปุวยเอดส์ และ 

ผู้ด้อยโอกาส  
๖.๓  ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสให้มี 

คุณภาพที่ดีข้ึน 
๖.4  สนับสนุนการดําเนินงานของกลุ่มหรือองค์กรจัดตั้งต่างๆ ในกิจกรรมที่เป็น 

สาธารณประโยชน์ 

นโยบายที่ ๗  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ประกอบด้วย  
๗.๑  พัฒนาและปรับปรุง  บํารุงรักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ําให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
๗.๒ พัฒนาและปรับปรุง  บํารุงรักษาถนนสายเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมพ้ืนที่  

การเกษตร 
๗.๓ ปรับปรุงและขยายเขตระบบน้ําประปา ที่มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

 ๗.๔ ขยายและติดตั้งระบบไฟฟูาสาธารณะ ให้ทั่วถึงทุกชุมชน  
๗.๕ พัฒนาระบบจราจรเพื่อความสะดวกปลอดภัยของประชาชน   เช่น ปูายบอกทาง   

ปูายสัญญาณเตือน สัญญาณไฟ และกระจกทางโค้ง  เป็นต้น 

 



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่1 ดา้นเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน   
แนวทางที ่ 1  พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและ  13 4,863,900 15 12,406,200 18 2,420,500 46 19,690,600
                    ระบบสาธารณูปโภค
แนวทางที ่ 2  พัฒนาแหล่งน้้าและระบบส่งน้้าเพือ่การเกษตร 1 33,000 2 702,000 4 1,224,200 7 1,959,200
แนวทางที ่ 3  พัฒนาความเขม้แขง็ให้แกอ่งค์กรภาค               3 190,000 4 255,000 4 255,000 11 700,000
                    การเกษตรและกลุ่มอาชพีในชมุชนท้องถิ่น
แนวทางที ่ 4  พัฒนาอาชพี ผลผลิตทางการเกษตร 7 215,000 7 215,000 7 183,000 21 613,000
                    และสินค้าชมุชน 0 0
แนวทางที ่ ๕  ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ 3 67,000 4 327,000 4 237,000 11 631,000
แนวทางที ่ 6  ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอนัเนือ่งมาจาก 6 479,800 4 160,000 5 170,000 15 809,800
                   พระราชด้าริ และเศรษฐกจิพอเพียง
แนวทางที ่ ๗  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ว 0 0 0 0 0 0 0 0
แนวทางที ่ 8  ส่งเสริมการผลิต และใชพ้ลังงานทดแทน 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 33 5,848,700 36 14,065,200 42 4,489,700 111 24,403,600
25

รวม ๓ ปี
ยุทธศาสตร์

                                                                              ส่วนที ่๕ บญัชโีครงการพัฒนา
บญัชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.๒๕๕8 - พ.ศ.๒๕60)
เทศบาลต าบลรวมใจพัฒนา  อ าเภอแมใ่จ  จังหวัดพะเยา

ป ี๒๕๕8 ป ี๒๕๕9 ป ี๒๕60



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่ 2  ดา้นการพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต
แนวทางที่  1  ส่งเสริมและสนบัสนนุการออกก้าลังกายและ 5 600,000 5 360,000 5 360,000 15 1,320,000
                 เล่นกีฬา
แนวทางที่  2  สงเคราะหผู้์สูงอายุ ผู้พิการ                             7 710,000 7 660,000 7 730,000 21 2,100,000
                 ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส
แนวทางที่  3  อนรัุกษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี                         10 334,500 10 325,000 10 324,000 30 983,500
                 และภมูิปญัญาท้องถิ่น
แนวทางที่  4  ส่งเสริมสถาบนัศาสนา 1 10,000 10 50,000 10 50,000 21 110,000
แนวทางที่  5  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 16 1,598,500 16 1,965,900 15 1,595,000 47 5,159,400
แนวทางที่  6  ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ การสาธารณสุข 10 402,000 10 402,000 10 402,000 30 1,206,000
                 อนามัยและส่ิงแวดล้อม
แนวทางที่  ๗  ส่งเสริมและสนบัสนนุสวัสดิการสังคมโดยชุมชน  3 220,000 3 220,000 3 220,000 9 660,000
แนวทางที่  8  เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบนัครอบครัว 1 30,000 1 30,000 1 30,000 3 90,000
แนวทางที่ ๙  ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนและการมีส่วนร่วม 14 1,625,000 9 325,000 9 260,000 32 2,210,000
                ของภาคประชาชน

รวม 67 5,530,000 71 4,337,900 70 3,971,000 208 13,838,900
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ส่วนที ่๕ บญัชโีครงการพัฒนา
บญัชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.๒๕๕8 - พ.ศ.๒๕60)
เทศบาลต าบลรวมใจพัฒนา  อ าเภอแมใ่จ  จังหวัดพะเยา

รวม ๓ ปีป ี๒๕๕8 ป ี๒๕๕9 ป ี๒๕60



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่3  ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
แนวทางที่  1  อนรัุกษ์ และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ 2 60,000 2 60,000 3 10,030,000 7 10,150,000
                 ส่ิงแวดล้อม
แนวทางที่  2  บรูณาการการบริหารจัดการคุณภาพ 3 170,000 5 492,400 3 170,000 11 832,400
                 ส่ิงแวดล้อม

รวม 5 230,000 7 552,400 6 10,200,000 18 10,982,400
ยุทธศาสตร์ที ่ 4  ดา้นความมัน่คงและความสงบเรียบร้อย
แนวทางที่  1  ปกปอ้งและเทิดทูนสถาบนัพระมหากษัตริย์ 3 140,000 3 140,000 3 140,000 9 420,000
แนวทางที่  2  พัฒนาระบบการปอ้งกันและบรรเทา              7 325,000 7 325,000 7 325,000 21 975,000
                 สาธารณภยัและภยัพิบติัฉุกเฉิน
แนวทางที่  3  พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อย                      2 1,000,000 1 50,000 1 50,000 4 1,100,000
                 และปอ้งกันอาชญากรรม 
แนวทางที่  ๔  สร้างภมูิคุ้มกันการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา           6 170,000 3 65,000 4 105,000 13 340,000
                 ยาเสพติด
แนวทางที่  ๕  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการปกครอง               2 50,000 5 110,000 5 110,000 12 270,000
                 ในระบอบประชาธิปไตย

รวม 20 1,685,000 19 690,000 20 730,000 59 3,105,000
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ป ี๒๕๕8 ป ี๒๕๕9 ป ี๒๕60

บญัชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.๒๕๕8 - พ.ศ.๒๕60)

เทศบาลต าบลรวมใจพัฒนา  อ าเภอแมใ่จ  จังหวัดพะเยา

ส่วนที ่๕ บญัชโีครงการพัฒนา

รวม ๓ ปี



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่ 5  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
แนวทางที่  1  พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร การรับเร่ืองราว 7 380,000 7 645,000 6 150,000 20 1,175,000
                 ร้องทุกข์และอ้านวยความเปน็ธรรมส้าหรับ
                 ประชาชน
แนวทางที่  2  พัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพของบคุลากร 2 230,000 2 230,000 2 230,000 6 690,000
แนวทางที่  3  พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหาร 
                 และการบริการประชาชน 8 5,630,000 4 1,330,000 3 1,080,000 15 8,040,000
แนวทางที่  4  พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ 1 10,000 1 10,000 1 10,000 3 30,000
แนวทางที่  5  ส่งเสริมและสนบัสนนุกระบวนการมีส่วนร่วม 2 35,000 2 35,000 2 35,000 6 105,000
                 ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

รวม 20 6,285,000 16 2,250,000 14 1,505,000 50 10,040,000
รวมทัง้สิน้ 145 19,578,700 149 21,895,500 152 20,895,700 446 62,369,900
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รวม ๓ ปีป ี๒๕๕8 ป ี๒๕๕9 ป ี๒๕60

ส่วนที ่๕ บญัชโีครงการพัฒนา
บญัชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.๒๕๕8 - พ.ศ.๒๕60)
เทศบาลต าบลรวมใจพัฒนา  อ าเภอแมใ่จ  จังหวัดพะเยา



 

๒๙ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
        แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕8 -  ๒๕60)  

     เทศบาลต าบลรวมใจพัฒนา  อ าเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕8 

(บาท) 
๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้า คสล. 

เพ่ือแก้ไขป๎ญหา
น้้าทว่มขังในพ้ืนที่
บ้านเรือนของ
ประชาชน 

1. หมู่ที่ 1 ต.แม่ใจ  
จ านวน  1  จุด ดังนี้ 

สายหน้าบ้านนายณัฐพล  
อินต๊ะวิชัย  ขนาดกว้างใน  0.30  
เมตร  ลึกใน  0.50  เมตร  หนา  
0.10  เมตร  ยาวรวม  99.00  
เมตร พิกัดท่ี 0585582, 
2138909 ถึงพิกัดท่ี 
0585541, 2138960 

243,600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.มีการสร้างราง
ระบายน้้าครบถ้วน
ตามท่ีก้าหนดในแผน 
2.ไม่มีเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับน้้าท่วมขังใน
พ้ืนที่ตามจุดที่ก้าหนด 

การระบายน้้า
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ป๎ญหาน้้าท่วมขัง
บ้านเรือนในช่วง
ฤดูฝนลดลง 

ทต.รวมใจพัฒนา 
และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

 
 



 

๓๐ 
 

 
 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค(ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

   2. หมู่ที่ 6 ต.แม่ใจ  
จ านวน  2  จุด ดังนี้ 
      จุดที่ 1 สายข้างโรงเรียน - 
บ้านนางค้า  ค้าโค หมู่ที่ 6 
ต้าบลแม่ใจ ขนาดกว้างใน  
0.30  เมตร  ลึกใน  0.50  
เมตร  หนา  0.10  เมตร   
ยาวรวม  166.00  เมตร  
พิกัดท่ี 0589269, 
2136588 ถึงพิกัดท่ี 
0589343,2136497 

- 406,100 
 

-    

 
 
 

 
 



 

๓๑ 
 

 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค(ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕8 

(บาท) 
๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

         จุดที่ 2 บ้านนายมา     
ยศแผ่น ถึงบ้านนางจันทร์สม  
ปงเทพ หมู่ที่ 6 ต้าบลแม่ใจ 
ขนาดกว้างใน  1.50  เมตร  
ลึกใน  1.50  เมตร  หนา  
0.10  เมตร  ยาวรวม  
430.00  เมตร พิกัดท่ี 
0589532,2136928 ถึง
พิกัดท่ี0589429,2136529 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,150,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 



 

๓๒ 
 

 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค(ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕8 

(บาท) 
๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

   3. หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ  
จ านวน  1  จุด ดังนี้ 
ก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนายขาว  
อุตตะมา  หมู่ที่ 8 ต้าบลแม่ใจ 
ขนาดกว้างใน  0.30  เมตร  
ลึกใน  0.50  เมตร  หนา  
0.10  เมตร  ยาวรวม  
100.00  เมตร พิกัดท่ี 
0589314,2137877  
ถึงพิกัดท่ี 0589277, 
2137836 

- 239,700 -    

 
 
 



 

๓๓ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค(ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

2 โครงการซ่อมสร้าง  
รางระบายน้้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

เพ่ือแก้ไขป๎ญหา
น้้าท่วมขังในพ้ืนที่
บ้านเรือนของ
ประชาชน 

1. หมู่ที่ 6 ต.แม่ใจ  
จ านวน  1  จุด ดังนี้ 
      ซ่อมสร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ให้มีฝาปิด) 
ข้างถนน รพช.สายสันทราย -
แม่เย็น หมู่ที่ 6 ต้าบลแม่ใจ 
ขนาดกว้างใน  0.30  เมตร  
ลึกใน  0.50  เมตร  หนา  
0.10  เมตร  ยาวรวม  
275.00  เมตรพิกัดท่ี 
0589397, 2136616  
ถึงพิกัดท่ี 0589449, 
2136855 

- - 687,500 -มีการซ่อมสร้าง 
รางระบายน้้าตามท่ี
ก้าหนดไว้ในแผน 

การระบายน้้าเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
และป๎ญหาน้้าท่วมขัง
บ้านเรือนในช่วงฤดูฝน
ลดลง 

ทต.รวมใจพัฒนา 
และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

 
 
 



 

๓๔ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค(ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้าดาดคอนกรีต 

เพ่ือแก้ไขป๎ญหา
น้้าทว่มขังในพ้ืนที่
ของประชาชน 

1. หมู่ที่ 1 ต.แม่ใจ  
จ านวน  1  จุด ดังนี้ 
           สายหน้าบ้านครูต่าย  
หมู่ที่  1  ต้าบลแม่ใจ ขนาด
ปากกว้างใน  1.80  เมตร    
ลึก 1.00  เมตร  ก้นกว้าง 
0.50 ม. หนา  0.07  เมตร  
ยาวรวม  78.00  เมตร    
พิกัดท่ี 0585541, 
2138960 ถึงพิกัดท่ี  
585630,2138982 

 
 
- 
 
 

 

 
 

81,800 
 
 

 
 
- 
 

-มีการก่อสร้างราง
ระบายน้้าดาด
คอนกรีตครบทุกจุด  
ที่ก้าหนด 

การระบายน้้าเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
และป๎ญหาน้้าท่วมขัง
บ้านเรือนในช่วงฤดูฝน
ลดลง 

ทต.รวมใจพัฒนา ,
และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 



 

๓๕ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค(ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

   2. หมู่ที่ 4 ต.แม่ใจ  
จ านวน  1  จุด ดังนี้ 
           โครงการดาดคอนกรีต
สายฝ๎่งตะวันออกถนน
พหลโยธิน  หมู่ที่ 4 ต้าบลแม่ใจ 
กว้าง 1.00 เมตร ยาว 
389.00 เมตร หนา 0.07 ม. 
พิกัดท่ี 0587810, 
2136830 ถึงพิกัดท่ี 
0588220,2136548 

- 118,800 -    

 
 
 
 
 
 



 

๓๖ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค(ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุงหรือ 
ซ่อมแซมถนนสายเพ่ือ
การเกษตร 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมและ
ขนส่งผลผลิต
การเกษตรให้มี
ความสะดวก 
ปลอดภัยและ   
ลดต้นทุนการผลิต 

1. หมู่ที่ 4 ต.แม่ใจ  
จ านวน  1  จุด ดังนี้ 
           ปรับปรุงถนนสายเพื่อ
การเกษตร สายหน้าโอท๊อป  
หมู่ที่ 4 ต้าบลแม่ใจ กว้าง 
2.50 เมตร ยาว 660.00 
เมตร หนา 0.10 เมตร  หรือ  
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
150.00 ลบ.ม พิกัดที่ 
0587428,2137751  
ถึงพิกัดท่ี 0587827, 
2137702 

- 106,600 
 

- มีการ
ปรับปรุง
หรือ
ซ่อมแซม
ถนนสาย
เพ่ือการ 
เกษตร 
ครบถ้วน
ทุกสายที่
ก้าหนด 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และปลอดภัย
ในการสัญจรเข้าพ้ืนที่
การเกษตรหรือขนส่ง
ผลผลิตการเกษตร 

ทต.รวมใจพัฒนา 
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 



 

๓๗ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค(ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

   2. หมู่ที่ 6 ต.แม่ใจ  
จ านวน  2  จุด ดังนี้ 
           จุดที่ 1 ปรับปรุงถนน
สายเพ่ือการเกษตร  (หินคลุก
บดอัดแน่น) หมู่ที่ 6 เชื่อม    
หมู่ที่ 9 ต้าบลแม่ใจ ขนาดกว้าง  
3.๐๐ ม. ยาวรวม 1,255.๐๐ 
ม. หนา ๐.15 ม. หรือมีพ้ืนที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
3,765.00 ตร.ม. พิกัดท่ี 
0589987,2136468  
ถึงพิกัดท่ี 0589816, 
2137937 

 
 

755,900 
 

 
 
- 

 
 
- 

   

 
 
 



 

๓๘ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค(ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

               จุดที่ 2 ปรับปรุงถนน
สายเพ่ือการเกษตรโดยวางท่อ
ระบายน้้าพร้อมบ่อพัก สาย
บ้านนายเติง อุตตะมา-บ้านนาย
คณิต ค้าบุญแดง หมู่ที่ 6 ต้าบล
แม่ใจ ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 
260.00 ม.  หนาเฉลี่ย 0.80-
1.00 ม. พร้อมวางท่อระบาย
น้้า คลส.และบ่อพัก คสล. พิกัด
ที ่0589332,2137136  
ถึงพิกัดท่ี 0589287, 
2137249 

 - 806,100 
 

   

 
 
 
 



 

๓๙ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางท่ี  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค(ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

   3. หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ  
จ านวน  1  จุด ดังนี้ 
          ปรับปรุงถนนสายเพ่ือ
การเกษตร (โดยลงดินถม) 
พร้อมวางท่อระบายน้้าสายทุ่ง
เก๊ากว๋าว  หมู่ที่ 8 ต้าบลแม่ใจ 
กว้าง 2.50 เมตร ยาวรวม 
400.00 เมตร หนา 0.20 
เมตร หรือมีปริมาตรดินถม    
ไม่น้อยกว่า 260.00 ลบ.ม.   
พิกัดท่ี 0589556, 
2138741 ถึงพิกัดท่ี  
0589485,2138293 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

45,100 
 

   

 
 
 



 

๔๐ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค(ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

   4. หมู่ที่ 9 ต.แม่ใจ  
จ านวน  1  จุด ดังนี้ 
          ปรับปรุงถนนสายเพื่อ
การเกษตร (โดยลงหินคลุก) 
สายสันปุาแดง  หมู่ที่  9  
ต้าบลแม่ใจ กว้าง 2.50. เมตร 
ยาวรวม 210.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
52.50 ตร.ม. พิกัดท่ี 
05890822,2139019  
ถึงพิกัดท่ี 0590643, 
2139095 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

34,900 
 
 

   

 
 
 



 

๔๑ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค(ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

5 ก่อสร้างถนนสายเพื่อ 
การเกษตร 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมและ
ขนส่งผลผลิต
การเกษตรให้มี
ความสะดวก 
ปลอดภัยและ   
ลดต้นทุนการผลิต 

1. หมู่ที่ 6 ต.แม่ใจ  
จ านวน  1  จุด ดังนี้ 
       สายท้ายฝาย คสล.(โดยลง
ดินถม) หมู่ที่ 6 ต้าบลแม่ใจ 
ขนาดกว้าง 3.0๐ ม. ยาว 
180.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.50 
ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อย
กว่า 351.00 ลบ.ม. พิกัดท่ี 
0589223,2136401  
ถึงพิกัดท่ี 0588734, 
2136708 

61,000 
 

- - -มีการก่อสร้างถนนสาย
เพ่ือการเกษตรครบทุก
จุดที่ก้าหนด 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ใน
การสัญจรเข้าพ้ืนที่
การเกษตรหรือ
ขนส่งผลผลิต
การเกษตร 

ทต.รวมใจพัฒนา 

 
 
 
 
 



 

๔๒ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค(ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

   2. หมู่ที่ 9 ต.แม่ใจ  
จ านวน  1  จุด ดังนี้ 
       สายสันปุาแดง (เพ่ิมเติม) 
(โดยลงหินคลุก) หมู่ที่ 9 ต้าบล
แม่ใจ กว้าง 2.50 เมตร      
ยาวรวม 700.00 เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 175.00 ลบ.
ม. พิกัดท่ี 05890643, 
2139095 ถึงพิกัดท่ี  
0590343,2139073 

- 125,000 -    

 
 
 
 
 



 

๔๓ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค(ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคม 
ให้มีความสะดวก 
ปลอดภัย 

1. หมู่ที่ 1 ต.แม่ใจ  
จ านวน  1  จุด ดังนี้ 
          โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน ซอยบ้านนายแก้วมา  
ปฺอกบุญเรือง  หมู่ที่  1  ต้าบล
แม่ใจ กว้าง 2.50 เมตร ยาว
รวม 47.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 117.50 ตร.ม. พิกัด
ที ่0585679 , 2138761 
ถึงพิกัดท่ี 0585730 , 
2138769 

62,900 
 

- - -มีการก่อสร้างถนน 
คสล. ครบทุกจุดที่
ก้าหนด 

ประชาชนเดินทาง
สัญจรสะดวก และ
ปลอดภัยมากขึ้น 

ทต.รวมใจพัฒนา
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 
 
 



 

๔๔ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค(ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

   2. หมู่ที่ 5 ต.แม่ใจ  
จ านวน  1  จุด ดังนี้ 
          โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน ซอยบ้านนางก๋าย  
พันธุ์มณี  หมู่ที่  5  ต้าบลแม่ใจ 
กว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 
20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
60.00 ตร.ม. พิกัดท่ี 
0585847 , 2138223    
ถึงพิกัดท่ี 0585848 , 
2138242 

31,200 
 

- -    

 
 
 



 

๔๕ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค(ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕8 

(บาท) 
๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

   3. หมู่ที่ 6 ต.แม่ใจ  
จ านวน  2  จุด ดังนี้ 
          จุดที่ 1 ซอยบ้านนายประสงค์ ยศ
แผ่น หมู่ที่ 6 ต้าบลแม่ใจ ขนาดกว้าง 2.5๐ 
ม. ยาวรวม 26.๐๐ ม. หนา ๐.15 ม. หรือ
มีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 65.00 ตร.ม. 
พิกัดท่ี 0589416 , 2137263 ถึงพิกัด
ที่ 0589413 , 2137292 
           จุดที่ 2 ซอยบ้านนายค้า  สุปิน   
หมู่ที่ 6 ต้าบลแม่ใจขนาดกว้าง 3.0๐ ม. 
ยาวรวม 22.๐๐ ม. หนา ๐.15 ม. หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 66.00 ตร.ม. 
พิกัดท่ี 0589291 , 2136572 ถึงพิกัด
ที่ 0589258 , 2136546 

 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 

34,600 
 
 
 
 
 

34,300 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

   

 
 
 



 

๔๖ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค(ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕8 

(บาท) 
๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

   4. หมู่ที่ 7 ต.แม่ใจ จ านวน 1 จุด  
ดังนี้ 

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 5.๐๐ ม. 
ยาวรวม 213.๐๐ ม. หนา ๐.15 ม. หรือ
มีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,065.00 
ตร.ม. พิกัดท่ี 0584375 , 2138594 
ถึงพิกัดท่ี 0584276 , 2138747      
 

- 549,700 - มีการซ่อม
สร้างถนน 
คสล. ครบ
ทุกจุดตามที่
ก้าหนดไว้ใน
แผน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรมากข้ึน 

ทต.รวมใจพัฒนา 
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๗ 
 

 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค(ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

   5. หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ  
          ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน จ้านวน  2 จุด  
          จุดที่ 1 สายบ้านนายฝาย   หล้าเฟย  
หมู่ที่ 8 ต้าบลแม่ใจ กว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 
20.00. เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 60.00 ตร.ม. พิกัดท่ี 
0589254 , 2138251 ถึงพิกัดท่ี 
0589271 , 2138246 
           จุดที่ 2 สายบ้านนายบุญตัน  ไชยสาร  
หมู่ที่ 8 ต้าบลแม่ใจ กว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 
25.00. เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 75.00 ตร.ม. พิกัดท่ี 
0589303 , 2138407 ถึงพิกัดท่ี 
0589327 , 2138398 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 

36,700 
 
 
 
 
 

39,600 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

   

 



 

๔๘ 
 

 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค(ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า   
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

