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ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ได้ยกเลิก “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา”
และ“แผนพัฒนาสามปี” โดยให้จัดท า “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” แทน โดยให้เริ่มจัดท า “แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฉบับแรก เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
จัดท างบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 

“แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนา
อ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
  เทศบาลเมืองอรัญญิก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
ฉบับนี้  จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดท างบประมาณประจ าปีและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิกอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 

1. ด้านกายภาพ 
 

          1.1 ประวัติความเป็นมาและที่ตั้งของต าบลหรืออาณาเขตการปกครอง 
          ประวัติความเป็นมาของต าบลอรัญญิก 
          ต ำบลอรัญญิก เป็นชื่อเรียกตำมชื่อของหมู่บ้ำนอรัญญิก ซึ่งท ำอำวุธขำยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
ตำมต ำนำนเล่ำขำนกันว่ำ ชำวหมู่บ้ำนที่ได้ติดตำมองค์สมเด็จพระนเรศวรมหำรำชมำเพ่ือท ำอำวุธให้พระองค์   
ใช้ในกำรท ำศึกสงครำมจึงได้ชื่อว่ำเป็นหมู่บ้ำนอรัญญิกตำมชื่อของหมู่บ้ำนเดิม ในประวัติศำสตร์ได้กล่ำวว่ำวัด
อรัญญิกและหมู่บ้ำนอรัญญิกมีมำตั้งแต่สมัยสุโขทัย เชื่อกันว่ำเจดีย์วัดอรัญญิกนั้นได้สร้ำงขึ้นพร้อมๆ กับกำร
สร้ำงพระพุทธชินรำชซึ่งเป็นพระคู่บ้ำนคู่เมืองของจังหวัดพิษณุโลก 
          ที่ตั้งอำณำเขตกำรปกครอง 
          เทศบำลเมืองอรัญญิกตั้งอยู่ในเขตอ ำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ได้รับกำรเปลี่ยนฐำนะจำก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอรัญญิก  เป็นเทศบำลเมืองอรัญญิก โดยอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 42 แห่ง
พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติสภำ
ต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ประกอบมำตรำ 7 แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล 
พ.ศ. 2596 และมำตรำ 10 แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติ
เทศบำล (ฉบับที่ 12 ) พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยจึงได้มีกำรประกำศจัดตั้งองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลอรัญญิก อ ำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เป็นเทศบำลเมืองอรัญญิก ประกำศเมื่อวันที่ 
13 มีนำคม 2555 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม 2555 เป็นต้นไป 

เทศบำล เมื อ ง อรัญญิกตั้ ง อยู่ ท ำ งทิ ศ เหนื อของอ ำ เภอ เมื อ ง พิษณุ โ ลก ไป เป็ นระยะทำง             
ประมำณ 6 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ในกำรปกครองดูแลทั้งสิ้น 30.78 ตำรำงกิโลเมตร โดยมีอำณำเขตติดกับ     
พ้ืนทีใ่กล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อ    ต ำบลหัวรอ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อ   ต ำบลบึงพระ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อ   ต ำบลสมอแข 
 ทิศใต ้  ติดต่อ   เทศบำลนครพิษณุโลก  
 

          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
ต ำบลอรัญญิกตั้งอยู่ทำงภำคเหนือตอนล่ำงของประเทศไทย เป็นพ้ืนที่รำบลุ่มทั้งต ำบล พ้ืนที่ส่วนใหญ่

เป็นพ้ืนที่ลุ่มน้ ำขัง มีล ำคลองแบ่งเขตกับต ำบลอ่ืน เช่น คลองโคกช้ำง และคลองคูณ ท ำให้เป็นพ้ืนที่รำบลุ่ม
เหมำะแก่กำรเกษตร 
 

          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนำว 
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          1.4 ลักษณะของดิน 
สภำพพ้ืนที่ดินในเขตพ้ืนที่เทศบำลเมืองอรัญญิก มีลักษณะเป็นพ้ืนที่รำบและรำบลุ่ม 70% ลักษณะ

ดินเป็นดินเหนียว ดินร่วนเหนียวปนทรำย มีกำรระบำยน้ ำได้ดี ควำมอุดมสมบูรณ์ของดินปำนกลำงเหมำะสม
กับกำรท ำนำ ส่วนอีก 30% เป็นพ้ืนที่ดอน ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรำย มีกำรระบำยน้ ำดี มีควำมอุดม
สมบูรณ์ ตำมธรรมชำติปำนกลำง เหมำะต่อกำรปลูกพืชหลำยหลำก 

 

          1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
มีแหล่งน้ ำไหลผ่ำน ได้แก่ คลองคูณ และคลองโคกช้ำง 

 

          1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
พ้ืนทีเ่ป็นชุมชนเมืองและพ้ืนที่รำบลุ่มไม่มีป่ำไม ้
 

2. ด้านการเมืองการปกครอง 
 

          2.1 เขตการปกครอง 
ต ำบลอรัญญิก ประกอบด้วยจ ำนวนหมู่บ้ำน  10 หมู่บ้ำน แบ่งเขตกำรปกครองเป็น 3 เขตเลือกตั้ง 

          2.2 การเลือกตั้ง 
กำรเลือกตั้งผู้บริหำร โดยเลือกตั้ง นำยกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก จ ำนวน 1 คน ซึ่งนำยกเทศมนตรี

เมืองอรัญญิก เป็นผู้คัดเลือกเพ่ือแต่งตั้ง รองนำยกเทศมนตรี จ ำนวน 3 คน และที่ปรึกษำหรือเลขำนุกำร
นำยกเทศมนตรี จ ำนวน 3 คน  กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลเมืองอรัญญิก เขตละ 6 คน  รวมทั้งสิ้น 18 คน 
แบ่งเขตกำรปกครองเป็น 3 เขตเลือกตั้ง ดังนี้   

เขตที่ 1  
หมู่ที่ 3    บ้ำนโคกช้ำง (บำงส่วน) 
หมู่ที่ 4   บ้ำนอรัญญิก 
หมู่ที่ 5   บ้ำนคลองมหำดไทย 
หมู่ที่ 6   บ้ำนหนองปลำค้ำว 
หมู่ที่ 10 บ้ำนชำวแพ 
เขตที่ 2 
หมู่ที่ 1   บ้ำนคลองคูณ 
หมู่ที่ 2   บ้ำนสนำมบิน (บำงส่ำน) 
หมู่ที่ 3   บ้ำนโคกช้ำง  (บำงส่วน) 
เขตที่ 3  
หมู่ที่ 2   บ้ำนสนำมบิน  (บำงส่วน) 
หมู่ที่ 7   บ้ำนสะพำนสำม 
หมู่ที่ 8   บ้ำนโคกมะตูม 
หมู่ที่ 9   บ้ำนโคกมะตูม (พงศ์ผกำ) 

 
 
 
3. ประชากร 
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          3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
ประชำกรทั้งสิ้น  จ ำนวน  29,932 คน แยกเป็นชำย 16,335 คน หญิง  13,597 คน มีควำม

หนำแน่นเฉลี่ย  972.45  คนต่อตำรำงกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2559) 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
ประชากร 

รวม (คน) หลังคาเรือน 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

1 คลองคูณ 260 240 500 162 
2 สนำมบิน 5,002 1,921 6,923 3,625 
3 บ้ำนโคกช้ำง (บำงส่วน) 1,881 2,267 4,148 2,249 
4 อรัญญิก 898 990 1,888 620 
5 คลองมหำดไทย 1,789 2,045 3,834 1,544 
6 หนองปลำค้ำว 949 1,103 2,052 788 
7 สะพำนสำม 2,404 1,384 3,788 1,687 
8 โคกมะตูม 1,388 1,643 3,031 1,190 
9 โคกมะตูม (พงศ์ผกำ) 1,256 1,445 2,701 1,110 

10 ชำวแพ 500 551 1,051 374 
 ทะเบียนบ้ำนกลำงต ำบลอรัญญิก 8 8 16 2 

 รวม 16,335 13,597 29,932 13,351 

 
          3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ประชำกรมีตั้งแต่น้อยกว่ำ 1 ปี ถึง มำกกว่ำ 100 ปี อยู่ในวัยท ำงำน อำยุ 18 – 60 ปี จ ำนวน 
21,216 คน 

บุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้ง ตั้งแตอ่ำยุ 18 ปีแบ่งเป็น ชำยจ ำนวน 13,388 คน หญิงจ ำนวน 10,987 คน 
รวมทั้งสิ้น 24,375 คน 

 
 

4. สภาพทางสังคม 
 

          4.1 การศึกษา 
 เทศบำลเมืองอรัญญิก มีสถำนศึกษำในสังกัดจ ำนวน 4 สถำนศึกษำ ดังนี้ 

1. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลเมืองอรัญญิก (1) (หนองปลำค้ำว) หมู่ที่ 4 
2. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลเมืองอรัญญิก (2) (โคกช้ำง) หมู่ที่ 3 
3. โรงเรียนอนุบำลเมืองอรัญญิก (โคกช้ำง) หมู่ที ่3  
4. โรงเรียนอนุบำลเมืองอรัญญิก (หนองปลำค้ำว) หมู่ที่ 4 

 

ข้อมูลประวัติความเป็นมาของสถานศึกษาในสังกัด 
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1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (1) (หนองปลาค้าว) หมู่ที่ 4 ได้จัดตั้งตำมประกำศ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอรัญญิก (ต่อมำได้รับยกฐำนะจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอรัญญิกเป็นเทศบำล
เมืองอรัญญิก) เปิดท ำกำรเมื่อวันที่ 22 ตุลำคม 2550 ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4, 6 ต ำบลอรัญญิก อ ำเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก  ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน (ปีกำรศึกษำ 2559) 

ระดับชั้นที่เปิดสอน 
จ านวน

ห้องเรียน 

จ านวนนักเรียน 

เพศชาย เพศหญิง รวม 

2 ขวบ 6 เดือน 1 19 14 33 

3 ขวบ – 3 ขวบ 9 เดือน 1 19 16 35 

รวม 2 38 30 68 

ข้อมูลบุคลำกร 
- ครู    จ ำนวน 1 อัตรำ 
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ ำนวน 1 อัตรำ 
- ผู้ดูแลเด็ก  จ ำนวน 1 อัตรำ 
- ครูอัตรำจ้ำง  จ ำนวน 1 อัตรำ 
- ภำรโรง  จ ำนวน 1 อัตรำ 

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญิก (2) (โคกช้าง) หมู่ที่ 3 ได้จัดตั้งตำมประกำศองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลอรัญญิก (ต่อมำได้รับกำรยกฐำนะจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอรัญญิกเป็นเทศบำลเมือง
อรัญญิก) เปิดท ำกำรเมือวันที่ 16 พฤษภำคม 2554 ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 ต ำบลอรัญญิก อ ำเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก  ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน (ปีกำรศึกษำ 2559) 

ระดับชั้นที่เปิดสอน 
จ านวน

ห้องเรียน 

จ านวนนักเรียน 

เพศชาย เพศหญิง รวม 

2 ขวบ 6เดือน 1 19 12 31 

3 ขวบ – 3 ขวบ 9 เดือน 2 33 23 56 

รวม 3 52 35 87 

ข้อมูลบุคลำกร 
- ครูผู้ดูแลเด็ก  จ ำนวน 1 อัตรำ 
- ผู้ดูแลเด็ก  จ ำนวน 2 อัตรำ 
- ครูอัตรำจ้ำง   จ ำนวน 3 อัตรำ 
- ภำรโรง  จ ำนวน 1 อัตรำ 
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3. โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) หมู่ที่ 3 ได้จัดตั้งตำมประกำศเทศบำลเมืองอรัญญิก 
ประกำศจัดตั้งวันที่ 25 ธันวำคม 2555 ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 ต ำบลอรัญญิก อ ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก       
(อยู่บริเวณเดียวกันกับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลเมืองอรัญญิก (2) โดยจัดให้มีกำรเรียน กำรสอนครั้งแรกใน
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2557 ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน (ปัจจุบันปีกำรศึกษำ 2559) 

ระดับชั้นที่เปิดสอน 
จ านวน

ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

เพศชาย เพศหญิง รวม 
4 ขวบ 1 24 27 51 
5 ขวบ 1 11 11 22 
รวม 2 35 38 73 

ข้อมูลบุคลำกร 
- ผู้ช่วยคร ู จ ำนวน 2 อัตรำ 
- ครูอัตรำจ้ำง   จ ำนวน 1 อัตรำ 
- ภำรโรง  จ ำนวน 1 อัตรำ 

4.  โรงเรียนอนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว) หมู่ที่ 4 ได้จัดตั้งตำมประกำศเทศบำลเมือง
อรัญญิก ประกำศจัดตั้งวันที่ 1 กันยำยน 2558 ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 ต ำบลอรัญญิก อ ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
โดยจัดให้มีกำรเรียนกำรสอนครั้งแรกในภำคเรียนแรกในภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2559 ข้อมูลเกี่ยวกับ
นักเรียน (ปัจจุบันปีกำรศึกษำ 2559) 

ระดับชั้นที่เปิดสอน 
จ านวน

ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

เพศชาย เพศหญิง รวม 
4 ขวบ 1 15 6 21 
รวม 1 15 6 21 

 ข้อมูลบุคลำกร 
- คร ู จ ำนวน 1 อัตรำ 

โครงกำรกิจกรรมที่ตั้งงบประมำณให้สถำนศึกษำในสังกัด เช่น 
1. โครงกำรจัดกิจกรรมวันส ำคัญต่ำงในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ทม.อรัญญิก (1) 
2. โครงกำรจัดกิจกรรมวันส ำคัญต่ำงในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ทม.อรัญญิก (2) 
3. โครงกำรจัดกิจกรรมวันส ำคัญต่ำงๆ ในโรงเรียนอนุบำลเมืองอรัญญิก 
4. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำล    

เมืองอรัญญิก (1) 
5. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำล    

เมืองอรัญญิก (2) 
6. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนอนุบำลเมืองอรัญญิก  
7. โครงกำรจัดส่งนักเรียนเข้ำร่วมแข่งกีฬำนักเรียนระดับปฐมวัยสังกัดเทศบำล 
8. โครงกำรทัศนศึกษำนอกสถำนที่ของเด็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลเมืองอรัญญิก (1),(2)และ

โรงเรียนอนุบำลเมืองอรัญญิก 
9. โครงกำรปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ทม.อรัญญิก (1),(2) 
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10.  โครงกำรปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบำลเมืองอรัญญิก 
11.  โครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำศักยภำพกำรท ำงำนของผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบำล      

 และปฐมวัยศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลเมืองอรัญญิกและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและเจ้ำหน้ำที่          
 ที่เก่ียวข้อง 

12.  โครงกำรค่ำยภำษำอังกฤษนักเรียนปฐมวัย สังกัดเทศบำลเมืองอรัญญิก 

การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาในเขตพื้นที่ 
                เทศบำลเมืองอรัญญิก มีสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่เทศบำลเมืองอรัญญิก จ ำนวน 1 โรงเรียน คือ 
โรงเรียนสะพำนที่  3 ส ำกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประถมศึกษำ พิษณุโลกเขต 1 ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ต ำบลอรัญญิก อ ำเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก เปิดสอนเด็กระดับชั้นอนุบำล 1 ถึงชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปัจจุบันมีจ ำนวนนักเรียน 456 คน 
(ข้อมูล ณ เดือน มิถุนำยน 2559) ดังนี้ 

ระดับชั้นที่เปิดสอน 
จ านวน

ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

เพศชาย เพศหญิง รวม 
อนุบำล 1 1 50 22 72 
อนุบำล 2 1 27 26 53 

รวมอนุบาล 2 77 48 125 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 2 37 31 68 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 2 38 20 58 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 2 31 34 65 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 2 17 22 39 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 2 22 21 43 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 2 28 30 58 

รวมประถม 12 173 158 331 
รวมทั้งสิ้น 14 250 206 456 

 
เทศบาลเมืองอรัญญิกให้งบสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
1. โครงกำรอำหำรกลำงวันเด็กนักเรียนโรงเรียนสะพำนที่ 3  
2. โครงกำรแข่งขันกีฬำสีภำยในของเด็กนักเรียนโรงเรียนสะพำนที่ 3 
3. โครงกำรทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้นอกสถำนที่ของนักเรียนโรงเรียนสะพำนที่ 3 
4. โครงกำรอบรม คุณธรรม – จริยธรรม โรงเรียนสะพำนที่ 3 

นอกจำกนี้เทศบำลเมืองอรัญญิกยังให้กำรสนับสนุนงบประมำณให้แก่ 
-  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กค่ำยสมเด็จพระเอกำทศรถ (บชร.3) หมูที่ 2 ต ำบลอรัญญิก เพ่ือเป็นค่ำอำหำร

เสริม (นม) อำหำรกลำงวันและสื่อกำรเรียนกำรสอน  
- ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก กองบิน 46 หมู่ที่ 7 ต ำบลอรัญญิก เพ่ือเป็นค่ำอำหำรเสริม (นม) อำหำรกลำงวัน

และสื่อกำรเรียนกำรสอน 
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          ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
          เทศบำลเมืองอรัญญิก ให้กำรส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชน ดังนี้  
          1. สนับสนุนสถำนที่ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน  
          2. สนับสนุนค่ำไฟฟ้ำและค่ำน้ ำประปำเป็นประจ ำทุกเดือน 
          3. สนับสนุนค่ำวัสดคุรุภัณฑ์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ตู้ โต๊ะ เก้ำอ้ี 
และอุปกรณ์อ่ืนที่จ ำเป็น 

 4.2 สาธารณสุข 
1. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลอรัญญิก  หมู่ที่ 7   จ ำนวน 1  แห่ง 
2. ศูนย์สุขภำพชุมชน         จ ำนวน  2  แห่ง  
     - ศูนย์สุขภำพชุมชนเมืองอรัญญิก    หมู่ที่ 6  
     - ศูนย์สุขภำพชุมชนเมืองเขื่อนขันธ์    หมู่ที่ 8 
3. ศูนย์กำยภำพบ ำบัดและกำรแพทย์ทำงเลือก   หมู่ที่ 6   จ ำนวน 1  แห่ง 
4. ศูนย์สำธำรณสุขมูลฐำนชุมชน  ทุกหมู่บ้ำน   หมู่ที่ 1-10 จ ำนวน  10 แห่ง 
 

การเก็บรวบรวมและการก าจัดขยะมูลฝอย 
ปัจจุบันเทศบำลเมืองอรัญญิกได้แบ่งเขตรับผิดชอบกำรเก็บขยะมูลฝอยเป็น 9 โซน ใช้รถเก็บขยะ        

มูลฝอยจ ำนวน 8 คัน และรถเก็บวัสดุช ำรุด กิ่งไม้และแก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียนจำกศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ 
จ ำนวน 1 คัน  พบว่ำกำรให้บริกำรเก็บขยะมูลฝอยในปัจจุบันสำมำรถเก็บขยะมูลฝอยได้เพียงพอกับปริมำณ 
มูลฝอยที่เกิดขึ้นในทุกพ้ืนที่ ส ำหรับเส้นทำงกำรเก็บขยะมูลฝอยของเทศบำลเมืองอรัญญิก แบ่งตำมเขตกำร  
เก็บขยะ โดยรถแต่ละคันจะรับผิดชอบท ำกำรวิ่งเก็บเป็นโซนๆ ละ 1 คัน วันละ 1-2 เที่ยว ดังนี้ 
- โซนที่ 1 พ้ืนที่หมู ่3 หมู่ที่ 10 (ถึง หจก.พิษณุโลกแก๊ส) และห้ำงสรรพสินค้ำเทสโก้ โลตัส สำขำพิษณุโลก 
- โซนที่ 2 พ้ืนที่หมู ่8 (ซอยแป้งนวล,ถนนหน้ำวัดเขื่อนขันธ์,ซอยสดใส) และหมู่ท่ี 10 (ชุมชนชำวแพ) 
- โซนที่ 3 พ้ืนที่หมู่ 2 ค่ำยสมเด็จพระเอกำทศรถ บริเวณตลำดแฟลต ,หมู่ที่ 9 (จุดทิ้งขยะรวม) 
- โซนที่ 4 พ้ืนที่หมู ่2 ค่ำยสมเด็จพระเอกำทศรถ (บชร.3) บริเวณหน่วยกองพัน ,พ้ืนที่หมู่ 2 (เลียบทำงรถไฟ)  
    หมู ่7  (ชุมชนตำลเดี่ยว,ซอยประยูรวงศ์ 1-5) และหมู่ท่ี 1  
- โซนที่ 5 พ้ืนที่หมู่ 5 
- โซนที่ 6 พ้ืนที่หมู่ 4 และ หมู่ 6  
- โซนที่ 7 พ้ืนที่หมู่ 9 และหมู่ท่ี 3 (หมู่บ้ำนศิวำภรณ์) 
- โซนที่ 8 พ้ืนที่หมู่ 5 (ซอยขุนหำญ) และหมู่ท่ี 7 
- โซนที่ 9  ขนวัสดุช ำรุด กิ่งไม้ และแก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียนจำกศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ ทั้ง 10 หมู่ 

โดยใช้รถบรรทุกขยะ ดังนี้ 
- รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ำย อำยุกำรใช้งำน 14 ปี น้ ำหนักบรรทุก 3,100 ก.ก 
- รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ำย อำยุกำรใช้งำน 13 ปี น้ ำหนักบรรทุก 3,800 ก.ก 
- รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ำย อำยุกำรใช้งำน 8 ปี น้ ำหนักบรรทุก 5,300 ก.ก 
- รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ำย (รถเช่ำ) อำยุกำรใช้งำน 3 ปี น้ ำหนักบรรทุก 2,000 ก.ก จ ำนวน 2 คัน 
- รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ำย (รถเช่ำ) เริ่มใช่งำนเมื่อเดือนพฤษภำคม 2559 น้ ำหนักบรรทุก 2,000 ก.ก    
  จ ำนวน 3 คัน 
- รถบรรทุกขยะแบบถังคอนเทนเนอร์ อำยุกำรใช้งำน 4 ปี ควำมจุต่อถัง 4,000 ลบ.ม. 
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การก าจัดขยะมูลฝอย 
 ปัจจุบัน ปีงบประมำณ 2559 เทศบำลเมืองอรัญญิก ให้บริกำรเก็บขยะมูลฝอยที่รวบรวมได้จำก
แหล่งก ำเนิดจุดต่ำง ๆ ไปก ำจัดที่ระบบก ำจัดของบริษัทเอกชน ตำมประเภทของขยะมูลฝอย ดังนี้ 

1. กำรก ำจัดมูลฝอยทั่วไป 
 เทศบำลเมืองอรัญญิก ได้จ้ำงบริษัทเอกชนด ำเนินกำรจัดกำรขยะมูลฝอยทั่วไปโดยวิธีกำรเทกองที่มี  
กำรควบคุม (Controlled Dump) ไม่จ ำกัดจ ำนวนเที่ยว  

2. กำรจัดกำรขยะติดเชื้อ 
 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลอรัญญิก ศูนย์สุขภำพชุมชนเมืองอรัญญิก และศูนย์สุขภำพชุมชน
เมืองเขื่อนขันธ์ รวม 3 แห่ง ในเขตเทศบำลเมืองอรัญญิก ได้ด ำเนินกำรจัดกำรขยะติดเชื้อโดยด ำเนินกำรเก็บ
รวบรวมให้กับโรงพยำบำลพุทธชินรำช ส่งต่อไปให้บริษัทเอกชนก ำจัดขยะติดเชื้อต่อไป 

3. กำรจัดกำรขยะอันตรำย 
 เทศบำลเมืองอรัญญิก จัดถังสีแดงเพ่ือให้ประชำชนน ำขยะอันตรำยมำทิ้งและประชำสัมพันธ์ให้
ประชำชนในพ้ืนที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรแยกทิ้ง และร่วมมือในกำรแยกทิ้งของเสียอันตรำยออกจำกขยะ 
มูลฝอยทั่วไป ทั้ง 10 หมู่บ้ำน ๆ ละ 1 ใบ  

(ที่มำ : กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบำลเมืองอรัญญิก) 
 

 4.3 อาชญากรรม 
 ต ำบลอรัญญิก เป็นชุมชนเมือง มีประชำกรค่อนข้ำงหนำแน่น และมีประชำกรแฝงในพ้ืนที่ ท ำให้พบ
กำรแจ้งอำชญำกรรมและกำรจับกุมในพ้ืนที่ต ำบลอรัญญิกในคดีต่ำง ๆ คดีประทุษร้ำยต่อทรัพย์ เช่น ลักทรัพย์ 
วิ่งรำวทรัพย์ ท ำให้เสียทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอก ,คดีรัฐเป็นผู้เสียหำย เช่น อำวุธปืน กำรพนัน ยำเสพติด ในทุก ๆ 
เดือน เฉลี่ยเดือนละประมำณ 10 คดี (ส่วนใหญ่เป็นคดียำเสพติด) ส ำหรับกำรแจ้งคดีชีวิต ร่ำงกำยและเพศ      
ปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 จ ำนวนปีละ 1-2 คด ี

(ที่มำ:งำนสอบสวนสถำนีต ำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก  
สรุปข้อมูลโดย กองวิชำกำรและแผนงำน เทศบำลเมืองอรัญญิก) 

 4.3 ยาเสพติด 
ต ำบลอรัญญิกเป็นชุมชนเมือง และมีถนนสำยหลักที่ส ำคัญ อำทิ ถนนมิตรภำพ มีหอพัก ถนนสำยรอง

ซอยและ ประชำกรแฝงจ ำนวนมำก จึงพบกำรแจ้งจับกุมปัญหำยำเสพติด มีกำรตรวจพบผู้ใช้สำรเสพติดและ
ผู้ขำยอำทิ กัญชำ ยำไอซ์ และยำบ้ำ ในปีพ.ศ. 2557 เฉลี่ย เดือนละประมำณ 10 คดี และในปี พ.ศ. 2558 
เฉลี่ยเดือนละประมำณ 5 คด ี

(ที่มำ:งำนสอบสวนสถำนีต ำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก  
สรุปข้อมูลโดย กองวิชำกำรและแผนงำน เทศบำลเมืองอรัญญิก) 

 

 4.4 การสังคมสงเคราะห์ 
 เทศบำลเมืองอรัญญิก ให้กำรสนับสนุนกำรจัดตั้งกองทุนสวัสดิกำรชุมชนต ำบลอรัญญิก (ออมวันละ
บำท) และได้รับคัดเลือกเป็นกองทุนสวัสดิกำรชุมชนดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก ประจ ำปี 2559 ในเวทีสมัชชำ
สวัสดิกำรชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ประจ ำปี 2559  “สวัสดิกำรปรับแนวคิด เพ่ือชีวิตที่ยังยืน” และให้กำร
สนับสนุนกำรสังคมสงเครำะห์อ่ืน ๆ ตำมอ ำนำจหน้ำที่และนโยบำยของรัฐบำล 
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5.ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 

          5.1 การคมนาคมขนส่ง 
 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 ด้ำนกำรคมนำคมขนส่งภำยในเขตพ้ืนที่เทศบำลเมืองอรัญญิก สภำพผิวจรำจรอยู่ในสภำพ ค่อนข้ำงดี 
มีควำมสะดวกสบำยในกำรคมนำคม มีถนนสำยหลัก ได้แก่ 

1) ถนนพิษณุโลก – หล่มสัก 
2) ถนนเลียบทำงรถไฟ (ฝั่งตะวันออก) (เส้นทำงพิษณุโลก – บึงพระ) 
3) ถนนศรีถมรรัตน์ – วัดสระสี่เหลี่ยม 
4) ถนนพิชัยสงครำม (เส้นทำงห้ำแยกโคกมะตูม – สำมแยกเรือแพ) 

และมีถนนภำยในเขตเทศบำลเมืองอรัญญิก แยกตำมสภำพของถนนมีรำยละเอียดดังนี้ 
 

ประเภทถนนลาดยาง และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก 

หมู่ที่ 
ถนนลาดยาง ถนน คสล. 