   6. หมู่ที่ 9 ต.แม่ใจ  
จ านวน  2  จุด ดังนี้ 
         จุดที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านสายหมู่ที่ 8 - อ่างเก็บน้้า
แม่ปืม ต้าบลแม่ใจ กว้าง 5.00. เมตร ยาวรวม 
415.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,075.00 ตร.ม.                            
พิกัดท่ี 0589628 , 2137811 ถึงพิกัดท่ี 
0589340 , 2137563 
         จุดที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านสายบวกเก๊าฮ่าง  เชื่อม           
หมู่ที่ 6 ต้าบลแม่ใจ กว้าง 3.00. เมตร ยาว
รวม 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตร.ม. 
พิกัดท่ี 0590142 , 2138598 ถึงพิกัดท่ี 
0589816 , 2137937 

 
 

1,057,000 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 

1,587,000 

 
 
- 
 

   



 

๔๙ 
 

 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค(ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

7 โครงการ
ซ่อมแซม/
ปรับปรุงถนน 
คสล. 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้ได้
มาตรฐานและ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

1. หมู่ที่ 1 ต.แม่ใจ  
จ านวน  1  จุด ดังนี้ 
           โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านทางเข้าหมู่บ้านจัดสรร      
หมู่ที่  1  ต้าบลแม่ใจ หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
18.00 ตร.ม. พิกัดท่ี 0585535 , 
2138962 

- 10,000 - มีการซ่อมแซม/
ปรับปรุงถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้าน
ครบถ้วนตามที่ก้าหนด
ไว้ในแผน 

ประชาชน
เดินทางสัญจร
สะดวก และ
ปลอดภัยมากขึ้น 

ทต.รวมใจพัฒนา 
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 



 

๕๐ 
 

 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค(ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุง
ไหล่ทาง 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้ได้
มาตรฐานและ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

1. หมู่ที่ 6 ต.แม่ใจ  
          ปรับปรุงไหล่ทาง (ถมดินไหล่ทาง) 
ซอย 2 หมู่ที่ 6 ต้าบลแม่ใจ ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 0.3๐ ม. ยาว 48.๐๐ ม. (2 ข้าง
ทาง) หนา  ๐.15 ม. หรือมีดินถมไม่น้อย
กว่า 6.00 ลบ.ม. พิกัดท่ี 0589370 , 
2137216 ถึงพิกัดท่ี 0589416 , 
2137263 

2. หมู่ที่ 7 ต.แม่ใจ  
          ถมไหล่ทางถนนใหม่บ้านห้วยลึก
และตีเส้นจราจร งานตีเส้นจราจร  
187.00 ตร.ม, งานดินถมไหล่ทางกว้าง
เฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. ยาว 420.00 ม. 
หนา 0.15 ม. พิกัดท่ี 0589370 , 
2137216 ถึงพิกัดท่ี 0589416 , 
2137263 

- 
 
 
 
 
 
 
 

94,000 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

1,000 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

มีการด้าเนินการ
ปรับปรุงไหล่ทาง
และด้าเนินการ
ปรับปรุงการตี
เส้นจราจรไหล่
ทางตามที่ก้าหนด
ครบทุกจุด 

ประชาชนเดินทาง
สัญจรสะดวก และ
ปลอดภัยมากขึ้น 

ทต.รวมใจพัฒนา 



 

๕๑ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค(ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕8 

(บาท) 
๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

   3. หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ  
จ านวน  1  จุด ดังนี้ 
              ขยายไหล่ทางคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหลัง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หมู่ที่ 8 ต้าบล
แม่ใจ กว้าง 0.80 เมตร ยาวรวม 
930.00 เมตร (สองข้างทาง) หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 744.00 ตร.ม.  พิกัดท่ี 
0589319 , 2137256 ถึงพิกัดท่ี 
0589317 , 2137590 

406,500 - -    

 
 
 
 
 
 



 

๕๒ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค(ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕8 

(บาท) 
๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

9 โครงการซ่อม
สร้างถนน  คสล. 

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมภายใน
หมู่บ้านให้ได้
มาตรฐานและ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

1. หมู่ที่ 7 ต.แม่ใจ  
จ านวน  1  จุด ดังนี้ 
           ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอย 1) 
ขนาดกว้าง 3.๐๐ ม.     ยาวรวม 
25.๐๐ ม. หนา ๐.15 ม. หรือมี
พ้ืนทีผ่ิวจราจรไม่น้อยกว่า 75.00 
ตร.ม. พิกัดท่ี 0585262 , 
2138043 ถึงพิกัดท่ี 0585272 , 
2138028 

 
 

42,800 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

มีการซ่อมสร้าง
ถนน คสล. ครบ
ทุกจุดตามที่
ก้าหนดไว้ในแผน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และความ
ปลอดภัยในการสัญจร
มากขึ้น 

ทต.รวมใจพัฒนา 
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 



 

๕๓ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค(ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕8 

(บาท) 
๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

10 โครงการ
ก่อสร้างสะพาน
คนเดินข้าม 

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่สัญจร
ข้ามล้าน้้าแม่ปืม 

1. หมู่ที่ 6 ต.แม่ใจ  
จ านวน  1  จุด ดังนี้ 
     ก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามหลัง
อาคารอเนกประสงค์  หมู่ที่ 6 ต้าบล   
แม่ใจ ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 
24.00 ม. พิกัดท่ี 0589331 , 
2136748 

2. หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ  
จ านวน  1  จุด ดังนี้ 
     ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กข้ามล้าน้้าปืม หมู่ที่ 8 ต้าบล  
แม่ใจ ขนาดกว้าง  4.00  เมตร ยาว  
40.00  เมตรพิกัดท่ี 0589332 , 
2137423 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

600,000 
 
 
 
 
 
 

2,600,000 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 

มีการก่อสร้าง
สะพาน 
ครบถ้วน    
ทุกจุดตามที่
ก้าหนด 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก ในการสัญจร 

ทต.รวมใจพัฒนา  

 
 
 



 

๕๔ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค(ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕8 

(บาท) 
๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

11 โครงการ
ซ่อมแซม/ 
ปรับปรุง  
สะพาน คสล.   

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่สัญจร
ข้ามล้าน้้าแม่ปืม 

1. หมู่ที่ 6 ต.แม่ใจ  
จ านวน  1  จุด ดังนี้ 
     ปรับปรุงพื้นสะพานหน้าบ้าน    
นายฟอง  เทพไหว หมู่ที่ 6 ต้าบล 
แม่ใจ ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. 
ยาว 16.๐๐ ม.  หนา ๐.10 ม.  
หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
64.00 ตร.ม. พิกัดท่ี 0589325 , 
2136280 

- - 18,300 มีการซ่อมแซม
สะพาน คสล. 
ตามท่ีก้าหนด 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก และปลอดภัย
มากขึ้น 

ทต.รวมใจพัฒนา  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕๕ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค(ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕8 

(บาท) 
๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

12 โครงการ
ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม คสล. 

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่สัญจร
และแก้ไขป๎ญหา
น้้าท่วมขัง 

1. หมู่ที่ 4 ต.แม่ใจ  
จ านวน  1  จุด ดังนี้ 
              โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโอท๊อป  หมู่ที่ 4 
ต้าบลแม่ใจ สายน้้าร่องกอก หมู่ที่ 4 ขนาด 
กว้าง 1.80 ม. สูง 1.80 ม. ยาว 5.00 ม. 
จ้านวน 3 ช่อง. พิกัดท่ี 0587262 , 
2136864 

2. หมู่ที่ 6 ต.แม่ใจ  
จ านวน  1  จุด ดังนี้ 
             จุดที่ 1  โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ล้าเหมืองเสียน้้า
ถนนสายร่องบก ขนาดกว้าง  1.80 ม. สูง 
1.80 เมตร ยาว 5.00 ม. จ้านวน 2 ช่อง  
พิกัดท่ี 0589238 , 2136586 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

286,700 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

217,300 

มีการก่อสร้าง
ท่อลอดเหลี่ยม  
คสล. ครบถ้วน 
ทุกจุดตามที่

ก้าหนด 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ใน
การสัญจร 

ทต.รวมใจ
พัฒนา 

 
 



 

๕๖ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค(ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕8 

(บาท) 
๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

   3. หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ  
จ านวน  2  จุด ดังนี้ 
             จุดที่ 1  โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ล้าเหมืองสาย    
ปุางิ้ว หมู่ที่ 8 ต้าบลแม่ใจ ขนาดกว้าง        
1.80 ม. สูง 1.80 เมตร ยาว 5.00 ม. 
จ้านวน 2 ช่อง  พิกัดท่ี 0590224 , 
2139311 
             จุดที่ 2  โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ล้าเหมืองสาย    
ปุางิ้ว บริเวณหลัง รพ.สต.บ้านปุาตึง ขนาด
กว้าง 1.50 ม. สูง 1.50 เมตร ยาว 5.00 ม. 
จ้านวน 1 ช่อง  พิกัดท่ี 0589108 , 
2137842 

 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 

 
 

217,300 
 
 
 
 
 

120,000 

   

 
 
 



 

๕๗ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค(ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕8 

(บาท) 
๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

13 โครงการขยาย
เขตไฟฟูาและ
ติดตั้งโคมไฟ
ถนน 

เพ่ือให้ทุก
ครัวเรือน 
มีไฟฟูาใช้ครบ 
ทุกครัวเรือน 

1. หมู่ที่ 1 ต.แม่ใจ  
จ านวน  3  จุด ดังนี้ 
           จุดที่ 1 โครงการติดตั้งไฟ
กิ่ง (เพ่ิมเติม) ซอย 1  หมู่ที่  1  
ต้าบลแม่ใจ พิกัดที่ 0585113 
,2139157 
            จุดที่ 2 โครงการขยายเขต
ไฟฟูา ซอย 1  บ้านนายปรีชา      
ตุลาชม หมู่ที่  1  ต้าบลแม่ใจ    
ความยาวรวม 80.00 เมตร พิกัดที่ 
0585701 ,2138826 ถึงพิกัดท่ี 
0585688, 2138903 
             จุดที่ 3 โครงการติดตั้ง 
ไฟกิ่ง (เพ่ิมเติม) ซอยฌาปณสถาน 
หมู่ที่  1  ต้าบลแม่ใจ จ้านวน 1 จุด 
พิกัดท่ี 0585444 ,2138848 

 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 

3,000 
 
 
 

138,000 
 
 
 
 
 

3,000 
 

 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

มีการขยายเขต
ไฟฟูาและติดตั้งโคม
ไฟถนน ครบทุกจุด
ที่ก้าหนด 

ครัวเรือนทุกครัวเรือน 
ในพ้ืนที่มีไฟฟูาใช้ และ
มีโคมไฟส่องสว่างถนน
ในตอนกลางคืน 
 

ทต.รวมใจพัฒนา 
และ การไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคจังหวัด
พะเยา 
 

 



 

๕๘ 
 

 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค(ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

   2. หมู่ที่ 5 ต.แม่ใจ  
จ านวน  1  จุด ดังนี้ 
           โครงการขยายเขตไฟฟูา 
หมู่ที่  5 เชื่อม หมู่ที่ 7 ต้าบลแม่ใจ 
ยาวรวม 276.00 เมตร   พิกัดที่ 
0585514 ,2137972 ถึงพิกัดท่ี 
0585300, 2137795 

3. หมู่ที่ 6 ต.แม่ใจ  
           ติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะ บ้าน
นางแสงเดือน ใจมิภักดิ์ , บ้าน     
นางทิวาวรรณ  นาขยัน , บ้าน    
นายฟอง  เทพไหว , มุมโค้งบ้าน  
นางลักษณ์ อินต๊ะเขียว จ้านวน      
4 จุด 

 
 

150,000 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
 

12,000 
 

   

 
 



 

๕๙ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค(ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕8 

(บาท) 
๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

   4. หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ  
ขยายเขตไฟฟูา หมู่ที่ 8 ต้าบล   

แม่ใจ จ้านวน 4 จุด ดังนี้ 
จุดที่ 1 บ้านนายถนอม   ยาวิชัย 

ถึงบ้านนายสุพล  แก่นดี 
      ช่วงที่ 1 ความยาว 315.00 

เมตร พิกัดท่ี 0589294 ,2138416 ถึง
พิกัดท่ี 0589233, 2138116 

      ช่วงที่ 2 ความยาว 31.00 
เมตร พิกัดท่ี 0589239 ,2138101 ถึง
พิกัดท่ี 0589254, 2138064 

จุดที่ 2 บ้านนางบัวค้า   อ้ายดิบ 
ถึงบ้านนายประภาส  นาขยัน  ความยาว 
300.00 เมตร พิกัดท่ี 0589282 
,2137787  ถึงพิกัดท่ี 0589197, 
2137503 

 
 
 
 
 

157,500 
 
 

15,500 
 
 

15,000 

 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

   

 



 

๖๐ 
 

 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค(ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

                 จุดที่ 3 บ้านนายชาติ   
ยาสมุทร  ความยาว 36.00 เมตร 
พิกัดท่ี 0589325 ,2138003  
ถึงพิกัดท่ี 0589317, 2138029 
              จุดที่ 4 บ้านนายฝาย  
หล้าเฟย  ความยาว 20.00 เมตร 
พิกัดท่ี 0589261 ,2138237  
ถึงพิกัดท่ี 0589282, 2138234 

5. หมู่ที่ 9 ต.แม่ใจ  
ติดตั้งไฟกิ่ง จ้านวน 2 จุด  
    จุดที่ 1 บ้านนายเพชร       

สุธรรม  พิกัด 0589696 
,2137830  

    จุดที่ 2 บ้านนายบุญทวี      
อุตะมา พิกัด 0589649, 
2137840 

18,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

3,000 
 
 
 

3,000 

   



 

๖๑ 
 

 
 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค(ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕8 

(บาท) 
๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

14 โครงการขยาย
เขตระบบ
ประปาส่วน
ภูมิภาค 

เพ่ือแก้ไขป๎ญหา 
ภัยแล้งและการ 
ขาดแคลนน้้า
ส้าหรับอุปโภค 

1. หมู่ที่ 1 ต.แม่ใจ ซอย 5  
หมู่ที่  1  ต้าบลแม่ใจ ยาวรวม  
276.00  เมตร พิกัดท่ี  
0585643,2138809 ถึงพิกัดท่ี 
0585665,2138697   

2. หมู่ที่ 5 ต.แม่ใจ บ้าน   
นางอ้าพร ฟูแก้ว หมู่ที่  5   

ต้าบลแม่ใจ ยาวรวม 75 เมตร   
พิกัดท่ี  0585800,2138198  
ถึงพิกัดที่ 0585962,2138056   

3. หมู่ที่ 7 ต.แม่ใจ ขยายเขต
ประปา หมู่ที่  7   

ต้าบลแม่ใจ ยาวรวม 1,700 เมตร
พิกัดท่ี 0585709,2138362    
ถึงพิกัดท่ี 0584375,2138594 

400,000 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
 

113,000 
 
 
 
 
 

2,550,000 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

มีการขยายเขต
ระบบประปาส่วน
ภูมิภาคครบทุก
หมู่บ้านที่ก้าหนด 

ประชาชนทุก
ครัวเรือนมีน้้า
สะอาด ส้าหรับ 
การอุปโภค - 
บริโภคอย่าง
พอเพียงและได้รับ
ผลกระทบจาก
ป๎ญหาภัยแล้งลดลง 

ทต.รวมใจพัฒนา 
และการประปา
ส่วนภูมิภาค 



 

๖๒ 
 

 
 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกจิและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค(ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕8 

(บาท) 
๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

15 โครงการซ่อม
บ้ารุงรักษา 
ระบบประปา
หมู่บ้าน 

เพ่ือซ่อมบ้ารุง 
รักษาระบบกรอง
น้้าใส เพ่ือให้
ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับอุปโภค
บริโภคท่ีสะอาด
ถูกสุขอนามัย
อย่างเพียงพอ 

1. หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ ก่อสร้าง 
บ่อน้้าผิวดินประปาหมู่บ้าน              
พิกัดท่ี 0588919,2137787  

2. หมู่ที่ 4,6, 7 และ8                  
ต.แม่ใจ  เปุาล้างระบบประปา
หมู่บ้าน รวม  5  แห่ง 

100,000 
 
 

70,000 
 
 

300,000 
 
 

70,000 
 
 

- 
 
 

70,000 
 
 

มีการซ่อม
บ้ารุงรักษา
ระบบประปา
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีน้้า
สะอาดส้าหรับการ
อุปโภคและบริโภค
อย่างเพียงพอและลด
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 

ทต.รวมใจพัฒนา 

 
 
 
 
 
 



 

๖๓ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค(ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕8 

(บาท) 
๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

16 โครงการ
ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ 

เพ่ืออ้านวยความ
สะดวก ให้แก่
ประชาชนในการ
ท้ากิจกรรม
ภายในหมู่บ้าน 

1. หมู่ที่ 4 ต.แม่ใจ  
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

ประจ้าหมู่บ้าน หมู่ที่  4  ต้าบลแม่ใจ 
กว้าง 10.00 เมตร ยาว 15.00 
เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
150.00 ตร.ม. พิกัดท่ี 0588142, 
2136617 

750,000 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

มีการต่อเติม
อาคาร
อเนกประสงค์ 
ครบถ้วน ตาม
จ้านวนที่
ก้าหนด 

มีพ้ืนที่อาคารอเนก 
ประสงค์ท่ีกว้างขวาง 
สามารถอ้านวยความ
สะดวก ให้กับ
ประชาชนในการท้า
กิจกรรมได้มากข้ึน 

ทต.รวมใจพัฒนา 

17 โครงการต่อเติม
อาคาร
อเนกประสงค์ 

เพ่ืออ้านวยความ
สะดวก ให้แก่
ประชาชนในการ
ท้ากิจกรรม
ภายในหมู่บ้าน 

1. หมู่ที่ 1 ต.แม่ใจ  
         ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์
ประจ้าหมู่บ้าน หมู่ที่  1  ต้าบลแม่ใจ 
กว้าง 4.80 เมตร กว้าง 6.00 เมตร  
หรอืมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 28.80 ตร.ม.
พิกัดท่ี 0585663,2138730 

 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

187,000 
 
 
 
 
 
 
 

มีการต่อเติม
อาคาร
อเนกประสงค์ 
ครบถ้วน ตาม
จ้านวนที่
ก้าหนด 

มีพ้ืนที่อาคารอเนก 
ประสงค์ท่ีกว้างขวาง 
สามารถอ้านวยความ
สะดวก ให้กับ
ประชาชนในการท้า
กิจกรรมได้มากข้ึน 

ทต.รวมใจพัฒนา 

 



 

๖๔ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค(ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕8 

(บาท) 
๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

   2. หมู่ที่ 6 ต.แม่ใจ  
ปรับปรุงขยายพ้ืนที่ใช้สอย

อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ต.แม่ใจ 
ขนาดกว้าง 4.5๐ ม. ยาวรวม 7.5๐ ม. 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 33.75 ตร.ม. 
พิกัดท่ี 0589331,2136748 

300,000 
 
 

- -    

18 โครงการ
ก่อสร้างถัง   
เก็บน้้า 

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้้าส้าหรับ
อุปโภคอย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างถังเก็บน้้าฌาปนสถาน  
หมู่ที่  1  ต้าบลแม่ใจ                         
พิกัดท่ี 0585537,2138461 
 

- 50,000 - มีการจัดสร้าง
ถังเก็บน้้า
ตามท่ีก้าหนด 

ประชาชนมีน้้าใช้
อย่างเพียงพอใน
บริเวณปุาสุสาน 

ทต.รวมใจพัฒนา 

 
 
 

 
 



 

๖๕ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางท่ี  1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค(ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕8 

(บาท) 
๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

19 โครงการ
ก่อสร้างอาคาร
กลุ่มทอเสื่อ 

เพ่ือเป็นที่ท้าการ
ของกลุ่มทอเสื่อ 

ก่อสร้างอาคารกลุ่มทอเสื่อ 
หมู่ที่ 6 ต.แม่ใจ ขนาดกว้าง 4.0๐ ม. 
ยาว 6.00 ม. หรือมพ้ืีนที่ไม่น้อยกว่า 
24.00 ตร.ม. พิกัดท่ี 0589352, 
2136734 

- 172,600 - มีการก่อสร้าง
อาคารกลุ่มทอ
เสื่อตามท่ีก้าหนด 

กลุ่มทอเสื่อมีอาคารที่ท้า
การ ที่มั่นคง ถาวร และ
การอ้านวยความสะดวกใน
การท้ากิจกรรมของ
ประชาชน 

ทต.รวมใจ
พัฒนา 

20 โครงการ
ปรับปรุงบ่อ
บาดาล 

เพ่ือแก้ไขป๎ญหา
ภัยแล้ง  
 

ปรับปรุงบ่อบาดาล หมู่ที่ 7  
ต้าบลแม่ใจ พิกัดที่ 0585151, 
2137979 

30,000 - - มีการปรับปรุงบ่อ
บาดาลตามที่
ก้าหนด 

ประชาชนมีน้้าสะอาดใน
การผลิตน้้าประปาเพ่ือ
บริการประชาชนอย่าง
เพียงพอ 

ทต.รวมใจ
พัฒนา 

21 โครงการ
ประเมินผลผัง
เมืองรวมชุมชน
แม่ใจ 

เพ่ือติดตามและ
ประเมินผลการ
ประกาศบังคับใช้
ผังเมืองรวมชุมชน
แม่ใจ 

          พ้ืนที่ด้าเนินการวางและจัดท้า
ผังเมืองรวมต้าบลแม่ใจ                       
(เขตเทศบาลต้าบลรวมใจพัฒนา) 

93,000 - - มีการติดตามและ
ประเมินผลการ
ประกาศบังคับใช้
ผังเมืองรวมชุมชน
แม่ใจ 

มีข้อมูลในการวิเคราะห์
ชุมชนและความ
เจริญเติบโตของชุมชน 
น้าไปสู่การขอขยายอายุ
การบังคับใช้ผังหรือการ
ปรับปรุงผัง 

ทต.รวมใจ
พัฒนา 

 



 

๖๖ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี  2  พัฒนาแหล่งน้ าและระบบส่งน้ าเพื่อการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕8 

(บาท) 
๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

1 โครงการ
ก่อสร้างอาคาร
แบ่งน้้า        
(แตแบ่งน้้า) 
 

เพ่ือเป็นแหล่งกัก
เก็บน้้าและแบ่ง
น้้าส้าหรับใช้ใน
การท้าการเกษตร 

1. หมู่ที่ 6 ต.แม่ใจ        
ก่อสร้างอาคารแบ่งน้้า  (แตแบ่งน้้า)   
ล้าเหมืองสาธารณะสายปุาไผ่ หมู่ที่ 6 
ต้าบลแม่ใจขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว  
3.00 ม. จ้านวน 10 จุด พิกัดท่ี 
0589780,2139273 ถึงพิกัดที่ 
0588791,2136819 

- - 500,000 
 

มีการก่อสร้าง
ตามท่ีก้าหนด 

เกษตรกรมีน้้าใช้      
ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ทต.รวมใจพัฒนา 

2 โครงการขุดลอก  
ล้าเหมืองส่งน้้า 

เพ่ือแก้ไขป๎ญหา
ภัยแล้ง และน้้า
ท่วมขัง กักเก็บน้้า
เพ่ือการเกษตร  
 

1. หมู่ที่ 1 ต.แม่ใจ  
จ านวน  1 จุด  
          สายข้างโรงเรียนบ้านแม่ใจ
เพาะวิทยาการ  หมู่ที่  1  ต้าบลแม่ใจ 
ปากกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ก้นกว้าง
เฉลี่ย 1.50 เมตร  ลึกเฉลี่ย 1.50 
เมตร ยาวรวม 570.00 เมตร พิกัดที่  
0585296 , 2139291 ถึงพิกัดท่ี 
0585505 , 2138781 

33,000 
 

- - มีการขุดลอก
ล้าเหมืองส่ง
น้้า ตามที่
ก้าหนด 

เกษตรกรมีแหล่ง     
กักเก็บน้้าเพ่ือท้า
การเกษตร อย่าง
เพียงพอและลด
ผลกระทบจากป๎ญหา
ภัยแล้งและน้้าท่วม
ขังในพ้ืนที่อยู่อาศัย
และพ้ืนที่การเกษตร 

ทต.รวมใจพัฒนา 

 



 

๖๗ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี  2  พัฒนาแหล่งน้ าและระบบส่งน้ าเพื่อการเกษตร(ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕8 

(บาท) 
๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

   2. หมู่ที่ 5 ต.แม่ใจ  
จ านวน  4 จุด  
      จุดที่ 1 สายเหมืองโปุง  
ปากกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ก้นกว้าง
เฉลี่ย 1.50 เมตร  ลึกเฉลี่ย 1.50 
เมตร ยาวรวม 1,570.00 เมตรพิกัด
ที่  0585518 , 2137948 ถึงพิกัด
ที่ 0586170 , 2136551 
      จุดที่ 2  สายหลังสหกรณ์  
ปากกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ก้นกว้าง
เฉลี่ย 1.20 เมตร  ลึกเฉลี่ย 1.00 
เมตร ยาวรวม 340.00 เมตร พิกัดที่  
0586308 , 2137485 ถึงพิกัดท่ี 
0585957 , 2137448 

 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 

92,300 
 
 
 
 
 

19,900 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

   

 
 
 



 

๖๘ 
 

 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี  2  พัฒนาแหล่งน้ าและระบบส่งน้ าเพื่อการเกษตร(ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

          จุดที่ 3 สายหลังโรงกลั่น  หมู่ที่  
5  ต้าบลแม่ใจ ปากกว้างเฉลี่ย 2.50 
เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1.20 เมตร  ลึก
เฉลี่ย 1.50 เมตร ยาวรวม 550.00 
เมตร พิกัดที่  0585707 , 
2138132 ถึงพิกัดท่ี 0585827 , 
2137695 
      จุดที่ 4 สายทุ่งวัด  หมู่ที่  5  
ต้าบลแม่ใจ ปากกว้างเฉลี่ย 1.00 
เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร  ลึก
เฉลี่ย 0.70 เมตร ยาวรวม 148.00 
เมตร พิกัดที่ 0586438,2136962 
ถึงพิกัดท่ี 0586580,2136983 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 

32,900 
 
 
 
 
 
 

2,800 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

   

 
 
 



 

๖๙ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี  2  พัฒนาแหล่งน้ าและระบบส่งน้ าเพื่อการเกษตร(ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕8 

(บาท) 
๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

   3. หมู่ที่ 7 ต.แม่ใจ  
      ขุดลอกล้าเหมืองส่งน้้าเพื่อ
การเกษตร สายล้าห้วยลึก  หมู่ที่  7  
ต้าบลแม่ใจ ปากกว้างเฉลี่ย 6.00 
เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร  ลึก
เฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 490.00 
เมตร พิกัดที่ 0584737,2137788 
ถึงพิกัดท่ี 0585152 , 2137615 

4. หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ  
      ขุดลอกล้าเหมืองส่งน้้าเพื่อ
การเกษตร สายปุาไผ่  หมู่ที่ 8 ต้าบล
แม่ใจ 
      ช่วงที่ 1 ปากกว้างเฉลี่ย 4.50 
เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร       
ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาวรวม 1,060 
เมตร  

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

179,300 
 
 
 
 
 
 
 

326,000 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

   

 



 

๗๐ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี  2  พัฒนาแหล่งน้ าและระบบส่งน้ าเพื่อการเกษตร(ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕8 

(บาท) 
๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

        ช่วงที่ 2 ปากกว้างเฉลี่ย 5.50 
เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร  ลึก
เฉลี่ย 2.00 เมตร ยาวรวม 735 
เมตร 
      ช่วงที่ 3 ปากกว้างเฉลี่ย 9.00 
เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร  ลึก
เฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวรวม 440 
เมตร พิกัดท่ี  0589708 , 
2139273   ถึงพิกัดท่ี 0589210 , 
2137423 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 

 
 
 



 

๗๑ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี  2  พัฒนาแหล่งน้ าและระบบส่งน้ าเพื่อการเกษตร(ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕8 

(บาท) 
๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

   5. หมู่ที่ 9 ต.แม่ใจ 
จ านวน 2 จุด ดังนี้  
      จุดที่ 1 ขุดลอกล้าเหมืองส่งน้้า
เพ่ือการเกษตร สายบวกต้นแก๋  หมู่ที่  
9  ต้าบลแม่ใจ ปากกว้างเฉลี่ย 3.00 
เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร  ลึก
เฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 830 เมตร 
พิกัดท่ี  0589285 , 2136382 ถึง
พิกัดท่ี 0580268 , 2136439 

- 48,800 
 

-    

 
 
 
 
 
 
 

 



 

๗๒ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี  2  พัฒนาแหล่งน้ าและระบบส่งน้ าเพื่อการเกษตร(ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕8 

(บาท) 
๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

          จุดที่ 2 ขุดลอกล้าเหมืองส่งน้้า
เพ่ือการเกษตรล้าเหมืองส่งน้้าเพื่อ
การเกษตรข้างถนนสายบวกเก๊าฮ่าง  
หมู่ที่  9  ต้าบลแม่ใจปากกว้างเฉลี่ย 
3.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 1.50 
เมตร  ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 
1,000 เมตรพิกัดท่ี 0590142, 
2138598 ถึงพิกัดท่ี 0589816, 
2137937 

- - 60,000 
 

   

3 โครงการ
ซ่อมแซมฝาย 
คสล. 
 

เพ่ือเป็นแหล่งกัก
เก็บน้้าส้าหรับใช้
ในการท้า
การเกษตร 

       ซ่อมแซมฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 7 ต.แม่ใจ หน้าฝาย  กว้างเฉลี่ย 
4.90 เมตร สูง 2.25 เมตร  ท้ายฝาย  
กว้างเฉลี่ย 3.40 เมตร สูง 2.50 
เมตร พิกัดที่ 0584600,2138021 

- - 19,700 
 

จ้านวน 
1 แห่ง 

เกษตรกรมีน้้าใช้      
ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ทต.รวมใจพัฒนา 

 
 



 

๗๓ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี  2  พัฒนาแหล่งน้ าและระบบส่งน้ าเพื่อการเกษตร(ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕8 

(บาท) 
๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

4 โครงการ
ก่อสร้างเข่ือน
ปูองกันตลิ่ง 
 

เพ่ือปูองกันตลิ่งล้าน้้า 
ปืมทรุดพังในบริเวณจุด
เสี่ยง 

        ก่อสร้างเข่ือนปูองกันตลิ่ง หลัง
บ้านนางปูอ  หล้าเฟย หมู่ที่ 8 ต้าบล
แม่ใจ ยาวรวม 35.00 เมตร พิกัดที่ 
0589340,2138122 ถึงพิกัดท่ี  
0589326 , 2138075 

- - 630,000 
 

มีการ
ก่อสร้าง
เขื่อนปูองกัน
ตลิ่งทรุดพัง
ตามท่ี
ก้าหนด 

บ้านเรือนของ
ประชาชนบริเวณ
ริมตลิ่งล้าน้้าแม่ปืม
มีความปลอดภัย
จากตลิ่งล้าน้้าทรุด
ตัว 

ทต.รวมใจพัฒนา   
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง      

5 โครงการวางท่อ 
ระบายน้้า 

เพ่ือแก้ไขป๎ญหาน้้า
ท่วมขังในพื้นที่
การเกษตรและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้น้้า
ในภาคการเกษตร 

1. หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ  
จ านวน  1  จุด ดังนี้ 
      วางท่อระบายน้้า คสล. ถนนสาย
ทุ่งเก๊ากว๋าว เพื่อใช้ในการกลับรถ ท่อ 
คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. 
จ้านวน 7 ท่อน พร้อมดินถมหลังท่อ  
จุดพิกัดที่ 0589138,2138618 
 

- - 8,000 มีการวางท่อ
ระบายน้้า
ครบตามท่ี
ก้าหนด     
2 จุด 

การระบายน้้า        
เข้า – ออก พ้ืนที่
การเกษตร เป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ทต.รวมใจพัฒนา 
และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

 
 
 



 

๗๔ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางท่ี  2  พัฒนาแหล่งน้ าและระบบส่งน้ าเพื่อการเกษตร(ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕8 

(บาท) 
๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

   2. หมู่ที่ 9 ต.แม่ใจ  
จ านวน  1  จุด ดังนี้ 
      วางท่อระบายน้้า คสล. ถนนสาย
บวกเก๊าฮ่าง หมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 9 
ต้าบลแม่ใจ จ้านวน  5 ท่อน ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. พร้อมดิน
ถมหลังท่อ  จุดพิกัดที่ 0590142, 
2138598 ถึงพิกัดท่ี0589816, 
2137937 

- - 6,500    

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๗๕ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี  3  พัฒนาความเข้มแข็งให้แก่องค์กรภาคการเกษตรและกลุ่มอาชีพในชุมชนท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕8 

(บาท) 
๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

1 
 

โครงการ
ส่งเสริม
สนับสนุนและ
พัฒนากลุ่ม
อาชีพ 

เพ่ือพัฒนาความรู้ และ
ทักษะ ให้แก่กลุ่มอาชีพ 
พัฒนากลุ่มอาชีพต่าง 
ๆ ให้มีความเข้มแข็ง
และสามารถพ่ึงตนเอง
ได้ 

กลุ่มอาชีพในพ้ืนที่
เทศบาลต้าบลรวมใจ
พัฒนา   

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมความรู้ในการ
พัฒนากลุ่มอาชีพให้กับ
กลุ่มอาชีพทุกกลุ่ม 

กลุ่มอาชีพมีความ
เข้มแข็ง และ
พ่ึงตนเองได้ 

ทต.รวมใจพัฒนา 

2 
 

โครงการจัดตั้ง
และส่งเสริม
บทบาท
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี  
การเกษตร 

เพ่ือส่งเสริมบทบาท
ศูนย์ฯและ
คณะกรรมการ
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้และถ่ายทอดแก่
เกษตร 

ก่อสร้างอาคารหรือ
ปรับปรุงอาคารเพ่ือใช้
เป็นที่ท้าการ                   
จ้านวน  ๑  ศูนย ์
พิกัดท่ี0589111, 
2137338 

- ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีการจัดตั้งและ
ด้าเนินการศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
อย่างเป็นรูปธรรม 
 

คณะกรรมการ
ศูนย์ฯมีบทบาทใน
การพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรมและ
เป็นแหล่งเรียนรู้
และถ่ายทอดให้แก่
เกษตรกร 

ทต.รวมใจพัฒนา /           
สนง.เกษตร        
อ.แม่ใจ 

 
 
 



 

๗๖ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี  3  พัฒนาความเข้มแข็งให้แก่องค์กรภาคการเกษตรและกลุ่มอาชีพในชุมชนท้องถิ่น (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕8 

(บาท) 
๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

3 โครงการอบรม
เทคนิคการ
ประเมิน
ศักยภาพตนเอง
และการจัดท้า
แผนพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน 

เพ่ือให้เกิดการร่วมกัน
คิด ร่วมกันท้า ของคน
ในชุมชนบนพ้ืนฐาน
ของความรู้ทุน
ทรัพยากร 
ประสบการณ์เพ่ือสร้าง
รายได้ให้ชุมชน
พ่ึงตนเองได้ 

กลุ่มวิสาหกิจในต้าบลแม่ใจ  
จ้านวน ๑  ครั้ง/ปี 

25,๐๐๐ 25,๐๐๐ 25,๐๐๐ มีการจัดฝึกอบรมประเมิน
ศักยภาพตนเองและการ
จัดท้าแผนพัฒนา 
วิสาหกิจชุมชน 

เกษตรกรหรือผู้
ประกอบกิจการ
วิสาหกิจชุมชน
เขียนแผนพัฒนา
กิจการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ให้กิจการวิสาหกิจ
ชุมชนมีความยั่งยืน 

สนง.เกษตร        
อ.แม่ใจ/ 
ทต.รวมใจพัฒนา 

4 โครงการ
ฝึกอบรมพัฒนา
เกษตรกรและ
สถาบัน
เกษตรกร 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกร 

เกษตรกรและสมาชิกของ
สถาบันเกษตรในพ้ืนที่ 

15,000 15,000 15,000 มีการจัดฝึกอบรมพัฒนา
เกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกร 

เกษตรกรและ
สมาชิกของสถาบัน
เกษตรในพื้นที่มี
ความรู้และสามารถ
พ่ึงตนเองได้ 

ทต.รวมใจพัฒนา
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 
 
 



 

๗๗ 
 

 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกจิและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี  4  พัฒนาอาชีพ ผลผลิตทางการเกษตร และสินค้าชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการ
บรรจุภัณฑ์ 

เพ่ือเป็นต้นแบบในการ
ให้กลุ่มอาชีพมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และการบรรจุภัณฑ์ใน
การน้าไปใช้ได้ตรงตาม
ประสงค์ของตลาดสินค้า 

สมาชิกกลุ่มอาชีพ   ในพ้ืนที่ 
จ้านวน    20  คน 

35,000 ๑5,๐๐๐ 15,000 มีการจัด
ฝึกอบรมให้
ความรู้ในการ
พัฒนา
ผลิตภัณฑ์และ
การบรรจุ
ภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์สินค้า
ชุมชน ได้รับการ
พัฒนาคุณภาพให้
ได้มาตรฐาน       
เป็นที่ต้องการของ
ตลาด 

กศน.อ.แม่ใจ/          
ทต.รวมใจพัฒนา 

2 โครงการการขอรับ
การสนับสนุนการ
จัดงานเทศกาลลิ้นจี่
และของดีจังหวัด
พะเยา ประจ้าปี 
2557 

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดงาน
เทศกาลลิ้นจี่และของดี
เมืองพะเยา ของที่ท้า
การปกครองจังหวัด
พะเยา และ   ที่ท้าการ
ปกครองอ้าเภอแม่ใจ 

จ้านวน  ๑  ครั้ง/ปี 15,๐๐๐ 35,๐๐๐ 35,๐๐๐ มีการ
สนับสนุน
งบประมาณใน
การจัดงาน
เทศกาลลิ้นจี่
และของดี
จังหวัดพะเยา 
ประจ้าปี 
2557 

สินค้าผลิตภัณฑ์
ชุมชนของจังหวัด
พะเยา เป็นที่รู้จัก
แพร่หลาย ส่งผลให้
ราคาผลผลิตมีราคา
ดีขึ้น 

-ที่ท้าการปกครอง   
อ้าเภอแม่ใจ 
-ที่ท้าการปกครอง
จังหวัดพะเยา 
-ทต.รวมใจพัฒนา        
-สนง.เกษตร อ.แม่
ใจ 



 

๗๘ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี  4  พัฒนาอาชีพ ผลผลิตทางการเกษตร และสินค้าชุมชน (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕8 

(บาท) 
๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

๓ 
 

โครงการส่งเสริม
รายได้นักเรียน/
นักศึกษาระหว่าง
เรียนหรือปิดภาค
เรียน 

สร้างอาชีพเสริม หรือ
จ้างงานเด็ก และเยาวชน 
ระหว่างเรียนหรือปิด
ภาคเรียน 

นักเรียน/นักศึกษา/  
ผู้ด้อยโอกาส  จ้านวน 
๑๐ คน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มีการจ้างนักเรียน/
นักศึกษา ท้างานใน
ระหว่างเรียนหรือปิด
ภาคเรียน 

เดก็และเยาวชนมี
อาชีพ รายได้
ระหว่างเรียน และ
ลดภาระค่าใช้จ่าย
ของผู้ปกครอง 

ทต.รวมใจพัฒนา 

๔ 
 

โครงการรณรงค์ฉีด
วัคซีนปูองกันโรค
ปากและเท้าเปื่อย 

เพ่ือฉีดวัคซีนปูองกันโรค
ปากและเท้าเปื่อยโรคเฮ
โมรายิกเซฟติซีเมียใน
สัตว์เลี้ยง ลดการสูญเสีย
รายได้ของประชาชน  

จ้านวน   ๑ ครัง้/ปี 20,000 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีการจัดกิจกรรมรณรงค์
ฉีดวัคซีนปูองกันโรคปาก
และเท้าเปื่อย 

การปุวยเกี่ยวกับ
โรคปากและเท้า
เปื่อยโรคเฮโมรายิก
เซฟติซีเมียใน  สัตว์
เลี้ยงของประชาชน 
ลดลง 

ทต.รวมใจพัฒนา 
และ สนง.ปศุสัตว์   
อ.แม่ใจ 

 
 
 
 
 



 

๗๙ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางท่ี  4  พัฒนาอาชีพ ผลผลิตทางการเกษตร และสินค้าชุมชน (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕8 

(บาท) 
๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

5 โครงการสร้าง
อาชีพและรายได้
ส้าหรับเด็ก  และ
เยาวชน  

เพ่ือสนับสนุนสร้างอาชีพ
เสริมส้าหรับเด็กฯเพ่ือใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

เด็กและเยาวชน
ในพ้ืนที่ ที่สนใจ   
จ้านวน 30 คน  

10,000 10,000 10,000 มีการจัดกจิกรรมการสร้าง
อาชีพส้าหรับเด็กและเยาวชน 

เด็กและเยาวชนมี
อาชีพเสริม และมี
รายได้ และลด
ภาระค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง 

ทต.รวมใจพัฒนา  
และสภาเด็กฯ 
 

6 โครงการบริหาร
จัดการผลิตภัณฑ์
ชุมชน (OTOP) 

เพ่ือให้สินค้า OTOP 
ได้รับการพัฒนาสู่สากล 

สินค้า OTOP ใน
หมู่บ้าน/ต้าบล 

35,๐๐๐ 35,๐๐๐ 3,๐๐๐ มีการจัดกิจกรรมในการ
ส่งเสริมการสร้างงานและ
รายได้ให้แก่ประชาชน 

สร้างงาน สร้าง
รายได้ ให้กับชุมชน 

ทต.รวมใจพัฒนา 
พัฒนาชุมชนอ้าเภอ
แม่ใจ 
 

7 โครงการส่งเสริม
และพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

กระตุ้นหมู่บ้านให้มีความ
เป็นอยู่อย่างพอเพียง 

หมู่บ้านในต้าบลที่
มีศักยภาพ 

50,๐๐๐ 50,๐๐๐ 50,๐๐๐ มีการจัดกิจกรรมในการ
ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

เป็นหมู่บ้าน
ต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงสามารถ
ศึกษาดูงานได้ 

ทต.รวมใจพัฒนา 
พัฒนาชุมชนอ้าเภอ
แม่ใจ 
 



 

๘๐ 
 

 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี  5  ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

๑ 
 

โครงการปูองกัน
และแก้ไขการ
ระบาดของ
ศัตรูพืช 

เพ่ือลดผลกระทบจาก
ป๎ญหาการระบาดของ
ศัตรูพืชในพ้ืนที่และลด
การสูญเสียของผลผลิต
ทางการเกษตร 
 

พ้ืนที่นา  จ้านวน 
๓,๐๐๐ ไร่  

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มีการส่งเสริมความรู้ใน
การปูองกันและแก้ไข
การระบาดของศัตรูพืช 

ผลผลิตทาง
การเกษตรของ
เกษตรได้รับความ
เสียหายจากศัตรูพืช
ลดลงและเกษตรกร
มีรายได้ท่ีเหมาะสม
กับต้นทุน 

ทต.รวมใจพัฒนา /     
สนง.เกษตร        
อ.แม่ใจ 

2 
 

โครงการรณรงค์
งดการเผาตอซัง
หรือฟางข้าว
และไถกลบตอ
ซังข้าว 

เพ่ือเพ่ือลดป๎ญหา
หมอกควันและสร้าง
การมีส่วนร่วมของ
เกษตรกรและเพ่ือฟ้ืนฟู    
สภาพดิน 

จ้านวน ๑  ครั้ง /ปี ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีการรณรงค์ให้ความรู้ใน
การงดการเผาตอซังหรือ
ฟางข้าวและไถกลบตอ
ซังข้าว 

ลดป๎ญหาหมอก
ควันและดินได้รับ
การฟ้ืนฟูให้มีความ
อุดมสมบูรณ์และ
ผลผลิตการเกษตร
เพ่ิมข้ึน 

ทต.รวมใจพัฒนา /   
สนง.เกษตร                
อ.แม่ใจ 

 
 
 



 

๘๑ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี  5  ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕8 

(บาท) 
๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

3 
 

โครงการรณรงค์
การลดใช้
สารเคมีทาง
การเกษตร 

เพ่ือรณรงค์ให้
เกษตรกรในพ้ืนที่งด
หรือลดการใช้สารเคมี
ทางการเกษตรและลด
ต้นทุนการผลิตฯ 

จ้านวน  ๑  ครั้ง/ปี - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีการจัดให้
ความรู้และ
การลดใช้
สารเคมีทาง
การเกษตร 

ผลผลิตทาง
การเกษตรของ
เกษตรเพิ่มมากขึ้น
และต้นทุนการผลิต
ลดลง 

ทต.รวมใจพัฒนา /     
สนง.เกษตร        
อ.แม่ใจ 

4 โครงการ
ส่งเสริมการผลิต
เชื้อราไตรโคร
เตอร์เดอร์ม่า
และควบคุมโรค
พืชในนาข้าว 

เพ่ือให้เกษตรกรลดการ
ใช้สารเคมีในการก้าจัด
โรคพืช 

-เกษตรกรต้าบลแม่ใจ 
-อบรมเกษตรกร 
-ศึกษาดูงาน 

15,๐๐๐ 15,๐๐๐ 15,๐๐๐ มีการส่งเสริม
การผลิตเชื้อ
ราไตรโคร
เตอร์เดอร์ม่า
และควบคุม
โรคพืชในนา
ข้าว 

เกษตรกรลดการใช้
สารเคมีในการผลิต
พืชและลดต้นทุน
การผลิต 

ทต.รวมใจพัฒนา /     
สนง.เกษตร  
อ.แม่ใจ 

 
 
 
 



 

๘๒ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี  5  ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕8 

(บาท) 
๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

5 
 

โครงการ
ส่งเสริมการผลิต
และใช้เชื้อรา              
บิวเวอเรีย
ควบคุมเพลี้ย
กระโดดสี
น้้าตาลในนา
ข้าว 

เพ่ือให้เกษตรกรลดการ
ใช้สารเคมีในการ
ควบคุมพืชในนาข้าว 

-จัดท้าแปลงเรียนรู้ 
-ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร 
 

72,๐๐๐ 72,๐๐๐ 72,๐๐๐ มีการส่งเสริม
ให้เกษตรกรใช้
เชื้อรา              
บิวเวอเรีย
ควบคุมเพลี้ย
กระโดดสี
น้้าตาลในนา
ข้าว 