จ านวน ความยาว จ านวน ความยาว 
หมู่ที่ 1 - - 10 สำย 4,750 เมตร 
หมู่ที่ 2 1 สำย 1,850 เมตร 12 สำย 2,070 เมตร 
หมู่ที่ 3 2 สำย 1,990 เมตร 16 สำย 6,380 เมตร 
หมู่ที่ 4 - - 35 สำย 16,610 เมตร 
หมู่ที่ 5 1 สำย 2,150 เมตร 29 สำย 14,360 เมตร 
หมู่ที่ 6 - - 22 สำย 8,060 เมตร 
หมู่ที่ 7 2 สำย 1,100 เมตร 11 สำย 4,789 เมตร 
หมู่ที่ 8 1 สำย 630 เมตร 9 สำย 10,034 เมตร 
หมู่ที่ 9 - - 26 สำย 10,220 เมตร 

หมู่ที่ 10 - - 18 สำย 4,580 เมตร 
 

สรุปถนนทุกประเภทในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอรัญญิก 
ประเภทถนน จ านวนสาย ความยาว 

(เมตร) 
ที่มีท่อระบาย

น้ า 
ที่มีไฟฟ้า
สาธารณะ 

หมายเหตุ 

ถนนลำดยำง 7 7,720 4 7  
ถนน คสล. 188 81,853 176 187  
ถนนหินคลุก - - - -  
ถนนลูกรัง 1 80 - 1  
ถนนดิน - - - -  

รวม 196 89,653 180 195  
(ที่มำ : กองช่ำง เทศบำลเมืองอรัญญิก) 
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          5.2 การไฟฟ้า 

กำรให้บริกำรไฟฟ้ำในเขตเทศบำลเมืองอรัญญิก มีกำรให้บริกำรโดยกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัด
พิษณุโลก ส่วนใหญ่มีไฟฟ้ำใช้ทั่วถึง ยกเว้น บ้ำนเรือนรำษฎรที่ไม่มีบ้ำนเลขท่ี และที่ดินจัดสรร 

 

          5.3 การประปา  
 ในเขตพ้ืนที่เทศบำลเมืองอรัญญิก จะมีกำรผลิตน้ ำประปำ จ ำนวน 8 แห่ง ได้แก่ หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 
5 , 6 , 7 , และ 9) หมู่ละ 1 แห่งดังนี้ 

- หมู่ที่ 1 มีถังกรองน้ ำประปำ 1 ถัง ผลิตน้ ำประปำได้ประมำณวันละ 240 ลูกบำศก์เมตร  
(เดือนละ 7,200 ลูกบำศก์เมตร) 

- หมู่ที่ 2 มีถังกรองน้ ำประปำ 1 ถัง ผลิตน้ ำประปำได้ประมำณวันละ 480 ลูกบำศก์เมตร  
(เดือนละ 14,400 ลูกบำศก์เมตร) 

- หมู่ที่ 3 มีถังกรองน้ ำประปำ 4 ถัง ผลิตน้ ำประปำได้ประมำณวันละ 960 ลูกบำศก์เมตร  
(เดือนละ 28,800 ลูกบำศก์เมตร) 

- หมู่ที่ 4 มีถังกรองน้ ำประปำ 1 ถัง ผลิตน้ ำประปำได้ประมำณวันละ 240 ลูกบำศก์เมตร  
(เดือนละ 7,200 ลูกบำศก์เมตร) 

- หมู่ที่ 5 มีถังกรองน้ ำประปำ 4 ถัง ผลิตน้ ำประปำได้ประมำณวันละ 1,200 ลูกบำศก์เมตร  
(เดือนละ 36,000 ลูกบำศก์เมตร) 

- หมู่ที่ 6 มีถังกรองน้ ำประปำ 1 ถัง ผลิตน้ ำประปำได้ประมำณวันละ 480 ลูกบำศก์เมตร  
(เดือนละ 14,400 ลูกบำศก์เมตร) 

- หมู่ที่ 7 ด ำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรบริหำรกิจกำรประปำหมู่บ้ำน หมู่ที่ 7 
- หมู่ที่ 8 ใช้ประปำของเทศบำลนครพิษณุโลก 
- หมู่ที่ 9 มีถังกรองประปำ 2 ถัง ผลิตน้ ำประปำได้ประมำณวันละ 480 ลูกบำศก์เมตร  

(เดือนละ 14,400 ลูกบำศก์เมตร) 
- หมูที่ 10 ใช้ประปำของเทศบำลนครพิษณุโลก 

(ที่มำ : กองช่ำงเทศบำลเมืองอรัญญิก) 
 

          5.4 โทรศัพท์ 
ปัจจุบันทุกหมู่บ้ำน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 
มีตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญครบคลุมทุกหมู่บ้ำนในพื้นที่ต ำบลอรัญญิก 
 

          5.5 ไปรษณียห์รือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ที่ท ำกำรไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์อรัญญิก ตั้งอยู่ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองพิษณุโลก 

จังหวัดพิษณุโลก ห่ำงจำกพ้ืนที่ต ำบลอรัญญิกประมำณ 1 กิโลเมตร และห่ำงจำกเทศบำลเมืองอรัญญิก
ประมำณ 4 กิโลเมตร   
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6. ระบบเศรษฐกิจ 
 

          6.1 การเกษตร 
สภำพพ้ืนที่ดินในเขตพ้ืนที่เทศบำลเมืองอรัญญิก มีลักษณะเป็นพ้ืนที่รำบและรำบลุ่ม 70% ลักษณะ

ดินเป็นดินเหนียว ดินร่วนเหนียวปนทรำย มีกำรระบำยน้ ำได้ดี ควำมอุดมสมบูรณ์ของดินปำนกลำงเหมำะสม
กับกำรท ำนำ ส่วนอีก 30% เป็นพ้ืนที่ดอน ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรำย มีกำรระบำยน้ ำดี มีควำมอุดม
สมบูรณ์ ตำมธรรมชำติปำนกลำง เหมำะต่อกำรปลูกพืชหลำยหลำก โดยมีพ้ืนที่ในกำรท ำกำรเกษตรทั้งหมด 
2,538 ไร่ ดังนี้ 

 - พ้ืนที่ท ำนำ จ ำนวน 2,255 ไร่ หรือคิดเป็น 88.85% โดยเฉพำะในพ้ืนที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 โดย 
มีกำรท ำนำ ปีละ 3 ครั้ง (นำปี และนำปรัง) ซึ่งเกษตรกรจะปลูกข้ำวพันธุ์ส่งเสริมได้แก่ สุพรรณบุรี 60 ชัยนำท 
1 พิษณุโลก 2 โดยปลูกแบบนำหว่ำนน้ ำตม ผลผลิตโดยเฉลี่ยในฤดูนำปี 750 กก./ไร่ ส ำหรับฤดูนำปรัง มีพ้ืนที่
ปลูกจ ำนวน 1,000 ไร่ ผลผลิตโดยเฉลี่ย 900 กก./ไร่ อำจกล่ำวได้ว่ำเป็นแหล่งผลิตข้ำวศักยภำพดี         
ของอ ำเภอเมือง เนื่องจำกมีลักษณะของพ้ืนที่เหมำะสม 

- พ้ืนที่กำรปลูกพืชผัก จ ำนวน 150 ไร่ หรือ 5.91% ได้แก่ ผักชี คะน้ำ กวำงตุ้ง หอมแบ่ง ซึ่งผัก   
ส่วนใหญ่เป็นพืชผักที่ปลอดภัยจำกสำรพิษ เกษตรกรจ ำหน่ำยในท้องถิ่นและไว้บริโภคเป็นส่วนใหญ่ 

- พ้ืนที่กำรปลูกผลไม้ จ ำนวน 83 ไร่ หรือ 3.27% เช่น มะม่วง ส้มโอ และน้อยหน่ำ ส ำหรับกำร   
ปลูกมะม่วง จะเป็นกำรผลิตเพ่ือจ ำหน่ำยสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กับเกษตรกรอย่ำงมั่นคง ส่วนส้มโอและ
น้อยหน่ำ  มีกำรเพำะปลูกแบบสวนหลังบ้ำน เพื่อบริโภคในครัวเรือน และจ ำหน่ำยเป็นรำยได้เสริม 

- พ้ืนที่กำรท ำไร่ จ ำนวน 50 ไร่ หรือคิดเป็น 1.98% เช่น ข้ำวโพด ถั่วเขียวกำรใช้พันธุ์พืชส่วนใหญ่
เป็นพันธุ์ส่งเสริมที่ให้ผลตอบแทนสูง แต่ในปีจะประสบปัญหำฝนทิ้งช่วงท ำให้ผลผลิตลดลง 

ในกำรท ำนำ และปลูกพืชผักผลไม้ นั้น จะมีกำรผลิตและใช้ปุ๋ยชีวภำพเป็นหลัก เพ่ือเป็นกำรลด   
ต้นทุนกำรผลิต และให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยจำกสำรพิษ 

ส ำหรับกำรเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่เขตเทศบำลเมืองอรัญญิก มีกำรเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
และเพ่ือจ ำหน่ำย และมีกำรเลี้ยงสุกรขุน โค และกระบือ เพื่อจ ำหน่ำย 

(ที่มำ : ศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจ ำต ำบลอรัญญิก) 
 

          6.2 การประมง 
ต ำบลอรัญญิก มีกำรประมง คือ กำรจับสัตว์น้ ำตำมล ำคลอง และหนองน้ ำ อำทิ คลองคูณ คลองโคกช้ำง 

หนองเสงี่ยม  
 

          6.3 การปศุสัตว์ 
กำรเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่เขตเทศบำลเมืองอรัญญิก มีกำรเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองเพ่ือบริโภคในครัวเรือน และเพ่ือ

จ ำหน่ำย และมีกำรเลี้ยงสุกรขุน โค และกระบือ เพื่อจ ำหน่ำย 
 

          6.4 การบริการ 
บริกำรนวดแผนไทยในพ้ืนที่ หมู่ที่ 3 
มีร้ำนบริกำรท ำผม เสริมสวย พื้นที่ทุกหมู่บ้ำนยกเว้น หมู่ที่ 1  
มีโรงแรมในพ้ืนที่ จ ำนวน 3 แห่ง      
มีโรงสีข้ำวชุมชนในพ้ืนที่ หมู่ที่ 1 จ ำนวน 1 แห่ง        
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          6.5 การท่องเที่ยว 
ต ำบลอรัญญิกไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในพ้ืนที่  แต่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่ส ำคัญในจังหวัด

พิษณุโลก คือ วัดพระศรีรัตนมหำธำตุวรมหำวิหำร ห่ำงจำกเทศบำลเมืองอรัญญิก 4.7 กิโลเมตร    
 

          6.6 อุตสาหกรรม 
ต ำบลอรัญญิก มีโรงงำนแปรรูปอำหำร เช่น คุกกี้สิงคโปร์ ผลิตภัณฑ์จำกนม โรงผลิตน้ ำดื่มบรรจุภัณฑ์ 

         

  6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
           หน่วยธุรกิจ 
           - สนำมบินพำณิชย์                     จ ำนวน         1        แห่ง 
           - ธนำคำร                               จ ำนวน          5        แห่ง 
           - โรงแรม                                จ ำนวน          3        แห่ง 
           - ปั๊มน้ ำมนั                              จ ำนวน          1        แห่ง 
           - ห้ำงสรรพสินค้ำ                      จ ำนวน           3        แห่ง 
 
            กลุ่มอำชีพที่ข้ึนทะเบียนวิสำหกิจชุมชนในต ำบลอรัญญิก 
            - เรือนไทยจ ำลองจิ๋ว ต ำบลอรัญญิก หมู่ที ่5 
            - ส่งเสริมกำรผลิตข้ำวพันธุ์ดีและกำรใช้ปัจจัยกำรผลิตบ้ำนคลองคูณ ต ำบลอรัญญิก หมู่ที่ 1 
            - กลุ่มศิลปหัตถกรรมวัดสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 5 
            - กลุ่มหมี่ซั่วอรัญญิก หมู่ที ่9 
            - กลุ่มปลำส้ม – หมูส้ม แม่นวลจันทร์ หมู่ 9 ต ำบลอรัญญิก 
            - กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรน้ ำพริก หมู่ 5 ต ำบลอรัญญิก 
            - กลุ่มอำชีพตัดเย็บเสื้อผ้ำอรัญญิก หมู่ที่ 6 
            - หัตถกรรมภู-เผ่ำ อรัญญิก หมู่ที่ 2  
            - กระยำสำรทแม่ทองหล่อ หมู่ที่ 4 
            - กลุ่มเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองบิน 46 หมู่ที่ 7 
            - ศูนย์กำรเรียนรู้ตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 2  
 
            กลุ่มอำชีพ อื่น ๆ 
             - กลุ่มพระพุทธรัตน 
             - กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้กวำด 
             - กลุ่มไม้กวำดดอกหญ้ำ 
             - กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้ำ 
             - กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จำกใยบัว 
             - กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ 
             - กลุ่มไข่เค็มกะทิ 
             - กลุ่มเส้นดิ้นไหม 
             - กลุ่มเส้นพลำสติก 
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          6.8 แรงงาน 
ประชำกรส่วนใหญ่ในพื้นท่ีเขตเทศบำลเมืองอรัญญิก ประกอบอำชีพ รับจ้ำงทั่วไป รองลงมำเป็นอำชีพ 

รับรำชกำร /วิสำหกิจ ค้ำขำย และท ำกำรเกษตร ตำมล ำดับ 
 

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 

          7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
มีจ ำนวน 10 หมู่บ้ำน และมีข้อมูลพื้นฐำนแต่ละหมู่บ้ำนดังนี้ 
ประชำกรทั้งสิ้น  จ ำนวน  29,932 คน แยกเป็นชำย 16,335 คน หญิง  13,597 คน มีควำม

หนำแน่นเฉลี่ย  972.45  คนต่อตำรำงกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2559) 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
ประชากร 

รวม (คน) หลังคาเรือน 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

1 คลองคูณ 260 240 500 162 
2 สนำมบิน 5,002 1,921 6,923 3,625 
3 บ้ำนโคกช้ำง 1,881 2,267 4,148 2,249 
4 อรัญญิก 898 990 1,888 620 
5 คลองมหำดไทย 1,789 2,045 3,834 1,544 
6 หนองปลำค้ำว 949 1,103 2,052 788 
7 สะพำนสำม 2,404 1,384 3,788 1,687 
8 โคกมะตูม 1,388 1,643 3,031 1,190 
9 โคกมะตูม (พงศ์ผกำ) 1,256 1,445 2,701 1,110 

10 ชำวแพ 500 551 1,051 374 
 ทะเบียนบ้ำนกลำงต ำบลอรัญญิก 8 8 16 2 

 รวม 16,335 13,597 29,932 13,351 

 
          7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 

ต ำบลอรัญญิกเป็นชุมชนเมือง และมีพ้ืนที่ท ำกำรเกษตร ประชำชนในชุมชนบำงครอบครัว ปลูกผักสวน
ครัวบริเวณบ้ำนพักอำศัย และเทศบำลเมืองอรัญญิก ให้กำรสนับสนุนกำรเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง อำทิ กำร
ด ำเนินโครงกำรปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้  

 

          7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าการเกษตร 
          ต ำบลอรัญญิกมีแหล่งน้ ำธรรมชำติที่ส ำคัญและเหมำะในกำรท ำกำรเกษตร ได้แก่ คลองมหำดไทย 
คลองโคกช้ำง คลองอีเป้ำ คลองคูณ หนองเสงี่ยม และหนองเขำควำย 
 

          7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
มีระบบประปำครอบคลุม จ ำนวน 10 หมู่บ้ำน   
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8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 

          8.1 การนับถือศาสนา 
           ศำสนำที่ประชำชนในพื้นที่นับถือได้แก่ ศำสนำพุทธ ศำสนำคริสต์ ศำสนำอิสลำม  
ประชำชนส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ โดยมีข้อมูล ศำสนสถำน ดังนี้  

วัด   มีจ ำนวน  5   วัด ได้แก่     
1. วัดโคกช้ำง   หมู่ที่ 3 
2. วัดสระสี่เหลี่ยม  หมู่ที่ 5 
3. วัดสระไม้แดง     หมู่ที่ 5 (เขตติดต่อเทศบำลนครพิษณุโลก)   
4. วัดสะพำนสำม   หมู่ที่ 3 
5. วัดเขื่อนขันธ์     หมู่ที่ 9 

พุทธมณฑล  มีจ ำนวน  1  แห่ง   หมู่ที่ 10 
 

          8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
 - เดือนมกรำคม งำนวันเด็กแห่งชำติ วันเสำร์ สัปดำห์ ที่ 2 ของเดือนมกรำคม   

- เดือนเมษำยน งำนสืบสำนประเพณวีันสงกรำนต์ วันที่ 13 เมษำยน (ระหว่ำงวันที่ 13-15 เมษำยน)  
- เดือนพฤศจิกำยน งำนสืบสำนประเพณีวันลอยกระทง  
 

8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 ภูมิปัญญำท้องถิ่นท่ีโดดเด่น   
 ประเภทศิลปกรรม :  กำรสร้ำงเรือนไทยจ ำลองจิ๋ว (กลุ่มเรือนไทยจ ำลองจิ๋ว)  

                          กำรหล่อพระพุทธรูป (กลุ่มพระพุทธรัตน) 
ประเภทกำรละเล่น กำรแสดง ดนตรี และนันทนำกำร : กำรร ำวงย้อนยุค ผู้สูงอำยุ หมู่ที่ 3 

 ภำษำถ่ิน ใช้ภำษำไทยภำคกลำง 
 

8.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
สินค้ำพ้ืนเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น   
เรือนไทยจ ำลองจิ๋ว ,พระพุทธรูป ,ผลิตภัณฑ์หมี่ซั่ว ,ถั่วกระจก ,งำด ำกระจก งำขำวกระจก  

ลูกอมกะทิ  

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
         

   9.1 น้ า 
          แหล่งน้ ำธรรมชำติที่ส ำคัญและเหมำะในกำรท ำกำรเกษตร ได้แก่ คลองมหำดไทย คลองโคกช้ำง คลอง
อีเป้ำ คลองอีโอ่ง คลองคูณ หนองเสงี่ยม และหนองเขำควำย 

          9.2 ป่าไม้ 
ในพ้ืนทีต่ ำบลอรัญญิกเป็นที่รำบลุ่มไม่มีป่ำไม ้

          9.3 ภูเขา 
           ในพ้ืนทีต่ ำบลอรัญญิกเป็นที่รำบลุ่มไม่มีภูเขำ 
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          9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพ้ืนที่มีแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติ คือคลองโคกช้ำง และคลองคูณ ซึ่งเป็นทรัพยำกรธรรมชำติที่

สำมำรถใช้ในกำรเกษตรกรรมและมีพ้ืนดินที่เหมำะสมแก่กำรเกษตรกรรม เช่นกำรเพำะปลูก กำรปลูกข้ำว     
จึงให้ผลผลิตที่มีศักยภำพดี 
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ส่วนที่ 2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557 – 2560) 

 

1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 – 2560 
          1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 จากข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ของเทศบาลเมืองอรัญญิก หรือ
ภาษาอังกฤษเรียกว่า  Electronic Local Administrative Accounting System (e-LAAS) สรุป การตั้ง
งบประมาณ และรายรับรายจ่ายจริงของเทศบาลเมืองอรัญญิก รายละเอียด ดังนี้ 
  
 ปีงบประมาณ 2557 
  ตั้งงบประมาณรายรับไว้     101,092,770.00   บาท 
  ประมาณการรายจ่ายไว้     100,758,835.00   บาท   
  รายรับจริง                    107,765,217.33   บาท 
  รายจ่ายจริง                     89,015,996.44   บาท 
 ปีงบประมาณ 2558 
  ตั้งงบประมาณรายรับไว้     109,285,000.00   บาท 
  ประมาณการรายจ่ายไว้     109,235,740.00   บาท 
  รายรับจริง                     116,283,769.33   บาท  
  รายจ่ายจริง                      77,589,523.16   บาท 
 ปีงบประมาณ 2559 
  ตั้งงบประมาณรายรับไว้    113,145,000.00    บาท 
  ประมาณการรายจ่ายไว้     113,144,800.00   บาท 
  รายรับจริง                    110,318,659.31   บาท  
  รายจ่ายจริง                     91,897,391.17   บาท 
 ปีงบประมาณ 2560 
  ตั้งงบประมาณรายรับไว้      143,540,000.00  บาท 
  ประมาณการรายจ่ายไว้      143,527,700.00  บาท  
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1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
               1.2.1 เชิงปริมาณ 
      เทศบาลได้ด าเนินการตั้งงบประมาณดังกล่าว ตามแผนพัฒนาฯ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการในปีงบประมาณ 2557 
ปรากฏอยู่ใน 

แผนพัฒนาสามปี 
บรรจุใน 

เทศบัญญัติ 
(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการที่ปรากฏ 

ในแผนพัฒนาสามปี 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 72 11 2.66 
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 148 35 8.45 
3. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ                                              
    และสิง่แวดล้อม 

7 1 0.24 

4. การพัฒนาด้านการเพ่ิมศักยภาพ 
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

187 62 14.98 

รวม 414 109 26.33 
 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการในปีงบประมาณ 2558 
ปรากฏอยู่ใน 

แผนพัฒนาสามปี 
บรรจุใน 

เทศบัญญัติ 
(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการที่ปรากฏ 

ในแผนพัฒนาสามปี 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 53 15 4.00 
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 202 94 25.07 
3. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ     
    และสิง่แวดล้อม 

8 2 0.53 

4. การพัฒนาด้านการเพ่ิมศักยภาพ 
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

112 41 10.93 

รวม 375 152 40.53 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการในปีงบประมาณ 2559 
ปรากฏอยู่ใน 

แผนพัฒนาสามปี 
บรรจุใน 

เทศบัญญัติ 
(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการที่ปรากฏ 

ในแผนพัฒนาสามปี 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 100 53 12.56 
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 196 75 17.77 
3. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ     
    และสิง่แวดล้อม 

15 2 0.47 

4. การพัฒนาด้านการเพ่ิมศักยภาพ 
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

111 64 15.17 

รวม 422 194 45.97 
 
 

      1.2.2 เชิงคุณภาพ 
     เทศบาลเมืองอรัญญิกได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุนทั่วไปจาก

รัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งงบประมาณรายรับไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ท าให้ไม่
สามารถด าเนินการโครงการได้ทั้งหมด แต่สามารถที่จะบริหารงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และเป็นไป
ตามอ านาจหน้าที ่ 

 

ปัญหาอุปสรรคที่พบในการประเมินฯ 
 

1. การจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทน้อยกว่าปีที่ผ่านมา  
2. เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการท างานยังไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ 
3. ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาและความต้องการให้แก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก 
4. ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก 
5. อ านาจหน้าที่ของเทศบาลมีข้อจ ากัดท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ 
6. เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น มาด าเนินการในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม  
7. เทศบาลไม่มีงบประมาณในการด าเนินการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชน

ได้ทั้งหมด 
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2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 
          2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการในปีงบประมาณ 2557 - 2560 
ปรากฏอยู่ใน 

แผนพัฒนาสามปี 
บรรจุในเทศ

บัญญัติ 
(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการที่ปรากฏ 

ในแผนพัฒนาสามปี 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 225 79 6.5 
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 546 204 16.85 
3. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ                                              
    และสิง่แวดล้อม 

30 5 0.41 

4. การพัฒนาด้านการเพ่ิมศักยภาพ 
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

410 167 13.79 

รวม 1,211 455 37.57 
           
           2.2 ผลกระทบ 
           ท าให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิกได้รับการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพตามสมควร 
แต่สถานะทางการเงินและการคลังของเทศบาลเมืองอรัญญิก 
  

3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2557 – 2560 
 

ปัญหาอุปสรรคที่พบ  

โดยภาพรวมแผนพัฒนาท้องถิ่นมีผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง แต่เทศบาลไม่
สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม 
เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่มีปัญหาและความต้องการเป็นจ านวนที่มากประกอบกับสถานการณ์คลังของ
เทศบาล ท าให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทั้งหมด กล่าวคือ ไม่ควรก าหนดโครงการ 
ในแผนมากเกินกว่าสถานะทางการคลังของเทศบาล  
ข้อเสนอแนะ 
 เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลเมืองอรัญญิก มีระดับความส าเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจ จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท า
แผนพัฒนาเพ่ือให้มีความสอดคล้องกัน  และควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการณ์คลังในการ
พิจารณา โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 3 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ยุทธศาสตร์  
 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

      ๑. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
      ความมั่นคงเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ โดยเฉพาะการเจริญเติบโตและ         

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นกับนานาชาติทั้งด้านการลงทุนและการท่องเที่ยว และความสงบสุข    
ของสังคมโดยรวม ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ ลด/ป้องกันภัยคุกคาม 
จากภายนอก และสร้างความเชื่อมั่นในอาเซียนและประชาคมโลก มีกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ ดังนี้ 

(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี  
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์  

(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ และพัฒนาความม่ันคง ทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง 
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ 
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ และความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา 
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย 
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  รักษาความ 
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

(7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
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      ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (Growth & Competitiveness)  
      เพ่ือให้ไทยหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง จ าเป็นต้องเพ่ิมอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์   

มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อยู่ที่ร้อยละ ๕.๐ - ๖.๐ ต่อปี ในอีก ๑๕ ปี และรายได้ต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น 
๑๒,๔๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปี ดังนั้น ประเทศต้องมีแนวทางในการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

        (๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้ารักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อม่ัน โดยด าเนินนโยบายการคลังและการเงินให้มีความสอดคล้องกัน 
รักษาวินัยการเงินการคลังและเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน และสร้างความเชื่อมั่นในต่างประเทศ พัฒนา
ระบบการเงินของประเทศให้มีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการประชาชนทุกระดับ เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ และโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน  

ส่งเสริมการค้าและการลงทุน ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศและ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่สะท้อนความต้องการและศักยภาพของพ้ืนที่ และให้อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรม และ    
มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า โดยใช้ฐานเศรษฐกิจดิจิตอล และการพัฒนานวัตกรรม  
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท าธุรกิจของผู้ประกอบการ ขจัดอุปสรรค และอ านวยความสะดวกทางด้าน
โครงสร้าง และระบบด้านปัจจัยสนับสนุนและด้านบุคลากร 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริม
เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรกรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ภาคเกษตร  เสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน  เพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคเกษตร  ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
และรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขัน ,
ภาคอุตสาหกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ , ภาคบริการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ผลักดันประเทศไทย
สู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ  ส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ 

(๓) พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน  
พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการไทย ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการรูปแบบ

ใหม่ ให้มีจุดเด่น เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด และก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
ตลอดจน ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งรวบรวมและศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เพ่ือสนองตอบ
ผู้บริโภคทุกระดับ และรณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเห็นความส าคัญในการสร้างเครื่องหมาย
การค้าของตนเอง และสร้างภาพลักษณ์สินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกสนับสนุนผู้ประกอบการเดิม 
ให้สามารถปรับตัว และเตรียมความพร้อมส าหรับรูปแบบการด าเนินธุรกิจใหม่ๆ และมาตรการทางการค้าใน
รูปแบบต่าง ๆ  

พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ให้มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งเพ่ือเป็นพลัง

ขับเคลื่อน เศรษฐกิจไทยด้วยการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจ และเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการ แข่งขันส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการ
ผลิตบริการและ อุตสาหกรรมดิจิตอล  

ยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไทยให้ก้าวไกลสู่สากล  
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พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และกลุ่ม
ประชาชน/ เกษตรกรในชุมชน ให้เป็นฐานรากส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง  พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 

เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนาเป็นฐานการผลิตใหม่ กระจายกิจกรรมเศรษฐกิจและความ
เจริญสู่ภูมิภาค สร้างความ มั่นคงในพ้ืนที่ชายแดน เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านทั้งในด้านการผลิตร่วมและ
ช่องทางการตลาดร่วมกัน  

พ้ืนที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก พัฒนาเป็นฐานการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีสูง มี
บริการทันสมัย ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน  

พ้ืนที่เมืองศูนย์กลางความเจริญ พัฒนาเป็นเมืองที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และน่าอยู่ ใช้
พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างเหมาะสม รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มี
ในอนาคตมี ระบบรางเชื่อมโยงเมืองศูนย์กลางความเจริญทั่วประเทศ บริหารจัดการโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีขีดความสามารถสูง 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   
ด้านการขนส่ง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนสู่การขนส่งที่ต้นทุนต่ า รวมทั้ง

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก ในการเดินทางและขนส่งไปสู่เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค        
ทั่วประเทศ และเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน และพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง และอุตสาหกรรมซ่อม 

บ ารุงอากาศยานและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน เพ่ือสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ
ด้านความมั่นคงทางพลังงาน พัฒนาให้มีความมั่นคงในราคาที่เหมาะสม โดยกระจายประเภทของเชื้ อเพลิง 
ส่งเสริมพลังงานทดแทนตามศักยภาพรายพื้นที่ อาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้าน
พลังงาน พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและน าไปสู่การสร้างอุตสาหกรรมที่จะเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ 
รวมทั้งเชื่อมโยงแหล่งพลังงานกับประเทศในอาเซียน  

ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ที่
เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ทันสมัยและกระจายทั่วถึง พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และ
เชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรม ICT และ ใช้ ICT ในการสร้างนวัตกรรม
การบริการภาครัฐแบบบูรณาการ ประยุกต์ ICT เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิต การศึกษา และ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

ด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมสัดส่วนค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓  โดยมี
สัดส่วนรัฐต่อเอกชน  ๒๐:๘๐  สนับสนุนวิจัยที่มุ่งเป้า ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ เพ่ิม
จ านวนบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนาเป็น ๗๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก   
สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ ทั้งใน

ระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพ่ือส่งเสริมความมั่นคง เพ่ือสร้างความเจริญก้าวหน้าและลดความเหลื่อมล้ า อย่าง
ยั่งยืนร่วมกัน  



23 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)                             เทศบาลเมืองอรัญญิก 
 

 

 ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การ
ให้บริการด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและ
พัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย  

ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนและการด าเนินธุรกิจของนักลงทุนและผู้ประกอบการไทย             
ในต่างประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ ในการสร้างความม่ันคงด้านพลังงาน ด้านอาหาร 
ด้าน สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการป้องกันภัยในทุกรูปแบบ  

ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการเชื่อมโยงและถ่วงดุลระหว่างกลุ่มอ านาจ
ต่างๆ และแก้ไขปัญหาความแตกต่างทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค โดยการด ารงความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศทั้งในและนอกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง บนหลักของการรักษาดุลยภาพของ
การปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มมหาอ านาจต่างๆ  

เพ่ิมบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศ ในการผลักดันการพัฒนา          
ในอนุภูมิภาคและภูมิภาค รวมทั้งประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคอ่ืนๆ และให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านการเงิน
และทางเทคนิคกับประเทศก าลังพัฒนาในการพัฒนาด้านความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนา  
ทุนมนุษย์  

สนับสนุนการเปิดเสรีทางการค้า ทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี และส่งเสริมการค้า
กับกลุ่มประเทศ ก าลังพัฒนาในภูมิภาคเดียวกัน (Intra-Regional Trade) มากขึ้น เร่งรัดการใช้ประโยชน์จาก
ข้อตกลงที่มีผลบังคับใช้แล้ว ตลอดจนใช้โอกาสจากการเปิดเสรีการค้าและการลงทุน รวมทั้งวางแนวทาง
ป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  สร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ และให้ความรู้ความเข้าใจด้านการ
ต่างประเทศและผลประโยชน์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศต่อภาคส่วนต่างๆ และสาธารณชนไทย รวมทั้ง
ด าเนินการเชิงรุกในการสร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่น ภาพลักษณ์ที่ดี และศักยภาพทางเศรษฐกิจ และด้าน
อ่ืนๆ ของประเทศไทย 

     ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

(๑)  พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนาเริ่ม
ตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต ได้แก่ (๑) ช่วงการตั้งครรภ์/ แรกเกิด /ปฐมวัย  (๒) วัยเรียน (๓) 
วัยรุ่น/นักศึกษา (๔) วัยแรงงาน และ (๕) วัยผู้สูงอายุ 

(๒)  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง   โดยการปฏิรูป
โครงสร้างและระบบบริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ การเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และการ
ยกระดับสถาบันการศึกษาใน สาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา       
ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูผู้สอน พัฒนา ระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพ รวมทั้งให้มีการ
ปฏิรูประบบการเรียนรู้ 

(๓)  ปลูกฝังระเบียบวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่พึงประสงค์  
(๔)  การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี   โดยมุ่งเน้นการป้องกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคาม

สุขภาพ  การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ การส่งเสริมรูปแบบการด าเนินชีวิตที่สนับสนุนการมี
สุขภาพกาย และจิตที่ดี สร้างและเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพเพ่ือน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
พัฒนารูปแบบการกีฬาเพ่ือสุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย 
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(๕)  การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  เสริมสร้างศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของ
สถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะ วางรากฐานการพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต จิตส านึกสาธารณะ ควบคู่ไปกับการสร้างค่านิยมหลักของไทยให้สมาชิกในครอบครัว สร้างความอบอุ่น
และม่ันคงให้สมาชิกในครอบครัว 

๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ และลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพและมีความมั่นคงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม มีโอกาสในการ 
เข้าถึงทรัพยากรอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี      
ในสังคมสูงวัย โดยมีแนวทางในการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้  

(1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยสร้างความมั่นคง 
ทางด้านรายได้และการออม กระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงเป็นธรรมทั้งในด้านบริการสาธารณะขั้น

พ้ืนฐาน      ฐานทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะ ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มด้อยโอกาส ความเป็นธรรมในการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 

(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐ ๓ กองทุน เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ และลดความเหลื่อมล้ าในระบบ
หลักประกันสุขภาพ การส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในลักษณะเครือข่าย รวมทั้งการพัฒนารูปแบบการ
กีฬาเพ่ือสุขภาพ 

(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่อ านวยต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  โดยเตรียมการด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 

(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชนโดย
การฟ้ืนฟู บทบาทสถาบันศาสนา การธ ารงรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีเพ่ือเป็นฐานรากท่ี
เข้มแข็งในสังคม ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือให้ชุมชนสามารถจัดการตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน 

(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา ส่งเสริมจรรยาบรรณของ
สื่อมวลชน มีการปรับปรุงระบบตรวจสอบสื่อ มีการก าหนดบทลงโทษ และพัฒนาภาคประชาชนให้มีความรู้ 
เท่าทันสื่อโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ 

 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green 
Growth)  

เพ่ือให้ไทยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน และตั้งเป้าหมายที่จะลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas:GHG) ในภาคเศรษฐกิจ และเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่  
ทั้งหมด (๑๒๘ ล้านไร่) โดยมีแนวทางในการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้  

(1) จดัระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปอ้งกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ ปกป้องรักษาและฟ้ืนฟ ู
ทรัพยากรป่าไม้ ด าเนินการปราบปรามและป้องกันการบุกรุกท าลายป่าอย่างเข้มงวด  ส่งเสริมการปลูกป่า
เศรษฐกิจ บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้บนพ้ืนฐานให้คนและชุมชนสามารถอยู่กับป่าได้ 
และส่งเสริมแนวทางประเมินมูลค่าการให้บริการของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์           
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วางระบบป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง  เสริมสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนด้านการ
จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

(2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า  เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ  เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ ให้มีแหล่งกักเก็บ
น้ าต้นทุนและแหล่งชะลอน้ าที่เพียงพอ เพ่ิมขีดความสามารถในการเก็บกักน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพการ 
ระบายน้ า และการผันน้ า และการพัฒนาคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์ และการเตือนภัย และแผนงานเผชิญเหตุ
เฉพาะพ้ืนที่ ตลอดจนการปรับปรุงองค์กรและกฎหมาย รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ า 

(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ส่งเสริมการผลิตพลังงานสะอาด ก าหนดกฎระเบียบ และสร้างกลไกให้ทุกภาค
ส่วนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาและการ
ประหยัดพลังงานอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง 

(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  พัฒนาพ้ืนที่
อุตสาหกรรมหนาแน่นให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมนิเวศต้นแบบ และบรรจุให้เป็นแผนพัฒนาของจังหวัดและพ้ืนที่ 
สนับสนุนและผลักดันให้โรงงานปฏิบัติสู่อุตสาหกรรมสีเขียว และปรับกฎระเบียบให้เอ้ือต่อการพัฒนาเพ่ิม
ศักยภาพเมืองด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม โดยเฉพาะในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการของเสียเพ่ิมพ้ืนที่ 
สีเขียวเพ่ือเป็นแหล่งดูดซับมลพิษและเก็บกักคาร์บอน พัฒนาพ้ืนที่เพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน ในการ
พัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดการ 
ก่อก๊าซเรือนกระจก  เพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ส่งเสริมการผลิต
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ป้องกัน เฝ้าระวังและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส่งเสริมการท าแผน
บริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ 

(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม จัดให้มีภาษีและ 
ค่าธรรมเนียมส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และค่าธรรมเนียมการจัดการมลพิษ การ
วางเงินประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม  ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเพ่ือส่งเสริมการประหยัด
พลังงาน การใช้พลังงานทางเลือกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งการปรับปรุงระบบโครงสร้าง องค์กร กลไก กระบวนการยุติธรรม และกฎหมายในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เน้นหลักการกระจายอ านาจให้กับท้องถิ่น
และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑)  การปรับปรุงโครงสร้างบทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสมทบทวน 

บทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเหมาะสม ถ่ายโอนงานให้ภาคส่วนอ่ืน เพ่ิมประสิทธิภาพและ
ผลิตภาพในการปฏิบัติราชการและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  พัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา    
ในการบริหารราชการแผ่นดิน 
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(๒)  การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการพัฒนารูปแบบและวิธีการท างานของภาครัฐใน
ระดบัต่างๆ ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยเน้นการยึดพ้ืนที่เป็นหลักและ
ปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณให้เป็นแบบยึดพ้ืนที่เป็นตัวตั้ง รวมทั้งวางเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้
กระทรวง/กรม ต้องสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในสัดส่วนวงเงินงบประมาณ        
ที่เหมาะสม 

(๓)  การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  วางแผนก าลังคนเชิง
ยุทธศาสตร์ให้มีความเหมาะสม ไม่เป็นภาระต่องบประมาณประเทศ สรรหา และจูงใจให้คนรุ่นใหม่ที่มีขีด
สมรรถนะสูงเข้ามาสู่ระบบราชการไทย สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน  
เสริมสร้างระบบคุณธรรมและวางมาตรการที่เหมาะสมในการแต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากรภาครัฐ โดยค านึงถึง
ความดีงาม ความมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาด้วย 

(๔)  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชนภาค
ประชาสังคม ชุมชนและประชาชนและเครือข่ายต่างๆ สอดส่องเฝ้าระวัง ตรวจสอบ หรือต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบตรวจสอบ
สาธารณะและผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก ที่ผ่านการฝึกอบรมเข้ามาด าเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
ของทางราชการ  

(๕)  การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล การปรับปรุง
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้เอ้ืออ านวยต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การประกอบธุรกิจ ข้อตกลง 
ระหว่างประเทศและการแข่งขันระหว่างประเทศ  เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทาง
กฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือภาคเอกชนและประชาชนได้ 

(6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  พัฒนางานบริการของ
ภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ พัฒนาศูนย์กลางการให้บริการด้วยระบบ 
e-service และการจัดท า web-portal จัดท าฐานข้อมูลงานบริการที่มีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนเข้าถึงการ
ให้บริการของรัฐได้โดยสะดวก ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ การให้บริการ online ผ่านทางเว็บไซด์ 
และโทรศัพท์มือถือ 

(7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ ปฏิรูประบบภาษีทั้งระบบเพ่ือ
เพ่ิมรายได้ของภาครัฐและเป็นเครื่องมือในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ า 
ปฏิรูประบบการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดให้มีกฎหมายที่เป็นกรอบในการ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐ มีการจัดท างบประมาณระยะปานกลางและระยะยาว เพ่ือสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศ มุ่ง เน้นการจัดท างบประมาณโดยยึดพ้ืนที่และ
ประเด็นวาระการพัฒนาเป็นตัวตั้ง และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท างบประมาณได้มาก
ขึ้น 
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 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

วิสัยทัศน์  
      จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน แผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย  จากประเทศที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ  
 1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  

(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0  
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP 

Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์ 
สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี  

(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี  
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)  
 2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  

(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic Security) 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

(2)  การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ  
(3)  สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน  

 3. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
(1)  การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น  
(2)  บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง  

 4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร  สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่าง

ยั่งยืนและเป็นธรรม  
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  
(5) มีการบริหารจัดการให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทาน 
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 5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม  
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น  
(3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม   

           กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ประกอบด้วย 10 
ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง  และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
 

การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning)  

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง 
และโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย  
๑. การพัฒนาเศรษฐกิจมหภาค 
๒. การพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา 
๓. การพัฒนาการเกษตรสู่ความเป็นเลิศด้านอาหาร 
๔. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคน 

- คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน มีสุขภาวะ ความรู้และมาตรฐานการครองชีพที่ดี 
- การศึกษาการเรียนรู้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล 
- ครอบครัวมีความอบอุ่น เข้มแข็ง และมีความมั่นคง ทางด้านเศรษฐกิจ 

๕. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
- ประชาชนเข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม และทั่วถึง 
- ลดความแตกต่างทางรายได้และกระจายการถือครองทรัพย์สิน 
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๖. สถาบันทางสังคมและชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงตนเองได้และเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
- การบริหารจัดการน้ ามีความสมดุลและเน้นการจัดหาน้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภคและ
บริโภคให้เพียงพอ 
- ความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ิมขึ้นทั้งใน       
ระดับประเทศและระดับพื้นท่ี 
- การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพและมี           
ธรรมาภิบาล 

๗. การพัฒนาพื้นที่ภาคและการเชื่อมโยงภูมิภาค 
- พ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนได้รับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
ความมั่นคงอย่างมีสมดุล 
- พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีการปรับระบบการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ 
- เมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย 
ที่สามารถตอบสนองต่อการด ารงชีวิตของคนในพ้ืนที่ และมีการพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะในเขตเมืองอย่างทั่วถึง 
 

แนวทางการพัฒนา  
๑. การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  

    ๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและ พัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และ
สาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  

    ๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา
ก าลังคนและแรงงาน ให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับ    
การเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้
แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน  เพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัย
การผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แ รงงาน
สามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยง
กันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย  
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    ๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล พัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการ
การกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพิ่มสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้การขยายตลาด
ที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและ
บริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการ และอุตสาหกรรมดิจิตอล  

   ๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อ 
เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่าย
หลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็น
ท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและ
ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการ
เป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน  

   ๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐม เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้าง
ความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้าน และลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีด
ความสามารถในการแข่งขันลงสู่ระดับที่จ าเป็นส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน 
จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า ทั้ งด้าน
กายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการ
ประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน  และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่
เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการ
ป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริม และเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้
เกิดความ เชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือ
รองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุม
และทันสมัย ทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและ
จัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้
สามารถแข่งขันได้ ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว 
โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต /วัฒนธรรม
ท้องถิ่น และกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาค
อาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบ พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่
การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียน พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่
สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ 
เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ การเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอลใน
การอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้าง
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน และการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัย  
และพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้
ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่ สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม  

  ๒. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ   

   ๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยช่วงวัยเด็ก
ตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะ ฝีมือแรงงาน
เพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์     
มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพ และโรค
เรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

   ๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง โดย  

(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือ
สร้างความรับผิดชอบ ต่อผลลัพธ์ (Accountability)  

(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด การศึกษา
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  

(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคน
เก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  

(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือ สร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการ เรียนรู้ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  

      ๒.๓  การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพ่ือ
รองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ ยกระดับการบริหาร
จัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ ให้เกิดความเป็นเอกภาพ   
ในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์ กลาง
บริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยา
และผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือ
น ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติ
สุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วน
ตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน  

      ๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง 
สภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ ในรูปแบบ
ที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุ
เพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุ  
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          ๓. การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม   
   ๓.๑  การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 

โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  ปรับ
โครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การ ใช้ระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพ
ทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้อง
กับพ้ืนที่สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต  

   ๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก 
โดย  

(๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย  
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม    

(๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค 
ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมือง
โดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ  

(๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized 
Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน 
(Cost Sharing)  

   ๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร สนับสนุนให้
เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดิน ปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ า 
และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้าง กระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับ
โครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และ ภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  

   ๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และ การเข้าถึง 
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ ประชาชน 
รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายป่าชุมชน กฎหมายภาษี
มรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น  

          ๔. การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง  

   ๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อมรองรับ
ความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมือง ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง 
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอ
ต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้าง ความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการ
พัฒนา  

   ๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิม ความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า 
การลงทุนและการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความ
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ร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความ
สะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง  

   ๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้ความส าคัญ
กับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนใน ไทยและ
ประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับ
การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว     
และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่าง
ไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น  

  ๕. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

   ๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยค านึงถึง
ขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วน น าระบบ
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้  
โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ      
อย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ 
และการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดิน 
เพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดิน      
ที่เหมาะสม และก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิด    
ความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหาร
จัดการน้ าในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้ใช้น้ า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและ   
ชายฝั่ง  ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และ      
วิถีชีวิตของชุมชน บริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความ
จ าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษ               
ต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน  
 

   ๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ ใช้แล้ว                
ที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและ 
ค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน และฉลากสินค้า เป็นต้น 

 

   ๕.๓  การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและ
สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว  ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับ
ระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain /Green Value 
Chain) ส่งเสริมการท าการเกษตรกรรมยั่งยืน  รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย  
เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  

 

   ๕.๔  การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษ ทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิต และบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
ให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก  โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือ
น ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบ     
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติ 
มุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย  
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   ๕.๕  การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแม่บท         
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน  หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและ 
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงาน 
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  

 

   ๕.๖  การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ       
การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เ พ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน  ส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่ อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย  ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้คว ามส าคัญกับการ 
ป้องกันน้ าท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่น ต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุน
ของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดท้าแผนธุรกิจต่อเนื่อง  
รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรง     
ในอนาคต  

 

๖. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  

   ๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคา จัดซื้อ     
จัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูล ข้อมูล
ความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รับชั่น   
และคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ  

   ๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อน ภารกิจภาครัฐ 
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกระทัดรัด แต่มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง  

   ๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง ทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วน ต่างๆ    
ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

   ๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงาน ที่มีคุณภาพ 
รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็น
โครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
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 1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
 แผนพัฒนาภาคเหนือตอนล่าง 1 
 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างประกอบไปด้วย จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ 
แนวทางการพัฒนาควรเน้นการสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และน้ า สร้าง
มูลค่าเพ่ิมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศาสนา  การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการค้า การบริการ การ
ขนส่ง และการกระจายสินค้า 
 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  (พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย 
อุตรดิตถ์) 
 

วิสัยทัศน์ 
“ศูนย์กลางการบริการสี่แยกอินโดจีน” 
 

 พันธกิจ 
๑. ยกระดับรายได้และกระจายรายได้ ควบคู่กับการสร้างสังคมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน 
๒. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพบนพ้ืนฐานการพัฒนา       

ผลิตภาพและการสร้างสรรค์ 
๓. สร้างความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจและสังคมกับกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

๑. พัฒนากระบวนการผลิต  การบริหารจัดการ การตลาดสินค้าเกษตร และสินค้าชุมชน 
๒. พัฒนาโครงข่ายการค้า การลงทุน การบริการ เครือข่ายคมนาคมขนส่งสี่แยกอินโดจีน 

และอาเซียน 
๓. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กีฬา และสุขภาพ 
๔. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 
เป้าประสงค์ 

๑. ผลผลิตการเกษตรมีคุณภาพ  ปลอดภัยได้มาตรฐาน และมีมูลค่าเพ่ิมที่ยั่งยืน 
๒. เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในกลุ่มจังหวัด ภูมิภาคและต่างประเทศ เพ่ือใช้ศักยภาพแหล่ง

ที่ตั้ง และความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจประเทศเพ่ือนบ้าน 
๓. พัฒนาการค้าการลงทุนและความร่วมมือชายแดนไทย – พม่า/ไทย – ลาว 
๔. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  เชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ กีฬาและ

สุขภาพ 
๕. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
๑. จ านวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ 
๒. จ านวนกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 
๓. จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับมาตรฐาน 
๔. เส้นทางเชื่อมโยง E-W-E-C ที่ได้รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 
๕. จ านวนเครือข่ายการค้าการลงทุนที่เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอินโดจีน และประเทศ

สมาชิกอาเซียน 
๖. มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน 
๗. จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
๘. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
๙. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
๑๐. จ านวนหมู่บ้านและชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
๑๑. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ในการอนุ รักษ์และฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๑๒. จ านวนเครือข่ายหมู่บ้าน/ที่มีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

 
กลยุทธ์ 

๑. พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการผลิต การปรับปรุงคุณภาพ การแปรรูป และการบรรจุ
ภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

๒. พัฒนาการคมนาคมและระบบ Logistics 
๓. พัฒนาและส่งเสริมการค้า การตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศ 
๔. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
๕. เสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการและการลงทุน 
๖. ส่งเสริม พัฒนา และอนุรักษ์การท่องเที่ยว 
๗. ส่งเสริมการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว 
๘. ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการท่องเที่ยวและบริการ 
๙. พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๑๐. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฐานการผลิต/การค้า/การบริการ

อย่างมีคุณภาพและคุ้มค่า 
๑๑. ส่งเสริมการใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
๑๒. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

 พิษณุโลก : เมืองบริการเศรษฐกิจและสังคมสี่แยกอินโดจีน 

 พันธกิจ (Mission) 
  พัฒนาเพ่ือเป็นเมืองบริการที่หลากหลาย (Service City) และมีความปลอดภัยสูง (Safety 
City) 

 เป้าประสงค์ (Goal) 
๑. เป็นศูนย์กลางการบริการการค้า โลจิสก์ติกและการขนส่ง 
๒. มีการบริหารจัดการสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ/มาตรฐานและปลอดภัย 
๓. เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการของภาคเหนือ

ตอนล่าง 
๔. เป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา การบริการทางวิชาการ ด้านสุขภาพ และ ICT 

 
๕. รักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อม 
๖. เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่

ร่วมกัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic) 
ยุทธศาสตร์ที ่๑ : ศูนย์กลางการบริการการค้า โลจิสติกส์ และการขนส่ง  

กลยุทธ์  
๑. พัฒนาโครงข่ายการคมนาคมเพ่ือเป็นศูนย์กลางการบริการการค้า  การขนส่งสินค้า

ผู้โดยสารทางบก/อากาศ  
๒. ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการบริการการค้า การขนส่งสินค้า ผู้โดยสารทางบก/       

อากาศ  
๓.  ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีและงานบริการให้ได้มาตรฐาน  
๔.  ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมอาเซียน  
๕.  มีศูนย์ข้อมูลและพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการค้า โลจิสติกส์ และการขนส่ง  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนากระบวนการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการสินค้าเกษตร        
เชิงคุณภาพ  

กลยุทธ์  
๑. บริหารจัดการสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยเชื่อมโยงการตลาดและ  

การแปรรูป  
๒. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรในรูปแบบ   

Green Economy และ  Zero waste agriculture โดยการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรม  

๓.  บริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  



38 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)                             เทศบาลเมืองอรัญญิก 
 

 

๔.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกเพ่ือการเกษตร  
๕.  เพ่ิมขีดความสมารถของ SMEs และสินค้า OTOP สู่สากล โดยใช้ทุนวัฒนธรรมและ        
     ภูมปิัญญาในท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ : ส่งเสริมการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ  

กลยุทธ์  
๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวและกีฬา  
๒.  ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิมเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวใหม่  
๓.  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬา  
๔.  พัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา  
๕.  พัฒนาขีดความสามารถด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาดท่องเที่ยว  

ยุทธศาสตร์ที ่๔ : ศูนย์กลางด้านการศึกษา การบริการทางวิชาการ ด้านสุขภาพ และ ICT  

กลยุทธ์  
๑. ส่งเสริมสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการบริการสุขภาพเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

สมบูรณ์ (Healthy Province)  
๒.  ส่งเสริม สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการประชุมและสัมมนา  
๓.  ส่งเสริม สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาการบริการทางวิชาการ และ  ICT  

ยุทธศาสตร์ที ่๕ : อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และแหล่งน้ าอย่างยั่งยืน  

กลยุทธ์  
๑. สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ ป้องกันฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม และแหล่งน้ าอย่างยั่งยืน  
๒. อนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติเพ่ือการอุปโภค บริโภค และน้ าเพ่ือการเกษตร

อย่างเพียงพอและป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นท่ี  
 ๓.  พัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ  
 ๔.  ป้องกันและลดมลพิษ ณ แหล่งก าเนิด  
 ๕.  ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมเมืองเก่าและศาสนสถานที่ส าคัญ      
      ของจังหวัด  
๗. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการบริหารจัดการพลังงานและการใช้เทคโนโลยีพลังงาน   

ทางเลือกในพื้นที่เพ่ือสร้างความม่ันคงด้านพลังงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ส่งเสริมความเข้มแข็งทางสังคม และความม่ันคงตามหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 
 กลยุทธ์ 

๑. ส่งเสริมสนับสนุนหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง มีการพัฒนาที่ดีขึ้น 
๒.  ขับเคลื่อนแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่หมู่บ้าน/ชุมชน อย่างทั่วถึง  
๓.  พัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือช่วยเหลือและแก้ไข    
     ปัญหาประชาชนในพื้นท่ี  
๔.  เสริมสร้างความเข้มแข็งปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
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๕.  เสริมสร้างพลังทางสังคมทุกรูปแบบ สร้างภูมิคุ้มกันและติดอาวุธทางปัญญาให้กับชุมชน   
     เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม 
๖.  เสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน ลดอุบัติเหตุทุกรูปแบบ 
๗.  ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและ  
     ความมั่นคง 

๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลเมืองอรัญญิก มีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิษณุโลก  โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี         
ด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านพัฒนาอาชีพและเพ่ิมรายได้ ด้านการ
ท่องเที่ยวและบริการด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด้านคมนาคมขนส่งและผังเมือง  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการโดย
ปัจจุบันมีรายละเอียดของยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิษณุโลก  ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

พิษณุโลก  

 วิสัยทัศน์ (Vision) 

  “องค์กรแห่งการบริการสาธารณะ  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนและสนับสนุนการพัฒนา
จังหวัดพิษณุโลก มุ่งสู่ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและสังคม” 

พันธกิจ (Mission) 

๑. บริหารจัดการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถ         
และทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานและท างานร่วมกันเป็นเครือข่าย รวมทั้งการจัดหา
เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอในการปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

๒. เสริมสร้างภาคีเครือข่ายในการท างานร่วมกันของทุกภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๓. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

๔. สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัด เพ่ือพัฒนาความ
เข้มแข็งสู่ชุมชนท้องถิ่น เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๕. ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๖. อนุรักษ์ พัฒนา และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้สมดุลและมีความ

หลากหลายทางชีวภาพ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๗. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสให้ดี

ขึ้นตามศักยภาพในด้านต่างๆ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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๘. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เส้นทางคมนาคมและ 
แหล่งน้ าให้สามารถรองรับการใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

เป้าประสงค์ (Goals) 
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

โปร่งใสตรวจสอบได้และตอบสนองความต้องการของประชาชน 
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสามารถในการท างานร่วมกับเครือข่าย ทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน และประชาสังคม เพ่ือประโยชน์สุขโดยรวมของประชาชน 
๓. ประชาชนได้รับการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบตามความสนใจอย่างเสมอภาค 

และท่ัวถึง 
๔. มรดกทางวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดได้รับการสืบทอดอย่าง

ต่อเนื่อง ท้องถิ่นน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง 
๕. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ือการ

ท่องเที่ยวและบริการภายในจังหวัดบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในจังหวัดได้รับการฟ้ืนฟูให้มีความหลากหลาย    

และสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและเชิงอนุรักษ์ 
๗. เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการส่งเสริมพัฒนา

ด้านต่างๆ ให้มีคณุภาพชีวิตที่ดีข้ึนตามศักยภาพ และความสามารถของตนเอง 
๘. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  เส้นทางคมนาคม มีมาตรการ

เป็นระเบียบเรียบร้อย  มีความสะดวกและปลอดภัยต่อการใช้ประโยชน์ของประชาชน 
และแหล่งน้ ามีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แนวทางการพัฒนา ๖ ประเด็น ได้แก่ 

๑.๑  ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถการท างานของบุคลากรให้เกิดกระบวนการเรียนรู้       
       และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

          ๑.๒  จัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร  
                  และเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 ๑.๓  สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเพียงพอในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 

 ๑.๔   ส่งเสริมการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยเน้น               
                  หลักการมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๑.๕   เพ่ิมพูนทักษะภาษาต่างประเทศ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการ เข้าสู่    
                  ประชาคมอาเซียน 
 ๑.๖   ส่งเสริม สนับสนุน จัดท าป้าย/เครื่องหมาย/เอกสาร/สื่อทุกประเภทเป็นภาษา         
                  ต่างประเทศ (โดยเฉพาะภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ หรือภาษาอาเซียน) 

 



41 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)                             เทศบาลเมืองอรัญญิก 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 แนวทางการพัฒนา  ๗  ประเด็น  ได้แก่ 

๒.๑  ส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษาทุกช่วงวัยเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบตาม  
       ความสนใจ 

 ๒.๒  ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและการวิจัย 
 ๒.๓  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู บูรณะ พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  และ   
                 การถ่ายทอดวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๒.๔  ส่งเสริมและเพ่ิมพูน ทักษะ ความรู้ความเข้าใจด้านภาษาวัฒนธรรมประเพณี  และภูมิ    
                 ปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งที่เก่ียวข้องกับประเทศในกลุ่มประชาชนอาเซียน 
 ๒.๕  ส่งเสริม สนับสนุน วัสด ุอุปกรณ์ เทคโนโลยี ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย    
                 ต่อการเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาอย่างเพียงพอ 

๒.๖  ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา   
       ท้องถิ่น เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่ทุกกลุ่มเพศวัย 

 ๒.๗  ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถาน โบราณวัตถุภายในพ้ืนที ่           
                 รบัผิดชอบให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ตามภารกิจอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ 
 แนวทางการพัฒนา  ๔  ประเด็น  ได้แก ่
 ๓.๑  สนับสนุนการอบรม ให้ความรู้ และการรวมกลุ่มการประกอบอาชีพบนพื้นฐาน 
                 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓.๒  ส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานตามสายอาชีพที่ได้มาตรฐาน และเพียงพอรองรับ   

       ประชาคมอาเซียน 
 ๓.๓  ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษาด้านการประกอบอาชีพ การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์             
                 บรรจุภัณฑ์ และการจัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 ๓.๔  ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิตและแปรรูปเกษตรปลอดสารบนพื้นฐานหลักปรัชญา  
                  เศรษฐกิจพอเพียง  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการท่องเที่ยวและบริการ 
 แนวทางการพัฒนา  ๖  ประเด็น  ได้แก ่
 ๔.๑  พัฒนา ฟ้ืนฟู ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเดิม และจัดหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่      
                 สร้างสัญลักษณ์  ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว 
 ๔.๒  จัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว 
 ๔.๓  จัดระเบียบพื้นที่และสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกภายในแหล่งท่องเที่ยวให้เพียงพอ   
                  และได้มาตรฐาน 
 ๔.๔  ส่งเสริม สนับสนุนด้านการให้บริการที่มีคุณภาพแก่นักท่องเที่ยว 
 ๔.๕  ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 
 ๔.๖  จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อต่างๆ หรือป้ายแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวเป็นภาษา     
                  ต่างประเทศ (โดยเฉพาะภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ หรือภาษาอาเซียน) 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 แนวทางการพัฒนา  ๖  ประเด็น  ได้แก ่
 ๕.๑  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ทั่วถึงทุกเพศวัย 
 ๕.๒  ส่งเสริม สนับสนุนการปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และโรคระบาดต่าง ๆ  
 ๕.๓  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน      
                 สงเคราะห์แก่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส  ให้ม ี            
                 คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 ๕.๔  ส่งเสริม สนันสนุนโครงการ/กิจกรรมด้านสุขภาพการออกก าลังกาย  การกีฬา  และ     
                 นันทนาการทุกรูปแบบ  เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน 
 ๕.๕  ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข และการขยายโอกาสเข้าถึงการบริการ สาธารณสุข   
                 อย่างทั่วถึง และมีมาตรฐาน 
 ๕.๖  การเสริมสร้างประสิทธิภาพความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาความสงบ    
                  เรียบร้อย  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา  ๕  ประเด็น  ได้แก ่
 ๖.๑  ส่งเสริม สนับสนุนการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน 
 ๖.๒  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้อุดมสมบูรณ์และมีความ    
                 หลากหลายทางชีวภาพ  
 ๖.๓  ส่งเสริม สนับสนุนการจดัระบบบ าบัดน้ าเสีย การก าจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล   
                 รวมทั้งหมอกควัน เพ่ือลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม 
 ๖.๔  จัดระบบป้องกันอุทกภัย และภัยพิบัติต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 
 ๖.๕  ปลูกจิตส านึก สร้างความตระหนัก และสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร   
                 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านคมนาคมขนส่งและผังเมือง 
 แนวทางการพัฒนา  ๕  ประเด็น  ได้แก ่
 ๗.๑  จัดการและควบคุมระบบขนส่งสาธารณะโดยรวมและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ี  
                 เพียงพอต่อการใช้ บริการและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 ๗.๒  จัดการระบบผังเมือง และระบบการใช้พื้นที่ (Zoning) เพ่ือรองรับการกระจาย 
                 ตวัของเมือง 
 ๗.๓  พัฒนาเส้นทางคมนาคมและการจัดระเบียบเส้นทางคมนาคม และเพ่ิมความปลอดภัย 
                 บนท้องถนน 
 ๗.๔  บริหารจัดการการขนส่งสินค้า  ระบบโลจิสติกส์ภายในจังหวัด 
 ๗.๕  ปรับปรุง ดูแล และซ่อมแซมพ้ืนที่สาธารณะ เกาะกลางถนนในขอบเขตความ 
                 รับผิดชอบให้สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
 แนวทางการพัฒนา  ๕  ประเด็น  ได้แก ่
 ๘.๑  สร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ครอบคลุมทั่วถึง   
                  และมีมาตรฐานเพื่ออ านวยความสะดวกแก่การใช้บริการ 
 ๘.๒  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษาโทรคมนาคมและอินเตอร์เน็ตให้เชื่อมโยง ครอบคลุมและ       
                  ทั่วถึง 
 ๘.๓  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษาท่อระบายน้ า ทางเท้า ทางจักรยาน และจุดพักรถให้  
                  สะอาดและใช้ประโยชน์ได้ 
 ๘.๔  ซ่อมแซม/ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ให้ครอบคลุมพ้ืนที่จุดเสี่ยงและพร้อมใช้งาน   
                  ตลอดเวลา 
 ๘.๕  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตรรองรับการใช้   
                 ประโยชน์ของประชาชนโดยรวม 
 
1.5  Thailand   4.0   

ประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมามีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่โมเดล “ประเทศไทย 1.0”     
ที่เน้นภาคการเกษตรไปสู่ “ประเทศไทย 2.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และก้าวสู่โมเดลปัจจุบัน “ประเทศไทย 
3.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมหนักทว่าภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 3.0” ที่เป็นอยู่กันตอนนี้ต้องเผชิญกับดักส าคัญ
ที่ไม่อาจน าพาประเทศพัฒนาไปมากกว่านี้   จึงเป็นประเด็นที่รัฐบาลต้องสร้างโมเดลใหม่ขึ้นมาเพ่ือปฏิรูป
เศรษฐกิจของประเทศและน าพาประชาชนทั้งประเทศไปสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0” ให้ได้ภายใต้ 3-5 ปีนี ้

ยุทธศาสตร์ส าคัญภายใต้การน าของนายกรัฐมนตรี เน้นในเรื่องการพัฒนาสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน” ด้วยการสร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” ขับเคลื่อนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”      
ผ่านกลไก “ประชารัฐ”  นอกเหนือจากการต้องเข้ามาแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่หมักหมมไว้มานาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ปัญหาการท าประมงแบบผิดกฎหมายไม่รายงานและไร้การควบคุม (IUU) องค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ (ICAO) ทุจริตคอร์รัปชัน ความขัดแย้ง ตลอดจนรับมือกับภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ได้รับผลกระทบ
จากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ราคาพืชผลเกษตรตกต่ า และวิกฤติภัยแล้งแล้ว  ภารกิจประการส าคัญ   
ของรัฐบาลชุดนี้ ก็คือ การขับเคลื่อนการปฏิรูป เพ่ือให้สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามชุดใหม่           
ในศตวรรษท่ี 21 นี้ 

หลายประเทศได้ก าหนดโมเดลเศรษฐกิจรูปแบบใหม่เพ่ือสร้างความมั่งคั่งในศตวรรษที่ 21 อาทิ 
สหรัฐอเมริกาพูดถึง A Nation of Makers อังกฤษก าลังผลักดัน Design of Innovation ขณะที่จีนได้ประกาศ 
Made in China 2025 ส่วนอินเดียก็ก าลังขับเคลื่อน Made in India หรืออย่างเกาหลีใต้ก็วางโมเดล
เศรษฐกิจเป็น Creative Economy เป็นต้น 

ส าหรับประเทศไทยเอง ณ ขณะนี้ยังติดอยู่ใน “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” จะเห็นได้จากในช่วง 
50 ปีที่ผ่านมา ในช่วงระยะแรก (พ.ศ.2500-2536) เศรษฐกิจไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ 7-8%   
ต่อปี อย่างไรก็ตามในช่วงระยะถัดมา (พ.ศ.2537-ปัจจุบัน) เศรษฐกิจไทยเริ่มมีการเติบโตในระดับเพียง 3-4% 
ต่อปีเท่านั้น  ประเทศไทยจึงมีอยู่แค่ 2 ทางเลือก หากเราปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจได้ส าเร็จ ประเทศไทยจะ
กลายเป็น “ประเทศที่มีรายได้ที่สูง” แต่หากท าไม่ส าเร็จ ก้าวข้ามกับดักนี้ไปไม่ได้ ประเทศไทยก็จะตกอยู่ใน
ภาวะที่เรียกกันว่า “ทศวรรษแห่งความว่างเปล่า” ไปอีกยาวนาน 
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สร้างการเปลี่ยนแปลงประเทศ 
หากย้อนหลังไปในอดีตประเทศไทยเองก็มีการปรับโมเดลเศรษฐกิจอยู่หลายครั้ง เริ่มจาก “โมเดล

ประเทศไทย 1.0” ที่เน้นภาคการเกษตร ไปสู่ “โมเดลประเทศไทย 2.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และก้าวสู่ 
“โมเดลประเทศไทย 3.0” ในปัจจุบันที่เน้นอุตสาหกรรมหนักอย่างไรก็ดี ภายใต้ “โมเดลประเทศไทย 3.0” 
นั้น นอกจากต้องเผชิญกับกับดักประเทศรายได้ปานกลางแล้ว เรายังต้องเผชิญกับ “กับดักความเหลื่อมล้ าของ
ความมั่งค่ัง” และ “กับดักความไม่สมดุลในการพัฒนา” กับดักเหล่านี้เป็นประเด็นที่ท้าทายรัฐบาลในการปฏิรูป
โครงสร้างเศรษฐกิจ เพื่อก้าวข้าม “ประเทศไทย 3.0” ไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” 

“ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” กล่าวคือ ในปัจจุบันเรายังติด
อยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ท ามาก ได้น้อย” เราต้องการปรับเปลี่ยนเป็น “ท าน้อย ได้มาก” นั่นหมายถึงการ
ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน 3 มิติส าคัญ คือ 

1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” 
2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 

ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  
3. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
“ประเทศไทย 4.0” จึงเป็นการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบส าคัญ คือ 
๑. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบันไปสู่การเกษตรสมัยใหม่     

ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้นและเป็นเกษตรกร   
แบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)  

2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา     
ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง 

3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ า ไปสู่ High Value Services  
4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 
 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม 
รมช.พาณิชย์ กล่าวว่า “ประเทศไทย 4.0” จึงเป็นการพัฒนา “เครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโต

ทางเศรษฐกิจชุดใหม่” (New Engines of Growth) ด้วยการแปลง “ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ของ
ประเทศที่มีอยู่ 2 ด้าน คือ “ความหลากหลายเชิงชีวภาพ” และ “ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม” ให้เป็น 
“ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน” โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น “5 กลุ่มเทคโนโลยี      
และอุตสาหกรรมเป้าหมาย” ประกอบด้วย 

1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) 
2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness&Bio-Med) 
3. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 

(Smart Devices, Robotics & Mechatronics) 
4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ

เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IoT, Artificial Intelligence & Embedded Technology) 
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5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High 
Value Services) 

ทั้ง 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย จะเป็นแพลทฟอร์มในการสร้าง “New Startups” 
ต่างๆมากมาย อาทิ  

- เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) ในกลุ่มที่ 1   
- เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Meditech) สปา ในกลุ่มที่ 2  
- เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) ในกลุ่มท่ี 3 
- เทคโนโลยีด้านการเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยี

การศึกษา(Edtech) อี–มาร์เก็ตเพลส (E–Marketplace) อี–คอมเมิร์ซ (E–Commerce) ในกลุ่มท่ี 4 
- เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยีการ    

ท่องเที่ยว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) ในกลุ่มท่ี 5 เป็นต้น 

   ใช้พลังประชารัฐเดินไปข้างหน้า 

“ประเทศไทย 4.0” จึงเป็นการถักทอเชื่อมโยงเทคโนโลยีหลักที่ต้นน้ า เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งให้กับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่อยู่กลางน้ า และStartups ต่างๆที่อยู่ปลายน้ า โดยใช้พลัง “ประชารัฐ” ในการ
ขับเคลื่อน ผู้มีส่วนร่วมหลักจะประกอบด้วยภาคเอกชน ภาคการเงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัย และ
สถาบันวิจัยต่างๆ โดยเน้นตามความถนัดและจุดเด่นของแต่ละองค์กร และมีภาครัฐเป็นตัวสนับสนุน   
ตัวอย่างเช่น ในกลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพจะมีภาคเอกชน คือ กลุ่มมิตรผล บริษัทไทยยูเนี่ยน
โฟรเซ่นโปรดักส์ และเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นแกนหลัก โดยมีภาคการเงิน คือ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสินสนับสนุนทางด้านการเงิน  มีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
และมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัยในภูมิภาคต่างๆ เป็นแกนน าในการท าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัย Wageningen ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยอันดับ
หนึ่งของเนเธอร์แลนด์ มหาวิทยาลัย Purdue, UC Davis และ Cornell ซึ่งจะมีภาครัฐคอยให้การสนับสนุน 
เช่น กระทรวงการคลัง และส านักงานส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ)  ซึ่งหนึ่งในโครงการที่ก าลังผลักดันผ่าน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ การจัดตั้งเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) เป็นต้น 

โดยทั้ง 5 กลุ่มเทคโนโลยีหลักและอุตสาหกรรมเป้าหมายใน “ประเทศไทย 4.0” เป็นส่วนหนึ่งของ  
“10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต” (5 อุตสาหกรรมที่เป็น Extending S-Curve บวก 5 อุตสาหกรรมที่เป็น New  
S-Curve) ที่รัฐบาลได้ประกาศไปก่อนหน้านั้น กล่าวคือ ใน “10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต” จะมีบางกลุ่ม
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่ยังต้องพ่ึงพิงการลงทุนจากต่างประเทศเป็นหลัก อาทิ อุตสาหกรรมการบิ น 
(Aviation) 

ส่วนใน 5 กลุ่มเทคโนโลยีหลักและอุตสาหกรรมเป้าหมายใน “ประเทศไทย 4.0” จะเป็นส่วนที่
ประเทศไทยต้องการพัฒนาด้วยตนเองเป็นหลัก แล้วค่อยต่อยอดด้วยเครือข่ายความร่วมมือจากต่างประเทศ  
ซึ่งสอดรับกับ “บันได 3 ขั้น” ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ “การพ่ึงพาตนเอง พ่ึงพากันเอง และ
รวมกันเป็นกลุ่มอย่างมีพลัง” นั่นเอง 
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สรุป กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศภายใต้ “ประเทศไทย 4.0” มี 3 ประเด็นที่ส าคัญ 

1. เป็นจุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง และ
ยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม 

2. เป็น “Reform in Action” ที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและ
การพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ กัน 

3.  เป็นการผนึกก าลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” โดยเป็นประชารัฐที่ผนึกก าลัง   
กับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรระดับโลก ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของการ “รู้จักเติม รู้จักพอ และรู้จักปัน” 

 

2. ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

          2.1 วิสัยทัศน์ 
       “อรัญญิกเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ประชาชนอยู่ดีมีความสุข” 

 

          2.2 ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม       

และผังเมือง 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาอาชีพ เพ่ิมรายได้ การ

ท่องเที่ยวและการบริการ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเพิ่มศักยภาพและการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

          2.3 เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม และผังเมือง :  

พัฒนาถนนสัญจรที่สะดวกรวดเร็ว และมีความปลอดภัย  ปรับปรุงระบบประปาให้มีมาตรฐานเพียงพอในการ
อุปโภคและบริโภค  ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะรายทาง และการจัดการผังเมือง 

2. เพ่ือพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาอาชีพ เพ่ิมรายได้ การท่องเที่ยวและ
การบริการ :  การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส การจัดระเบียบชุมชนสังคมและ
ความสงบเรียบร้อย ,รณรงค์การขับขี่ปลอดภัย และลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
เตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับเหตุสาธารณภัยที่อาจเกิดข้ึน พัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

3. เพ่ือพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น :  เด็กและเยาวชนที่
ได้รับการส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐาน การส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นให้ยั่งยืน   
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4. เพ่ือพัฒนาด้านสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :  ส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย จัดให้มีการบริการด้านสุขภาพ  พัฒนาดา้นการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมการจัดการขยะ ดูและรักษาความสะอาดตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

5  เพ่ือพัฒนาด้านการเพ่ิมศักยภาพและการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :   
เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน พัฒนาระบบบริหารจัดการตลอดจน วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีให้มี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมธรรมาภิบาล  

 

         2.4 ตัวช้ีวัด 
              ตัวชี้วัด : วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในโครงการทุกประเภท อาทิ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม และผังเมือง 
    วัดคุณภาพงานจากการที่ คกก.ตรวจรับงานจ้างตรวจรับงานโดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี          

ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง จ านวนครัวเรือนที่เข้าถึงระบบประปา ไฟฟ้าสาธารณะ การคมนาคมสะดวก พ้ืนที่ที่
ได้รับการจัดระบบผังเมือง เพ่ือรองรับการกระจายตัวของเมือง 

 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ การท่องเที่ยวและการบริการ 
     ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน มีอบรมเพ่ือการพัฒนาอาชีพ พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 

จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน รายได้ของประชาชนเพ่ิมมากข้ึน จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นและ
กิจกรรมการให้บริการ การเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลลดลง ,  อปพร.,เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้เพ่ิมขึ้นในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน (การป้องกันบรรเทา   สาธารณภัย ระงับเหตุ)  

3. การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    จ านวนเด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน มีวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนสื่อการเรียนการ

สอน อุปกรณ์กีฬา ที่ทันสมัยต่อการเรียนรู้เพียงพอ มีการจัดกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี เพื่อ
อนุรักษ์ ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมทุกเพศวัย 

4. สาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    จ านวนประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงได้มาตรฐาน , สถานที่ส าหรับการ

ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพมีเพียงพอ  ,มีการบริหารจัดการแหล่งน้ า การขุดลอกคูคลอง   ไม่มีขยะตกค้างและ
สะสมในพ้ืนทีร่วมทั้งมลพิษทางสิ่งแวดล้อม 

 5. การเพ่ิมศักยภาพและการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    จ านวนบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา มีอุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

เพียงพอกับการให้บริการประชาชน ,การปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาล, การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส ข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบลดลง 

 
          2.5 ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ การคมนาคม และผังเมือง 

 

- ก่อสร้าง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาและพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐานและสาธารณปูโภค สาธารณูปการ
ให้ครอบคลุมทั่วถึง เช่น ถนน สะพาน ท่อ ราง
ระบายน้ า ท่อลอดเหลี่ยม ท่อ คสล. ระบบน้ าอุปโภค
บริโภค ซุ้มทางเข้าหมู่บา้น อาคารต่างๆ ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

 

- ประชาชนมีระบบประปาที่มีมาตรฐาน เพียงพอต่อ
ความต้องการ จากการปรบัปรุงระบบประปาให้มี
มาตรฐาน และขยายท่อเมนประปา 
- การเดินทางสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัย 
มีการจัดท าป้ายจราจร ตีเส้นจราจร กระจกโค้ง 
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร 
ไฟกระพริบ ฯลฯ 

 

- เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนา
เมือง โดยใช้ พรบ.จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ 
พ.ศ.2547 เพ่ือประโยชน์ในการคมนาคม 
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน พัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ การท่องเที่ยวและการ
บริการ 
 

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากโครงการ
พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ เช่น 
การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้
ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส โครงการพัฒนาหมู่บ้านใน
ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต อาทิ 
ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์การเรียนรู้  
โครงการอบรมเพ่ือสร้างอาชีพ เศรษฐกิจพอเพียง 
ส่งเสริมเยาวชน สตรี อุดหนุน อปท.อ่ืน ส่วน
ราชการหรือหน่วยอื่นของรัฐ องค์กรประชาชน 
องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย เพ่ือ
ด าเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาด้าน
สังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ฯลฯ 

 

- ประชาชนได้รับความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน เพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ 
เจ้าหน้าที่ อปพร. ฝึกอบรมราษฎรในหมู่บ้านให้มี
ความรู้ มีความพร้อมในการป้องกันและระงับเหตุ
สาธารณภัย  ปลูกจิตส านึกให้ราษฎรมีความ
สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อความม่ันคง
ของชาติ เพ่ิมประสิทธิภาพ การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
ฯลฯ 

 

- มีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น จากการพัฒนา 
วางแผน ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรม
และการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ต าบล
อรัญญิก ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

- ประชาชนทุกช่วงวัยเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
โดยพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาท้ังใน
ระบบและนอกระบบ ส่งเสริมสนับสนุน วัสดุ
อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยต่อ
การเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และสถานศึกษา
อย่างพอเพียง 

 - สถานศึกษาในสังกัดของเทศบาลเมืองอรัญญิก 
มีมาตรฐาน และเด็กนักเรียน และบุคลากรมี
คุณภาพ 

 - อนุรักษ์ และสนับสนุน กิจกรรมทางศาสนาและ
วัฒนธรรม ประเพณี ปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมแก่ทุกกลุ่มเพศวัย และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เช่น  
    - โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 
    - โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง 
    - อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ท้องถิ่น                
                               ฯลฯ 

 - ประชาชนใส่ใจดูและสุขภาพ ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ สร้างความสัมพันธ์อันดี และรู้รัก รู้
สามัคคี  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

- พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริการ
สาธารณสุขของหมู่บ้าน กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ทม.อรัญญิก สนับสนุนอาคาร สถานที่
เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มี
คุณภาพมาตรฐาน ฯลฯ 

 

- ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และบริการสาธารณสุขเชิงรุกท่ี
มีคุณภาพ เช่นการป้องกันและระงับโรคติดต่อ
ต่างๆ ควบคุมป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อใน
พ้ืนที่ ประชาชนมีความตระหนักในโรคภัยมากขึ้น
มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดูแลตนเองได้อย่าง
เหมาะสม ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

 

- ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ส่งเสริมสุข
ภาวะในชุมชน สถานที่เพ่ือให้ประชาชน ออก
ก าลังกายได้อย่างต่อเนื่อง ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ลดปัญหาและ
ผลกระทบที่เกิดจากยาเสพติด ฯลฯ 
- การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี มีประสิทธิภาพ 
เช่น อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า ปรับภูมิทัศน์ การขุด
ลอกคูคลอง เพ่ือการระบายน้ าและ ป้องกันน้ า
ท่วม เป็นต้น  