เกษตรกรสามารถ
ลดต้นทุนการผลิต
ให้ต่้าลง  การผลิต
ข้าวที่ปลอดภัยจาก
สารตกค้างและ
เกษตรกรมีสุขภาพ
ดี 

ทต.รวมใจพัฒนา /    
สนง.เกษตร        
อ.แม่ใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๘๓ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี  6  ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

๑ 
 

โครงการ
ส่งเสริมการ
ปลูกและใช้
ประโยชน์หญ้า
แฝก 

เพ่ือส่งเสริมการปลูก
หญ้าแฝกปูองกันการ
พังทลายของดินและ
ตลิ่งพัง 

สองฝ๎่งล้าน้้าแม่ปืมและ 
ล้าเหมืองหรือล้าคลอง 
สาธารณะ  ระยะทางยาว  
๒,๐๐๐ ม.พิกัดท่ี 0589275, 
2136397  ถึงพิกัดท่ี  
0589590,2138602 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีการส่งเสริมการ
ปลูกปลูกหญ้าแฝก
ปูองกันการ
พังทลายของดิน
และตลิ่งพังในพ้ืนที่ 

ลดป๎ญหาการ
พังทลายของดิน
และสองฝ๎่ง           
ล้าน้้าแม่ปืม 

ทต.รวมใจพัฒนา
และสนง.พัฒนา
ที่ดิน 

2 
 

โครงการจัดตั้ง
ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจ
พอเพียงและ
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด้าริ 

เพ่ือสนับสนุนและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
ศึกษาเศรษฐกิจ
พอเพียงและโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ 

จ้านวน  ๑  แห่ง  
พิกัดท่ี 0588389,2137003 

๓๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 30,000 มีการจัดตั้งและ
ส่งเสริมให้มีแหล่ง
เรียนรู้และศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียง
และโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด้าริ 
 

ประชาชนได้เรียนรู้
และเข้าใจหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและได้
ศึกษาโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด้าริ 

ทต.รวมใจพัฒนา 

 
 



 

๘๔ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางท่ี  6  ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและเศรษฐกิจพอเพียง(ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

3 
 

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
สร้างกระบวนการ
เรียนรู้และชุมชน
พ่ึงตนเองได้ 

หมู่บ้านต้นแบบ จ้านวน                       
3 หมู่บ้าน 

1๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีหมู่บ้าน
ต้นแบบ 
เศรษฐกิจ
พอเพียงใน
พ้ืนที่ 

เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ ท้าให้ชุมชน
พ่ึงตนเองได้ 

ทต.รวมใจพัฒนา 

4 
 

โครงการจัดกระบวน 
การเรียนรู้อาชีพเสริม 
เพ่ิมรายได้ ตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงฯ 
(กิจกรรมหน้าบ้าน 
น่ามอง) 

เพ่ือให้ประชาชนเกิด
ทักษะชีวิตในการ
ด้าเนินชีวิตอย่าง
พอเพียง 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
จ้านวน 50 คน 

1๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ มีการส่งเสริม
การเรียนรู้
อาชีพตาม
แนวทาง
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงฯ 

ประชาชนเกิดองค์
ความรู้ในเรื่อง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตลอดจน
น้าความรู้ที่ได้จาก
โครงการฯ ไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ้าวันได้ 

กศน.อ.แม่ใจ 
ทต.รวมใจพัฒนา 

 
 



 

๘๕ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการออกก าลังและเล่นกีฬา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

1 โครงการจัดซื้อ
เครื่องออกก้าลัง
กายพร้อมติดตั้ง
และก่อสร้าง
ลานกีฬาเพ่ือ 
สุขภาพ 
 

เพ่ือให้ประชาชนมี
สถานที่ออกก้าลังกาย
และส่งเสริมให้
ประชาชนสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงและได้
ออกก้าลังกายอย่าง
สม่้าเสมอ 

จัดซื้อเครื่องออกก้าลังกายพร้อม
ติดต้ังและสร้างลานกีฬาเพ่ือ
สุขภาพ จ้านวน  2 แห่ง   
      หมู่ที่ 4 ศาลาประชาคม
หมู่บ้าน  ต้าบลแม่ใจ พิกัดท่ี 
0588142,2136617 
      หมู่ที่ 9 ศาลาประชาคม
หมู่บ้าน  ต้าบลแม่ใจ พิกัดท่ี 
0589558,2137702  

 
 
 

159,900 
 
 

159,900 

 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 

มีการจัดซื้อ
เครื่องออก
ก้าลังกาย
พร้อมติดตั้ง
และก่อสร้าง
ลานกีฬาเพ่ือ
สุขภาพตามท่ี
ก้าหนด 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
และมีสถานที่
ส้าหรับออกก้าลัง
กายท่ีเหมาะสม 
และได้ออกก้าลัง
กายอย่างต่อเนื่อง 

ทต.รวมใจพัฒนา 

2 โครงการ
ซ่อมแซมเครื่อง
ออกก้าลังกาย 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงและได้
ออกก้าลังกายอย่าง
สม่้าเสมอ 

ซ่อมแซมเครื่องออกก้าลังกาย  
หมู่ที่ 7 ต้าบลแม่ใจ  
พิกัดท่ี 0585230,2137822 

- - 10,000 มีการซ่อมแซม
บ้ารุงรักษา
เครื่องออก
ก้าลังกายให้
อยู่ในสภาพใช้
การได้ดี 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
และมีสถานที่
ส้าหรับออกก้าลัง
กายท่ีเหมาะสม 
และได้ออกก้าลัง
กายอย่างต่อเนื่อง 

ทต.รวมใจพัฒนา 



 

๘๖ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการออกก าลังและเล่นกีฬา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕8 

(บาท) 
๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

3 
 

โครงการส่งเสริม
การออกก้าลัง
กายและเล่น
กีฬาเพื่อสุขภาพ 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก   
เยาวชน ได้ออกก้าลังกาย
และเล่นกีฬาอย่างสม่้าเสมอ
และพัฒนาทักษะการเล่น
กีฬา 

- จัดการแข่งขันกีฬา        
- การประกวดการออกก้าลังกาย 
- การจัดหาอุปกรณ์กีฬา 
 

2๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -มีการจัดกิจกรรม
แข่งขันกีฬา 
-มีการสนับสนุนการ
ออกก้าลังกาย 
-มีการจัดหาอุปกรณ์
กีฬา 

เด็ก เยาวชน
ประชาชน  มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงและใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์  

ร.ร.บ้านปุาตึง/   ทต.
รวมใจพัฒนา /กกท. 
รพ.สต.      

4 
 

โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาและ    
ส่งทีมนักกีฬา 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน 
เยาวชนและบุคลากรของ
เทศบาลฯ  ได้เล่นกีฬาหรือ
เข้าร่วมการแข่งขันและออก
ก้าลังกายอย่างสม่้าเสมอ 

การจัดการแข่งขันหรือส่งทีม
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ใน
ระดับต่าง ๆ และส่งเสริมการ
ออกก้าลังกาย 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ มีการสนับสนุน 
การจัดการแข่งขัน
กีฬาและส่งทีม 
นักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขัน 

ประชาชน หรือ
บุคลากรของเทศบาล 
ได้เล่นกีฬา หรือออก
ก้าลังกาย เพื่อสุขภาพ
ที่ดี 

ทต.รวมใจพัฒนา
,กทท. 

5 โครงการ
ก่อสร้างสนาม
กีฬาภายใน
ส้านักงาน
เทศบาลต้าบล
รวมใจพัฒนา 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก   
เยาวชน ได้ออกก้าลังกาย
และเล่นกีฬาอย่างสม่้าเสมอ
และพัฒนาทักษะการเล่น
กีฬา 

ก่อสร้างสนามวอลเล่ย์บอล
,สนามตะกร้อ ฯลฯ  
พิกัดที่ 0588644,2136763 

250,000 - - มีการก่อสร้างสนาม
กีฬาภายใน
ส้านักงานเทศบาล
ต้าบลรวมใจพัฒนา
ตามที่ก้าหนด 

เด็ก เยาวชน
ประชาชน  มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงและใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

ทต.รวมใจพัฒนา 



 

๘๗ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการออกก าลังและเล่นกีฬา (ต่อ) 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

6 โครงการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปุาตึง       
รักสุขภาพ 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเล็ก
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงและได้ออก
ก้าลังกายอย่าง
สม่้าเสมอ 

- จัดการแข่งขันกีฬา        
- การประกวดการออกก้าลังกาย 
- การจัดหาอุปกรณ์กีฬาส้าหรับ
เด็กเล็ก 

30,000 10,000 10,000 มีการส่งเสริม
ให้เด็กเล็กใน
ศพด.ได้เล่น
กีฬาเพ่ือ
สุขภาพ 

เด็กเล็กมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
และได้ออกก้าลัง
กายอย่างต่อเนื่อง 

ทต.รวมใจพัฒนา 

7 โครงการจัดงาน   
วันกีฬาเพ่ือ
มวลชน                
(ชาเลนจ์เดย์) 

เพ่ือให้รณรงค์ให้ทุก
เพศ ทุกวัย และทุก
อาชีพ มีโอกาสได้ออก
ก้าลังกายเพื่อสุขภาพ
ในวันเดียวกัน 

เยาวชน ประชาชนและบุคลากร
ของเทศบาลต้าบลรวมใจพัฒนา   

15,000 15,000 15,000 มีการส่งเสริม
การจัดงาน   
วันกีฬาเพ่ือ
มวลชน                
(ชาเลนจ์เดย์) 

ประชาชน ทุกเพศ 
ทุกวัย และ
บุคลากรของ
เทศบาลต้าบลรวม
ใจพัฒนา มีโอกาส
ได้ออกก้าลังกาย
เพ่ือสุขภาพใน             
วันเดียวกัน 

ทต.รวมใจพัฒนา 

 
 
 



 

๘๘ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนาที่ 2  สงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

1 
 

โครงการบ้าน
ท้องถิ่นไทยเทิด
ไท้องค์ราชัน 

เพ่ือก่อสร้างหรือ
ซ่อมแซมบ้านเรือนท่ี
อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อย 
โอกาสและยากจน 
ให้มีบ้านหรือที่อยู่
อาศัย ที่มั่นคง
แข็งแรงและยกระดับ
คุณภาพชีวิต ให้ดีขึ้น 

ผู้ด้อยโอกาสและ
ยากจน ที่ไม่มีบ้าน
หรือที่อยู่อาศัย เป็น
ของตนเองและช้ารุด
ทรุดโทรม  
 

3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีการสนับสนุน
ผู้ด้อยโอกาสและยากจน
ได้รับการสงเคราะห์สร้าง
หรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย 

ผู้ด้อยโอกาสและ
ยากจน มีบ้านเรือน
ที่อยู่อาศัยที่มั่นคง 
แข็งแรงและมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

-ทต.รวมใจพัฒนา 
-พมจ.พะเยา  
-ศพส. หน่วยที่ 31 
จ.พะเยา 

2 
 

โครงการ
สงเคราะห์
ผู้สูงอายุ               
ผู้พิการ               
เด็กด้อยโอกาส 
และผู้ประสบ 
ป๎ญหาทางสังคม 

เพ่ือสงเคราะห์หรือ
ช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ         
คนพิการ ผู้ปุวยเอดส์     
เด็กด้อยโอกาส และ         
ผู้ประสบป๎ญหาทาง
สังคม ให้มีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 

ผู้สูงอายุ คนพิการ  
คนพิการ ผู้ปุวยเอดส์ 
เด็กผู้ด้อยโอกาส  คน
ไร้ที่พ่ึง และผู้ประสบ
ป๎ญหา   ทางสังคมใน
เขตเทศบาลต้าบล
รวมใจพัฒนา  

๑๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีการจัดสวัสดิการสังคม
ส้าหรับผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้ปุวยเอดส์ เด็กด้อย
โอกาส คนไร้ ที่พ่ึง และ            
ผู้ประสบป๎ญหาทางสังคม
ในเขตเทศบาลต้าบล    
รวมใจพัฒนา 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และ 
ผู้ประสบป๎ญหาทาง
สังคม ได้รับการ
ช่วยเหลือในการ  
ด้ารงชีพ  อย่าง
รวดเร็วและท่ัวถึง 

-ทต.รวมใจ  
พัฒนา/ 
-พมจ.พะเยา  
-ศพส. หน่วยที่ 31 
จ.พะเยา 

 



 

๘๙ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนาที่ 2  สงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส(ต่อ) 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

3 
 

โครงการ
ส่งเสริมบทบาท 
อผส. และ อสม.
ในการดูแล
ผู้สูงอายุและ            
ผู้พิการ 

อบรมและพัฒนา
ความรู้ อผส.
และอสม. ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ดูแลผู้สูงอายุหรือ  
ผู้พิการ 

อบรมและพัฒนาความรู้ 
อผส. และ อสม. ในเขต
เทศบาลต้าบลรวมใจพัฒนา   

50,000 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มีการอบรมพัฒนาความรู้ 
อผส. และ อสม. ในเขต 
เทศบาลต้าบลรวมใจ
พัฒนา   

อผส. และ อสม. มี
ความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่
ผู้สูงอายุและผู้
พิการได้รับการดูแล
อย่างใกล้ชิต และมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

ทต.รวมใจพัฒนา/
พมจ./สสอ./รพสต.  

4 
 

โครงการการ
ขอรับเงิน
สนับสนุนการ
ด้าเนินงานของ
กิง่กาชาด 
อ้าเภอแม่ใจ 
ประจ้าปี
งบประมาณ 
2558 

เพ่ือให้การ
ช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส และ 
ผู้ประสบ                
สาธารณภัย 

ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบ        
สาธารณภัย   

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ มีการสนับสนุน
งบประมาณในการ
ด้าเนินการด้าเนินงานตาม
โครงการการขอรับเงิน
สนับสนุนการด้าเนินงาน
ของก่ิงกาชาด อ้าเภอแม่ใจ 
ประจ้าปีงบประมาณ 
2558 

ผู้ด้อยโอกาส และผู้
ประสบ    สาธารณ
ภัย ได้รับการ
ช่วยเหลือในการ
ด้ารงชีพ 

ที่ท้าการปกครองอ.
แม่ใจ/        ทต.
รวมใจพัฒนา 



 

๙๐ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนาที่ 2  สงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส(ต่อ) 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

5 
 

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 
 
 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ผู้สูงอายุให้ดี
ขึ้น 
 

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ต้าบล รวมใจพัฒนา  

30,000 30,000 30,000 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  

คุณภาพชีวิต 
ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต้าบล   
รวมใจพัฒนา ดีขึ้น 

-ทต.รวมใจพัฒนา/ 
-รพ.สต.แม่ใจ       
-ชมรมผู้สูงอายุ  
ทต.รวมใจพัฒนา 

6 
 

โครงการบริหาร
จัดการครัวเรือน
ยากจน 

เพ่ือให้ครัวเรือน
ยากจนได้รับความ
อนุเคราะห์ 

ครัวเรือนยากจนใน
หมู่บ้าน/ต้าบล 

15,000 15,000 15,000 มีการจัดกิจกรรมการบริหาร
จัดการครัวเรือนยากจน 

ครัวเรือนยากจน
ได้รับการ
อนุเคราะห์ได้รับ
การช่วยเหลือ 

-ทต.รวมใจพัฒนา/ 
-พัฒนาชุมชน          
อ.แม่ใจ 

7 
 

โครงการบริหาร
การจัดเก็บและ
ใช้ประโยชน์
ข้อมูลเพื่อการ
พัฒนา (จปฐ) 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของครัวเรือน 

ครัวเรือนทุกครัวเรือน
ในต้าบล 

20,000 20,000 20,000 มีการจัดเก็บและรวบรวม
ประมวลผลข้อมูล จปฐ. เพ่ือ
น้ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา 

ครัวเรือนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

-ทต.รวมใจพัฒนา/ 
-พัฒนาชุมชน          
อ.แม่ใจ 
 

 



 

๙๑ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนาที่ 3  อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น    

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

1 โครงการจัดงาน
ประเพณีสืบชะตา  
ล้าน้้าแม่ปืม ตานก๋วย
สลากซาวห้าและ
บวงสรวงเจ้าพ่อ    
ขุนค้า  ประจ้าปี     
พ.ศ. 2558 

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
จัดงานประเพณี
วัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น 

สนับสนุนการจัดงาน
ประเพณี ประเพณีสืบ
ชะตาล้าน้้าแม่ปืม 
ตานก๋วยสลากซาวห้า
และบวงสรวงเจ้าพ่อ
ขุนค้าประจ้าปี 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ มีการจัดงานประเพณี 
ประเพณีสืบชะตาล้าน้้าแม่ปืม 
ตานก๋วยสลากซาวห้าและ
บวงสรวงเจ้าพ่อขุนค้าประจ้าปี
พ.ศ. 2558 

ประเพณีดั้งเดิมของ
ท้องถิ่นได้รับการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟู 

ทต.รวมใจพัฒนา 
และ วัดศรีบังวัน 

2 โครงการจัดงาน
ประเพณีสรงน้้า
พระพุทธรูปเจ้าศรี
อุบลทานินทรปทุม
มาลัยชรรวัฒน์ 
ประจ้าปี พ.ศ.2558 

เพ่ือสืบสาน
ประเพณีสรงน้้า
พระพุทธรูปเจ้า
ศรีอุบลทานิ
นทรปทุมมาลัย
ชรรวัฒน์ 

สนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีสรงน้้า
พระพุทธรูปเจ้าศรีอุบล       
ทานินทรปทุมมาลัย
ชรรวัฒน์ ประจ้าปี 

30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ มีการสนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีสรงน้้าพระพุทธรูป  
เจ้าศรีอุบลทา  นินทรปทุม
มาลัยชรรวัฒน์ ประจ้าปี               
พ.ศ.2558 

ประเพณีดั้งเดิมของ
ท้องถิ่นได้รับการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟู 

ทต.รวมใจพัฒนา 
และ วัดศรีบังวัน 

 
 
 



 

๙๒ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนาที่ 3  อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น(ต่อ)   

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

3 โครงการสืบสาน
ประเพณียี่เป็ง
เทศน์มหาชาติ 
ประจ้าปี     
พ.ศ.2557 

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการสืบสาน
ประเพณีเดือนยี่เป็ง
และเทศน์มหาชาติ 

สนับสนุนการจัดงานประเพณี
เดือนยี่เป็งและเทศน์มหาชาติ 
ประจ้าปี 

15,0๐๐ 1๕,๐๐๐ 1๕,๐๐๐ มีการส่งเสริม
การจัดงาน
ประเพณียี่เป็ง
เทศน์มหาชาติ 
ประจ้าปี     
พ.ศ.2557 

ประเพณีดั้งเดิมของ
ท้องถิ่นได้รับการ
สืบสานอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟู 

ทต.รวมใจพัฒนา 
และ วัดศรีบังวัน 

4 โครงการจัดงาน
ประเพณี
ตานก๋วย
สลากภัตต์ 
ประจ้าปี พ.ศ. 
2558 

เพ่ืออนุรักษ์และสืบ
สานประเพณีตานก๋วย
สลากภัตต์ 

สนับสนุนการจัดงานประเพณี
ตานก๋วยสลากภัตต์  ประจ้าปี 

35,๐๐๐ 35,๐๐๐ 35,๐๐๐ มีการส่งเสริม
โครงการจัด
งานประเพณี
ตานก๋วย
สลากภัตต์ 
ประจ้าปี พ.ศ. 
2558 

ประเพณีดั้งเดิมของ
ท้องถิ่นได้รับการ
สืบสานอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟู 

ทต.รวมใจพัฒนา 
และ วัดศรีบังวัน 

 
 
 



 

๙๓ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนาที่ 3  อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น(ต่อ)    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕8 

(บาท) 
๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

5 โครงการสืบสาน
ประเพณีรดน้้าด้า
หัวผู้สูงอายุ             
(วันกตัญํู
ผู้สูงอายุ) 

เพ่ือสืบสานและ
อนุรักษ์ประเพณีรด
น้้าด้าหัวผู้สูงอายุและ
ยกย่องผู้สูงอายุ 

จัดกิจกรรมประเพณีรดน้้าด้าหัว
ผู้สูงอายุ(งานวันกตัญํูผู้สูงอายุ) ,
ประจ้าปี  

7๕,5๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ มีการจัด
กิจกรรม
โครงการสืบสาน
ประเพณีรดน้้า
ด้าหัวผู้สูงอายุ             
(วันกตัญํู
ผู้สูงอายุ) 

ประชาชนมีความ
ตระหนักถึง
ความส้าคัญและ
ยกย่องผู้สูงอายุใน
ฐานะปูชนียบุคคล 

-ทต.รวมใจพัฒนา 
-สภาวัฒนธรรม      
ทต.รวมใจพัฒนา 
-ชมรมผู้สูงอายุ   
ทต.รวมใจพัฒนา 

6 โครงการจัดงาน
ประเพณีสืบชะตา
หมู่บ้าน ปุาตึงใต้ 

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีสืบชะตา
หมู่บ้าน 

สนับสนุนการจัดพิธีสืบชะตา
หมู่บ้านปุาตึงใต้ ประจ้าปี 
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ มีการสนับสนุน
การจัดงาน
ประเพณีสืบ
ชะตาหมู่บ้าน 
ปุาตึงใต้ 

ประเพณีและ
วัฒนธรรมของ
หมู่บ้าน ได้รับการ
ฟ้ืนฟู และสืบ
ทอดไปสู่  ชนรุ่น
หลัง 

ทต.รวมใจพัฒนา/
กรรมการหมู่บ้าน      
หมู่ที่  6 

7 โครงการจัดงาน
สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น     

จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น ประจ้าปี 
 

100,000 100,000 100,000 มีการจัด
กิจกรรมสืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ประเพณีท่ีดีงาม
ของท้องถิ่นได้รับ
การสืบสาน 

ทต.รวมใจพัฒนา /      
สภาวัฒนธรรม     
ทต.รวมใจพัฒนา  



 

๙๔ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนาที่ 3  อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น(ต่อ)    

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

8 โครงการการจัด
งานบวงสรวง  
พ่อขุนง้าเมือง 
ประจ้าปี 2558 

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดงาน
บวงสรวงพ่อขุน     
ง้าเมือง 

สนับสนุนการจัดงานบวงสรวง 
พ่อขุนง้าเมืองให้แก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ประจ้าปี 

๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ มีการสนับ 
สนุนงบ
ประมาณใน
การจัดงาน
บวงสรวง   
พ่อขุนง้าเมือง 
ประจ้าปี 
2558 

ประชาชนได้
รับทราบเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์          
เมืองพะเยา 

-ทต.รวมใจพัฒนา 
-ที่ท้าการปกครอง 
  อ.แม่ใจ 
-ที่ท้าการปกครอง             
 จ.พะเยา 

9 โครงการการจัด
งานบวงสรวงเจ้า
หลวงค้าแดง 
ประจ้าปี 2558 

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการ จัดงาน
บวงสรวงเจ้าหลวง  
ค้าแดง 

สนับสนุนการจัดงานบวงสรวง 
เจ้าหลวงค้าแดง ให้แก่หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง ประจ้าปี 

7,๐๐๐ 7,๐๐๐ 7,๐๐๐ มีการสนับ 
สนุนงบ
ประมาณใน
การจัดงาน
บวงสรวงเจ้า
หลวงค้าแดง 
ประจ้าปี 
2558 

เป็นที่สักการะกราบ
ไหว้ของข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่ และ
ประชาชนชาว
อ้าเภอแม่ใจ 

-ทต.รวมใจพัฒนา 
-ที่ท้าการปกครอง 
  อ.แม่ใจ 
 
 



 

๙๕ 
 

 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนาที่ 3  อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น(ต่อ)    

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕8 

(บาท) 
๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

10 โครงการจัด
กระบวนการ
เรียนรู้การตัดตุง
ล้านนา                    
(ตุงดอกบัว  
ตุงไส้หมู ฯลฯ) 

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม
ล้านนา 

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรม
และวิถีล้านนา ให้กับผู้เข้าร่วม  

4,๐๐๐ - - มีการอบรมให้
ความรู้ในการ
ตัดตุงล้านนา                    
(ตุงดอกบัว  
ตุงไส้หมู ฯลฯ) 

เกิดจิตส้านึกในการ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมล้านนา 

-ทต.รวมใจพัฒนา 
-กศน. อ.แม่ใจ 
 
 

11 โครงการจัด
กระบวนการ
เรียนรู้การเพ้นท์  
กระเปาผ้า 

เพ่ือเป็นการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 
และสร้างความรู้และ
ทักษะการประกอบ
อาชีพ 

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมให้เกิดความรู้และทักษะ
การประกอบอาชีพ ให้กับ
ผู้เข้าร่วม จ้านวน 20 คน  

- 5,000 - มีอบรมให้
ความรู้ในการ
เพ้นท์กระเปา
ผ้า 

เกิดความรู้และ
ทักษะการประกอบ
อาชีพ 

-ทต.รวมใจพัฒนา 
-กศน. อ.แม่ใจ 
 
 

12 โครงการจัด
กระบวนการ
เรียนรู้การท้า
บายศรีใบตอง 

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม
ล้านนา 

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรม
และวิถีล้านนา ให้กับผู้เข้าร่วม 
จ้านวน 20 คน 

- - 4,000 มีการอบรมให้
ความรู้ในการ
ท้าบายศรี
ใบตอง 

เกิดจิตส้านึกในการ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมล้านนา 

-ทต.รวมใจพัฒนา 
-กศน. อ.แม่ใจ 
 
 



 

๙๖ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนาที่ 4  ส่งเสริมสถาบันศาสนา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

๑ โครงการจัดงาน
สัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา
เนื่องในวัน
ส้าคัญทางพุทธ
ศาสนา 

เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริม
พุทธศาสนาเนื่องในวัน
ส้าคัญทางพุทธศาสนา 

เด็ก เยาวชน และประชาชน 
ทุกหมู่บ้านในพื้นที่ ทต.รวมใจ
พัฒนา 

10,000 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มีกิจกรรมสัปดาห์
ส่งเสริมพระพุทธ 
ศาสนาเนื่องใน 
วันส้าคัญทางพุทธ
ศาสนา 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน สามารถ
น้าหลักธรรม       
ค้าสอน ไปปรับใช้
ในชีวิตประจ้าวัน 

ทต.รวมใจพัฒนา 
และวัดศรีบังวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๙๗ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนาที่ 5  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

1 โครงการ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ของนักเรียน
โรงเรียนบ้าน  
ปุาตึง 

เพ่ือให้นักเรียนมีความ
ใฝุรู้ใฝุเรียนและ
สามารถคิดวิเคราะห์
และเขียนสื่อ
ความหมาย เกิดทักษะ 
ในกระบวนการและ
สร้างองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง และมีทักษะใน
การสื่อสารด้าน
ภาษาอังกฤษอยู่
ร่วมกับสังคมและ
ประชาคม อาเซียน
อย่างมีความสุข 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
มีความใฝุรู้ใฝุเรียนและสามารถ
คิดวิเคราะห์ มีทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจ้าวัน มีกระบวนการ
และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง  

15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ มีการจัด
กิจกรรมการ
พัฒนาความรู้
นักเรียน ชั้น 
ป.1 - ป.6 
เสริมเพ่ิมจาก
การเรียนใน
หลักสูตรปกติ
ในชั้นเรียน 

นักเรียน อ่านเขียน 
คิด วิเคราะห์และ
เขียนสื่อ 
ความหมายได้ตาม
เกณฑ์ท่ีก้าหนด 
และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและมี
ผลการทดสอบ NT 
และ O-NET สูงขึ้น 

โรงเรียนบ้าน       
ปุาตึง/ทต.รวมใจ
พัฒนา  

 
 
 



 

๙๘ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนาที่ 5  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา(ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕8 

(บาท) 
๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

2 
 

โครงการ
สนับสนุน
อาหารกลางวัน 

เพ่ือให้เด็กเล็กและ
นักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวัน
ครบถ้วนตามหลัก
โภชนาการครบทุกคน 

เด็กเล็กในโรงเรียนบ้านปุาตึงและ
นักเรียนทุกคน 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ เด็กเล็กและ
นักเรียนใน
พ้ืนที่มีอาหาร
กลางวันที่
ครบถ้วนตาม
หลักโภชนา 
การกินอิ่ม
ครบทุกคน 

เด็กเล็กและนักเรียน
ในพ้ืนที่มีสุขภาพ
พลานามัยสมบูรณ์
แข็งแรง ได้
รับประทานอาหาร
กลางวันครบตาม
หลักโภชนาการครบ
ทุกคน 

โรงเรียนบ้านปุาตึง/ 
ทต.รวมใจพัฒนา 

3 
 

โครงการ
สนับสนุน
อาหารเสริม
(นม) ๑๐๐ 
เปอร์เซ็นต์ 

เพ่ือให้นักเรียน และ
เด็กเล็ก ได้รับอาหาร
เสริม(นม) เพ่ือบ้ารุง
สุขภาพ ครบทุกคน 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กฯและ
นักเรียนโรงเรียน 
บ้านปุาตึง ทุกคน 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ มีอาหารเสริม 
(นม) กินครบ
ทุกคน 

เดก็เล็กและนักเรียน
ในพ้ืนที่มีสุขภาพ
พลานามัยสมบูรณ์
แข็งแรง  

โรงเรียนบ้านปุาตึง/
ศพด.ปุาตึง/ทต.
รวมใจพัฒนา 

4 
 

โครงการจัดงาน    
วันเด็กแห่งชาติ  

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
ได้รับการพัฒนาและ
แสดง ออกอย่าง
สร้างสรรค์ 

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ   
ประจ้าปีๆ ละ ๑ ครั้ง                           

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ มีการจัด
กิจกรรมเนื่อง
ในวันเด็ก
แห่งชาติ                           

เด็กได้รับการพัฒนา 
แสดงออก อย่าง
สร้างสรรค์ และ
เหมาะสมกับวัย  

ทต.รวมใจพัฒนา 
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 



 

๙๙ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนาที่ 5  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา(ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

5 โครงการ
ส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม 
ส้าหรับเด็กเล็ก
และนักเรียน 

เพ่ือปลูกฝ๎งและพัฒนา
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมของเด็กเล็ก
และนักเรียน 

จัดกิจกรรมพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
ส้าหรับเด็กและเยาวชน   

๓5,๐๐๐ ๓5,๐๐๐ ๓5,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

มีการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ
จริยธรรมให้แก่
เด็กและเยาวชน 
ในเขตเทศบาล
ต้าบลรวมใจ
พัฒนา 

เด็กเล็กและนักเรียน             
มีคุณธรรม จริยธรรม 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุข 

ทต.รวมใจพัฒนา  
ศพด.บ้านปุาตึง 
และ โรงเรียน     
บ้านปุาตึง 

6 
 

โครงการจัดหา
หนังสือและ
พัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน 

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
และคุณภาพการศึกษา
ของเด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน          
ปุาตึง 

สื่อและครุภัณฑ์
การศึกษาส้าหรับ
สนับสนุนการเรียนรู้และ
การเรียนการสอน   

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ มีการจัดหาสื่อ
และครุภัณฑ์
การศึกษาส้าหรับ
สนับสนุนการ
เรียนรู้เพิม่ข้ึน 

เด็กเล็กใน ศพด.ได้มีการ
พัฒนาการเรียนรู้ที่ 
เหมาะสมกับวัยดีขึ้น 
และมีความพร้อมก่อน
เข้ารับการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา 

ทต.รวมใจพัฒนา 

 
 
 



 

๑๐๐ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนาที่ 5  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา(ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

7 
 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา 

เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดหาอาหารส้าหรับ  
เด็กเล็ก  ในศูนย์เด็กเล็ก
บ้านปุาตึง 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านปุาตึง  

11๐,๐๐๐ 11๐,๐๐๐ 11๐,๐๐๐ มีการจัดสรร
งบประมาณให้ 
ศพด. ในการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาอาหาร
ส้าหรับเด็กเล็ก 

เด็กเล็ก ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ได้
รับประทานอาหาร
ครบ 5 หมู่ อย่าง
เพียงพอ 

ทต.รวมใจพัฒนา 

8 
 

โครงการ
ส่งเสริมการ
เรียนการสอน   
ในวันหยุดและ     
ปิดภาคเรียน 

เพ่ือเด็กนักเรียนได้เรียนรู้
เพ่ิมเติมและใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

นักเรียน/นักศึกษาทุก
หมู่บ้านในพื้นที่ ทต.รวม
ใจพัฒนา 
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ มีการจัดการ
ส่งเสริมการเรียน
การสอนใน
วันหยุดและ     
ปิดภาคเรียน 

เด็กนักเรียน/
นักศึกษามีความรู้
เพ่ิมเติมและทาง
การศึกษาในระดับ
ที่สูงขึ้น 

ทต.รวมใจพัฒนา 

9 
 

โครงการ
ส่งเสริม  เด็กดี 
เก่ง มีสุข 
(บัณฑิตน้อย) 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเล็ก
ตระหนักถึงความส้าคัญของ
การศึกษาและมีแรงจูงใจ ใฝุ
สัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านปุาตึง   

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ มีการจัดกิจกรรม
โครงการส่งเสริม  
เด็กดี เก่ง มีสุข 
(บัณฑิตน้อย) 

เด็กเล็กมีแรงจูงใจ
ให้สัมฤทธิ์มีพัฒนา 
การทางการศึกษา 
ที่ดี 

ทต.รวมใจพัฒนา/
ศพด.บ้านปุาตึง 



 

๑๐๑ 
 

 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนาที่ 5  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา(ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

10 
 

โครงการ
ส่งเสริมการ
เรียนรู้และ
พัฒนาการ 
ของเด็กเล็ก 

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
ของเด็กเล็กและการมี
ส่วนร่วมในการด้าเนิน
กิจกรรมวันส้าคัญต่างๆ 
เช่น  วันเด็ก, วันแม,่ 
วันพ่อ และศาสนพิธี
และประเพณีต่างๆ 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปุาตึง   

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ มีการจัด
กิจกรรมหรือ
นิทรรศการให้
ความรู้เด็กเล็ก
ในโอกาสวัน
ส้าคัญต่างๆ 

เด็กเล็กเข้าใจและรู้
ความส้าคัญของใน       
วันส้าคัญทาง
ศาสนาและของ
ชาติ 

ทต.รวมใจพัฒนา 

11 
 

โครงการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และ
สภาพแวดล้อม              
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านปุาตึง 

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์
และสภาพ 
สภาพแวดล้อม      
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      
บ้านปุาตึง  ให้สวยงาม  
สะดวก สะอาด 
ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคาร
สถานที่ ทางเดิน  ห้องเรียน 
สนามเด็กเล่น รั้ว  ปูาย เป็นต้น  
พิกัดท่ี 0589270,2137461 

1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ มีการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปุาตึงให้
น่าอยู่ สะอาด 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้าน ปุาตึง มีภูมิ
ทัศน์ที่สวยงามและ
เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนการสอนและ
ได้มาตรฐาน 

ทต.รวมใจพัฒนา 



 

๑๐๒ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนาที่ 5  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา(ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕8 

(บาท) 
๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

12 
 

โครงการส่งเสริม
รักการอ่าน 

เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมี
นิสัยรักการอ่าน 

นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
และสามารถแสวงหาความรู้จากสื่อ
ต่างๆ ได้อย่างหลากหลายตาม
ศักยภาพของตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่อง และสามารถน้าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ 

25,๐๐๐ 25,๐๐๐ 25,๐๐๐ มีการจัด
กิจกรรมส่งเสริม
รักการอ่าน
ส้าหรับเด็ก
นักเรียน 

นักเรียนมี
พัฒนาการด้าน
ทักษะการเขียนการ
อ่านและการคิด
วิเคราะห์ได้ตาม
ศักยภาพ 

โรงเรียนบ้านปุาตึง
และทต.รวมใจ
พัฒนา  

13 โครงการ
ทุนการศึกษา
พระภิกษุ -
สามเณร 

เพ่ือส่งเสริมการศึกษา
แก่พระภิกษุ-สามเณร 
ซึ่งเป็นศาสนทาญาติ  
ที่ด้อยโอกาส 

พระภิกษุ-สามเณร วัดศรีบังวัน 
จ้านวน 20 รูป พุทธศาสนิกชนใน
หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 มีการสนับสนุน
ทุนการศึกษา
ส้าหรับ
พระภิกษุ
สามเณรที่ด้อย
โอกาส 

พระภิกษุ-สามเณร 
มีก้าลังใจใน
การศึกษา และ  
สืบสานศาสนา 

วัดศรีบังวันและ       
ทต.รวมใจพัฒนา 

14 โครงการปรับปรุง
พ้ืนห้องน้้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปุาตึง หมู่ที่  
8  ต้าบลแม่ใจ 

เพ่ือท้าความสะอาดได้
ง่ายขึ้นและปูองกัน
ไม่ให้เด็กเล็กหกล้ม 

ปรับปรุงพื้นห้องน้้าง่ายต่อการท้า
ความสะอาดและปูองกันการหกล้ม 

7,300 - - มีการปรับปรุง
พ้ืนห้องน้้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปุาตึง หมู่ที่  
8  ต้าบลแม่ใจ 

เด็กเล็กได้รับความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

ทต.รวมใจพัฒนา 



 

๑๐๓ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนาที่ 5  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา(ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

15 โครงการ
ปรับปรุง
ห้องครัวพร้อม 
ปูกระเบื้องและ
สร้างห้องเก็บ
ของศพด.บ้าน
ปุาตึง หมู่ที่  8  
ต้าบลแม่ใจ 

เพ่ือให้เป็นสัดส่วน
และดูเรียบร้อยใน
การจัดเก็บสิ่งของ
ต่างๆ 

ขนาดพ้ืนที่ใช้สอยรวมกัน
ไม่น้อยกว่า 83.00 ตร.ม. 
พิกัดท่ี 0589270, 
2137461 

89,600 - - มีการปรับปรุง
หอ้งครัวพร้อม 
ปูกระเบื้องและ
สร้างห้องเก็บ
ของศพด.บ้าน
ปุาตึง หมู่ที่  8  
ต้าบลแม่ใจ 

ห้องครัวศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เป็น
สัดส่วนและดู
เรียบร้อยในการ
จัดเก็บสิ่งของต่างๆ 

ทต.รวมใจพัฒนา 

16 โครงการ
ปรับปรุงราง
น้้าฝน ศพด.
บ้านปุาตึง หมู่ที่  
8  ต้าบลแม่ใจ 

เพ่ือปูองกันน้้าไหล
ท่วมหน้าห้องเรียน
เด็กเล็ก 

ปรับปรุงรางน้้าฝนมีความ
ยาวรวม                      
55.80 ม. พิกัดท่ี 
0589270,2137461 

26,200 - - มีการปรับปรุง
รางน้้าฝน ศพด.
บ้านปุาตึง หมู่ที่  
8  ต้าบลแม่ใจ 

ปูองกันน้้าไหลท่วม
หน้าห้องเรียนเด็ก
เล็ก 

ทต.รวมใจพัฒนา 

 
 
 



 

๑๐๔ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนาที่ 5  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา(ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

17 โครงการ
ปรับปรุงถนน
ทางเข้าและ
ถนนทางเดิน 
ศพด.บ้านปุาตึง 
หมู่ที่  8  ต้าบล
แม่ใจ 

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้มีทางเดินที่
มีระดับเดียวกันและ
สะดวก ปลอดภัย 

     ช่วงท่ี 1 กว้าง 4.50 ม. ยาว 
7.50 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีพ้ืนที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  33.75 ตร.ม. 
     ช่วงท่ี 2 กว้าง 5.00 ม. ยาว 
10.50 ม. หนา 0.10 ม. หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  52.50 
ตร.ม. 
    ช่วงท่ี 3 กว้าง 1.90 ม. ยาว 
25.00 ม. หนา 0.10 ม. หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  47.50 
ตร.ม.ขนาดพ้ืนที่ผิวจราจรรวมกันไม่
น้อยกว่า  133.75 ตารางเมตร 

- 56,100 - มีการปรับปรุง
ถนนทางเข้า
และถนน
ทางเดิน ศพด.
บ้านปุาตึง หมู่ที่  
8  ต้าบลแม่ใจ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้มีทางเดินที่มี
ระดับเดียวกันและ
สะดวก ปลอดภัย 

ทต.รวมใจพัฒนา 

 
 
 
 



 

๑๐๕ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนาที่ 5  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา(ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

18 โครงการ
ปรับปรุงหลังคา
อาคารสนาม
เด็กเล่น ศพด.
บ้านปุาตึง หมู่ที่  
8  ต้าบลแม่ใจ 

เพ่ือให้เด็กเล็กมีร่มเงา 
ร่มรื่นในการจัดกิจกรรม
นันทนาการและ 
ดูสวยงาม  

กว้าง 6.00 ม. ยาว 
18.00 ม.  หรือมีพ้ืนที่ใช้
สอยไม่น้อยกว่า  108.00 
ตร.ม. 

- 414,800 - มีการปรับปรุง
หลังคาอาคาร
สนามเด็กเล่น 
ศพด.บ้านปุาตึง 
หมู่ที่  8  ต้าบล
แม่ใจ 

มีสถานที่จัด
นันทนาการของเด็ก
เล็กที่ร่มรื่น 

ทต.รวมใจพัฒนา 

19 โครงการจัดซื้อ
เครื่องเล่นสนาม 
ศพด.บ้านปุาตึง 

เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาการด้านร่างกาย
ให้เด็กเล็กเกิดการเรียนรู้
และมีเครื่องเล่นใหม่ๆ 
ให้เด็กเล็กได้เล่น 

เครื่องเล่นสนามในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านปุาตึง 
จ้านวน 1 ชุด  

- - 100,000 มีการจัดหา
เครื่องเล่นสนาม
ใน ศพด. บ้าน
ปุาตึง 

เด็กเล็กได้รับ
พัฒนาการด้าน
ร่างกายและเกิด
การเรียนรู้และมี
เครื่องเล่นใหม่ๆ 

ทต.รวมใจพัฒนา 

20 โครงการจัดซื้อ
ที่เก็บที่นอน ชั้น
วางสื่อ และชั้น
วางรองเท้า 

เพ่ือจัดเก็บสื่อการเรียน
และสิ่งของเครื่องใช้ ให้
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย 

ที่เก็บที่นอน ชั้นวางสื่อ 
และชั้นวางรองเท้า 2 ชุด   

- 20,000 - มีการจัดเก็บที่
เก็บท่ีนอน ชั้น
วางสื่อ และชั้น
วางรองเท้า 

เด็กเล็กได้รับการ
จัดเก็บสื่อการเรียน
และสิ่งของเครื่องใช้ 
ให้เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย 

ทต.รวมใจพัฒนา 



 

๑๐๖ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนาที่ 5  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา(ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

21 โครงการติดตั้ง
เครื่องกรองน้้าใน 
ศพด.บ้านปุาตึง 

เพ่ือให้เด็กเล็กมีน้้า
อุปโภค บริโภคท่ี
สะอาด 

เครื่องกรองน้้า จ้านวน 1 เครื่อง  - - 20,000 มีการจัดหา 
เครื่องกรองน้้า
ติดตั้งไว้ที่ ศพด.
บ้านปุาตึง 

เด็กเล็กได้อุปโภค 
บริโภคน้้าสะอาด
และปราศจาก              
เชื้อโรคและสาร
ตกค้าง 

ทต.รวมใจพัฒนา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนาที่ 6  ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ การสาธารณสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

1 
 

โครงการ
สนับสนุนกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ 

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนหรือ
องค์กรต่าง ๆ ในการ
พัฒนาสุขภาพประชาชน 

ส่วนราชการ 
องค์กร/กลุ่มใน
พ้ืนที่ จ้านวน               
10 กลุ่ม 

๔๒,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐ มีการสนับสนุนงบประมาณ
ให้กองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลต้าบลรวมใจ
พัฒนา 

เกิดกระบวนการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน
ในการสร้าง
หลักประกันสุขภาพ 

ทต.รวมใจพัฒนา 
และ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 



 

๑๐๗ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนาที่ 6  ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ การสาธารณสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม(ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕8 

(บาท) 
๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

2 
 

โครงการสนับสนุน
การพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐาน 
(พัฒนาศักยภาพ อส
ม. และผู้น้าชุมชนใน
การพัฒนางาน
สาธารณสุข) 

เพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาสาธารณสุขมูล
ฐานในชุมชน 

ชมรมอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.)        
ทุกหมู่บ้านในเขต
เทศบาลต้าบลรวมใจ
พัฒนา   จ้านวน  5 
หมู่บ้าน 

75,๐๐๐ 75,๐๐๐ 75,๐๐๐ มีการสนับสนุน
งบประมาณในการ
ด้าเนินโครงการให้แก่
อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ้า
หมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับการ
บริการด้าน
สาธารณสุขพ้ืนฐาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

ทต.รวมใจพัฒนา และ
ชมรม อสม. เขต ทต.
รวมใจพัฒนา 

3 โครงการเฝูาระวัง
และดูแลสตรีไทยจาก
มะเร็งเต้านม 

เพ่ือรณรงค์ให้ความรู้
และทักษะในการตรวจ
เฝูาระวังโรคมะเร็งด้วย
ตนเองให้แก่สตรีไทย 

จัดกิจกรรมให้ความรู้
และเทคนิคในการ
ตรวจโรคมะเร็งเต้านม
ด้วยตนเอง อย่างน้อย   
ปีละ  ๑ ครั้ง 

30,000 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ มีการรณรงค์ให้
ความรู้และเทคนิคใน
การตรวจโรคมะเร็ง
เต้านมด้วยตนเอง  

สตรีในพ้ืนที่มี
ความรู้ และทักษะ
ในการตรวจมะเร็ง
เต้านมด้วยตนเอง 

ทต.รวมใจพัฒนา และ 
รพ.สต. บ้านปุาตึง/
สปสช. 

4 โครงการหมู่บ้าน
ไอโอดีน 

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชน
บริโภคไอโอดีน 

ประชาชนในพื้นท่ี ทั้ง 
7 หมู่บ้าน 

1๕,๐๐๐ 15,๐๐๐ 15,๐๐๐ มีการส่งเสริมบริโภค
ไอโอดีน 

ประชาชนได้รับสาร
ไอโอดีนปูองกันโรค 

ทต.รวมใจพัฒนา รพ.
สต.บ้านปุาตึง 
รพ.สต.แม่ใจ 
ชมรม อสม.ทต.รวมใจ
พัฒนา 



 

๑๐๘ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนาที่ 6  ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ การสาธารณสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม(ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

5 โครงการ
เสริมสร้าง
สุขภาพจิตและ
ก้าลังใจในการ
ด้ารงชีวิต 

เพ่ือสร้างและพัฒนา
เครือข่ายในการดูแล
สุขภาพแบบมีส่วนร่วม
และเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม 

จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และพัฒนา
เครือข่าย 
ในการดูแลสุขภาพ
แบบมีส่วนร่วม 

20,000 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ มีการจัด
กิจกรรมตาม
โครงการ
เสริมสร้าง
สุขภาพจิต
และก้าลังใจ
ในการ
ด้ารงชีวิต 

เกิดเครือข่ายพัฒนาในการ
ดูแลสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 

ทต.รวมใจพัฒนา 
และ รพ.สต.       
บ้านปุาตึง/สปสช. 