 
- เพ่ือการบริหารจัดการขยะและสิงปฏิกูลที่มี
ประสิทธิภาพ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเพ่ิมศักยภาพและ การบริหาร
จัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ส่งเสริม และพฒันาขีดความสามารถการท างาน
ของบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 เพื่อให้การบริหารงานมปีระสิทธิภาพและ
ประสิทธผิลสงูสุด 

 - มีวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก 
ที่จ าเป็นในการปฏบิัติงานที่มปีระสิทธิภาพ 

 - ส่งเสริม สนบัสนุน การบูรณาการร่วมกัน ระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เน้น
หลักการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การ
ปฏิบัติงานเปน็ไปตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล 
ยุทธศาสตรช์าติ ยทุธศาสตร์กลุ่มจังหวัด นโยบาย
จังหวัด และนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 - พัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ ความเปน็ธรรม ความโปร่งใส รวดเร็ว 
ถูกต้องตามกฎหมาย 
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          2.6 กลยุทธ์ 
 

         ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม 
และผังเมือง 
 (แผนงานเคหะและชุมชน , แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา , แผนงานการพาณิชย์ , แผนงาน
งบกลาง)  

- ก่อสร้าง ซ่อมแซมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ครอบคลุม
ทั่วถึง และมีมาตรฐานเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่การใช้บริการ 

- การจัดระบบผังเมือง และระบบการใช้พื้นที่ (Zoning) เพ่ือรองรับการกระจายตัวของเมือง 
- พัฒนาเส้นทางคมนาคมและจัดระเบียบเส้นทางคมนาคม และเพ่ิมความปลอดภัยบนท้องถนน 
- ปรับปรุง ดูแล และซ่อมแซมพ้ืนที่สาธารณะ ในขอบเขตความรับผิดชอบให้สะอาด และเป็น

ระเบียบเรียบร้อย 
- ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน ท่อระบายน้ า พ้ืนที่สองข้างทางและสะพาน 
- การพัฒนาระบบจราจร ให้ครอบคลุมพ้ืนที่จุดเสี่ยงและพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
- การป้องกันน้ าท่วมและการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ การ

ท่องเที่ยวและการบริการ 
 (แผนงานการรักษาความสงบภายใน , แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน , แผนงานงบกลาง) 

- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ทั่วถึงทุกเพศวัย 
- ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง ร่วมทั้งให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน สงเคราะห์แก่เด็ก 

เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้าน    

ต่าง ๆ  
- การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ และแก้ไขปัญหาการว่างงาน 
- สนับสนุนการอบรม ให้ความรู้ และการรวมกลุ่มการประกอบอาชีพ ให้ค าปรึกษา การพัฒนา

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ แลการจัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ชุมชน กระบวนการผลิตและ
แปรรูปเกษตรปลอดสารบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- ส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานตามสายอาชีพที่ได้มาตรฐานและเพียงพอรองรับประชาคม
อาเซียน 

- การเสริมสร้างประสิทธิภาพความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาความสงบเรียบร้อย 
รวมถึงการ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์เดิม และจัดหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ สร้างสัญลักษณ์ดึงดูดความสนใจของ
นักท่องเที่ยว 

- จัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว 
- ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม และการให้บริการที่มีคุณภาพแก่นักท่องเที่ยว 
- การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 (แผนงานการศึกษา , แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ) 

- ส่งเสริม สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม การกีฬาและนันทนาการ  
- ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทุกช่วงวัยเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทุกรูปแบบตามความสนใจ 
- อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
- ส่งเสริม สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยต่อการเรียนรู้

ให้แก่สถานศึกษาอย่างเพียงพอ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือ

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่ทุกกลุ่มเพศวัย 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านสาธารณสุข  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 (แผนงานการเกษตร , แผนงานเคหะและชุมชน , แผนงานสาธารณสุข , แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ , แผนงานงบกลาง) 

- ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคติดต่อ และโรคระบาดต่างๆ  
- ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข และการขยายโอกาสเข้าถึงการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง

และมีมาตรฐาน 
- ส่งเสริม สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม ด้านสุขภาพการออกก าลังกาย และการกีฬา  
- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบบ าบัดน้ าเสีย การก าจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล รวมทั้ง

มลพิษทางสิ่งแวดล้อม 
- การปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะ และการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
- บ ารุง รักษา การบริหารจัดการแหล่งน้ า ขุดลอกคูคลอง 
- ปลูกจิตส านึก สร้างความตระหนัก และสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ( แผนงานบริหารทั่วไป , แผนงานการรักษาความสงบภายใน แผนงานสังคมสงเคราะห์         
(ทุกแผนงานสามารถด าเนินการได้)) 

- ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถการท างานของบุคลากรให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

- จัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรและเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

- สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเพียงพอในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ส่งเสริมการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยเน้นหลักการมี

ส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
- เพ่ิมพูนทักษะภาษาต่างประเทศที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
- ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานด้านความมีประสิทธิภาพ ความเป็นธรรม ความโปร่งใส รวดเร็ว

ถูกต้องตามกฎหมาย 
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- การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมโครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด นโยบายจังหวัด และนโยบายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลเมืองอรัญญิก 
การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ก าหนดการพัฒนาที่

ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองอรัญญิก ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพัฒนาทุกด้าน
ไปพร้อมกัน อาทิ โครงสร้างพ้ืนฐาน คุณภาพชีวิต สาธารณสุข การศึกษา  และการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือให้
เป็นไปตามวิสัยทัศน์ “อรัญญิก เมืองน่าอยู่ ส่ิงแวดล้อมดี ประชาชนอยู่ดีมีความสุข” 

 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองอรัญญิก มุ่งพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม และผังเมือง ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
ประชาชน พัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ การท่องเที่ยวและการบริการ  ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านสาธารณสุข  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการ
ที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 

 
 

 
 

  

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(1) การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนา

ในอนาคตของพ้ืนที่ในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก (SWOT Analysis) 
 
จุดแข็ง (Strengths:S) 
1. เป็นเทศบาลเมืองที่มีความพร้อมทางด้านการบริหารโครงสร้างพื้นฐาน และมีขีด

ความสามารถในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
2. ภายในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองอรัญญิกเป็นที่ตั้งของธุรกิจการค้า การบริการสถานที่

ราชการและสถานที่ศึกษา ส่งผลให้ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับขยายตัว 
3. ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
4. ประชาชน ชุมชน หน่วยงานตา่งๆ ในพ้ืนที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ และติดตาม

การด าเนินงานของเทศบาลเมืองอรัญญิกอย่างต่อเนื่อง ท าให้การบริหารเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ของเทศบาล 

 
เป้าประสงค์ 
 

 
ตัวชี้วัด 

 

 
ค่าเป้าหมาย 
 

 

จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
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5. เทศบาลเมืองอรัญญิกเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน รับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน ตอบปัญหาข้อร้องเรียน และมีความพร้อมในการให้บริการการตรวจสอบการ
ด าเนินงานในทุกๆ ด้าน 

จุดอ่อน (Weaknesses:W) 
1. การคมนาคมที่ยังเป็นปัญหา เช่น ถนนช ารุด น้ าทวมถนน รวมไปถึงการติดตั้งสัญญาณจราจร

ที่ยังไม่ครอบคลุมในพ้ืนที่จุดส าคัญต่างๆ 
2. ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่มีพ้ืนที่จ ากัด ไม่สามารถรองรับการจ านวนประชากรที่เพ่ิมข้ึนอย่าง

รวดเร็ว โดยเฉพาะแรงงานต่างถิ่น หรือประชากรแฝงที่เพ่ิมจ านวนอย่างมากจากการขยายตัว
ของเมืองส่งผลต่อการพัฒนาพ้ืนที่ภายในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก 

3. ปัญหาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น ปริมาณขยะมูลฝอย น้ าในล าคลองเน่าเสีย มลพิษทาง
อากาศ สิ่งต่างๆ  เหล่านี้ล้วนส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของประชาชน 

4. ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการโครงการที่มีขนาดใหญ่ หรือโครงการที่มีความ
ต่อเนื่อง 

5. ปัญหา/ความต้องการที่จ าเป็นของประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองอรัญญิกมีจ านวนมาก  
แต่งบประมาณมีจ ากัดท าให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างต่อเนื่อง 

โอกาส (Opportunities:O) 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ให้การสนับสนุนการ

ด าเนินการของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ เป็นต้น 

2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนเป็นผู้ประสานการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น 

3. รัฐบาลมีนโยบายให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ และถ่ายทอด
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น 

4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 สนับสนุนใหม้ีการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกันและท่ัวถึง 

5. เทศบาลเมืองอรัญญิกมีความสัมพันธ์ไมตรีอันดีกับองค์กรปกครองท้องถิ่นใกล้เคียงรวมถึง
หน่วยงานอื่น ๆ ในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองอรัญญิก และพ้ืนที่ใกล้เคียง มีการแลกเปลี่ยน
ทางด้านวิชาการ และการแลกเปลี่ยนทางด้านการพัฒนาเมือง 
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ปัญหาและอุปสรรค (Threats:T) 
1. สภาวการณ์ที่ไม่แน่นอนของประเทศ ท าให้เศรษฐกิจไทยโดยรวมอยู่ในสภาพผันผวนไม่

สามารถคาดการณ์อนาคตได้อย่างแน่นอน ส่งผลท าให้การพัฒนาท้องถิ่นขาดความต่อเนื่อง
บางโครงการต้องชะลอ หรือชะงักลงในที่สุด 

2. การขยายเขตของตัวเมืองอย่างรวดเร็ว ท าให้จ านวนประชากรในพื้นที่โดยเฉพาะประชากร
แฝงมีจ านวนมาก ส่งผลให้ระดับความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน และความต้องการด้าน
สาธารณสุขสูงขึ้น รวมทั้งปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้นตามมา เช่น โรคระบาด ปัญหายาเสพติด 

3. พ้ืนที่ในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิกมีสถานประกอบการธุรกิจการค้า สถานที่ราชการหลายแห่ง 
และโรงเรียนต่างๆ ในเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเวลา
เร่งด่วน 

4. ปัญหาการอุดตันของท่อระบายน้ า/ทางระบายน้ า ท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมขังในฤดูฝน 
 

(2) ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิก 
 

ปัญหา สภาพปัญหา แนวทางการแก้ไขและพัฒนา 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 
 

- ยังมีถนนบางแห่งช ารุดท าให้
การคมนาคมไม่สะดวกเท่าที่ควร 
- ระบบการระบายน้ าภายในเขต
เทศบาลเมืองอรัญญิกมักมีปัญหา
น้ าท่วมขังโดยเฉพาะในฤดูฝน 

- ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน
ภายในเขตเทศบาลเมืองอรัญญิกให้ได้รับ
ความสะดวก 
- ศึกษาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา 
และก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม ท่อ
ระบายน้ าภายในเขตเทศบาลเมือง
อรัญญิก ให้มีมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือการ
ระบายน้ าที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

2. ด้านสาธารณูปโภค 
 
 
 

- ไฟฟ้าสาธารณะรายทางยังไม่
ทั่วถึง 
- น้ าประปาไม่ทั่วถึง และเพียงพอ 
 

- ร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
หาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้าน
สาธารณูปโภคพร้อมทั้งวางแนวทางการ
พัฒนาด้านสาธารณูปโภคในอนาคต
ร่วมกัน 

3. ด้านการจราจร - เนื่องจากถนนภายในเขต
เทศบาลเมืองอรัญญิก ส่วนใหญ่
เป็นถนนซอยจึงท าให้เกิดปัญหา
ด้านการจราจรที่ไม่เป็นระเบียบ 

- จดัท าป้ายสัญลักษณ์จราจรต่างๆ 
เพ่ิมเติมให้ครอบคลุมในบริเวณท่ีมี
การจราจรคับค่ัง 
- ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรในบริเวณทาง
แยก 
-ปลูกจิตส านึกในการใช้รถใช้ถนน 
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ปัญหา สภาพปัญหา แนวทางการแก้ไขและพัฒนา 

4. ด้านสังคม - ปัญหาการว่างงาน เนื่องจาก
สภาวะเศรษฐกิจตกต่ า  
- ปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาด
ในพ้ืนที่ 

- ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ยากจน โดยจัดให้
มีการฝึกอบรมอาชีพตามความสามารถ
และความต้องการของตลาด 
- ปลูกจิตส านึกให้เจ้าของหอพักและ
ประชาชนในพื้นท่ีเฝ้าระวังปัญหายาเสพ
ติดและสอดส่องคนแปลกหน้าในพ้ืนที่
ของตนเอง 

5. ด้านสาธารณสุข - ขาดแคลนบุคลากรทาง
การแพทย์ และวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้การป้องกัน
และควบคุมโรคระบาดในพ้ืนที่ 

- สรรหาบุคลากรทางการแพทย์ที่มี
ความรู้ความสามารถ และจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยในการ
ป้องกันและควบคุมโรค 

6. ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- การจัดการขยะที่ยังไม่มี
ประสิทธิภาพและการจัดการที่ดี 
- ปัญหาน้ าเน่าเสียภายในเขต
เทศบาลเมืองอรัญญิก และขาด
ระบบบ าบัดน้ าเสียที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

- จัดหาถังขยะให้เพียงพอกับปริมาณขยะ
ที่เพ่ิมมากขึ้น โดยแยกประเภทขยะ 
- ศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการ
ขยะของพ้ืนที่ภายในเขตเทศบาลเมือง
อรัญญิก 
-ออกเทศบัญญัติให้มีการติดตั้งบ่อดัก
ไขมันตามอาคารบ้านเรือนต่างๆ ก่อน
ปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ า 
- รณรงค์สร้างจิตส านึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
เช่น ไม่ทิ้งขยะลงในทางสาธารณะ หรือ
ล าคลอง 

7. ด้านการเมืองและการ
บริหาร 

1. ด้านการเมือง 
- ปัญหาการซื้อสิทธิขายเสียง 
- ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ใส่ใจในการ
ใช้สิทธิของตน 
 
2. ด้านการบริหาร 
- ประชาชนไม่ใส่ใจในการให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม
ของท้องถิ่น เช่น การประชาคม 

 
- รณรงค์และสร้างจิตส านึก พร้อมทั้ง
ชี้แจงให้เห็นถึงผลเสียของการขายเสียง 
และให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งเพ่ือเลือก
ผู้แทนไปปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลท้องถิ่น 
 
- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจ 
พร้อมทั้งประโยชน์ในการมีส่วนร่วมกับ
ท้องถิ่นที่เห็นเป็นรูปธรรม 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

      3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาล 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ในต าบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 

      3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาล 
      AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ 

โดยมี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มี
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์ 
อ านาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิด
ที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

      Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันนั้นจะท าให้
ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไป หรือแนวทางท่ีจะให้ AEC เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 

      จากการทีเ่ทศบาลเมืองอรัญญิกได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน 5  ยุทธศาสตร์ ดังนั้น     
จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาลเมืองอรัญญิก 
ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม         
และผังเมือง 

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลเมืองอรัญญิก ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการ
หลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนท างาน หรือการอ่ืนใด 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จ าเป็น 
เป็นต้น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาอาชีพ เพ่ิมรายได้ 
การท่องเที่ยวและการบริการ 

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลเมืองอรัญญิกต้องให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบ
เรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการ
ฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหา
อาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่มมากข้ึนจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในไทยมากขึ้น 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)                             เทศบาลเมืองอรัญญิก 
 

 

การแข่งขันการประกอบอาชีพ เทศบาลเมืองอรัญญิกต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะ
แรงงานในพ้ืนที่ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน เพ่ิมรายได้ของประชาชน 

ด้านการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองอรัญญิก ต้องเร่งบูรณาการแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ และการ
จัดตั้งแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ พัฒนาการให้บริการด้านต่าง ๆ รวมทั้งร่วมบูรณาการการท างานกับโรงแรม รี
สอร์ท ที่พักในพื้นที่ เพ่ือพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอ่ืนๆใน

อาเซียน ดังนั้น เทศบาลเมืองอรัญญิก จึงได้เริ่มต้นสนับสนุน ส่งเสริมการเร่งรัดพัฒนาให้ประชาชนในพ้ืนที่มี
ทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การท านุบ ารุง ศาสนา วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ต่างชาติรับรู้และเข้าใจ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ 

ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัดนกและโรคอ่ืนๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และ
การท่องเที่ยว  

ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี โดยเฉพาะการบริหารจัดการขยะ เนื่องจาก
จะมีขยะจ านวนมากขึ้น 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเพ่ิมศักยภาพและการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ให้บริการในด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาต่างประเทศ อาทิ อังกฤษ จีน เป็นต้น เพ่ือ
สื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการท านิติกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย 
เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจ าต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็น
ชาวต่างชาติ 

 
 



 

 

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ชา
ติ 

20
 ปี

 

ความมั่นคง การสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

การพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพ

คน 

การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม 

การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่

เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

การปรับสมดลุและ
พัฒนาระบบการ

บริการจดัการภาครัฐ 

แผ
นพ

ัฒน
าเศ

รษ
ฐก

จิฯ
 ฉ

บับ
ที่ 

12
 

การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย ์

การสร้างความเป็น
ธรรมและลดความ
เหลื่อมล ้าในสังคม 

การสร้างความเข็มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นค่ังและยั่งยืน 

การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานและระบบ 

โลจสิติกส ์

การพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 

การพัฒนาภาค เมือง 
และพื นที่เศรษฐกจิ 

ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อการพัฒนา 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์กล
ุ่มภ

าค
เห

นือ
 

ตอ
นล

่าง
 1

 

พัฒนากระบวนการผลติ 
การบริหารจัดการ
การตลาดสินค้าเกษตร
และสินค้าชุมชน 

พัฒนาโครงข่ายการคา้ 
การลงทุน การบริการ 
เครือข่าย คมนาคม
ขนส่งสี่แยกอินโดจีน 
และอาเซยีน 

พัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม กีฬา และ
สุขภาพ 

บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 
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แบบ ยท.01 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์จัง
หว

ัด 

ศูนย์การบริการ
การค้า โลจิสติกส์ 
และการขนส่ง 

อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และ
แหล่งน ้าอย่างยั่งยืน 

พัฒนากระบวนการ
ผลิตการตลาด และ
การบริหารจัดการ
สินค้าเกษตรเชิง
คุณภาพ 

ส่งเสริมความ
เข้มแข็งทางสังคม 
และความมั่นคงตาม
หลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

ส่งเสริมการ
ด้าเนินงานด้านการ
ท่องเที่ยว 
ศิลปวัฒนธรรม กีฬา 
และนันทนาการ 

ศูนย์กลางด้าน
การศึกษา การ
บริการทางวิชาการ 
ด้านสุขภาพ และ 
ICT 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์กล
ุ่มภ

าค
เห

นือ
 

ตอ
นล

่าง
 1

 

พัฒนากระบวนการผลติ 
การบริหารจัดการ
การตลาดสินค้าเกษตร
และสินค้าชุมชน 

พัฒนาโครงข่ายการคา้ 
การลงทุน การบริการ 
เครือข่าย คมนาคม
ขนส่งสี่แยกอินโดจีน 
และอาเซยีน 

พัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม กีฬา และ
สุขภาพ 

บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 
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ยุท
ธศ

าส
ตร

 ์
กา

รพ
ัฒ

นา
ขอ

ง  
อป

ท.
 ใน

เข
ตจ

ังห
วัด

  
พิษ

ณ
ุโล

ก 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ด้านการบริหารจดัการทีด่ี
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5           
ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ของประชาชน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2            
ด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 6            
ด้านการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7           
ด้านคมนาคมขนส่ง       
และผังเมือง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 8           
ด้านโครงสร้างพื นฐานและ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3            
ด้านพัฒนาอาชีพ           
และเพิ่มรายได ้

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4            
ด้านการท่องเที่ยว          
และบริการ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ 
กา

รพ
ัฒ

นา
ขอ

งเท
ศบ

าล
เม

ือง
อร

ัญ
ญ

ิก 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น 

โครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ การคมนาคมและผงัเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพฒันา 
ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชน 

พัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ การท่องเที่ยว 
และการบริการ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น 

การศึกษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม 

และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น 

การสาธารณสุข และการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น 

การบริหารจัดการที่ด ี

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

61 

ยุท
ธศ

าส
ตร

 ์
กา

รพ
ัฒ

นา
ขอ

ง  
อป

ท.
 ใน

เข
ตจ

ังห
วัด

  
พิษ

ณ
ุโล

ก 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ด้านการบริหารจดัการทีด่ี
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5           
ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ของประชาชน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2            
ด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 6            
ด้านการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7           
ด้านคมนาคมขนส่ง       
และผังเมือง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 8           
ด้านโครงสร้างพื นฐานและ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3            
ด้านพัฒนาอาชีพ           
และเพิ่มรายได ้

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4            
ด้านการท่องเที่ยว          
และบริการ 

 

แผ
นง

าน
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

แผนงานการศึกษา แผนงานสังคมสงเคราะห ์

แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการเกษตร 

แผนงานพาณิชย ์

แผนงานงบกลาง แผนงานสาธารณสุข 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนงานตาม ผ. 07 (ผ.01,ผ02 และ ผ.03) ไมร่วม ผ.08 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.02 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองอรัญญิก 
Strategy Map 

วิสัยทัศน์ “อรัญญิกเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ประชาชนอยู่ดีมีความสุข” 
 

ยุทธศาสตร์ 1.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน การ
คมนาคม และ
ผังเมือง 

 

2.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน ฯ 

 

3.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา ศิลป 
วัฒนธรรม ฯ 

 

4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 
และการ
จัดการ
ทรพัยากร 
ธรรมชาติฯ 

 

5.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการที่ดีของ 
อปท. 

 

เป้าประสงค์ 

1.เพื่อพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
และผังเมือง 

 

2. เพื่อพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 
พัฒนาอาชีพ 
เพิ่มรายได้ กี่
ท่องเที่ยวและ
การบริการ        

 

3.เพื่อพัฒนา
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

4.เพื่อพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข
และการ
จัดการ
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

5.เพื่อพัฒนา
ด้านเพิ่ม
ศักยภาพและ
การบริหาร
จัดการที่ดขีอง 
อปท. 
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ค่าเป้าหมาย 
ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานฯ 
อย่างมี
มาตรฐาน  
และเพียงพอ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดี ปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมี
ความรู้ และ 
อนุรักษ์ไว้ซ่ึง 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
ประเพณ ี

ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
สุขภาพแข็งแรง และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ได้รับการบริหารจัดการ
ที่ด ี

การบริหาร
จัดการภาครัฐที่
ดี บุคลากรมี
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน     
สร้างการมีส่วน
ร่วมทุกภาคส่วน 

กลยุทธ์ 

 
 

ตามกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

แผนงาน 

- แผนงานเคหะ   
  และชุมชน  
- แผนงาน  
  อุตสาหกรรม 
  และการโยธา  
- แผนงานการ 
  พาณิชย ์

- แผนงานสร้าง 
  ความเข้มแข็ง 
  ของชุมชน 
- แผนงานรักษา 
  ความสงบภายใน 
- แผนงานงบกลาง 
 

- แผนงาน 
  สาธารณสุข  
- แผนงานเคหะ 
  และชุมชน  
- แผนงานการ 
  ศาสนา วัฒนธรรม  
  และนันทนาการ 
- แผนงานการเกษตร 
- แผนงานงบกลาง 
 

- แผนงาน 
  การศึกษา 
- แผนงานการ 
  ศาสนา 
 วัฒนธรรม 
 และนันทนาการ  
 

- แผนงาน 
  บริหารงานท่ัวไป 
- แผนงานการ 
 รักษาความสงบ 
  ภายใน  
- แผนงานสังคม  
  สงเคราะห์  
 

 
 

ตามกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

 
 

ตามกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 

 
 

ตามกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 

 
 

ตามกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

1 8 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ  
การคมนาคม  
และผังเมือง 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงสร้างพื้นฐานมีจ านวน
เพิ่มมากข้ึน และมีมาตรฐาน 

153 108 92 38 391 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน
ต่างๆ 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
และผังเมือง 

กองช่าง ทุก
ส านัก/
กอง 

6 5 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 
พัฒนาอาชีพ  
เพิ่มรายได้  
การท่องเที่ยว 
และการบริการ 

เพื่อพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
และการบริการ   

ระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในต าบลอรัญญิก
เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
ระดับคุณภาพชีวิตด้านความ
ปลอดภัย และมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของ
ประชาชนภายในต าบล
อรัญญิกเพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง 

42 37 38 36 153 พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต อาชีพ รายได้  
การท่องเที่ยวและการบริการ 
พัฒนาการจัดระเบียบชุมชนและความสงบเรียบร้อย   

 

โครงการด้าน
พัฒนาสังคมและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต , โครงการ
ส่งเสริมความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
กองสวัสดิการ

สังคม, 
กองวิชาการ
และแผนงาน 

ทุก
ส านัก/
กอง 

3 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

เพื่อพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.ระบบการศึกษาได้รับการ
พัฒนาและมีคุณภาพที่
เพิ่มข้ึน 
2.ศาสนา ขนบธรรมเนียม  
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถ่ิน
ได้รับการอนุรักษ์และ
บ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 

 

81 80 79 79 319 พัฒนาส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

โครงการด้าน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

กองการศึกษา ทุก
ส านัก/
กอง 

 
 
 
 

แบบ ยท.03 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

5 , 6 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 , 6 ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 
และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

เพื่อพัฒนาด้าน
สาธารณสุข และการ

จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  

ประชาชนในต าบลอรัญญิก 
ได้รับบริการสาธารณสุขที่ได้

มาตรฐานและทั่วถึง 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล
และการบริหารจัดการที่ดี 

61 61 55 48 225 พัฒนาด้านสาธารณสุข ,พัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการด้าน
สาธารณสุข ,
โครงการด้าน 
การบริหาร

จัดการ 
ทรัพยากรธรรม 

ชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

, กองช่าง,กอง
สวัสดิการ

สังคม 

ทุก
ส านัก/
กอง 

6 1 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้านการ
เพิ่มศักยภาพและ

การบริหารจัดการที่
ดีขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน และ
การบริหารจัดการที่ดี 

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน การบริหาร

จัดการขององค์กรเพิ่มข้ึน 

31 33 35 33 123 พัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการ

พัฒนาการบริหารจัดการขององค์กร 

โครงการด้านการ
เพิ่มประสิทธิภาพ 

วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ
เครื่องใช้ 

เทคโนโลยีที่
จ าเป็นในการ

ปฏิบัติงาน และ
การบริหาร

จัดการองค์กร
เพื่อการให้บริการ

ประชาชน  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
, กองคลัง ,

กองสวัสดิการ
สังคม,      

กองวิชาการ
และแผนงาน 

ทุก
ส านัก/
กอง 
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ส่วนที่ 4 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน 
สนับสุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม        
และผังเมือง 
 

บริการชุมชนและสังคม 
การเศรษฐกิจ 
การเศรษฐกิจ 
การด าเนินงานอ่ืน 

แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
แผนงานการพาณิชย์ 
แผนงานงบกลาง 

กองช่าง 
 

ทุกส านัก,กอง 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน พัฒนาอาชีพ เพ่ิมรายได้  
การท่องเที่ยว และการบริการ 