6 โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ในช่องปาก
ผู้สูงอายุและ
ผู้ปุวยเรื้อรัง 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุและ
ผู้ปุวยเรื้อรังมีสุขภาพใน
ช่องปากท่ีดี 

การให้ความรู้แก่
ผู้สูงอายุและผู้ปุวย
เรื้อรังในการดูแล/
ตรวจสุขภาพช่อง
ปากเพ่ือปูองกันโรค
ทางช่องปาก 

25,000 25,000 25,000 มีการจัด
กิจกรรมตาม
โครงการ
ส่งเสริม
สุขภาพในช่อง
ปากผู้สูงอายุ
และผู้ปุวย
เรื้อรัง 

ผู้สูงอายุและผู้ปุวยเรื้อรังมี
ความรู้และได้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปากเพ่ือปูองกัน
โรคทางช่องปาก 

ทต.รวมใจพัฒนา 
และ รพ.สต.       
บ้านปุาตึง/สปสช. 



 

๑๐๙ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนาที่ 6  ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ การสาธารณสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม(ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

7 โครงการพัฒนา
ระบบเฝูาระวัง
โรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง  

เพ่ือพัฒนาระบบเฝูา
ระวังโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง  (เบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูง 
โรคหัวใจ โรคหลอด
เลือดสมอง และ
โรคมะเร็ง) ในชุมชน 

ประชาชนทุกหมู่บ้าน
ในพ้ืนที่เทศบาลต้าบล
รวมใจพัฒนา 

50,000 ๕0,๐๐๐ ๕0,๐๐๐ มีการจัดกิจกรรมในการ
พัฒนาระบบในการเฝูา
ระวังโรคติดต่อในพ้ืนที่ 

มีการสร้างเครือข่ายและ
ระบบเฝูาระวังโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง (เบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูง 
โรคหัวใจ โรคหลอด
เลือดสมอง และ
โรคมะเร็ง) ในชุมชน 
และผู้ปุวยเรื้อรังรายใหม่
ลดลง 

ทต.รวมใจพัฒนา 
และ รพ.สต.       
บ้านปุาตึง/สปสช. 

8 
 

โครงการพัฒนา
ระบบการ
บริการเชิงรุก    
(เยี่ยมบ้าน) 

เพ่ือพัฒนาการเยี่ยม
บ้านของกลุ่ม 
เปูาหมายใน 
เขตรับผิดชอบ 

บ้านของกลุ่มเปูาหมาย
ในเขตรับผิดชอบ   

40,000 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ มีการพัฒนาระบบการ
บริการเชิงรุกในพื้นที่ 

กลุม่เปูาหมายมีขวัญ
ก้าลังใจในการด้าเนิน
ชีวิต 

ทต.รวมใจพัฒนา 
และชมรม อสม.
เขตเทศบาลต้าบล
รวมใจพัฒนา/
สปสช. 

 
 



 

๑๑๐ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนาที่ 6  ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ การสาธารณสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม(ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

9 โครงการปูองกัน
และควบคุมโรค
ต่างๆ 

เพ่ือปูองกันและ
ควบคุมโรคระบาดใน
พ้ืนที่เทศบาลต้าบล
รวมใจพัฒนา 

เด็กเล็กและประชาชน
ทุกหมู่บ้านในพื้นที่
เทศบาลต้าบลรวมใจ
พัฒนา 

70,000 70,000 70,000 มีการจัดกิจกรรมในการ
ปูองกันและควบคุมโรค
ต่างๆ ในพ้ืนที่ 

เด็กเล็กและประชาชน
ได้รับการบริการด้าน
สาธารณสุขพ้ืนฐานที่มี
ประสิทธิภาพ 

ทต.รวมใจพัฒนา 
ศพด.บ้านปุาตึง 
และชมรม อสม.   
ต.แม่ใจ 

10 
 

โครงการพัฒนา
ระบบข้อมูล
ข่าวสาร
สาธารณสุขมูล
ฐานระดับต้าบล 

เพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาสาธารณสุขมูล
ฐานในชุมชน 

ชมรมอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) ทุก
หมู่บ้านในเขตเทศบาล
ต้าบลรวมใจพัฒนา 
จ้านวน 5 หมู่บ้าน 

35,000 35,000 35,000 มีการจัดเก็บและพัฒนา
ระบบข้อมูลข่าวสาร
สาธารณสุขมูลฐานระดับ
ต้าบล 

ประชาชนได้รับการ
บริการด้านสาธารณสุข
พ้ืนฐานที่มีประสิทธิภาพ 

ทต.รวมใจพัฒนา 
และชมรม อสม.
เขต ทต.รวมใจ
พัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 



 

๑๑๑ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนาที่ 7  ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการสังคมโดยชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

๑ 
 

โครงการ
สนับสนุน
กองทุน
สวัสดิการชุมชน
เทศบาลต้าบล
รวมใจพัฒนา 

เพ่ือสร้างหลักประกัน
ความมั่นคงทาง
สวัสดิการสังคมให้แก่
ประชาชน 

สนับสนุนงบประมาณ
สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
เทศบาลต้าบลรวมใจ
พัฒนา 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีการสนับสนุน
งบประมาณให้แก่
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลต้าบล
รวมใจพัฒนา 

ประชาชน ได้รับความ
คุ้มครองทางสวัสดิการ 
จากกองทุนฯสังคม และ
มีความม่ันคงในการ
ด้าเนินชีวิต 

ทต.รวมใจพัฒนา /
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน ทต.รวมใจ
พัฒนา 

2 โครงการ
สงเคราะห์
ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนผู้ด้อย 
โอกาสสามารถอยู่ใน
ครอบครัวและชุมชน
ได้อย่างมีความสุข มี
คุณภาพชีวิตที่ดี และ
ได้รับการคุ้มครอง
สวัสดิภาพ  

ผู้ด้อยโอกาส 
ครอบครัวยากจน  
จ้านวน  50  คน 

50,000 50,000 50,000 มีการสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาสให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ผู้ด้อยโอกาสอยู่ใน
ครอบครัวและชุมชนได้
อย่างมีความสุข มี
คุณภาพชีวิตที่ดี และ
ได้รับการคุ้มครอง   
สวัสดิภาพ  

ทต.รวมใจพัฒนา 
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 
 



 

๑๑๒ 
 

 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนาที่ 7  ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการสังคมโดยชุมชน(ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

3 โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาศูนย์
สงเคราะห์
ราษฎรประจ้า
หมู่บ้าน 

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนองค์กร
ประชาชนในการ
ช่วยเหลือและพัฒนา
ความเป็นอยู่ของคน  
ในชุมชน 

ศูนย์สงเคราะห์ราษฎร
ประจ้าหมู่บ้าน  
จ้านวน  7  หมู่บ้าน 

70,000 70,000 70,000 มีการสนับสนุนการ
ฟ้ืนฟูศูนย์สงเคราะห์
ราษฎรประจ้า
หมู่บ้าน 

การส่งเคราะห์และการ
ช่วยเหลือประชาชน
เป็นไปเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

ทต.รวมใจพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๑๓ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ดา้นการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนาที่ 8  ส่งเสริมความเข้มแย็งของสถาบันครอบครัว 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

1 โครงการจัด
ศูนย์การเรียนรู้
สามวัย สายใย
ชุมชน 

เพ่ือส่งเสริมบทบาท
ของครอบครัวในการ
ใช้ชีวิตร่วมกันสามวัย
อย่างมีความสุข 

ศูนย์สงเคราะห์ราษฎร
ประจ้าหมู่บ้าน  
จ้านวน  7  หมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 มีจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้สามวัย สายใย
ชุมชน 

ครอบครัวอบอุ่นสถาบัน
ครอบครัวเข้มแข็งลด
ป๎ญหาสังคมในพ้ืนที่ 

ทต.รวมใจพัฒนา 
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนาที่ 9  ส่งเสริมการเรียนรู้และการส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

1 
 

โครงการจัด
กิจกรรมวัน
เยาวชน
แห่งชาติ 

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เยาวชน
ได้แสดงออกในเชิง
สร้างสรรค์ 

การจัดกิจกรรมวัน
เยาวชนแห่งชาติ  
ประจ้าปี  ๆ ละ ๑ ครั้ง 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มีการจัดกิจกรรมวัน
เยาวชนแห่งชาติ 

เยาวชนได้แสดงออกถึง
ศักยภาพ และคุณภาพ 
ในเชิงสร้างสรรค์ 

ทต.รวมใจพัฒนา
และสภาเด็กฯ 

 



 

๑๑๔ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนาที่ 9  ส่งเสริมการเรียนรู้และการส่วนร่วมของภาคประชาชน(ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

๒ 
 

โครงการ
ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมเนื่องใน
วัน อสม.
แห่งชาติ 

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ อสม.     
มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสุขภาพของ
ประชาชน  

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
เนื่องในวัน อสม.
แห่งชาติ ปีละ   ๑ ครั้ง  

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ มีการสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมเนื่องใน
วัน อสม.แห่งชาติ 

อสม. ได้แสดงออกถึง
ศักยภาพ และคุณภาพ 
ในการพัฒนาชุมชน 

ทต.รวมใจพัฒนา 
และชมรม อสม.
เขต ทต.รวมใจ
พัฒนา 

๓ 
 

โครงการจัด
กิจกรรมวันสตรี
สากล (เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
สตรีเขต
เทศบาลต้าบล
รวมใจพัฒนา) 

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนบทบาท
ขององค์กรพัฒนา
สตรี 

กพสม. กพสต.และสตรี 
ในพ้ืนที่ จ้านวน ๑๕๐ 
คน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ มีการจัดกิจกรรมวัน
สตรีสากล 

สตรีได้รับการพัฒนาและ
มีบทบาทในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

กพส.ต.แม่ใจ/ทต.
รวมใจพัฒนา  

๔ 
 

โครงการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนสภา
เด็กและเยาวชน 

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม
พัฒนาเด็กและ
เยาวชนในพื้นท่ี 

เด็กและเยาวชนใน
พ้ืนที่ จ้านวน  ๙๐  คน 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ มีการส่งเสริมและ
สนับสนุนสภาเด็ก
และเยาวชน 

เด็กและเยาวชนได้จัดท้า
กิจกรรมสร้างสรรค์ และ
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

ทต.รวมใจพัฒนา /
พมจ.พะเยา 



 

๑๑๕ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนาที่ 9  ส่งเสริมการเรียนรู้และการส่วนร่วมของภาคประชาชน(ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

๕ โครงการอบรม    
วิถีไทย วิถี
พอเพียง 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชน เกิดความรู้ใน
เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ตลอดจนน้า
ความรู้จากโครงการฯ 
ไปเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบและ
ปฏิบัติ 

อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ให้แก่แกนน้าสภาเด็ก
และเยาวชน จ้านวน  
30 คน 

30,000 20,000 10,000 มีการจัดกิจกรรมให้
ความรู้แกเ่ด็กและ
เยาวชน เกิดความรู้
ในเรื่องปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ตลอดจนน้าความรู้
จากโครงการฯ ไป
เผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบและปฏิบัติ 

เดก็และเยาวชน เกิด
ความรู้ในเรื่องปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ตลอดจนน้าความรู้จาก
โครงการฯ ไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ้าวันได้ 

ทต.รวมใจพัฒนา  
และสภาเด็กฯ 

๖ โครงการค่าย
เยาวชน คน
บ้านเดียวกัน            
(พ่ีสอนน้อง) 
 

เพ่ือเป็นเวทีเยาวชนรุ่น
พ่ีถ่ายทอดประสบ 
การณ์ ให้แก่เด็กและ
เยาวชนรุ่นน้องเพ่ือให้
เด็กและเยาวชนใน
พ้ืนที่มีความสัมพันธ์ 
รักและสามัคคีกัน 

แกนน้าเด็กและ
เยาวชน รุ่นที่ 1 และ
รุ่นที่ 2 จ้านวน     
30 คน 

30,000 30,000 10,000 มีการจัดโครงการ
ค่ายเยาวชน คนบ้าน
เดียวกนั (พ่ีสอนน้อง) 
 

เด็กและเยาวชนในพื้นท่ี 
มีความรักและสามัคคีกัน 
เด็กและเยาวชนรุ่นพ่ี ได้
ถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ให้แก่รุ่น
น้อง 

ทต.รวมใจพัฒนา  
และสภาเด็กฯ 
 



 

๑๑๖ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนาที่ 9  ส่งเสริมการเรียนรู้และการส่วนร่วมของภาคประชาชน(ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

๗ โครงการลาน
เยาวชนคน
สร้างสรรค์ 

เพ่ือเปิดพื้นท่ีให้กับเด็กและ
เยาวชนในการท้ากิจกรรมที่
พึงประสงค์ร่วมกันเพ่ือเป็น
แหล่งเรียนรู้สืบทอดภูมิ
ป๎ญญาท้องถิ่นเพ่ือปูองกัน
และแก้ไขป๎ญหายาเสพติด 

เด็กและเยาวชน ในพ้ืนที่
เขตเทศบาลต้าบลรวมใจ
พัฒนา และพ้ืนที่
ใกล้เคียง  

40,000 20,000 20,000 มีการด้าเนินการ
ตามโครงการลาน
เยาวชนคน
สร้างสรรค์ 

มีพ้ืนที่ให้เด็กและ
เยาวชน      ได้ท้า
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน 
 

ทต.รวมใจพัฒนา/ 
สภาเด็กฯ 

๘ โครงการ
เยาวชน        
คนรัก
ประชาธิปไตย 
 

เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นของ
เด็กและเยาวชนเพื่อให้
ความรู้ด้านประชาธิปไตย 
ให้แก่เด็กและเยาวชนใน
พ้ืนที่เพ่ือแสดงพลังของเด็ก
และเยาวชน      

เด็กและเยาวชน ในพ้ืนที่ 
จ้านวน 30 คน 

10,000 10,000 5,000 มีการด้าเนินการ
ตามโครงการ
เยาวชน  คนรัก
ประชาธิปไตย 
 

เด็กและเยาวชนในพื้นท่ี 
ได้มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น และพัฒนา
ชุมชนเด็กและเยาวชน 
ได้มีความรู้สิทธิหน้าที่
ส้าหรับเด็ก 

ทต.รวมใจพัฒนา  
และสภาเด็กฯ 
 

 
 
 



 

๑๑๗ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนาที่ 9  ส่งเสริมการเรียนรู้และการส่วนร่วมของภาคประชาชน(ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕8 

(บาท) 
๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

9 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้น้า
สตรีเทศบาล
ต้าบลรวมใจ
พัฒนา 

เพ่ือพัฒนาความรู้
บทบาทและทักษะใน
การเป็นผู้น้าของสตรี
เทศบาลต้าบลรวมใจ
พัฒนา 

กลุม่สตรีและผู้น้าใน
เขตเทศบาลต้าบลรวม
ใจพัฒนา จ้านวน 50 
คน 

15๐,๐๐๐ 1๓๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ มีการจัดฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน ใน
การพัฒนาความรู้
ทักษะ และบทบาท
ของสตรีเทศบาล
ต้าบลรวมใจพัฒนา 

สตรีได้รับความรู้และ
น้ามาพัฒนาท้องถิ่นได้
อย่างเหมาะสม 

ทต.รวมใจพัฒนา 

10 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้น้า
เยาวชนอาสา
เฝูาระวังทาง
วัฒนธรรม   
“ละอ่อนกล้าดี" 
จังหวัดพะเยา 

เพ่ือปลุกจิตส้านึก 
พัฒนาทักษะ
ความสามารถของ
แกนน้าเยาวชนจิต
อาสาในการท้า   
ความดี 

-เยาวชนอาสาสมัคร
เฝูาระวังทางวัฒนธรรม 
ต้าบลละ 50 คน 
-ตัวแทนอาสาสมัครเฝูา
ระวังทางวัฒนธรรม 
ต้าบลละ 3 คน 

25,000 - - มีการด้าเนินการตาม
โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้น้าเยาวชน
อาสาเฝูาระวังทาง
วัฒนธรรม “ละอ่อน
กล้าด"ี จังหวัดพะเยา 

เยาวชนอาสาเฝูาระวัง
ทางวัฒนธรรม สามารถ
น้าความรู้ไปเป็นพื้นฐาน
ในการปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีและเป็น
พลังของแผ่นดิน 

-สภาวัฒนธรรม
ต้าบล 
-นักวิชาการ
วัฒนธรรมประจ้า
อ้าเภอ 
-ส้านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
พะเยา 
-ทต.รวมใจพัฒนา 

 
 



 

๑๑๘ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนาที่ 9  ส่งเสริมการเรียนรู้และการส่วนร่วมของภาคประชาชน(ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

11 โครงการค่าย 
“วัคซีน
วัฒนธรรมน้า
ครอบครัว
เข้มแข็ง” 

เพื่อส่งเสริมให้สถาบัน
ครอบครัวมีส่วนร่วมใน
การสร้างความเข้มแข็ง 
ความรัก ความอบอุ่น 
อยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างเข้าใจและสงบสุข 

-ผู้แทนวิทยากรเครือข่าย
จากหน่วยงานบูรณาการ
แห่งละ 1 ท่าน 
-เยาวชนและผู้ปกครอง
เข้าร่วมกิจกรรม ต้าบล
ละ 50 คน จ้านวน    
25 คู ่
 

25,000 - - มีการด้าเนินการตาม
โครงการค่าย “วัคซีน
วัฒนธรรมน้า
ครอบครัวเข้มแข็ง” 

เยาวชนและผู้ปกครอง
สามารถน้าความรู้ไป
เป็นพื้นฐานในการ
ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีใน
ชีวิตประจ้าวัน 

-สภาวัฒนธรรม
ต้าบล 
-นักวิชาการ
วัฒนธรรมประจ้า
อ้าเภอ 
-ส้านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดพะเยา 
-ทต.รวมใจพัฒนา 

12 โครงการค่าย
พัฒนาศักยภาพ 
“ละอ่อนไทย
เข้าใจสื่อ” 

เพื่อสร้างจิตส้านกึ 
ค่านิยมที่ดี ในการ
รักษา สืบทอดภูมิ
ป๎ญญาวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น ควบคู่ไปกับ
การจัดการน้าองค์
ความรู้ด้าน ศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม 
มาบริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบ 

-เยาวชน เข้าร่วม
กิจกรรมต้าบลละ 50 
คน 
-ตัวแทนเยาวชน ระดับ
ต้าบลๆ ละ 3 คน 

25,000 - - มีการด้าเนินการตาม
โครงการค่ายพัฒนา
ศักยภาพ “ละอ่อน
ไทยเข้าใจสื่อ” 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สามารถน้าองค์ความรู้
ที่ได้ไปพัฒนาขยาย
เพิ่มพื้นที่สื่อสร้างสรรค ์

สภาวัฒนธรรมต้าบล 
-นักวิชาการ
วัฒนธรรมประจ้า
อ้าเภอ 
-ส้านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดพะเยา 
-ทต.รวมใจพัฒนา 



 

๑๑๙ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนาที่ 9  ส่งเสริมการเรียนรู้และการส่วนร่วมของภาคประชาชน(ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕8 

(บาท) 
๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

13 โครงการค่าย
พัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายเฝูา
ระวังทาง
วัฒนธรรม 
“เรียนรู้ตามรอย
พระยุคลบาท” 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
กระบวนการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม ใน
มิติวัฒนธรรม โดยน้า
องค์ความรู้ที่ได้ไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจ้าวัน 

-เครือข่ายเฝูาระวังทาง
วัฒนธรรม ต้าบลละ 50 
คน 
-ตัวแทนเครือข่ายเฝูา
ระวังทางวัฒนธรรม 
ต้าบลละ 4 คน 
 

25,000 - - มีการด้าเนินการตาม
โครงการค่ายพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายเฝูา
ระวังทางวัฒนธรรม 
“เรียนรู้ตามรอยพระ
ยุคลบาท” 

เครือข่ายที่เข้าร่วม
กิจกรรมสามารถน้า
ความรู้ไปเป็นพื้นฐาน
ในการปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี และ
ขยายผลสร้างเครือข่าย
การเฝูาระวังทาง
วัฒนธรรมในพื้นที ่

-สภาวัฒนธรรม
ต้าบล 
-นักวิชาการ
วัฒนธรรมประจ้า
อ้าเภอ 
-ส้านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดพะเยา 
-ทต.รวมใจพัฒนา 

14 โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
ค่ายเยาวชน 
“รวมพลคนสร้าง
สื่อแสนสั้น 
สร้างสรรค์สังคม
และวัฒนธรรม” 

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
บริหารจัดการองค์
ความรู้ด้านศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม
อย่างเป็นระบบ และ
พัฒนาศักยภาพการ
ผลิตสื่อสร้างสรรค์ 
ด้านสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน 

-เยาวชน เข้าร่วม
กิจกรรมต้าบลละ 50 
คน 
-ทีมตัวแทนเยาวชน 
ระดับต้าบลๆ ละ 3 คน 

25,000 - - มีการด้าเนินการตาม
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการค่ายเยาวชน 
“รวมพลคนสร้างสื่อ
แสนสั้น สร้างสรรค์
สังคมและวัฒนธรรม” 

เยาวชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมสามารถน้า
ความร ู ้ที่ได้ไปสร้างเป็น
แบบอย่างนวัตกรรม
สื่อปลอดภัยเชิง
สร้างสรรค์ที่ดี และ
เผยแพร่ขยายผลใน
สถานศึกษาและสื่อ
สาธารณะด้านสังคม
และวัฒนธรรม 

สภาวัฒนธรรมต้าบล 
-นักวิชาการ
วัฒนธรรมประจ้า
อ้าเภอ 
-ส้านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดพะเยา 
-ทต.รวมใจพัฒนา 



 

๑๒๐ 
 

 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 
          ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕8 

(บาท) 
๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

๑ 
 

โครงการก้าจัด
วัชพืชและ
พัฒนาล้าน้้า
แม่ปืม 

เพ่ือก้าจัดขยะ
วัชพืชและพัฒนาล้า
น้้าแม่ปืม โดยการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ก้าจัดขยะ วัชพืช และสิ่ง
กีดขวาง   ล้าน้้าแม่ปืม 
โดยแรงงานประชาชน    
พิกัดท่ี  0589275, 
2136397   ถึงพิกัดท่ี 
0589590,2138602 

30,000 30,000 30,000 มีการจัด
กิจกรรมก้าจัด
ขยะและพัฒนา
ล้าน้้าแม่ปืม 

ปริมาณวัชพืช  ขยะ       
เศษใบไม้ และก่ิงไม้ 
ลดลงและแหล่งน้้า
สะอาด มากข้ึน 

ทต.รวมใจพัฒนา 

๒ 
 

โครงการ
ปรับปรุง       
ภูมิทัศน์ล้าน้้า
แม่ปืม 

เพ่ือปรับภูมิทัศน์ 
ให้สวยงามและ
ปลอดภัย  

พัฒนาและปรับภูมิทัศน์
สองข้างทาง เช่น การ
ประดับไฟฟูา การปลูกไม้
ดอกไม้ประดับ ตีเส้น ฯลฯ 
พิกัดท่ี  0589275, 
2136397  ถึงพิกัดท่ี 
0589590,2138602 

- - 10,000,000 มีการจัด
กิจกรรมในการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ล้าน้้า
แม่ปืม 

ภูมิทัศน์แม่น้้าปืม         
มีความสะอาด สวยงาม
และปลอดภัย  

ทต.รวมใจพัฒนา 

 
 



 

๑๒๑ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 
          ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ต่อ) 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

3 
 

โครงการ
ฝึกอบรม
อาสาสมัคร
พิทักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพ่ือสร้างจิตส้านึก 
และการมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ฝึกอบรมอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ปีละ ๑  
รุ่น ๆ ละ 50 คน  

30,000 30,000 30,000 มีการจัดอบรม
อาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนมีจิตส้านึกและ
มีส่วนร่วมและเป็นพลัง
ขับเคลื่อนการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ทต.รวมใจพัฒนา, 
สภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาล
ต้าบลรวมใจพัฒนา 
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๒๒ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 
          ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนาที่ 2 บูรณาการการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

1 
 

โครงการ
ก่อสร้างเตา  
เผาขยะ 

เพ่ือลดปริมาณขยะ
และก้าจัดขยะใน
ชุมชนที่ไม่สามารถ
จ้าหน่าย แปรรูป 
หรือไม่สามารถน้า
กลับมาใช้ใหม่  

ก่อสร้างเตาเผาขยะ จ้านวน 12 
จุด 
กว้าง 1.50 เมตร ยาว 1.50 
เมตร    สูง 1.50 เมตร  ในพ้ืนที่
หมู่ที่ 1,5,6,7,8,9 ต.แม่ใจ 
 

- 
 
 
 
 
 

122,400 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

มีการก่อสร้าง
เตาเผาขยะ   
ตามท่ีก้าหนด 

ปริมาณขยะลดลง
และชุมชนสะอาด  

ทต.รวมใจพัฒนา  

๒ โครงการ
ท้องถิ่นไทย
รวมใจภักดิ์                  
รักษ์พ้ืนที่สี
เขียว 

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
ในชุมชน สถานที่
ราชการ ที่
สาธารณะ
ประโยชน์และ ลด
ภาวะโลกร้อน 

การปลูกต้นไม้ในเขตเทศบาล          
ต้าบลรวมใจพัฒนา 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ้านวนพื้นที ่      
สีเขียวในพ้ืนที่
เทศบาลต้าบล  
รวมใจพัฒนา 

มีพ้ืนที่สีเขียวส้าหรับ
เป็นแหล่งผลิตอากาศ
ที่บริสุทธิ์ และเป็น
แหล่งอาหารของ
ชุมชน 

ทต.รวมใจพัฒนา 
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

3 โครงการ
บริหารจัดการ
ขยะแบบมี
ส่วนร่วม 

เพ่ือบริหารจัดการ
ขยะโดยประชาชน
ในชุมชนมีส่วนร่วม 

การบริหารจัดการขยะที่มี
ประสิทธิภาพด้านการลดการก้าจัด
ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 

50,000 50,000 50,000 มีการ
ด้าเนินการ
ตามโครงการ 

ปริมาณการก้าจัด
ขยะที่เป็นอันตราย
ต่อสิ่งแวดล้อมลดลง 

ทต.รวมใจพัฒนา 
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 



 

๑๒๓ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 
          ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนาที่ 2 บูรณาการการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม(ต่อ) 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

4 
 

โครงการรักษา
ความสะอาด 
และความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อยของ
บ้านเมือง 

เพ่ือพ้ืนที่ใน
หมู่บ้าน/ชุมชนมี   
ความสะอาด
สวยงามและ
ระเบียบเรียบร้อย 

ตัดหญ้าสองข้างทาง 
ปรับปรุงตกแต่ง สถานที่
ราชการ หรือที่สาธารณะ
ในชุมชน  

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีการจัดกิจกรรมใน
การบ้ารุงรักษา
บ้านเมืองให้มีความ
สะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

บ้านเมืองสะอาด 
สวยงาม และมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่ 
น่ามอง 

ทต.รวมใจพัฒนา 

5 
 

โครงการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ถนน
สาธารณะ
ภายใน
หมู่บ้าน/
ชุมชน  

เพ่ือปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ถนนภายใน
หมู่บ้าน/ชุมชนให้มี
ความเป็นระเบียบ 
สะอาด สวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน
ภายในชุมชน เช่นการ
ปรับแต่งพื้นท่ี ตัดหญ้า     
การปลูกต้นไม้  การตี
เส้นจราจร ฯลฯ 

- ๒๐๐,๐๐๐ - มีการจัดกิจกรรมใน
การปรับปรุงภูมิทัศน์
ถนนและท่ีสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน 

บ้านเมืองสะอาด เป็น
ระเบียบเรียบร้อย และ
สวยงาม 

ทต.รวมใจพัฒนา 

 
 
 



 

๑๒๔ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 
          ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การป้องกันและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

๑ 
 

โครงการจัด
กิจกรรม
เฉลิมพระ
เกียรติ 

เพ่ือส่งเสริมการจัดงาน
รัฐพิธี และงานราชพิธี
ใน วันส้าคัญต่างๆ  

จัดงานหรือสนับสนุนการ
จัดงานรัฐพิธี และงาน
ราชพิธี หรือพิธีต่าง ๆ 
เช่น วันแม่แห่งชาติ     
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
,วันปิยะมหาราช เป็นต้น 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติครบ
ทุกวโรกาส 

หน่วยงานของรัฐและ
ประชาชน แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

ทต.รวมใจพัฒนา  

2 
 

โครงการจัด
กิจกรรม  
เนื่องในวัน
ท้องถิ่นไทย 

เพ่ือเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับวิวัฒนาการ     
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และ
เทิดทูนพระราชกรณีย
กิจของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

จัดกิจกรรมการถวายราช
สดุดีพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
การจัดนิทรรศการ และ
จัดกิจกรรมบ้าเพ็ญ
ประโยชน์เนื่องในวัน
ท้องถิ่นไทย  

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ มีการจัดกิจกรรม
เผยแพร่ผลงานและ
กิจกรรม
เทิดพระเกียรติ
รัชกาลที่ 5 

ประชาชนได้ทราบ
เกี่ยวกับวิวัฒนการ ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเทิดทูนพระ
ราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ทต.รวมใจพัฒนา 

 
 



 

๑๒๕ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 
          ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การป้องกันและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์(ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

3 
 

โครงการฝึกอบรม
ลูกเสือชาวบ้าน
จังหวัดพะเยา 

เพ่ือเพ่ิมจ้านวนสมาชิก
ลูกเสือชาวบ้านใน
จังหวัดพะเยา และมี
ลูกเสือชาวบ้านที่มี
อุดมการณ์  มีคุณภาพ  

สนับสนุนกิจกรรมการ
ฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน
และกิจการของลูกเสือ
ชาวบ้าน 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ มีการสนับสนุน
งบประมาณในการจัด
กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือ
ชาวบ้านจังหวัดพะเยา 

มีจ้านวนสมาชิก
ลูกเสือชาวบ้านใน
จังหวัดพะเยา และมี
ลูกเสือชาวบ้านที่มี
อุดมการณ์ มีคุณภาพ 
และมีความรู้ 

ที่ท้าการปกครอง
จังหวัดพะเยา/       
ทต.รวมใจพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๒๖ 
 

 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 
          ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 

แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนาระบบการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติฉุกเฉิน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

๑ 
 

โครงการ
ช่วยเหลือ 
ผู้ประสบป๎ญหา
สาธารณภัย และ
ภัยพิบัติฉุกเฉิน 

เพ่ือให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ประสบสาธารณภัยและภัย
พิบัติฉุกเฉินเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

การอยู่เวรยามเฝูาระวัง 
ภัยฉุกเฉิน เช่น อัคคีภัย 
วาตภัย แผ่นดินไหว 
อุบัติภัย ฯลฯ 

45,๐๐๐ 45,๐๐๐ 45,๐๐๐ มีการจัดเวร
ยามในการเฝูา
ระวังภัย
ฉุกเฉิน 

ประชาชน
ผู้ประสบภัยได้รับ 
การช่วยเหลือ
เยียวยาด้วย                         
ความรวดเร็ว 

ทต.รวมใจพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๒๗ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 
          ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 

แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนาระบบการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติฉุกเฉิน(ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

๒ 
 

โครงการหาจัดหา
วัสดุอุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์ส้าหรับงาน
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์ส้าหรับใช้ในงาน
ปูองกันและบรรเทา              
สาธารณภัย 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์ เช่น แผงกั้น, 
กระบองไฟ, กรวยสะท้อน
แสง สายฉีดน้้าฯลฯ 
ส้าหรับใช้ในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

มีวัสดุอุปกรณ์
และครุภัณฑ์
การปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัยที่
ครบถ้วน 

การปฏิบัติงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ทต.รวมใจพัฒนา  

๓ 
 

โครงการฝึก อบรม 
อปพร.(หลักสูตร
การจัดตั้ง) 

เพ่ือฝึกอบรม อปพร.และ
เตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานให้แก่  
อปพร. 

จัดฝึกอบรม อปพร.ใหม่ 
อย่างละ ๑ รุ่น/ปีรุ่นละ 
๓๐ คน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มีการอบรม
อปพร.
(หลักสูตรการ
จัดตั้ง) 

อปพร. มีความรู้             
ความช้านาญ และมี
ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 

ทต.รวมใจพัฒนา 
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

4 
 

โครงการฝึกอบรม
ทบทวน อปพร.
เทศบาลต้าบลรวม
ใจพัฒนา 

เพ่ือฝึกอบรมทบทวน              
อปพร.และเตรียมความ
พร้อมในการปฏิบัติงาน
ให้แก่ อปพร. 

จัดฝึกอบรม ทบทวน    
อปพร. อย่างละ ๑ รุ่น/ปี 
รุ่นละ ๓๐ คน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มีการอบรม
ทบทวน อป
พร.เทศบาล
ต้าบลรวมใจ
พัฒนา 

อปพร. มีความรู้              
ความช้านาญ และมี
ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 

ทต.รวมใจพัฒนา 
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 



 

๑๒๘ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 
          ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ดา้นความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 

แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนาระบบการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติฉุกเฉิน(ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

5 
 

โครงการ
อบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ผู้ปฏิบัติงาน
ปูองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย
เทศบาลต้าบล    
รวมใจพัฒนา 

เพ่ือเตรียมความ
พร้อมของผู้ปฏิบัติ 
งานให้มีความรู้ 
ทักษะ   ในการ
ปฏิบัติงานให้แก่
ผู้ปฏิบัติงาน 

จัดอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
ผู้ปฏิบัติงานปูองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาล
ต้าบลรวมใจพัฒนา               
อย่างละ ๑ รุ่น/ปี                       
รุ่นละ ๓๐ คน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มีการฝึกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ผู้ปฏิบัติงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยเทศบาลต้าบล    
รวมใจพัฒนา 

ผู้ปฏิบัติงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลต้าบลรวมใจ มี
ความรู้ ความช้านาญ 
และมีความสามารถและ
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 

ทต.รวมใจพัฒนา 
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

๖ 
 

โครงการ
สนับสนุนการ
จัดกิจกรรม
ของ อปพร. 

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนบทบาท
ของ อปพร.ในการ
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

จัดกิจกรรมเนื่องในวัน     
อปพร.ประจ้าปี  

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มีการสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมเนื่องใน
วันอปพร.ประจ้าปี 

อปพร.มีขวัญและ
ก้าลังใจ ในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น  

ทต.รวมใจพัฒนา 

 
 



 

๑๒๙ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 
          ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 

แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนาระบบการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติฉุกเฉิน(ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

7 
 

โครงการ
รณรงค์และ
ลดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาล 

เพ่ือปูองกันและลด
อุบัติเหตุในช่วง
เทศกาล  

จัดตั้งจุดให้บริการประชาชน
ในช่วงเทศกาล เช่น 
เทศกาลสงกรานต์ และ
เทศกาลปีใหม่ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาล 

การเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนลดในช่วงเทศกาล
ลดลงและประชาชนและ
นักท่องเที่ยวได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง 

ทต.รวมใจพัฒนา 
และ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๓๐ 
 

 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 
          ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 

แนวทางการพัฒนาที่ 3  พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันอาชญากรรม 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕8 

(บาท) 
๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

๑ 
 

โครงการติดตั้ง
ไฟสัญญาณ
จราจรและ
กระจกส่อง
ทางโคง้ 

เพ่ือปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 
บริเวณทางโค้งและ    
ทางแยก 

หมู่ที่ 6 ติดตั้งไฟเตือน
ความเร็ว และปูายจราจร 
บริเวณจุดเสี่ยงในหมู่บ้าน
จ้านวน 2 จุด พิกัดท่ี 
0589397,2136616  
ถึงพิกัดท่ี 0589325, 
2136280 
หมู่ที่ 9 ติดตั้งไฟเตือน
ความเร็ว และปูายจราจร 
บริเวณจุดเสี่ยงในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 9 ต้าบลแม่ใจ 
จ้านวน 2 จุด พิกัดท่ี 
0589558,2137702  
ถึงพิกัดท่ี 0589628,  
2137811 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

มีการจัดหาและติดตั้ง
ไฟสัญญาณจราจร
และกระจกส่องทาง
โค้ง ในบริเวณท่ี
ก้าหนด 

อุบัติเหตุทางถนนลดลง ทต.รวมใจพัฒนา 



 

๑๓๑ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 
          ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 

แนวทางการพัฒนาที่ 3  พัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันอาชญากรรม(ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

2 โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด 
CCTV 

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ปูองกันปราบปราม
อาชญากรรม
อุบัติภัยและสา
ธารณภัยในพื้นท่ี 

ปูองกันอาชญากรรม การ
โจรกรรม และการมั่วสุม
ในพ้ืนที่ 

1,00๐,๐๐๐ - - มีการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด CCTV 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และให้ความ
เชื่อมั่นในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ต้ารวจมากยิ่งข้ึน 

ทต.รวมใจพัฒนา
และ สภอ.แม่ใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๓๒ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 
          ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 

แนวทางการพัฒนาที่ 4  สร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

1 
 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ     
ผู้ประสานพลัง
แผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติด       
25  ตาสัปปะรด 

เพ่ือให้มีฐานข้อมูล
ของ  ผู้เสพ ผู้ติด 
ผู้ค้า ยาเสพติดใน
พ้ืนที่หมู่บ้าน/
ชุมชน ที่มีป๎ญหา
แพร่ระบาด 
ของยาเสพติด 

ส้ารวจและติดตามข้อมูล
ความเคลื่อนไหว
สถานการณ์ 
และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่
รับผิดชอบให้ ศพส.อ. 
ทราบทุกระยะ 

1๐,๐๐๐ - - มีการสนับสนุน
งบประมาณในการ
ด้าเนินโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ        
ผู้ประสานพลัง
แผ่นดินเอาชนะ     
ยาเสพติด            
25  ตาสัปปะรด 

เกิดผลในทางปฏิบัติเชิง
บูรณาการ ตามแผน 
ปฏิบัติการ แผนงานและ
โครงการต่างๆ 
ที ่ศพส.อ. ก้าหนด 

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอแม่ใจ/        
ทต.รวมใจพัฒนา 
 

๒ 
 

โครงการจัด
กิจกรรมสัปดาห์
รณรงค์ เนื่องใน
วันต่อต้าน       
ยาเสพติด       
(๒๖ มิถุนายน) 
ประจ้าปี ๒๕๕8 

เพ่ือให้เยาวชนเกิด
ความตระหนักถึง  
มหันตภัยของ      
ยาเสพติด สามารถ
สร้างภูมิคุ้มกัน และ    
เข้ามามีส่วนร่วม
เฝูาระวังป๎ญหา    
ยาเสพติด 

เยาวชน  อายุระหว่าง    
๑๓ – ๑๘ ปี พ่อแม่
ผู้ปกครอง ผู้ปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวข้องและประชาชน
ทั่วไปในเขตเทศบาลต้าบล
รวมใจพัฒนา 

๕,๐๐๐ - - มีการสนับสนุน
งบประมาณในการ
ด้าเนินโครงการจัด
กิจกรรมสัปดาห์
รณรงค์ เนื่องในวัน
ต่อต้านยาเสพติด       
(๒๖ มิถุนายน) 
ประจ้าปี ๒๕๕8 

กลุ่มเปูาหมายตระหนัก
ถึงมหันตภัยของยาเสพ
ติด และเข้ามามีส่วนร่วม
ในการปูองกันแก้ไข
ป๎ญหายาเสพติด 

ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอแม่ใจ/        
ทต.รวมใจพัฒนา 
 



 

๑๓๓ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 
          ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 

แนวทางการพัฒนาที่ 4  สร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

3 
 

โครงการ
ปูองกันและ
แก้ไขป๎ญหา
ยาเสพติด 

เพ่ือเป็นการปูองกัน
และแก้ไขป๎ญหา     
การแพร่ระบาดของ      
ยาเสพติดในพ้ืนที่ 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่
เด็ก เยาวชน  ประชาชน 
และกลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่ 

๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ มีการจัดฝึกอบรมให้
ความรู้แกเ่ด็ก 
เยาวชน  ประชาชน 
และกลุ่มเสี่ยง ใน
พ้ืนที่ 

ป๎ญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในพ้ืนที่ 
ลดลงและเด็ก เยาวชน 
ประชาชนและกลุ่มเสี่ยง
ได้รู้ถึงสถานการณ์และ
โทษของยาเสพติดมาก
ขึ้น 

ทต.รวมใจพัฒนา , 
สภ.แม่ใจ และ 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

4 
 

โครงการ
ปูองกันและ
แก้ไขป๎ญหา
ยาเสพติด
จังหวัดพะเยา 
ปีงบประมาณ 
2558 

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมเพ่ือ
ปูองกันและแก้ไข
ป๎ญหายาเสพติด 

สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดกิจกรรมเพื่อ
ปูองกนั และแก้ไขป๎ญหา
ยาเสพติด แก่ ศตส.จ.
พะเยา 

5๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 30,000 มีการสนับสนุน
งบประมาณในการ 
ด้าเนินโครงการ
ปูองกันและแก้ไข
ป๎ญหายาเสพติด
จังหวัดพะเยา 
ปีงบประมาณ 
2558 

ป๎ญหาสถานการณ์ยา
เสพติดของจังหวัดพะเยา
ได้รับการแก้ไข ให้ลดลง
และหมดไป 

ศตส.จ.พะเยา/ 
ทต.รวมใจพัฒนา  
 

 



 

๑๓๔ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 
          ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 

แนวทางการพัฒนาที่ 4  สร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

5 
 

โครงการเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็ง
หมู่บ้านกองทุน   
แม่ของแผ่นดิน 

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมเพื่อ
ปูองกันและแก้ไข
ป๎ญหายาเสพติด 

สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดกิจกรรมเพื่อ
ปูองกัน และแก้ไขป๎ญหา
ยาเสพติด ให้แก่               
กองทุนแม่ของแผ่นดิน 

3๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ มีการสนับสนุนและ
ส่งเสริมบทบาท
กองทุนแม่ของ
แผ่นดินในพ้ืนที่ 

ป๎ญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในพ้ืนที่
ลดลง 

ส้านักงานพัฒนา
ชุมชน อ.แม่ใจ/   
ทต.รวมใจพัฒนา 
 

6 โครงการจัด
การศึกษาเพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวิต 
(โครงการดนตรี 
กีฬา ศิลปะ ต้าน 
ยาเสพติด)  
-กิจกรรมเล่น
อังกะลุง 
-กิจกรรมเล่น      
วู้ดบอล 
-กิจกรรมเพ้นท์ผ้า 

เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
ทักษะความคิด 
สร้างภูมิคุ้มกัน
ทางด้านร่างกาย 
จิตใจ ไม่ตกเป็น
ทาสของอบายมุข
ด้วยวิถีแห่งธรรม 

ผู้เข้าร่วมโครงการ                         
จ้านวน 50 คน 

25,000 25,๐๐๐ 15,๐๐๐ มีการจัดกิจกรรม
การศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทักษะชีวิต (โครงการ
ดนตรี กีฬา ศิลปะ 
ต้านยาเสพติด)  
-กิจกรรมเล่นอังกะลุง 
-กิจกรรมเล่นวู้ดบอล 
-กิจกรรมเพ้นท์ผ้า 

สามารถน้าความรู้จาก
การเข้าร่วมกิจกรรมค่าย
ไปปรับใช้กับสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิต 
ประจ้าวันได้อย่าง
เหมาะสมและให้
ค้าปรึกษาแนะน้าผู้อ่ืนได้ 

กศน.อ.แม่ใจ/ทต.
รวมใจพัฒนา 



 

๑๓๕ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 
          ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 

แนวทางการพัฒนาที่ 5  สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

๑ 
 

โครงการเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายทั่วไป
ส้าหรับประชาชน 

เพ่ือส่งเสริมและ
เผยแพร่ให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย
ส้าหรับประชาชน 

ประชาชนที่อยู่ในเขต
เทศบาลต้าบลรวมใจ
พัฒนา 
จ้านวน ๕๐ คน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ มีการจัดเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายทั่วไป
ส้าหรับประชาชน 

ประชาชน มีความรู้   
เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
เพ่ือไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน                 

ทต.รวมใจพัฒนา/
ส้านักงานอัยการ
จังหวัดพะเยา 
 

๒ 
 

โครงการปูองกัน
และแก้ไขป๎ญหา
แรงงาน การค้า
มนุษย์ และแรงงาน      
ต่างด้าว 

เพ่ือแก้ไขป๎ญหา
แรงงาน การค้า
มนุษย์ และ
แรงงานต่างด้าว 

สนับสนุนการปูองกันและ
ปราบปราม จับกุม
ผู้กระท้าผิดในพื้นที่
เกี่ยวกับแรงงาน 
ต่างด้าว 

- ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีการจัดการ
สนับสนุนการปูองกัน
และแก้ไขป๎ญหา
แรงงาน การค้า
มนุษย์ และแรงงาน      
ต่างด้าว 

ประชาชนได้รับความ
คุ้มครองสวัสดิภาพ 
ตามท่ีก้าหนดไว้ตาม
กฎหมาย 

ส้านักงานแรงงาน  
จ.พะเยา/           
สภ.แม่ใจ/        
ทต.รวมใจพัฒนา  

3 
 

โครงการเผยแพร่
ความรู้และความ
ช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่
ประชาชนในชนบท 

เพ่ือส่งเสริมและ
เผยแพร่ให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย
ส้าหรับประชาชน 

ประชาชนที่อยู่ในเขต
เทศบาลต้าบลรวมใจ
พัฒนา 
จ้านวน ๕๐ คน 

- ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีการจัดการเผยแพร่
ความรู้และความ
ช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่
ประชาชนในชนบท 

ประชาชน มีความรู้   
เกี่ยวกับกฎหมายเพื่อใช้
ในชีวิตประจ้าวัน                 

ส้านักงานแรงงาน  
จ.พะเยา/           
สภ.แม่ใจ/        
ทต.รวมใจพัฒนา  

 



 

๑๓๖ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 
          ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 