บริการชุมชนและสังคม 
บริหารงานทั่วไป 
การด าเนินงานอ่ืน 
 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
แผนงานงบกลาง 
 

ส านักปลัดเทศบาล 
กองสวัสดิการสังคม 
กองวิชาการและ
แผนงาน 
หน่วยงานที่รับเงิน
อุดหนุน 

ทุกส านัก,กอง 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 
 

กองการศึกษา 
หน่วยงานที่รับเงิน
อุดหนุน 

ทุกส านัก,กอง 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน 
สนับสุน 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 
 
การเศรษฐกิจ 
การด าเนินงานอ่ืน 

แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 
แผนงานการเกษตร 
แผนงานงบกลาง 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
กองช่าง 
กองสวัสดิการสังคม 
หน่วยงานที่รับเงิน 
อุดหนุน 
 

ทุกส านัก,กอง 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเพิ่มศักยภาพและ
การบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

บริหารงานทั่วไป 
บริหารงานทั่วไป 
การด าเนินงานอ่ืน 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
(ทุกแผนงานสามารถด าเนินการได้) 

ส านักปลัดเทศบาล 
กองคลัง 
กองสวัสดิการสังคม 
กองวิชาการ 
และแผนงาน 
 
 

ทุกส านัก,กอง 

 







จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
   ดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน สำธำรณูปโภค
   สำธำรณูปกำร กำรคมนำคมขนส่ง
   และผังเมอืง
 - แผนงานเคหะและชุมชน 130 141,100,000   89      107,470,000   73      95,370,000     22      32,870,000     314    376,810,000   

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 700,000          2        700,000          2        700,000          2        700,000          8        2,800,000       

 - แผนงานพาณิชย์ 21 66,950,000     17      62,000,000     17      62,000,000     14      54,500,000     69      245,450,000   

รวม 153 208,750,000   108    170,170,000   92      158,070,000   38      88,070,000     391    625,060,000   

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
   ดำ้นพัฒนำคุณภำพชวีิตของประชำชน
   พัฒนำอำชพี เพ่ิมรำยได ้กำรท่องเทีย่ว
   และกำรบริกำร
 - แผนงานรักษาความสงบภายใน 14 683,200          11      483,200          12      633,200          11      483,200          48      2,282,800       

 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 24 279,775,000   22      255,375,000   22      254,575,000   21      255,275,000   89      1,045,000,000   

 - แผนงานงบกลาง 4 29,680,000     4        32,680,000     4        35,680,000     4        39,680,000     16      137,720,000      

รวม 42 310,138,200   37      288,538,200   38      290,888,200   36      295,438,200   153    1,185,002,800  

บัญชสีรุปโครงกำร
แผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ยุทธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

แบบ ผ.07 
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
   ดำ้นกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม
   และภูมปิัญญำท้องถ่ิน
 - แผนงานการศึกษา 51      11,907,000     51      11,907,000     51      11,907,000     51      11,907,000     204    47,628,000     

 - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 30      7,660,000       29      7,610,000       28      1,610,000       28      1,610,000       115    18,490,000     

   และนันทนาการ
รวม 81      19,567,000     80      19,517,000     79      13,517,000     79      13,517,000     319    66,118,000     

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
   ดำ้นสำธำรณสุข กำรจัดกำรทรัพยำกร
   ธรรมชำต ิและสิ่งแวดล้อม
 - แผนงานสาธารณสุข 29      10,990,000     29      10,190,000     26      6,890,000       25      5,877,200       109    33,947,200     

 - แผนงานเคหะและชุมชน 2        60,000            3        1,500,000       2        1,490,000       2        3,650,000       9        6,700,000       

 - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 10      7,100,000       10      7,100,000       8        9,800,000       7        9,750,000       35      33,750,000     

   และนันทนาการ
 - แผนงานการเกษตร 19      31,080,000     18      30,580,000     18      30,580,000     13      21,680,000     68      113,920,000   

 - แผนงานงบกลาง 1        800,000          1        800,000          1        800,000          1        800,000          4        3,200,000       

รวม 61      50,030,000     61      50,170,000     55      49,560,000     48      41,757,200     225    191,517,200   

บัญชสีรุปโครงกำร
แผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ยุทธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

แบบ ผ.07 
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
   ด้านการบริหารจัดการทีดี่ของ
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - แผนงานบริหารงานทัว่ไป 31      6,700,000       32      6,970,000       34      6,968,000       32      4,773,000       129    25,411,000     

 - แผนงานสังคมสงเคราะห์ -     -                  1        200,000          1        200,000          1        200,000          3        600,000          

รวม 31      6,700,000       33      7,170,000       35      7,168,000       33      4,973,000       132    26,011,000     

บัญชสีรุปโครงกำร
แผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ยุทธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

แบบ ผ.07 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การคมนาคม  และผังเมอืง
   แผนงานเคหะและชมุชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการตีเส้นจราจร

พร้อมติดต้ังไฟสัญญาณไฟ
จราจรในเขตเทศบาลเมือง
อรัญญิก

เพือ่ให้การจราจร
สะดวกสามารถเห็น
เส้นจราจรได้ชัดเจน

ตีเส้นจราจร
พร้อมติดต้ัง
ไฟสัญญาณไฟ
จราจร 
ระยะทาง 
1,000 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ท าให้สะดวกใน
การเดินทาง 
และเป็นที่

สังเกตได้ง่าย

กองช่าง

2 โครงการจัดท าป้ายชื่อซอย
ภายในหมู่บ้านในเขต
เทศบาลเมืองอรัญญิก

เพือ่ให้การจราจร
สะดวก

จัดท าป้ายชื่อ
ซอยภายใน
หมู่บ้าน จ านวน
 800 ป้าย

500,000 500,000 500,000 500,000 ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ท าให้สะดวกใน
การเดินทาง 
และเป็นที่

สังเกตได้ง่าย

กองช่าง

3 จัดซ้ือกระจกโค้งพร้อม
ติดต้ัง ตามแยกภายใน
หมู่บ้าน ในเขตเทศบาล
เมืองอรัญญิก

เพือ่ลดและป้องกัน
อุบัติเหตุ

จัดซ้ือกระจก
โค้งพร้อม
ติดต้ังตามแยก 
จ านวน100 ชุด

400,000 400,000 400,000 400,000 ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ท าให้สะดวกใน
การเดินทาง 
และเป็นที่

สังเกตได้ง่าย

กองช่าง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่8  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ศูนย์กลางการบริการการค้า  โลจิสตกิส์และการขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า
ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.01 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การคมนาคม  และผังเมอืง
   แผนงานเคหะและชมุชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่8  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ศูนย์กลางการบริการการค้า  โลจิสตกิส์และการขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า
ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.01 

4 โครงการก่อสร้างซุ้ม
ทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที ่1

เพือ่เป็นจุดสังเกตุ
ในการแบ่งเขต
พืน้ทีห่มู่บ้าน

ก่อสร้างซุ้ม
ทางเข้า จ านวน
 1 แห่ง

350,000 350,000 - - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ท าให้สะดวกใน
การเดินทาง 
และเป็นที่

สังเกตได้ง่าย

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังบดอัดแน่นซอยสุข
ส าราญ หมู่ 1

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ถนนกว้าง     
4 เมตร  ยาว
ประมาณ 300
 เมตร

350,000 350,000 350,000 - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างบล๊อค
คอนเวิร์ส ซอย คพต. หมู่ 1

เพือ่ให้การระบายน้ า
เป็นไปด้วยความ
สะดวก ป้องกัน   
น้ าท่วม

ก่อสร้างบล๊อค
คอนเวิร์ส 
ระบายน้ า
คลองคูณ 
จ านวน         
1 แห่ง

500,000 500,000 500,000 - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

น้ าระบายได้ดี
ลดปัญหาการ

ท่วมขัง

กองช่าง
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การคมนาคม  และผังเมอืง
   แผนงานเคหะและชมุชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่8  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ศูนย์กลางการบริการการค้า  โลจิสตกิส์และการขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า
ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.01 

7 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
 ซอยส่งเสริม หมู่ที ่1

เพือ่ให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรไปมา
สะดวก

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 350 เมตร

- 500,000 500,000 500,000 ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ลานอเนกประสงค์ หมู่ที ่1

เพือ่ให้มีลาน
เอนกประสงค์
ส าหรับประชาชน

กว้าง 25 เมตร
 ยาว 30 เมตร

- 300,000 300,000 300,000 ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนมีลาน
เอนกประสงค์
ใช้ในงานส าคัญ

ต่างๆ

กองช่าง

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนปูยางแอสฟัลติกพารา
 หมู่ที ่2

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,000 
เมตร

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
 พร้อมวางท่อระบายน้ า 
ทางเข้าบ้านมั่นคงเฟส 2 
หมู่ที ่3

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ยาวประมาณ 
800 เมตร

8,000,000 8,000,000 8,000,000 - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การคมนาคม  และผังเมอืง
   แผนงานเคหะและชมุชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่8  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ศูนย์กลางการบริการการค้า  โลจิสตกิส์และการขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า
ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.01 

11 โครงการปรับปรุงไหล่ทาง
ถนนทางเข้าหมู่บ้านพฤกษ์
ภิรมย์ หมู่ที ่3

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ยาวประมาณ 
35 เมตร

100,000 100,000 100,000 - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

12 โครงการปรับปรุง (เทปูน) 
ถนนทางเข้าหมู่บ้านพฤกษ์
ภิรมย์ หมู่ที ่3

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ยาวประมาณ 
160 เมตร

100,000 - - - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

13 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนคสล. ซอย
โคกช้าง หมู่ที ่3

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ผิวถนนจราจร
กว้าง 5 เมตร 
 ยาวประมาณ 
200 เมตร

800,000 800,000 800,000 - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
 พร้อมวางท่อระบายน้ า 
เชื่อมต่อโครงการเดิม ซอย
 13 หมู่ที ่3

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ผิวถนนจราจร
กว้าง 5 เมตร 
ยาวประมาณ 
150 เมตร

750,000 750,000 750,000 - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

74



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การคมนาคม  และผังเมอืง
   แผนงานเคหะและชมุชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่8  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ศูนย์กลางการบริการการค้า  โลจิสตกิส์และการขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า
ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.01 

15 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
 พร้อมวางท่อระบายน้ า 
ซอยโคกช้าง 11 (ต่อจาก
โครงการเดิมทิศใต้) หมู่ที ่3

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ผิวถนนจราจร
กว้าง 4 เมตร 
ยาวประมาณ 
35 เมตร

120,000 120,000 120,000 120,000 ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.พร้อมวางท่อ-         
ระบายน้ า ซอยโคกช้าง 3  
(ต่อจากโครงการเดิม)     
หมู่ที ่3

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ผิวถนนจราจร
กว้าง 4 เมตร 
ยาวประมาณ 
100 เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

17 โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซมถนนคสล.ซอย
โนนพยอม หมู่ที ่3

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ผิวถนนจราจร
กว้าง 4 เมตร 
 ยาวประมาณ 
45 เมตร

200,000 200,000 200,000 - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

75



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การคมนาคม  และผังเมอืง
   แผนงานเคหะและชมุชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่8  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ศูนย์กลางการบริการการค้า  โลจิสตกิส์และการขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า
ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.01 

18 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
 พร้อมวางท่อระบายน้ า 
ซอยโนนพยอม (ต่อจาก
โครงการเดิม) หมู่ที ่3

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ผิวถนนจราจร
กว้าง 4 เมตร 
ยาวประมาณ 
157 เมตร

600,000 600,000 600,000 - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

19 โครงการปรับปรุงถนน    
ปูยางแอสฟัสติคอนกรีต 
ซอยโคกช้าง15 หมู่ที ่3

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง
 6 เมตร ยาว
ประมาณ 470
 เมตร

1,900,000 1,900,000 1,900,000 - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

20 โครงการวางท่อระบายน้ า 
ซอยโคกช้าง 8 หมู่ที ่3

เพือ่ให้การระบายน้ า
เป็นไปด้วยความ
สะดวกและป้องกัน
น้ าท่วม

ระยะทางยาว
ประมาณ 150
 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

น้ าระบายได้ดี
ลดปัญหาการ

ท่วมขัง

กองช่าง

76



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การคมนาคม  และผังเมอืง
   แผนงานเคหะและชมุชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่8  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ศูนย์กลางการบริการการค้า  โลจิสตกิส์และการขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า
ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.01 

21 โครงการก่อสร้างร้ัวบริเวณ
เคร่ืองออกก าลังกายหมู่ที ่3

เพือ่ป้องกันอุบัติเหตุ
 เกิดความปลอดภัย
กับประชาชน และ
ป้องกันสัตว์ก่อความ
เสียหาย

ระยะทางยาว
ประมาณ 20
เมตร

150,000 150,000 150,000  - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ป้องกัน
อุบัติเหตุและ
สัตว์ต่าง ๆ

กองช่าง

22 โครงการวางท่อระบายน้ า 
 ถนนซอยโคกช้าง 5/5    
หมู่ที ่3

เพือ่ให้การระบายน้ า
เป็นไปด้วยความ
สะดวกและป้องกัน
น้ าท่วม

ระยะทางยาว
ประมาณ 300
 เมตร

1,000,000 1,000,000 - - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

น้ าระบายได้ดี
ลดปัญหาการ

ท่วมขัง

กองช่าง

23 โครงการปรับปรุงถนนทาง
เท้าและตีเส้นจราจร ซอย
โคกช้าง ต้ังแต่ต้นซอย
จนถึงทางเข้าประตูค่าย
เอกาทศรถ หมู่ที ่3

เพือ่ให้การจราจร
สะดวกมองเห็นเส้น
จราจรได้ชัดเจน

ตีเส้นจราจร
ระยะทาง ยาว
 750 เมตร

500,000 500,000 500,000 - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนมี
ถนนสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

77



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การคมนาคม  และผังเมอืง
   แผนงานเคหะและชมุชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่8  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ศูนย์กลางการบริการการค้า  โลจิสตกิส์และการขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า
ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.01 

24 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.พร้อมวางท่อ-         
ระบายน้ า ซอยแจ่มศรี 5 
หมู่ที ่4

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ผิวถนนจราจร
กว้าง 4 เมตร 
 ยาวประมาณ 
50 เมตร

350,000 350,000 350,000 - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

25 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.พร้อมวางท่อ-   
ระบายน้ าซอยจ าเนียร 
(ซอยพิลึกเดิม)หมู่ที ่4

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ผิวถนนจราจร
กว้าง 3 เมตร 
ยาวประมาณ 
74 เมตร

350,000 350,000 350,000 - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

26 โครงการก่อสร้างถนน    
คสล.พร้อมวางท่อ-   
ระบายน้ าซอยสุดใจ หมู่ที ่4

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ผิวถนนจราจร
กว้าง 3 เมตร 
ยาวประมาณ 
100 เมตร

700,000 700,000 700,000 - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

27 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.พร้อมวางท่อ-        
ระบายน้ า ซอยนาคสวัสด์ิ 
หมู่ที ่4

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ผิวถนนจราจร
กว้าง 4 เมตร 
ยาวประมาณ 
55 เมตร

250,000 250,000 250,000 - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

78



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การคมนาคม  และผังเมอืง
   แผนงานเคหะและชมุชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่8  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ศูนย์กลางการบริการการค้า  โลจิสตกิส์และการขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า
ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.01 

28 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.พร้อมวางท่อ-   
ระบายน้ า ซอยผิวชา     
หมู่ที ่4

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง
 5 เมตร ยาว
ประมาณ 35 
เมตร

300,000 300,000 300,000 - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

29 โครงการก่อสร้างถนน   
คสล.พร้อมวางท่อ-    
ระบายน้ า ซอยสุดแสง
จันทร์ หมู่ที ่4

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง
 4 เมตร ยาว
ประมาณ 200
 เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

30 โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซมถนนคสล.พร้อม
วางท่อระบายน้ า ซอย
ท าเลทอง หมู่ที ่4

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ผิวถนนจราจร
กว้าง 5 เมตร 
 ยาวประมาณ 
255 เมตร

1,500,000 1,500,000 1,500,000 - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

31 โครงการปรับปรุง ขยายผิว
จราจรถนนคสล. ซอยแจ่ม
ศรี (ต่อจากโครงการเดิม)   
 หมู่ที ่4

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ผิวถนนจราจร
กว้าง 1 เมตร 
 ยาวประมาณ 
1,000 เมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

79



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การคมนาคม  และผังเมอืง
   แผนงานเคหะและชมุชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่8  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ศูนย์กลางการบริการการค้า  โลจิสตกิส์และการขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า
ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.01 

32 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
 ถนนคสล. ซอยบุญเรือน 
หมู่ที ่4

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง
 4 เมตร  ยาว
ประมาณ 320
 เมตร

1,300,000 1,300,000 1,300,000 - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

33 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.พร้อมวางท่อ -       
ระบายน้ า ซอยสะเดาทอง 
หมู่ที ่4

เพือ่ให้การระบายน้ า
เป็นไปด้วยความ
สะดวกและป้องกัน
น้ าท่วม

กว้าง 4 เมตร
ยาว 100 เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

น้ าระบายได้ดี
ลดปัญหาการ

ท่วมขัง

กองช่าง

34 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.พร้อมวางท่อ-        
ระบายน้ า ซอยแจ้งสว่าง 
หมู่ที ่4

เพือ่ให้การระบายน้ า
เป็นไปด้วยความ
สะดวกและป้องกัน
น้ าท่วม

กว้าง 3 เมตร 
 ยาว 50 เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

น้ าระบายได้ดี
ลดปัญหาการ

ท่วมขัง

กองช่าง

35 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.พร้อมวางท่อ-        
ระบายน้ า ซอยสังวร      
หมู่ที ่4

เพือ่ให้การระบายน้ า
เป็นไปด้วยความ
สะดวกและป้องกัน
น้ าท่วม

กว้าง 3 เมตร
ยาว 100 เมตร

300,000 300,000 300,000 - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

น้ าระบายได้ดี
ลดปัญหาการ

ท่วมขัง

กองช่าง
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การคมนาคม  และผังเมอืง
   แผนงานเคหะและชมุชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่8  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ศูนย์กลางการบริการการค้า  โลจิสตกิส์และการขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า
ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.01 

36 โครงการวางท่อระบายน้ า
ถนนซอยแก้วศรีงาม     
หมู่ที ่4

เพือ่ให้การระบายน้ า
เป็นไปด้วยความ
สะดวกและป้องกัน
น้ าท่วม

ระยะทางยาว
ประมาณ 122
 เมตร

600,000 - - - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

น้ าระบายได้ดี
ลดปัญหาการ

ท่วมขัง

กองช่าง

37 โครงการวางท่อระบายน้ า 
ถนนซอยท าเลทอง หมู่ที ่4

เพือ่ให้การระบายน้ า
เป็นไปด้วยความ
สะดวกและป้องกัน
น้ าท่วม

ยาว  800  เมตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

น้ าระบายได้ดี
ลดปัญหาการ

ท่วมขัง

กองช่าง

38 โครงการติดต้ังกระจกโค้ง
ส่องทางแยก หมู่ที ่4

เพือ่ให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
การสัญจร

ติดต้ังกระจก
โค้งส่องทาง
แยกในหมู่บ้าน 
 หมู่ที ่4

250,000 250,000 250,000 250,000 ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ท าให้สะดวกใน
การเดินทาง 
และเป็นที่

สังเกตได้ง่าย

กองช่าง

39 โครงการวางท่อระบายน้ า 
ซอยขุนทิพย์ หมู่ที ่4

เพือ่ให้การระบาย
น้ าสะดวกและ
ป้องกันน้ าท่วม

ระยะทาง 250
 เมตร

500,000 500,000 500,000 - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ระบายน้ าได้ดี
ลดปัญหาการ

ท่วมขัง

กองช่าง

81



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การคมนาคม  และผังเมอืง
   แผนงานเคหะและชมุชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่8  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ศูนย์กลางการบริการการค้า  โลจิสตกิส์และการขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า
ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.01 

40 โครงการก่อสร้างถนน   
คสล.พร้อมวางท่อ -   
ระบายน้ า ท้ายซอยขุนหาญ
เชื่อมต่อซอยไทยโกษา    
หมู่ที ่5

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง
6 เมตร       
ยาวประมาณ 
323 เมตร

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

41 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังบดอัด ซอยแตงเกิด 
หมู่ที ่5

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง
 3 เมตร  ยาว
ประมาณ 100
 เมตร

150,000 150,000 150,000 - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

42 โครงการก่อสร้างถนน   
คสล.พร้อมวางท่อระบาย
น้ า ท้ายซอยหมากจีบ       
 หมู่ที ่5

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง
 4 เมตร  ยาว
ประมาณ 60 
เมตร

250,000 - - - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

82



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การคมนาคม  และผังเมอืง
   แผนงานเคหะและชมุชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่8  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ศูนย์กลางการบริการการค้า  โลจิสตกิส์และการขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า
ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.01 

43 โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซมถนนคสล.พร้อม
วางท่อระบายน้ า  ซอยสุข
ใจนึก หมู่ที ่5

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง
 4 เมตร  ยาว
ประมาณ 250
 เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

44 โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซมถนนคสล. พร้อม
วางท่อระบายน้ าถนนท้าย
ซอยประปา หมู่ที ่5

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง
 4 เมตร  ยาว
ประมาณ 250
 เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

45 โครงการก่อสร้างถนน   
คสล.พร้อมวางท่อ-     
ระบายน้ า ซอยชินเรศ     
หมู่ที ่5

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง
 4 เมตร  ยาว
ประมาณ 350
 เมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

46 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกบดอัดแน่นท้ายซอย
เพ็งคุ้ม หมู่ที ่5

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง
 4 เมตร  ยาว
ประมาณ 300
 เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

83



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การคมนาคม  และผังเมอืง
   แผนงานเคหะและชมุชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่8  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ศูนย์กลางการบริการการค้า  โลจิสตกิส์และการขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า
ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.01 

47 โครงการก่อสร้างถนน   
คสล.พร้อมวางท่อ-    
ระบายน้ าซอยอินสุข     
หมู่ที ่5

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง
 3 เมตร  ยาว
ประมาณ 250
 เมตร

150,000 150,000 150,000 - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

48 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
 ถนนคสล. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า ซอยโลมา      
หมู่ที ่5

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง
 6 เมตร  ยาว
ประมาณ 280
 เมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

49 โครงการวางท่อระบายน้ า 
ซอยโลมา หมู่ที ่5

เพือ่ให้การระบายน้ า
เป็นไปด้วยความ
สะดวกและป้องกัน
น้ าท่วม

ระยะทางยาว
ประมาณ 300
 เมตร

900,000 900,000 - - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

น้ าระบายได้ดี
ลดปัญหาการ

ท่วมขัง

กองช่าง

50 โครงการวางท่อระบายน้ า 
ถนนซอยหน้าวัดสระ
ส่ีเหล่ียมต่อจากโครงการ
เดิม หมู่ที ่5

เพือ่ให้การระบายน้ า
เป็นไปด้วยความ
สะดวกและป้องกัน
น้ าท่วม

ระยะทางยาว
ประมาณ 230
 เมตร

3,000,000 3,000,000 - - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

น้ าระบายได้ดี
ลดปัญหาการ

ท่วมขัง

กองช่าง
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การคมนาคม  และผังเมอืง
   แผนงานเคหะและชมุชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่8  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ศูนย์กลางการบริการการค้า  โลจิสตกิส์และการขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า
ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.01 

51 โครงการวางท่อระบายน้ า
ถนนเลียบทางรถไฟ 
เชื่อมต่อเทศบาลนคร
พิษณุโลก และเทศบาล
เมืองอรัญญิก หมู่ที ่5

เพือ่ให้การระบายน้ า
เป็นไปด้วยความ
สะดวกและป้องกัน
น้ าท่วม

ระยะทางยาว
ประมาณ 10 
เมตร

100,000 - - - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

น้ าระบายได้ดี
ลดปัญหาการ

ท่วมขัง

กองช่าง

52 โครงการก่อสร้างถนน   
คสล.พร้อมวางท่อ-   
ระบายน้ า ซอยเจริญทรัพย์
 หมู่ที ่5

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีการสัญจรได้อย่าง
สะดวก

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 850 เมตร

1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000  ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรได้
อย่างสะดวก

กองช่าง

53 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก พร้อมอัดบด ซอย
ท้ายทุง่ 1,2,3 หมู่ที ่5

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีการสัญจรได้อย่าง
สะดวก

กว้าง 4 เมตร 
 ยาว 1,000 
เมตร

800,000     800,000     800,000     - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรได้
อย่างสะดวก

กองช่าง

54 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกพร้อมอัดบด ซอยทอง
จันทร์ หมู่ที ่5

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีการสัญจรได้อย่าง
สะดวก

กว้าง 4 เมตร
ยาว 500 เมตร

500,000     500,000     500,000     - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรได้
อย่างสะดวก

กองช่าง
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การคมนาคม  และผังเมอืง
   แผนงานเคหะและชมุชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่8  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ศูนย์กลางการบริการการค้า  โลจิสตกิส์และการขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า
ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.01 

55 โครงการก่อสร้างถนน   
คสล.พร้อมวางท่อ-   
ระบายน้ า ซอยประปา    
หมู่ที ่5

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีการสัญจรได้อย่าง
สะดวก

กว้าง 5 เมตร
ยาว 500 เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรได้
อย่างสะดวก

กองช่าง

56 โครงการเทคอนกรีตพร้อม
วางท่อระบายน้ า ขุนหาญ
ซอย 5 ด้านขวามือ

เพือ่ระบายน้ าและ
ป้องกันน้ าท่วม

ยาว 200 เมตร 500,000 500,000 500,000 - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ป้องกันน้ าท่วม กองช่าง

57 โครงการวางท่อระบายน้ า 
ซอยชายทุง่ตัวยู

เพือ่ให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรไปมา
สะดวก และเพือ่
ระบายน้ า

ยาว 200 เมตร 500,000 500,000 - - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

สัญจรไปมา
สะดวกและ

ป้องกันน้ าท่วม

กองช่าง

58 โครงการปรับปรุงผิวถนน 
คสล.พร้อมวางท่อ-   
ระบายน้ า ซอยบุศราคัม    
 หมู่ที ่6

เพือ่ให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรไปมา
สะดวก และเพือ่
ระบายน้ า

กว้าง 4 เมตร
ยาว 100 เมตร

500,000 500,000 - - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

สัญจรไปมา
สะดวกและ

ป้องกันน้ าท่วม

กองช่าง
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การคมนาคม  และผังเมอืง
   แผนงานเคหะและชมุชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่8  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ศูนย์กลางการบริการการค้า  โลจิสตกิส์และการขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า
ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.01 

59 โครงการปรับปรุงผิวถนน 
คสล.(ตอนปลาย)พร้อม
วางท่อระบายน้ า            
ซอยบุศราคัม 3 หมู่ที ่6

เพือ่ให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรไปมา
สะดวกและระบาย
น้ า

กว้าง 4 เมตร
ยาว 100 เมตร

500,000 500,000 - - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

สัญจรไปมา
สะดวกและ

ป้องกันน้ าท่วม

กองช่าง

60 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
 พร้อมวางท่อระบายน้ า 
ซอยจุฬาตรีคูณ (ตอน
ปลาย) หมู่ที ่6

เพือ่ให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรไปมา
สะดวกและระบาย
น้ า