แนวทางการพัฒนาที่ 5  สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

4 
 

โครงการเผยแพร่
ความรู้ทาง
กฎหมายเพื่อ
สนับสนุนการ
ด้าเนินงานของ
ชุมชนท้องถิ่น 

เพ่ือให้ความรู้กับชุมชน
ในเรื่องของกฎหมายที่
มีผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ของคนในชุมชน 
 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่
ชุมชนในพ้ืนที่ 

- ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีการสนับสนุน
การเผยแพร่
ความรู้ทาง
กฎหมายเพื่อ
สนับสนุนการ
ด้าเนินงานของ
ชุมชนท้องถิ่น 

เพ่ือชุมชนและคนใน
ชุมชนได้รับความรู้
ทางด้านกฎหมายและ
สามารถน้าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ้าวัน 

ส้านักงานแรงงาน  
จ.พะเยา/           
สภ.แม่ใจ/        
ทต.รวมใจพัฒนา  

5 
 

โครงการ
ประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

เพ่ือความเข้าใจในการ
เลือกตั้งทุกระดับและ 
สร้างจิตส้านึกให้
ประชาชนได้ตระหนัก
เห็นความส้าคัญในการ
ใช้สิทธิเลือกตั้งให้มี
ความโปร่งใสและไม่มี
การซื้อสิทธิขายเสียง 

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบระชาธิปไตย  
ในเขตพ้ืนที่ 

20,000 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีการประชา 
สัมพันธ์ส่งเสริม
การปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

ประชาชนมีความเข้าใจ
ในการเลือกตั้งทุกระดับ 
ทั้งในระดับประเทศ และ
ระดับท้องถิ่น 

ส้านักงานแรงงาน  
จ.พะเยา/           
สภ.แม่ใจ/        
ทต.รวมใจพัฒนา 

 



 

๑๓๗ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 
          ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

แนวทางท่ี  1  พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร การรับเรื่องราวร้องทุกข์และอ านวยความเป็นธรรมส าหรับประชาชน  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

๑ 
 

โครงการจัดตั้ง
ศูนย์รับเร่ืองราว 
ร้องทุกข์และ 
อ้านวยความเป็น
ธรรม 

เพื่อช่วยเหลือประชาชน 
ผู้เดือดร้อนให้เป็นไปด้วย
ความเสมอภาค โปร่งใสและ
เป็นธรรม 

ศูนย์รับเร่ืองราวร้อง
ทุกข์ และอ้านวย
ความเป็นธรรม  
จ้านวน ๑ แห่ง 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ มีการจัดจัดตั้ง
ศูนย์รับเร่ืองราว 
ร้องทุกข์และ 
อ้านวยความเป็น
ธรรม และมีการ
ด้าเนินการของ
ศูนย์ฯ 

ประชาชนได้รับการแก้ไขป๎ญหา
ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 

ทต.รวมใจพัฒนา 

๒ โครงการ
ศูนย์บริการ
ประชาชนด้าน
กฎหมายและ   
การไกล่เกลี่ย        
ข้อพิพาท 

เพื่อบริการด้านกฎหมาย
ส้าหรับประชาชน 

ประชาชนที่อยู่ใน
เขตเทศบาลต้าบล
รวมใจพัฒนา 
จ้านวน ๕๐ คน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ มีการจัดจัดตั้ง
ศูนย์รับเร่ืองราว 
ร้องทุกข์และ 
อ้านวยความเป็น
ธรรม และมีการ
ด้าเนินการของ
ศูนย์ฯ 

ประชาชนได้รับบริการ 
เก่ียวกับกฎหมายทั่วไป ที่ใช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน                 

ทต.รวมใจพัฒนา/
ส้านักงานอัยการ
จังหวัดพะเยา 

 
 



 

๑๓๘ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 
          ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

แนวทางท่ี  1  พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร การรับเรื่องราวร้องทุกข์และอ านวยความเป็นธรรมส าหรับประชาชน (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕8 

(บาท) 
๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

3 
 

โครงการจัดตั้ง
ศูนย์บริการ
อินเตอร์เน็ตเพ่ือ
ชุมชน 

เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึง
การให้บริการโทรคมนาคม
และข้อมูลสารสนเทศและ
เป็นแหล่งการเรียนรู้และ
ค้นคว้าด้วยตนเองเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถและความ
เข้มแข็งแก่บุคคลและชุมชน 

จัดตั้งศูนย์บริการ
อินเตอร์เน็ตชุมชน 
และจัดครุภัณฑ์
และอุปกรณ์พ่วง  
จ้านวน  ๑  ชุด 
พิกัดท่ี0588388, 
2137021 และ
เชื่อมต่อให้ครอบคุ
ลมทุกหมู่บ้าน 

๒๐๐,๐๐๐ - - มีการจัดตั้งศูนย์ฯ 
และให้บริการ
ประชาชนครบถ้วน
ทุกหมู่บ้าน 

ประชาชนได้เข้าถึงการ
ให้บริการโทรคมนาคม
และข้อมูลสารสนเทศและ
มีแหล่งเรียนรู้และค้นคว้า
ด้วยตนเอง และมีโอกาส
ในการเพิ่มขีด
ความสามารถและความ
เข้มแข็งให้แก่ตนเองและ
ชุมชน 

ทต.รวมใจพัฒนา/
กระทรวง ICT 
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

4 
 

โครงการติดต้ัง
อินเตอร์เน็ต
ศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็ก            
บ้านปุาตึง 

เพ่ือให้เด็กเล็กได้เข้าถึงการ
ให้บริการโทรคมนาคมและ
ข้อมูลสารสนเทศและเป็น
แหล่งการเรียนรู้ 

ติดตั้งอินเตอร์เน็ต
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปุาตึง  

- - 20,000 มีการติดต้ังอินเตอร์ 
เน็ตศูนย์พัฒนา    
เด็กเล็กบ้านปุาตึง 

เด็กเล็กได้เข้าถึงการ
ให้บริการโทรคมนาคม
และข้อมูลสารสนเทศและ
มีแหล่งเรียนรู้ 

ทต.รวมใจพัฒนา 

 
 
 



 

๑๓๙ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 
          ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

แนวทางท่ี  1  พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร การรับเรื่องราวร้องทุกข์และอ านวยความเป็นธรรมส าหรับประชาชน (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕8 

(บาท) 
๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

6 
 

โครงการจัดท้า
วารสารประชา 
สัมพันธ์และเผยแพร่
ผลการด้าเนินงาน
ประจ้าเดือนและ
ประจ้าปี 

เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารหรือผลการ
ด้าเนินงานให้
ประชาชนได้รับทราบ
อย่างทั่วถึง 

จัดท้าวารสาร
ประชาสัมพันธ์รายงาน
ผลการด้าเนินงาน
ประจ้าเดือนและ
ประจ้าปีของเทศบาลฯ 

45,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มีการจัดท้าวารสาร
ประชาสัมพันธ์ 
และเผยแพร่ผลการ
ด้าเนินงานประจ้า 
เดือนและประจ้าปี 

ประชาชนได้รับทราบผล
การด้าเนินงานและมี
ส่วนร่วมตรวจสอบการ
ด้าเนินงานของเทศบาล 

ทต.รวมใจพัฒนา 

7 
 

โครงการบริหารงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับอ้าเภอ
แม่ใจ 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารในการจัดซื้อ –  
จัดจ้างขององค์กร
ปกครอง             
ส่วนท้องถิ่น 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการ
บริหารงานศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร               
การจัดซื้อจัดจ้างระดับ
อ้าเภอแม่ใจ 

๒5,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีการสนับสนุน
งบประมาณในการ
บริหารงานศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระดับ
อ้าเภอแม่ใจ 

ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารของ    
ทางราชการ  ตามท่ี
กฎหมายก้าหนด 

ทต.รวมใจพัฒนา /
อปท. ในพ้ืนที่        
อ.แม่ใจ 

 
 
 



 

๑๔๐ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 
          ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

แนวทางท่ี  1  พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร การรับเรื่องราวร้องทุกข์และอ านวยความเป็นธรรมส าหรับประชาชน (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

8 
 

โครงการติดตั้งหอ
กระจายข่าวไร้สาย 

เพ่ือให้ประชาชนได้
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาลต้าบล            
รวมใจพัฒนา  

ก่อสร้างหรือติดตั้ง
ระบบหอกระจาย 
ข่าวไร้สาย  ณ 
เทศบาลต้าบลรวมใจ
พัฒนาและภายใน
หมู่บ้าน  

- ๕๐๐,๐๐๐ - มีการติดตั้งหอ
กระจายข่าวไร้สาย
ให้ครอบคลุมทุก
หมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับทราบผล
การด้าเนินงานและมี
ส่วนร่วมตรวจสอบการ
ด้าเนินงานของเทศบาล 

ทต.รวมใจพัฒนา 

9 
 

โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศใน
หน่วยงาน 

เพ่ือพัฒนาระบบ
สารสนเทศใน
หน่วยงานให้มีความ
พร้อมในการปฏิบัติงาน
และเป็นสื่อในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ให้ประชาชนอกี     
ทางหนึ่ง 

ประชาชนในพื้นท่ี
ต้าบลแม่ใจ 

20,000 2๐,๐๐๐ 20,000 มีการน้าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ใน
การปฏิบัติงานใน
ส้านักงานเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การให้บริการ
ประชาชน 

หน่วยงานมีระบบ
สารสนเทศที่ทันสมัยและ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
ประชาชนทั่วไปสามารถ
รับรู้ข่าวสารและแจ้ง
เบาะแส จากการพัฒนา
ระบบของหน่วยงานอีก
ทางหนึ่ง 

ทต.รวมใจพัฒนา
และ สภ.แม่ใจ 

 
 



 

๑๔๑ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 
          ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

แนวทางท่ี  1  พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร การรับเรื่องราวร้องทุกข์และอ านวยความเป็นธรรมส าหรับประชาชน(ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

10 
 

โครงการติดตั้งปูาย
และแนวเขต 
เทศบาลฯ 

เป็นแนวแบ่งเขต
ชุมชนและก้าหนด
ขนาดชุมชนตามท่ี
ได้ก้าหนดไว้ 

1. หมู่ที่ 1       
ต.แม่ใจ  บริเวณบ้านพัก
ต้ารวจ และ บ้านนายปรีชา 
ตุลาชม จุดพิกัดท่ี
0585533,2138787 
     2. หมู่ที่ 5  
ต.แม่ใจ  ทุกซอย                     
จุดพิกัดที่ 0585591, 
2138424, จุดพิกัดที่  
0585507,2138474 

- 
 
 
 
 

50,000 
 

15,000 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 

มีการติดตั้งปูาย
และแนวเขต 
เทศบาลฯ เพ่ือ
แนะน้าสถานที่แก่
ประชาชน 

เป็นแนวแบ่งเขตชุมชน
และก้าหนดขนาดชุมชน
ตามท่ีได้ก้าหนดไว้ 

ทต.รวมใจพัฒนา 
 

 
 
 
 
 
 



 

๑๔๒ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 
          ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

แนวทางท่ี  2  พัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพของบุคลากร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕8 

(บาท) 
๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

๑ 
 

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรมส้าหรับ
บุคลากรของ
เทศบาลต้าบล  
รวมใจพัฒนา 

เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมส้าหรับ
ผู้บริหาร   สมาชิกสภา
เทศบาลและ พนักงาน
เทศบาล 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้
ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมส้าหรับ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลและ
พนักงานเทศบาล 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ มีการจัดโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม
ส้าหรับบุคลากร
ของเทศบาล
ต้าบลรวมใจ
พัฒนา 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลและ
พนักงานเทศบาล มี
ความเข้าใจและใช้
หลักคุณธรรมและ
จริยธรรมด้าเนินชีวิต
และการท้างาน 

ทต.รวมใจพัฒนา 

๒ 
 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ และ
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานส้าหรับ
บุคลากรของ
เทศบาลต้าบล            
รวมใจ 

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
ความรู้ และความ 
สามารถของผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
และพนักงานเทศบาล 
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

จัดฝึกอบรม และ
การศึกษาดูงาน เพื่อ
พัฒนาความรู้
ความสามารถของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล และ
พนักงานเทศบาล 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ มีการจัดโครงการ
พัฒนาศักยภาพ 
และประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ส้าหรับบุคลากร
ของเทศบาล
ต้าบลรวมใจ
พัฒนา 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล และ
พนักงานเทศบาล    
มีความรู้ ความ 
สามารถในการพัฒนา
งานที่รับผิดชอบ และ 
การให้บริการ
ประชาชน 

ทต.รวมใจพัฒนา 

 
 



 

๑๔๓ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 
          ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

แนวทางท่ี  3  พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารงานและการบริการประชาชน   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

๑ โครงการ
เทศบาลฯ     
พบประชาชน    
(เทศบาล
เคลื่อนที่) 

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
ประชาชนได้รับ
บริการของ
หน่วยงานต่างๆ  
ทั้งในและนอกพ้ืนที่ 

การจัดกิจกรรม  การออก
ให้บริการประชาชนนอก
พ้ืนที่ ร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ มีการจัดโครงการเทศบาลฯ     
พบประชาชน    (เทศบาล
เคลื่อนที่) โดยมีหน่วยราชการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า
ร่วมบริการประชาชนในพื้นท่ี 

ประชาชนได้รับ
บริการจาก
หน่วยงานของรัฐ 
และหน่วยงาน
อ่ืนๆ อย่างทั่วถึง 

ทต.รวมใจพัฒนา
และหน่วยงาน     
ที่เก่ียวข้อง 

๒ 
 

โครงการ
ปรับปรุงต่อเติม
อาคาร
ส้านักงาน 
 

เพ่ืออ้านวยความ
สะดวก ในการ
ให้บริการประชาชน
และเพ่ิม
ประสิทธิภาพ               
ในการปฏิบัติงาน 

ปรับปรุงห้องท้างานส้านัก
ปลัดเทศบาลและต่อเติม
ห้องกิจการสภาฯ 

2๐๐,๐๐๐ - - มีการปรับปรุงต่อเติมอาคาร
ส้านักงาน เพื่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการและบริการ
ประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การติดต่อราชการ
และการปฏิบัติ 
งานมีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น 

ทต.รวมใจพัฒนา 

 
 
 
 



 

๑๔๔ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 
          ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

แนวทางท่ี  3  พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารงานและการบริการประชาชน(ต่อ)  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕8 

(บาท) 
๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

3 โครงการพัฒนา
ระบบการบริหาร 
งานและการให้ 
บริการประชาชน 

เพ่ือพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน และการ
ให้บริการประชาชน 
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

จัดหาครุภัณฑ์ที่จ้าเป็น
ในการปฏิบัติงานและ
การให้บริการประชาชน 
เช่น ครุภัณฑ์ส้านักงาน 
ได้แก่ โต๊ะ , เก้าอ้ี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ได้แก่ เครื่อง
คอมพิวเตอร์,            
ค่าเครื่องพิมพ์ฯ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง 
เป็นต้น 

6๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

มีการจัดหาครุภัณฑ์
ส้านักงาน ได้แก่ โต๊ะ , 
เก้าอ้ีครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ ได้แก่ 
เครือ่งคอมพิวเตอร์,            
ค่าเครื่องพิมพ์ฯ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง 
เป็นต้น 

การปฏิบัติงาน 
และการ
ให้บริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ 
และมี
ประสิทธิผล 

ทต.รวมใจพัฒนา 

4 โครงการเตรียม
ความพร้อมของ
บุคลากรสู่
ประชาคมอาเซียน 
 

เพ่ือพัฒนาความ
พร้อมของบุคลากร
และผู้น้าชุมชนให้มี
ความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้างและผู้น้า
ชุมชนในพ้ืนที่เทศบาล
ต้าบลรวมใจพัฒนา 

15๐,๐๐๐ 250,000 - มีการจัดโครงการเพื่อ
เตรียมการพัฒนาของ
บุคลากรเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

บุคลากรใน
องค์กรสามารถ
ปรับตัวเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน 

ทต.รวมใจพัฒนา 

 



 

๑๔๕ 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 
          ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

แนวทางท่ี  3  พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารงานและการบริการประชาชน(ต่อ)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

5 
 

โครงการส้านักงาน
อิเล็กทรอนิคส์   
(e-office) 

เพ่ือพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน และการ
ให้บริการประชาชน 
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

เพ่ือสะดวกในการ
ปฏิบัติงานและการ
ให้บริการประชาชน 

50,000 50,000 50,000 มีการน้าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ใน
ส้านักงานเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฎิบัติงานและการ
ให้บริการประชาชน 

การปฏิบัติงาน 
และการให้บริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ 
และมีประสิทธิผล 

ทต.รวมใจพัฒนา 

6 โครงการก่อสร้าง
อาคารศาลา
ประชาคมรวมใจ
พัฒนา 

เพ่ือบริการ
ประชาชนและเป็น
จุดศูนย์กลางการ
จัดกิจกรรมที่เป็น
สาธารณประโยชน์
ในต้าบล 

เพ่ือก่อสร้างอาคารศาลา
ประชาคมรวมใจพัฒนา 
ขนาดกว้าง 12.00 ม. 
ยาว 15.00 ม. พิกัดท่ี 
0588644,2136763 

2,000,000 - - มีการก่อสร้างอาคาร
ศาลาประชาคมรวมใจ
พัฒนาตามที่ก้าหนด 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
จัดกิจกรรมที่เป็น
สาธารณประโยช
น์ในต้าบลอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
มากขึ้น 

ทต.รวมใจพัฒนา 

 
 
 



 

๑๔๖ 
 

 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 
          ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

แนวทางท่ี  3  พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารงานและการบริการประชาชน(ต่อ)   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕8 

(บาท) 
๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้าง
ลานจอดรถ 

เพ่ือสร้างโรงจอดรถ
ส้าหรับประชาชน
และผู้มาติดต่อ
ราชการและเพ่ือจัด
สภาพอาคาร
สถานที่ภายใน
เทศบาลฯ เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

โครงการก่อสร้างโรงจอด
รถ ส้านักงานเทศบาล
ต้าบลรวมใจพัฒนา      
หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง   
4.00 ม. ยาว 10.00 ม. 
จ้านวน  2 จุด 

200,000 - - มีการก่อสร้างโรงจอรถ 
ส้านักงานเทศบาล
ต้าบลรวมใจพัฒนา
ตามท่ีก้าหนด 

ประชาชนและ    
ผู้มาติดต่อ
ราชการ ได้รับ
ความสะดวกและ
สภาพอาคาร
สถานที่ภายใน
เทศบาลฯ เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ทต.รวมใจพัฒนา 

8 โครงการจัดซื้อ    
รถยนต์บรรทุก
ติดตั้งเครนไฮดรอ
ลิคพร้อมกระเช้า
ซ่อมไฟฟูา 
 

เพ่ือพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน และการ
ให้บริการประชาชน 
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

รถกระเช้า จ้านวน 1 คัน  2,4๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

- - มีการจัดหาครุภัณฑ์ 
ตามท่ีก้าหนด  

การปฏิบัติงาน 
และการให้บริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ 
และมีประสิทธิผล 

ทต.รวมใจพัฒนา 

 



 

๑๔๗ 
 

 
 
 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 
          ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

แนวทางท่ี  4  พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๕8 
(บาท) 

๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

๑ โครงการพัฒนา
ระบบจัดเก็บภาษี 

เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาระบบจัดเก็บ
ภาษี  ให้มี
ประสิทธิภาพและ
สอดคล้องภาวะ
เศรษฐกิจป๎จจุบัน 

พัฒนาระบบจัดเก็บภาษีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ มีการพัฒนาระบบ
จัดเก็บภาษีอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

มีระบบการ
จัดเก็บภาษีท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
สะดวกรวดเร็ว
และเป็นธรรม 

ทต.รวมใจพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 



 

๑๔๘ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 
          ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

แนวทางท่ี  5  ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕8 

(บาท) 
๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

๑ 
 

โครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนกับการ
พัฒนาท้องถิ่น 

เพ่ือรับฟ๎งความ
คิดเห็น ป๎ญหา และ
ความต้องการจาก
ประชาชน เช่น 
จัดท้าแผนชุมชน
และแผนพัฒนา
เทศบาล การ
ประชาวิจารณ์ 

จ้านวน ๗ หมู่บ้าน 
หมู่บ้านละ  ๑  ครั้ง/ปี 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ มีการจัด
โครงการ
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนกับ
การพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

ประชาชนได้
แสดงออกซ่ึง
ความคิดเห็น มี
ส่วนร่วมในการ
ร่วมคิด ร่วมท้า 
และร่วมรับ
ผลประโยชน์ 

ทต.รวมใจพัฒนา 

2 
 

โครงการสนับสนุน/
ส่งเสริมการเข้าสู่
ระบบมาตรฐาน
แผนชุมชน 

ชุมชนมีแผน
หมู่บ้านผ่านการ
ประเมินมาตรฐาน
แผนชุมชน 

ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลต้าบล
รวมใจพัฒนา 

10,๐๐๐ 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ มีการสนับ 
สนุนการจัดท้า
โครงการ
สนับสนุน/
ส่งเสริมการ
เข้าสู่ระบบ
มาตรฐานแผน
ชุมชน 

ทุกหมู่บ้านมี
แผนพัฒนา
หมู่บ้านที่มี
ประสิทธิภาพและ
ใช้ประโยชน์ได้ 

ทต.รวมใจพัฒนา 
พัฒนาชุมชน            
อ.แม่ใจ 

 



๑๔๙ 
 

 

ส่วนที่ 6 
การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 
1. องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล  

   การติดตามและประเมินผลการน าแผน พัฒนาสามปีไปปฏิบัติ  ใช้รูปแบบคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ตามค าสั่งเทศบาลต าบลรวมใจพัฒนา ที่  526/2556  เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลต าบลรวมใจพัฒนา ลงวันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2556  และค าสั่งเทศบาลต าบลรวมใจพัฒนา ที่ 531 /2556 เรื่องแต่งตั้งประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลต าบลรวมใจพัฒนา  ลงวันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2556 ตามข้อ ๒๘ และ ข้อ ๒๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548  และได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ไว้ดังนี้ 

1.  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  2.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศ  
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
    4.  แต่งตั้งคณะท างานหรือคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 
2. วิธีการติดตามประเมินผล 

วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลต าบลรวมใจพัฒนา  ด าเนินการโดยปฏิบัติ ตาม               
ข้อ 30 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 ซ่ึง
ก าหนด ไว้ดังนี้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก ด าเนินการหรือร่ว ม
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

(1)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด ขอบข่ายและ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(2)  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
(3)  หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามประเมินผล 
(4)  ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล

รายงานผลการด าเนินการซึ่งได้จากการติด ตามประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อ
ประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

(5)  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเ มินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนา
ท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ อย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน         

 



๑๕๐ 
 

 

3. ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 หมวด 6 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา    
ข้อ 28 (3) ได้ก าหนดให้ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

อนึ่งในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ เทศบาลต าบลรวมใจพัฒนา นั้นได้ก าหนดให้
คณะกรรมการมีการประชุมเพ่ือก าหนดขอบข่ายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   และเห็นชอบผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี ปีละ สองครั้งหลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ เพ่ือรวบรวมรายงานต่อ
นายกเทศมนตรีต าบลรวมใจพัฒนา เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลรว มใจพัฒนา สภาเทศบาล
ต าบลรวมใจพัฒนา และปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี 
 
 

                    