กว้าง 4 เมตร
ยาว 100 เมตร

500,000 500,000 - - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

สัญจรไปมา
สะดวกและ

ป้องกันน้ าท่วม

กองช่าง

61 โครงการถมดินถนนพร้อม
ลงหินคลุกซอยกุลนารี 
(ตอนปลาย) หมู่ที ่6

เพือ่ให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรไปมา
สะดวกและเพือ่ 
ระบายน้ า

กว้าง 4 เมตร
ยาว 100 เมตร

500,000 500,000 - - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

สัญจรไปมา
สะดวกและ

ป้องกันน้ าท่วม

กองช่าง

62 โครงการวางท่อระบายน้ า
ถนนสิงห์นิรันดร์ ฝ่ังหมู่ที ่6

เพือ่ให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรไปมา
สะดวกและเพือ่
ระบายน้ า

ยาว 1,000 เมตร 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

สัญจรไปมา
สะดวกและ

ป้องกันน้ าท่วม

กองช่าง
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การคมนาคม  และผังเมอืง
   แผนงานเคหะและชมุชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่8  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ศูนย์กลางการบริการการค้า  โลจิสตกิส์และการขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า
ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.01 

63 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
 พร้อมวางท่อระบายน้ า 
ซอยจุฬาตรีคูณ หมู่ที ่6

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง
 4 เมตร  ยาว
ประมาณ 36 
เมตร

100,000 - - - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

64 โครงการก่อสร้างขยายไหล่
ทาง ถนนคสล. พร้อมวาง
ท่อระบายน้ า ซอย 9     
หมู่ที ่6

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง
 4 เมตร  ยาว
ประมาณ 300
 เมตร

2,500,000 - - - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

65 โครงการวางท่อระบายน้ า 
ซอยศุภลาภ หมู่ที ่6

เพือ่ให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรไปมา
สะดวกและระบาย
น้ า

ยาว 100 เมตร 500,000 500,000 500,000 - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

สัญจรไปมา
สะดวกและ

ป้องกันน้ าท่วม

กองช่าง

66 โครงการก่อสร้างถนน   
คสล.ซอยเจริญทรัพย์     
หมู่ที ่6 (โครงการใหม่)

เพือ่ให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรไปมา
สะดวกและระบาย
น้ า

กว้าง 4 เมตร
ยาว 100 เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

สัญจรไปมา
สะดวกและ

ป้องกันน้ าท่วม

กองช่าง

88



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การคมนาคม  และผังเมอืง
   แผนงานเคหะและชมุชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่8  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ศูนย์กลางการบริการการค้า  โลจิสตกิส์และการขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า
ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.01 

67 โครงการขยายไหล่ทาง
ถนนทัง้ 2 ข้าง ต้ังแต่ปาก
ซอย 9 ถึงซอยศรีคชคง 1
 หมู่ที ่6

เพือ่ให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรไปมา
สะดวกและระบาย
น้ า

กว้าง 1 เมตร
ยาว 200 เมตร

500,000 500,000 500,000 - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

สัญจรไปมา
สะดวกและ

ป้องกันน้ าท่วม

กองช่าง

68 โครงการก่อสร้างถนน    
คสล.พร้อมวางท่อ-     
ระบายน้ า ซอยบ้านแขก 
ต่อจากโครงการเดิม       
หมู่ที ่6

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง
 4 เมตร  ยาว
ประมาณ 10 
เมตร

80,000 - - - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

69 โครงการวางท่อระบายน้ า 
ถนนคสล. ซอยกิมฮวย    
หมู่ที ่6

เพือ่ให้การระบายน้ า
เป็นไปด้วยความ
สะดวกและป้องกัน
น้ าท่วม

ระยะทางยาว
ประมาณ 272
 เมตร

1,000,000 - - - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

น้ าระบายได้ดี
ลดปัญหาการ

ท่วมขัง

กองช่าง

89



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การคมนาคม  และผังเมอืง
   แผนงานเคหะและชมุชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่8  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ศูนย์กลางการบริการการค้า  โลจิสตกิส์และการขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า
ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.01 

70 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
 พร้อมวางท่อระบายน้ า 
ซอยสังข์เงิน หมู่ที ่6

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง
 3 เมตร  ยาว
ประมาณ 233
 เมตร

1,500,000 - - - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

71 โครงการวางท่อระบายน้ า 
ซอยสิงห์เรือง หมู่ที ่6

เพือ่ให้การระบายน้ า
เป็นไปด้วยความ
สะดวกและป้องกัน
น้ าท่วม

ยาว  100  เมตร 500,000 - - - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

น้ าระบายได้ดี
ลดปัญหาการ

ท่วมขัง

กองช่าง

72 โครงการวางท่อระบายน้ า 
ซอยร่วมใจ หมู่ที ่6

เพือ่ให้การระบายน้ า
เป็นไปด้วยความ
สะดวกและป้องกัน
น้ าท่วม

ยาว  100  เมตร 500,000 - - - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

น้ าระบายได้ดี
ลดปัญหาการ

ท่วมขัง

กองช่าง

73 โครงการปรับปรุงท่อ
ระบายน้ า ซอยศรีคชคง 6
 หมู่ที ่6

เพือ่ให้การระบายน้ า
เป็นไปด้วยความ
สะดวกและป้องกัน
น้ าท่วม

ยาว  100  เมตร 500,000 - - - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

น้ าระบายได้ดี
ลดปัญหาการ

ท่วมขัง

กองช่าง

90



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การคมนาคม  และผังเมอืง
   แผนงานเคหะและชมุชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่8  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ศูนย์กลางการบริการการค้า  โลจิสตกิส์และการขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า
ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.01 

74 โครงการปรับปรุงท่อ
ระบายน้ า ซอยศรีคชคง 7
 หมู่ที ่6

เพือ่ให้การระบายน้ า
เป็นไปด้วยความ
สะดวกและป้องกัน
น้ าท่วม

ยาว  100  เมตร 500,000 - - - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

น้ าระบายได้ดี
ลดปัญหาการ

ท่วมขัง

กองช่าง

75 โครงการก่อสร้าง         
ป้ายชื่อหมู่บ้าน หมู่ที ่6

เพือ่เป็นจุดสังเกต
ในการแบ่งเขต
พืน้ทีห่มู่บ้าน

ก่อสร้างป้าย
ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน 1 แห่ง

100,000 - - - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ท าให้สะดวกใน
การเดินทาง 
และเป็นที่

สังเกตได้ง่าย

กองช่าง

76 โครงการถมดินพร้อมลูกรัง
หินคลุก ซอยสุดแสงจันทร์
 หมู่ที ่6

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร 
 ยาว 200 
เมตร

500,000 - - - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

77 โครงการถมดินพร้อมลูกรัง
หินคลุก ซอยส าราญ      
หมู่ที ่6

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร 
 ยาว 200 
เมตร

500,000 - - - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

91



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การคมนาคม  และผังเมอืง
   แผนงานเคหะและชมุชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่8  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ศูนย์กลางการบริการการค้า  โลจิสตกิส์และการขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า
ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.01 

78 โครงการลงหินคลุก      
ซอยทองสว่าง หมู่ที ่6

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร
ยาว 200 เมตร

500,000 - - - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

79 โครงการถมดินถนนพร้อม
ลงหินคลุก ซอยธนทรัพย์ 
(ตอนปลาย) หมู่ที ่6

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร
ยาว 200 เมตร

500,000 - - - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

80 โครงการวางท่อระบายน้ า 
ถนนคสล. ซอยร่วมมิตร  
ต่อจากโครงการเดิม หมู่ที ่7

เพือ่ให้การระบายน้ า
เป็นไปด้วยความ
สะดวกและป้องกัน
น้ าท่วม

ระยะทางยาว
ประมาณ 245
 เมตร

1,000,000 - - - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

น้ าระบายได้ดี
ลดปัญหาการ

ท่วมขัง

กองช่าง

81 โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซมถนนคสล.         
 คลองขาม หมู่ที ่7

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง
 4 เมตร  ยาว
ประมาณ 40 
เมตร

150,000 - - - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

92



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การคมนาคม  และผังเมอืง
   แผนงานเคหะและชมุชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่8  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ศูนย์กลางการบริการการค้า  โลจิสตกิส์และการขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า
ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.01 

82 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ฝาท่อระบายน้ า           
ซอยประยูรวงศ์ 1 - 4    
หมู่ที ่7

เพือ่ให้การระบายน้ า
เป็นไปด้วยความ
สะดวกและป้องกัน
น้ าท่วม

ระยะทางยาว
ประมาณ 200
 เมตร

800,000 800,000 800,000 - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

น้ าระบายได้ดี
ลดปัญหาการ

ท่วมขัง

กองช่าง

83 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
 พร้อมวางท่อระบายน้ า 
ซอยสมหวัง ต่อจาก
โครงการเดิม หมู่ที ่7

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง
 4 เมตร  ยาว
ประมาณ 178
 เมตร

900,000 900,000 900,000 - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

84 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
 พร้อมวางท่อระบายน้ า 
ซอยพุฒตาล ต่อจาก
โครงการเดิม หมู่ที ่7

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง
 4 เมตร  ยาว
ประมาณ 80 
เมตร

300,000 - - - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

85 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
 พร้อมวางท่อระบายน้ า    
(ต่อจากโครงการเดิม)
(ประยูรวงศ์ 1) หมู่ที ่7

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ยาว  150  เมตร 300,000 300,000 - - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

93



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การคมนาคม  และผังเมอืง
   แผนงานเคหะและชมุชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่8  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ศูนย์กลางการบริการการค้า  โลจิสตกิส์และการขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า
ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.01 

86 โครงการวางท่อระบายน้ า 
ซอยเปรมวิชัย (ต่อจาก
โครงการเดิม) หมู่ที ่7

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ยาว  250  เมตร 500,000 500,000 500,000 - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

87 โครงการท าซุ้มประตูเข้า
หมู่บ้านสะพาน 3 หมู่ที ่7

เพือ่เป็นจุดสังเกต
ในการแบ่งเขต
พืน้ทีห่มู่บ้าน

ก่อสร้างซุ้ม
ทางเข้า จ านวน
 1 แห่ง

150,000 150,000 - - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ท าให้สะดวกใน
การเดินทาง 
และเป็นที่

สังเกตุได้ง่าย

กองช่าง

88 โครงการก่อสร้างถนน   
คสล.พร้อมวางท่อ-    
ระบายน้ า ซอยป้าหยิน 
แยกซอยทาว์เฮาส์ หมู่ที ่8

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง
 4 เมตร  ยาว
ประมาณ 500
 เมตร

1,000,000 - - - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

89 โครงการก่อสร้างถนน   
คสล.พร้อมวางท่อ-    
ระบายน้ า ซอยแป้งนวล 5
 หมู่ที ่8

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง
 4 เมตร  ยาว
ประมาณ 48 
เมตร

350,000 - - - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

94



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การคมนาคม  และผังเมอืง
   แผนงานเคหะและชมุชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่8  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ศูนย์กลางการบริการการค้า  โลจิสตกิส์และการขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า
ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.01 

90 โครงการก่อสร้างถนน   
คสล.พร้อมวางท่อ-    
ระบายน้ า ซอยถุงเงิน     
หมู่ที ่8

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง
 4 เมตร  ยาว
ประมาณ 100
 เมตร

1,000,000 1,000,000 - - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

91 โครงการก่อสร้างถนน   
คสล.พร้อมวางท่อ-    
ระบายน้ า ซอยบุญมี 16/1
 หมู่ที ่8

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง
 4 เมตร  ยาว
ประมาณ 100
 เมตร

1,000,000 1,000,000 - - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

92 โครงการก่อสร้างถนน    
คสล.พร้อมวางท่อ-    
ระบายน้ า ซอยชนโค 2 
ท้ายซอย หมู่ที ่8

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง
 4 เมตร  ยาว
ประมาณ 500
 เมตร

3,000,000 3,000,000 3,000,000 - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

93 โครงการก่อสร้างถนน   
คสล.พร้อมวางท่อ-     
ระบายน้ า ซอยสุวรรณมณี 
 หมู่ที ่8

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง
 4 เมตร  ยาว
ประมาณ 100
 เมตร

1,000,000 - - - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

95



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การคมนาคม  และผังเมอืง
   แผนงานเคหะและชมุชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่8  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ศูนย์กลางการบริการการค้า  โลจิสตกิส์และการขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า
ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.01 

94 โครงการก่อสร้างถนน   
คสล.พร้อมวางท่อ-    
ระบายน้ า ซอยข้างบ้าน  
จ่าหนู หมู่ที ่8

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง
 4 เมตร  ยาว
ประมาณ 100
 เมตร

1,000,000 - - - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

95 โครงการก่อสร้างถนน   
คสล.พร้อมวางท่อ-    
ระบายน้ า ซอยสามแยก
แป้งนวล (ติดสนาม
ฟุตบอลหญ้าเทียม) หมู่ที ่8

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง
 4 เมตร  ยาว
ประมาณ 100
 เมตร

1,000,000 - - - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

96 โครงการก่อสร้างถนน   
คสล.พร้อมวางท่อ-    
ระบายน้ า ซอยผู้ใหญ่สันต์ 
 ซอยศิริ หมู่ที ่8

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง
 4 เมตร  ยาว
ประมาณ 100
 เมตร

1,000,000 - - - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

96



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การคมนาคม  และผังเมอืง
   แผนงานเคหะและชมุชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่8  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ศูนย์กลางการบริการการค้า  โลจิสตกิส์และการขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า
ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.01 

97 โครงการวางท่อระบายน้ า
ขนาด 80 ซม. จากสาม
แยกหน้าวัดเขื่อนขันธ์ -  
ซอยสามัคคี หมู่ที ่8

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ผิวจราจรยาว
ประมาณ 500
 เมตร

500,000 - - - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

98 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนคสล.ซอย
ไอศครีมวอลล์ หมู่ที ่8

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง
 4 เมตร ยาว
ประมาณ 200
 เมตร

1,000,000 - - - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

99 โครงการวางท่อระบายน้ า 
ซอยแป้งนวล 4 หมู่ที ่8

เพือ่ให้การระบายน้ า
เป็นไปด้วยความ
สะดวกและป้องกัน
น้ าท่วม

ระยะทางยาว
ประมาณ 150
 เมตร

3,000,000 3,000,000 3,000,000 - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

น้ าระบายได้ดี
ลดปัญหาการ

ท่วมขัง

กองช่าง

100 โครงการก่อสร้างถนน   
คสล.พร้อมวางท่อ-     
ระบายน้ า                  
ซ.ราษฎร์บ ารุง 13  หมู่ที ่9

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง
 5 เมตร ยาว
ประมาณ 476
 เมตร

4,500,000 - - - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

97



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การคมนาคม  และผังเมอืง
   แผนงานเคหะและชมุชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่8  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ศูนย์กลางการบริการการค้า  โลจิสตกิส์และการขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า
ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.01 

101 โครงการก่อสร้างถนน    
คสล.พร้อมวางท่อ-     
ระบายน้ า ซอยสามัคคี 
7/2 หมู่ที ่9

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง
 4 เมตร ยาว
ประมาณ 80 
เมตร

700,000 - - - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

102 โครงการก่อสร้างถนน   
คสล.พร้อมวางท่อระบาย
น้ าซอยสามัคคี 7/3 หมู่ที ่9

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง
 4 เมตร ยาว
ประมาณ 72 
เมตร

700,000 - - - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

103 โครงการปูยางแอสฟัสติก  
คอนกรีตเส้นเมนหลักถนน
ซอยสามัคคีจากปากซอย
ถึงท้ายซอย หมู่ที ่9

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง
 5 เมตร ยาว
ประมาณ 
1,000 เมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การคมนาคม  และผังเมอืง
   แผนงานเคหะและชมุชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่8  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ศูนย์กลางการบริการการค้า  โลจิสตกิส์และการขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า
ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.01 

104 โครงการก่อสร้างถนน   
คสล.พร้อมวางท่อ-    
ระบายน้ า ซอยสามัคคี 
4/1-4/2 หมู่ที ่9        
(ซอยร่มโพธิ)์ หลังโรงนม

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง
 4 เมตร  ยาว
ประมาณ 347
 เมตร

2,500,000 - - - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

105 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนซอยราษฏร์บ ารุง (เส้น
เมนหลัก) หมู่ที ่9

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ผิวจราจร กว้าง
 5 เมตร  ยาว
ประมาณ 
1,000 เมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

106 โครงการก่อสร้างถนน   
คสล.พร้อมวางท่อ-    
ระบายน้ า ซอยน าโชค    
หมู่ที ่9

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง
 4 เมตร  ยาว
ประมาณ 94 
เมตร

800,000 - - - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

99



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การคมนาคม  และผังเมอืง
   แผนงานเคหะและชมุชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่8  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ศูนย์กลางการบริการการค้า  โลจิสตกิส์และการขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า
ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.01 

107 โครงการก่อสร้างถนน   
คสล.พร้อมวางท่อ-    
ระบายน้ า ซอยเรียมจ าปา  
 หมู่ที ่9

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง
 4 เมตร  ยาว
ประมาณ 94 
เมตร

 800,000  800,000 - - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

108 โครงการก่อสร้างถนน   
คสล.พร้อมวางท่อ-     
ระบายน้ า ซอยอินงาม 2   
 หมู่ที ่9

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง
 4 เมตร  ยาว
ประมาณ 45 
เมตร

400,000 - - - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

109 โครงการก่อสร้างถนน   
คสล.พร้อมวางท่อ-    
ระบายน้ า ซอยอินโอภาส 
2 หมู่ที ่9

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง
 5 เมตร  ยาว
ประมาณ 105
 เมตร

1,000,000 - - - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

100



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การคมนาคม  และผังเมอืง
   แผนงานเคหะและชมุชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่8  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ศูนย์กลางการบริการการค้า  โลจิสตกิส์และการขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า
ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.01 

110 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.พร้อมวางท่อ-    
ระบายน้ า ซอยกาญจน
ประเทศ (คุ้มชาละวัน)     
หมู่ที ่9

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ผิวจราจร กว้าง
 4 เมตร  ยาว
ประมาณ 100
 เมตร

 500,000  500,000  500,000 - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

111 โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซมถนนคสล. พร้อม
ปรับระดับฝาระบายน้ า 
ซอยโพยมรัตน์ หมู่ที ่9

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ผิวจราจร กว้าง
 4 เมตร  ยาว
ประมาณ 180
 เมตร

1,500,000 - - - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

112 โครงการวางท่อระบายน้ า 
ถนนคสล. ซอยเป็ปซ่ี (ซอย
มิตรภาพ 10) หมู่ที ่9

เพือ่ให้การระบายน้ า
เป็นไปด้วยความ
สะดวกและป้องกัน
น้ าท่วม

ระยะทางยาว
ประมาณ 187
 เมตร

800,000 - - - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

น้ าระบายได้ดี
ลดปัญหาการ
ท่วมขัง

กองช่าง
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การคมนาคม  และผังเมอืง
   แผนงานเคหะและชมุชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่8  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ศูนย์กลางการบริการการค้า  โลจิสตกิส์และการขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า
ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.01 

113 โครงการก่อสร้างถนน    
คสล.พร้อมวางท่อ-     
ระบายน้ า ซอยเป๊ปซ่ี 2   
 หมู่ที ่9

เพือ่ให้การระบายน้ า
เป็นไปด้วยความ
สะดวกและป้องกัน
น้ าท่วม

ผิวจราจร กว้าง
 4  เมตร  
ยาวประมาณ 
100 เมตร

500,000 500,000 500,000 - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

น้ าระบายได้ดี
ลดปัญหาการ
ท่วมขัง

กองช่าง

114 โครงการก่อสร้างถนน    
คสล.พร้อมวางท่อระบาย
น้ าซอยเป๊ปซ่ี 3 (สุดซอย)  
  หมู่ที ่9

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ผิวจราจร กว้าง
 4  เมตร  
ยาวประมาณ 
100 เมตร

 500,000  500,000 - - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

115 โครงการก่อสร้างถนน     
คสล.พร้อมวางท่อ-     
ระบายน้ า ซอยโพยมรัตน์ 
(ซอยโรงน้ า) หมู่ที ่9

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง
 3 เมตร  ยาว
ประมาณ 139
 เมตร

800,000 - - - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

116 โครงการปูยางแอสฟัสติก 
คอนกรีตเส้นเมนหลักใน
หมู่บ้านพงษ์ผกา 2 หมู่ที ่9

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ผิวราจร  กว้าง 
 5  เมตร  
ยาวประมาณ  
2,000  เมตร

 3,000,000  3,000,000  3,000,000  3,000,000 ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

102



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การคมนาคม  และผังเมอืง
   แผนงานเคหะและชมุชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่8  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ศูนย์กลางการบริการการค้า  โลจิสตกิส์และการขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า
ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.01 

117 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนพร้อมปรับปรุงท่อ
ระบายน้ า ซอยหน้าวัด
เขื่อนขันธ์ตลอดสาย หมู่ที ่9

เพือ่ให้การจราจร
สะดวก

ระยะทาง  
800  เมตร

 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000 ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ท าให้สะดวกใน
การเดินทาง

กองช่าง

118 โครงการวางท่อระบายน้ า
เส้นหน้าวัดเขื่อนขันธ์ 
พร้อมปรับปรุงผิวจราจรถึง
ซอยสามัคคี  หมู่ที ่9

เพือ่ให้การจราจร
สะดวก

กว้าง 5 เมตร 
 ยาว 500 
เมตร

 3,000,000  3,000,000  3,000,000 - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ท าให้สะดวกใน
การเดินทาง

กองช่าง

119 โครงการก่อสร้างบ่อพัก
คอนกรีต  ซอยราษฎรบ ารุง
 หมู่ที ่9

เพือ่ให้การระบายน้ า
เป็นไปด้วยความ
สะดวกและป้องกัน
น้ าท่วม

ระยะทาง  
1,000  เมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

น้ าระบายได้ดี
ลดปัญหาการ

ท่วมขัง

กองช่าง

120 โครงการก่อสร้างถนน   
คสล.พร้อมวางท่อ-    
ระบายน้ า ซอยหลังโลตัส 
หมู่ที ่10

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง
 6 เมตร  ยาว
ประมาณ 150
 เมตร

1,500,000 - - - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การคมนาคม  และผังเมอืง
   แผนงานเคหะและชมุชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่8  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ศูนย์กลางการบริการการค้า  โลจิสตกิส์และการขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า
ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.01 

121 โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซมถนนคสล. ถนน
สายหลัก เลียบคลองโคก-
ช้าง(ชุมชนชาวแพ)หมู่ที ่10

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง
 6 เมตร  ยาว
ประมาณ 300
 เมตร

2,000,000 - - - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

122 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
 พร้อมวางท่อระบายน้ า 
ซอยหลังโรงแก๊ส หมู่ที ่10

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง
 4 เมตร  ยาว
ประมาณ 100
 เมตร

450,000 - - - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

123 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนพร้อมปรับปรุงท่อ
ระบายน้ า ซอยหน้าวัด
เขื่อนขันธ์ตลอดสาย หมู่ที ่9

เพือ่ให้การจราจร
สะดวก

ระยะทาง  
800  เมตร

 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000 ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ท าให้สะดวกใน
การเดินทาง

กองช่าง

124 โครงการวางท่อระบายน้ า
เส้นหน้าวัดเขื่อนขันธ์  
พร้อมปรับปรุงผิวจราจรถึง
ซอยสามัคคี  หมู่ที ่9

เพือ่ให้การจราจร
สะดวก

กว้าง 5 เมตร 
 ยาว 500 
เมตร

 3,000,000  3,000,000  3,000,000 - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ท าให้สะดวกใน
การเดินทาง

กองช่าง

104



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การคมนาคม  และผังเมอืง
   แผนงานเคหะและชมุชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่8  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ศูนย์กลางการบริการการค้า  โลจิสตกิส์และการขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า
ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.01 

125 โครงการก่อสร้างบ่อพัก
คอนกรีต  ซอยราษฎรบ ารุง
  2,5,6,7

เพือ่ให้การระบายน้ า
เป็นไปด้วยความ
สะดวกและป้องกัน
น้ าท่วม

ระยะทาง  
500  เมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

น้ าระบายได้ดี
ลดปัญหาการ

ท่วมขัง

กองช่าง

126 โครงการก่อสร้างถนน   
คสล.พร้อมวางท่อ-     
ระบายน้ า ซอยหลังโลตัส 
หมู่ที ่10

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง
 6 เมตร  ยาว
ประมาณ 150
 เมตร

1,500,000 - - - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

127 โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซมถนนคสล. ถนน
สายหลัก เลียบคลองโคก
ช้าง (ชุมชนชาวแพ) ม. 10

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง
 6 เมตร  ยาว
ประมาณ 300
 เมตร

2,000,000 - - - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

128 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
 พร้อมวางท่อระบายน้ า 
ซอยหลังโรงแก๊ส หมู่ที ่10

เพือ่ให้ประชาชนได้
มีถนนในการสัญจร
ทีส่ะดวกรวดเร็ว
และมีความปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง
 4 เมตร  ยาว
ประมาณ 100
 เมตร

450,000 - - - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนได้มี
การสัญจรทีม่ี
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การคมนาคม  และผังเมอืง
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดรูปทีดิ่นพัฒนา

พืน้ที ่แห่งที ่2  บริเวณ
หนองเสง่ียม ต าบล
อรัญญิกอ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก

เพือ่แก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการพัฒนา
เมืองโดยใช้พ.ร.บ.
จัดรูปทีดิ่นเพือ่
พัฒนาพืน่ที ่พ.ศ. 
2547

จัดรูปทีดิ่น
พัฒนาพืน้ที่
แห่งที ่2 
บริเวณหนอง
เสง่ียม ต าบล
อรัญญิก  
อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก

400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกด้าน

การคมนาคม 
95%

เพือ่ประโยชน์
ในด้านการ 
คมนาคม  
เศรษฐกิจ 
สังคม  

ส่ิงแวดล้อม 
และ ชุมชน

กองช่าง

2 โครงการประเมินผลผัง
เมืองรวม / ชุมชนเทศบาล
เมืองอรัญญิก

เพือ่ด าเนินการ
ประเมินผลผังเมือง
รวม ประจ าปี

เพือ่ให้การ
จัดท าผังเมือง
รวม ของ
เทศบาลเมือง
อรัญญิก มี
ข้อมูลครบถ้วน
และเป็น 
มาตรฐาน

300,000 300,000 300,000 300,000 เพิม่
ประสิทธิภาพ

ในการ
ปฏิบัติงาน 

80%

เพือ่ให้ได้      
ผังเมืองรวม    
ทีเ่ป็นมาตรฐาน

กองช่าง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่7  ดา้นคมนาคมขนส่งและผังเมอืง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ศูนย์กลางการบริการการค้า  โลจิสตกิส์และการขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า
ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.01 
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?
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การคมนาคม  และผังเมอืง
   แผนงานการพาณิชย์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงระบบ

ประปา หมู่ที ่1
 - เพือ่ให้ประชาชน
มีน ้าประปาเพียงพอ
ในการอุปโภคบริโภค

ปรับปรุงระบบ
ประปา
(ปรับปรุง
ระบบกรองน ้า)
 จ้านวน 2 ถัง

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เพิม่
ประสิทธิภาพ

การผลิต
น ้าประปา 

80%

ประชาชนได้มี
น ้าประปาใช้
อย่างเพียงพอ

และทัว่ถึง

กองช่าง

2 โครงการขยายเขตท่อเมน
ประปา หมู่ที ่1

 - เพือ่ให้ประชาชน
มีน ้าประปาเพียงพอ
ในการอุปโภคบริโภค

ขยายเขตท่อ
เมนประปา
ระยะทาง 
2,000 เมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เพิม่
ประสิทธิภาพ  
  ในการส่ง    
 น ้าประปา   

80 %

ประชาชนได้มี
น ้าประปาใช้
อย่างเพียงพอ

และทัว่ถึง

กองช่าง

3 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปา หมู่ที ่2

 - เพือ่ให้ประชาชน
มีน ้าประปาเพียงพอ
ในการอุปโภคบริโภค

ปรับปรุงระบบ
ประปา หอ ถัง
สูง(แชมเปญ) 
จ้านวน 1  ถัง

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เพิม่
ประสิทธิภาพ

การผลิต
น ้าประปา 

80%

ประชาชนได้มี
น ้าประปาใช้
อย่างเพียงพอ

และทัว่ถึง

กองช่าง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่8  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ศูนย์กลางการบริการการค้า  โลจิสตกิส์และการขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า
ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.01 
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?
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การคมนาคม  และผังเมอืง
   แผนงานการพาณิชย์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่8  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ศูนย์กลางการบริการการค้า  โลจิสตกิส์และการขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า
ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.01 

4 โครงการขยายเขตท่อเมน
ประปา หมู่ที ่2

 - เพือ่ให้ประชาชน
มีน ้าประปาเพียงพอ
ในการอุปโภคบริโภค

 - ขยายเขตท่อ
เมนประปา
ระยะทาง 
1,000 เมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เพิม่
ประสิทธิภาพ  
  ในการส่ง    
 น ้าประปา   

80 %

 - ประชาชนได้
มีน ้าประปาใช้
อย่างเพียงพอ

และทัว่ถึง

กองช่าง

5 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปา หมู่ที ่3

 - เพือ่ให้ประชาชน
มีน ้าประปาเพียงพอ
ในการอุปโภคบริโภค

ปรับปรุงระบบ
ประปา
(ปรับปรุง
ระบบกรองน ้า)
 จ้านวน 4 ถัง

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เพิม่
ประสิทธิภาพ

การผลิต
น ้าประปา 

80%

ประชาชนได้มี
น ้าประปาใช้
อย่างเพียงพอ

และทัว่ถึง

กองช่าง

6 โครงการขยายเขตท่อเมน
ประปา หมู่ที ่3

 - เพือ่ให้ประชาชน
มีน ้าประปาเพียงพอ
ในการอุปโภคบริโภค

 - ขยายเขตท่อ
เมนประปา
ระยะทาง 
4,000 เมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เพิม่
ประสิทธิภาพ  
  ในการส่ง    
 น ้าประปา   

80 %

 - ประชาชนได้
มีน ้าประปาใช้
อย่างเพียงพอ

และทัว่ถึง

กองช่าง
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?
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การคมนาคม  และผังเมอืง
   แผนงานการพาณิชย์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่8  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ศูนย์กลางการบริการการค้า  โลจิสตกิส์และการขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า
ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.01 

7 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปา หมู่ที ่4

 - เพือ่ให้ประชาชน
มีน ้าประปาเพียงพอ
ในการอุปโภคบริโภค

ปรับปรุงระบบ
ประปา 
(ปรับปรุง
ระบบกรองน ้า)
 จ้านวน 4 ถัง

2,500,000 2,500,000 2,500,000 - เพิม่
ประสิทธิภาพ

การผลิต
น ้าประปา 

80%

ประชาชนได้มี
น ้าประปาใช้
อย่างเพียงพอ

และทัว่ถึง

กองช่าง

8 โครงการขยายเขตท่อเมน
ประปา หมู่ที ่4

 - เพือ่ให้ประชาชน
มีน ้าประปาเพียงพอ
ในการอุปโภคบริโภค

ขยายเขตท่อ
เมนประปา
ระยะทาง 
4,000 เมตร

2,500,000 2,500,000 2,500,000 - เพิม่
ประสิทธิภาพ  
  ในการส่ง    
 น ้าประปา   

80 %

ประชาชนได้มี
น ้าประปาใช้
อย่างเพียงพอ

และทัว่ถึง

กองช่าง

9 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปา หมู่ที ่5

 - เพือ่ให้ประชาชน
มีน ้าประปาเพียงพอ
ในการอุปโภคบริโภค

ปรับปรุงระบบ
ประปา 
(ปรับปรุง
ระบบกรองน ้า)
 จ้านวน 4 ถัง

2,500,000 2,500,000 2,500,000 - เพิม่
ประสิทธิภาพ

การผลิต
น ้าประปา 

80%

ประชาชนได้มี
น ้าประปาใช้
อย่างเพียงพอ

และทัว่ถึง

กองช่าง
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?
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การคมนาคม  และผังเมอืง
   แผนงานการพาณิชย์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่8  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ศูนย์กลางการบริการการค้า  โลจิสตกิส์และการขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า
ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.01 

10 โครงการขยายเขตท่อเมน
ประปา หมู่ที ่5

 - เพือ่ให้ประชาชน
มีน ้าประปาเพียงพอ
ในการอุปโภคบริโภค

ขยายเขตท่อ
เมนประปา 
ระยะทาง 
5,000  เมตร

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 เพิม่
ประสิทธิภาพ  
  ในการส่ง    
 น ้าประปา   

80 %

ประชาชนได้มี
น ้าประปา ใช้
อย่างเพียงพอ

และทัว่ถึง

กองช่าง

11 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปา หมู่ที ่6

 - เพือ่ให้ประชาชน
มีน ้าประปาเพียงพอ
ในการอุปโภคบริโภค

ปรับปรุงระบบ
ประปา 
(ปรับปรุง
ระบบกรองน ้า)
 จ้านวน 1 ถัง

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เพิม่
ประสิทธิภาพ

การผลิต
น ้าประปา 

80%

ประชาชนได้มี
น ้าประปาใช้
อย่างเพียงพอ

และทัว่ถึง

กองช่าง

12 โครงการขยายเขตท่อเมน
ประปา หมู่ที ่6

 - เพือ่ให้ประชาชน
มีน ้าประปาเพียงพอ
ในการอุปโภคบริโภค

ขยายเขตท่อ
เมนประปา 
ระยะทาง 
4,000  เมตร

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 เพิม่
ประสิทธิภาพ  
  ในการส่ง    
 น ้าประปา   

80 %

ประชาชนได้มี
น ้าประปาใช้
อย่างเพียงพอ

และทัว่ถึง

กองช่าง
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?
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การคมนาคม  และผังเมอืง
   แผนงานการพาณิชย์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่8  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ศูนย์กลางการบริการการค้า  โลจิสตกิส์และการขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า
ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.01 

13 ขยายท่อเมนประปา ซอย
ประยูรวงศ์ (ทั ง 5 ซอย)  
หมู่ที ่7

 - เพือ่ให้ประชาชน
มีน ้าประปาเพียงพอ
ในการอุปโภคบริโภค

ขยายท่อเมน
ประปายาว
ประมาณ 300
 เมตร

500,000 - - - เพิม่
ประสิทธิภาพ  
  ในการส่ง    
 น ้าประปา   

80 %

ประชาชนมีน ้า
เพียงพอ

ส้าหรับอุปโภค
บริโภค

กองช่าง

14 โครงการขยายท่อเมน
ประปา หมู่ที ่7

 - เพือ่ให้ประชาชน
มีน ้าประปาเพียงพอ
ในการอุปโภคบริโภค

ขยายเขต
ประปาหมู่ที ่7
ยาวประมาณ 
250 เมตร

300,000 - - - เพิม่
ประสิทธิภาพ  
  ในการส่ง    
 น ้าประปา   

80 %

ประชาชนมีน ้า
เพียงพอ

ส้าหรับอุปโภค
บริโภค

กองช่าง

15 โครงการขยายท่อเมน
ประปา หมู่ที ่8

 - เพือ่ให้ประชาชน
มีน ้าประปาเพียงพอ
ในการอุปโภคบริโภค

ขยายเขต
ประปาหมู่ที ่8
ยาวประมาณ 
4,000 เมตร

9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 เพิม่
ประสิทธิภาพ  
  ในการส่ง    
 น ้าประปา   

80 %

ประชาชนมีน ้า
เพียงพอ

ส้าหรับอุปโภค
บริโภค

กองช่าง
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?
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การคมนาคม  และผังเมอืง
   แผนงานการพาณิชย์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่8  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ศูนย์กลางการบริการการค้า  โลจิสตกิส์และการขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า
ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.01 

16 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปา หมู่ที ่8

 - เพือ่ให้ประชาชน
มีน ้าประปาเพียงพอ
ในการอุปโภคบริโภค

ปรับปรุงระบบ
ประปา 
(ปรับปรุงและ
ก่อสร้างระบบ
กรองน ้า) 
จ้านวน 6 ถัง

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 เพิม่
ประสิทธิภาพ

การผลิต
น ้าประปา   

80 %

ประชาชนได้มี
น ้าประปาใช้
อย่างเพียงพอ

และทัว่ถึง

กองช่าง

17 โครงการขยายเขตท่อเมน
ประปา หมู่ที ่9

 - เพือ่ให้ประชาชน
มีน ้าประปาเพียงพอ
ในการอุปโภคบริโภค

ขยายเขตท่อ
เมนประปา
ระยะทาง 
6,000 เมตร

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 เพิม่
ประสิทธิภาพ  
  ในการส่ง    
 น ้าประปา   

80 %

ประชาชนได้มี
น ้าประปาใช้
อย่างเพียงพอ

และทัว่ถึง

กองช่าง

18 โครงการจัดซื อทีดิ่นเพือ่
ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 
(แบบบาดาล) หมู่ที ่9

เพือ่รองรับการ
ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
(แบบบาดาล)

จัดซื อทีดิ่นใน
พื นที ่หมู่ที ่9 
จ้านวน 1 แปลง

4,000,000 - - - เพิม่
ประสิทธิภาพ  
 การส่ง,ผลิต   
 น ้าประปา    

 80 %

เพือ่ให้มี
สถานทีพ่ร้อม
ในการด้าเนิน

โครงการ

กองช่าง
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?
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การคมนาคม  และผังเมอืง
   แผนงานการพาณิชย์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่8  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ศูนย์กลางการบริการการค้า  โลจิสตกิส์และการขนส่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า
ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.01 

19 โครงการขยายท่อเมน
ประปา ซอยบุญรอด     
หมู่ที ่9

 - เพือ่ให้ประชาชน
มีน ้าประปา
เพียงพอและทัว่ถึง
ในการอุปโภคบริโภค

ขยายเขต
ประปาความ
ยาวประมาณ 
200 เมตร

150,000 - - - เพิม่
ประสิทธิภาพ

การส่ง
น ้าประปา 

80%

ประชาชนมีน ้า
เพียงพอ

ส้าหรับอุปโภค
บริโภค

กองช่าง

20 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปา หมู่ที ่9

 - เพือ่ให้ประชาชน
มีน ้าประปา
เพียงพอและทัว่ถึง
ในการอุปโภคบริโภค

ปรับปรุงระบบ
ประปา (ระบบ
ประสานท่อ
ภายใน 1 
ระบบ)

500,000 500,000 500,000 500,000 เพิม่
ประสิทธิภาพ

การผลิต
น ้าประปา 

80%

ประชาชนได้มี
น ้าประปาใช้
อย่างเพียงพอ

และทัว่ถึง

กองช่าง

21 โครงการขยายเขตท่อเมน
ประปาไปยังในหมู่บ้าน  
พงษ์ผกา 2 หมู่ที ่9

 - เพือ่ให้ประชาชน
มีน ้าประปา
เพียงพอและทัว่ถึง
ในการอุปโภคบริโภค

ระยะทาง 
2,000 เมตร

 5,000,000  5,000,000  5,000,000  5,000,000 ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนมี
น ้าประปา
สะอาด  
อุปโภค บริโภค

กองช่าง
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2 ดา้นพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน พัฒนาอาชพี เพ่ิมรายได ้การท่องเทีย่วและการบริการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการรณรงค์การ

ขับขี่ปลอดภัยและ
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล

 - เพือ่รณรงค์ลดสถิติ
การเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ                
 - ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยและ
ความสะดวกในการใช้
รถใช้ถนน

 - จัดท าโครงการ
รณรงค์การขับขี่
ปลอดภัยและป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาล เช่น ปีใหม่ 
วันสงกรานต์ ฯลฯ     
 - จัดท าป้ายรณรงค์ 
แผ่นพับ เอกสารต่างๆ
 ทีใ่ช้ ในการ
ประชาสัมพันธ์         
 - จัดต้ังจุดตรวจ หรือ
จุดบริการประชาชน 
ฯลฯ

80,000 80,000 80,000 80,000 การเกิด
อุบัติเหตุทาง
ถนนในพืน้ทีช่่วง
เทศกาลลดลง 
100%

 - ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน           
 - อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลลดลง   
  - ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนน

ส านักปลัดฯ
(งานป้องกันฯ)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่5 ดา้นพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 ส่งเสริมความเขม้แขง็ทางสังคม และความมั่นคงตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชี้วัด (KPI)

แบบ ผ.01 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2 ดา้นพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน พัฒนาอาชพี เพ่ิมรายได ้การท่องเทีย่วและการบริการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่5 ดา้นพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 ส่งเสริมความเขม้แขง็ทางสังคม และความมั่นคงตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชี้วัด (KPI)

แบบ ผ.01 

2 โครงการถนน
ปลอดภัยสร้างวินัย
จราจร

 - เพือ่ให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้รถ 
ใช้ถนน                    
 - เพือ่ป้องกนัและลด 
การเกดิอบุัติเหตุให้กบั
ประชาชนในพืน้ที่
 - เพือ่สร้างจติส านึก
เกี่ยวกบัการปฏิบัติตาม
กฎจราจรให้กบั
ประชาชนในพืน้ที่
 - เพือ่สร้างวินัยจราจร
ให้กบัเยาวชนต าบล
อรัญญิก

 - จดัท าป้ายรณรงค์
แผ่นพบั และเอกสาร
ประชาสัมพนัธ์ต่างๆ    
 - อบรมให้ความรู้ด้าน
การใช้รถใช้ถนนอยา่ง
ปลอดภัยให้กบั
ประชาชนในพืน้ที่
 - อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกบัวินัยจราจร
ให้กบัประชาชนในพืน้ที่

100,000 100,000 100,000 100,000 การเกิด
อุบัติเหตุทาง
ถนนในพืน้ที่
ลดลง 100%

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนน                 
 - อุบัติเหตุทางถนน
ลดลง
 - ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
 - ประชาชนและ
เยาวชนมีวินัยจราจร
เพิม่ขึ้น

ส านักปลัดฯ
(งานป้องกันฯ)
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2 ดา้นพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน พัฒนาอาชพี เพ่ิมรายได ้การท่องเทีย่วและการบริการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่5 ดา้นพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 ส่งเสริมความเขม้แขง็ทางสังคม และความมั่นคงตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชี้วัด (KPI)

แบบ ผ.01 

3 โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย

 - เพือ่ให้เจ้าหน้าที่
งานป้องกันฯ มีความรู้
ความเข้าใจเพิม่ขึ้น    
 - เพือ่เตรียมความ
พร้อมในการป้องกัน
และระงับเหตุ        
สาธารณภัยทีอ่าจ
เกิดขึ้น

 - ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
งานป้องกันฯ ให้มี
ความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานป้องกัน
และ ระงับเหตุ        
สาธารณภัย เช่น    
การดับเพลิง การกู้ภัย
ทางน้ า การกู้ภัย
สารเคมี การฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟ ฯลฯ

60,000 60,000 60,000 60,000 ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้รับ
ความรู้เพิม่ขึ้น
80%

 - เจ้าหน้าทีง่าน
ป้องกันฯ มีความรู้ 
ความเข้าใจเพิม่ขึ้น
และมีความพร้อมใน
การป้องกันและระงับ
เหตุสาธารณภัย

ส านักปลัดฯ
(งานป้องกันฯ)

116 



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2 ดา้นพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน พัฒนาอาชพี เพ่ิมรายได ้การท่องเทีย่วและการบริการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่5 ดา้นพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 ส่งเสริมความเขม้แขง็ทางสังคม และความมั่นคงตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชี้วัด (KPI)

แบบ ผ.01 

4 โครงการฝึกซ้อมการ
ดับเพลิงและการ
อพยพหนีไฟใน
สถานศึกษา

 - เพือ่เตรียมพร้อมใน
การป้องกันและระงับ
เหตุทีอ่าจเกิดขึ้น      
ในสถานศึกษา สังกัด
เทศบาลเมืองอรัญญิก 
 -เพือ่ให้สถานศึกษาฯ
สามารถอพยพหนีไฟ
ได้อย่างปลอดภัย 
กรณีทีไ่ม่สามารถระงับ
เหตุได้

 - ฝึกอบรมบุคลากร
ทางการศึกษาและ
นักเรียนของโรงเรียน
อนุบาลและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองอรัญญิกให้
สามารถดับไฟและ
อพยพหนีไฟ ได้อย่าง
ปลอดภัย

12,000 12,000 12,000 12,000 ผู้เข้ารับการ
ฝึกซ้อมฯได้รับ
ความรู้เพิม่ขึ้น 
80%

 - สถานศึกษา         
 มีความพร้อม ในการ
ป้องกันและระงับเหตุ
อัคคีภัยทีอ่าจเกิดขึ้นได้
เองในระดับหนึ่ง       
  - สามารถน าความรู้
ไปใช้ในการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินได้

ส านักปลัดฯ
(งานป้องกันฯ)

117 



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2 ดา้นพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน พัฒนาอาชพี เพ่ิมรายได ้การท่องเทีย่วและการบริการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่5 ดา้นพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 ส่งเสริมความเขม้แขง็ทางสังคม และความมั่นคงตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชี้วัด (KPI)

แบบ ผ.01 

5 โครงการส่งเสริม
ความรู้ในการป้องกัน
ภัยและระงับอัคคีภัย
ให้กับเยาวชน

-   เพือ่ส่งเสริมความรู้
ในการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยให้แก่
เยาวชน

 -จัดกิจกรรมส่งเสริม
ความรู้ในการป้องกัน
ภัยและระงับอัคคีภัย
ให้กับเยาวชน      
ทีม่าร่วมงานวันเด็ก
แห่งชาติ เช่น         
ป้ายประชาสัมพันธ์   
 แผ่นพับ หุน่จ าลอง 
เป็นต้น

10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม   
ได้รับความรู้
เพิม่ขึ้น 70%

 - เยาวชนมีความรู้ใน
การป้องกันภัยและ
ระงับอัคคีภัย           
 - สามารถน าความรู้
ไปใช้ในการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินได้
ในระดับหนึ่ง

ส านักปลัดฯ
(งานป้องกันฯ)

118 



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2 ดา้นพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน พัฒนาอาชพี เพ่ิมรายได ้การท่องเทีย่วและการบริการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่5 ดา้นพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 ส่งเสริมความเขม้แขง็ทางสังคม และความมั่นคงตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชี้วัด (KPI)

แบบ ผ.01 

6 โครงการฝึกอบรมเพิม่
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย       
พลเรือนเทศบาลเมือง
อรัญญิก

 - เพือ่ฝึกอบรม
ทบทวนความรู้ด้าน
การให้ความช่วยเหลือ
ป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัยให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนเทศบาล
เมืองอรัญญิก           
 - เพือ่เตรียมความ
พร้อมในการป้องกัน 
บรรเทา และระงับ
เหตุสาธารณภัยทีอ่าจ
เกิดขึ้น

 - ฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 
สังกัดศูนย์ อปพร.ทม.
อรัญญิก

150,000  - 150,000  - ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้รับ
ความรู้เพิม่ขึ้น
80%

 - อปพร. ทม.
อรัญญิกมีความรู้
เพิม่ขึ้น                 
 - อปพร. และศูนย์ 
อปพร. ทม.อรัญญิกมี
ความพร้อมในการ
ป้องกัน บรรเทาและ
ระงับเหตุสาธารณภัย

ส านักปลัดฯ
(งานป้องกันฯ)

119 



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2 ดา้นพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน พัฒนาอาชพี เพ่ิมรายได ้การท่องเทีย่วและการบริการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่5 ดา้นพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 ส่งเสริมความเขม้แขง็ทางสังคม และความมั่นคงตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชี้วัด (KPI)

แบบ ผ.01 

7 โครงการฝึกอบรมการ
ดับเพลิงขั้นต้นและ
การฝึกซ้อมหนีไฟ

 - เพือ่ให้สถาน
ประกอบการและ
ประชาชนในพืน้ทีไ่ด้มี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ดับเพลิงขั้นต้นและ
การหนีไฟ              
 - สามารถป้องกัน
และระงับเหตุทีเ่กิดขึ้น
ได้                       
 - เพือ่เตรียมความ
พร้อมในการป้องกัน
และบรรเทาภัยทีอ่าจ
เกิดขึ้นในการป้องกัน
และบรรเทาภัยทีอ่าจ
เกิดขึ้น

- จัดฝึกอบรมการ
ดับเพลิงขั้นต้นและ
การฝึกซ้อมหนีไฟ
ให้กับสถานประกอบ 
การและประชาชนใน
พืน้ที่

30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้รับ
ความรู้เพิม่ขึ้น
80%

 - สถานประกอบการ 
และประชาชน         
มีความรู้ในการ
ป้องกันภัยและระงับ
อัคคีภัย                 
 - สามารถน าความรู้
ไปใช้ในการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินได้
ในระดับหนึ่ง

ส านักปลัดฯ
(งานป้องกันฯ)

120 



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2 ดา้นพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน พัฒนาอาชพี เพ่ิมรายได ้การท่องเทีย่วและการบริการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่5 ดา้นพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 ส่งเสริมความเขม้แขง็ทางสังคม และความมั่นคงตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชี้วัด (KPI)

แบบ ผ.01 

8 โครงการป้องกันภัยแก่
เด็กและเยาวชน
ในช่วงปิดภาคเรียน

- เพือ่ให้เด็กและ
เยาวชนได้มีความรู้
และสามารถป้องกัน
ภัยทีอ่าจเกิดขึ้นแก่
ตนเองและครอบครัวได้

-จัดฝึกอบรมการ
ป้องกันภัยแก่เด็กและ
เยาวชนในพืน้ทีใ่นช่วง
ปิดภาคเรียน

30,000  -  -  - ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้รับ
ความรู้เพิม่ขึ้น
50%

- เด็กและเยาวชนมี
ความรู้และสามารถ
ป้องกันภัยทีอ่าจ
เกิดขึ้นแก่ตนเองและ
ครอบครัวได้.ในระดับ
หนึ่ง

ส านักปลัดฯ
(งานป้องกันฯ)

9 โครงการจัดกิจกรรม 
วันอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 
ประจ าปี

 - เพือ่สร้างสัมพันธ์
ภาพทีดี่ระหว่าง
สมาชิก อปพร.         
 - เพือ่พัฒนาชุมชน/
หมู่บ้าน โดยการ
พัฒนาสถานทีท่ีเ่ป็น
สาธารณประโยชน์ 
เช่น ถนน วัด 
สวนสาธารณะ ฯลฯ

 - จัดกิจกรรมในวัน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน เช่น รับ
ฟังสาร พัฒนาสถานที่
สาธารณประโยชน์ใน
ชุมชน/หมู่บ้าน เป็นต้น

10,000 10,000 10,000 10,000 สมาชิก อปพร.
ร่วมกิจกรรม 
50%

 - สมาชิก อปพร.เกิด
ความรักความสามัคคี
ระหว่างกัน             
 - สถานทีท่ีเ่ป็น
สาธารณประโยชน์
ได้รับการพัฒนา

ส านักปลัดฯ
(งานป้องกันฯ)
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2 ดา้นพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน พัฒนาอาชพี เพ่ิมรายได ้การท่องเทีย่วและการบริการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่5 ดา้นพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 ส่งเสริมความเขม้แขง็ทางสังคม และความมั่นคงตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชี้วัด (KPI)

แบบ ผ.01 

10 โครงการปรองดอง
สมานฉันท์สร้างพลัง
สามัคคี

 - เพือ่ให้ประชาชน
ต าบลอรัญญิกมีความ
ปรองดองสมานฉันท์ 
และเกิดความรัก
สามัคคีกันในชุมชน/
หมู่บ้าน/ต าบล

 - จัดอบรม/จัดงาน/
กิจกรรมส่งเสริมความ
ปรองดองสมานฉันท์
ของประชาชนต าบล
อรัญญิก

20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม   
ได้รับความรู้ 
เพิม่ขึ้น 80%

 - ประชาชนต าบล
อรัญญิกมีความ
ปรองดองสนามฉันท์
และเกิดความสามัคคี
กันในชุมชน/หมู่บ้าน/
ต าบล

ส านักปลัดฯ 
(งานรักษา
ความสงบ)

11 โครงการประชาชน
ร่วมใจรักษาความ
สะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของ
ชุมชน

 - เพือ่ให้ประชาชน
ต าบลอรัญญิกร่วมแรง
ร่วมใจกันดูแลรักษา
ความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
ของชุมชน/หมู่บ้าน

 - จัดกิจกรรมดูแล
รักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของชุมชน/
หมู่บ้าน เช่น กวาด
ถนนล้างถนน ตัด
หญ้าปรับปรุงทางเท้า 
เป็นต้น

20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม   
ได้รับความรู้ 
เพิม่ขึ้น 80%

 - ประชาชนต าบล
อรัญญิกมีส่วนร่วมใน
การรักษาความ
สะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของ
ชุมชน

ส านักปลัดฯ 
(งานรักษา
ความสงบ)
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2 ดา้นพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน พัฒนาอาชพี เพ่ิมรายได ้การท่องเทีย่วและการบริการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่5 ดา้นพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 ส่งเสริมความเขม้แขง็ทางสังคม และความมั่นคงตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชี้วัด (KPI)

แบบ ผ.01 

12 โครงการฝึกอบรมการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อยและความ
มั่นคง

 - เพือ่เป็นการเพิม่พูน
ความรู้ ความสามารถ 
ในการปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธิภาพใน
ด้านระเบียบ กฎหมาย
 การป้องกันการก่อ
การร้าย การชุมนุม
ประท้วงต่างๆ          
 - เพือ่เป็นการเตรียม 
ความพร้อมรับ
สถานการณ์ต่างๆที่
อาจเกิดขึ้น

 - จัดฝึกอบรมการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อยและความ
มั่นคงให้แก่ ผู้น า
ท้องทีผู้่น าท้องถิ่น 
ผู้น าชุมชน อปพร. 
ประชาชนในพืน้ที ่ 
และเจ้าหน้าทีท่ี่
เกี่ยวข้อง

20,000  -  -  - ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้รับ
ความรู้และ
เพิม่ขึ้น 80%

 - ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน
เพิม่ขึ้นและเกิด
ประสิทธิภาพ             
   - เทศบาลฯมีความ
พร้อมรับสถานการณ์
ต่างๆทีอ่าจเกดิขึ้น

ส านักปลัดฯ
(งานป้องกันฯ)
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2 ดา้นพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน พัฒนาอาชพี เพ่ิมรายได ้การท่องเทีย่วและการบริการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่5 ดา้นพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 ส่งเสริมความเขม้แขง็ทางสังคม และความมั่นคงตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชี้วัด (KPI)

แบบ ผ.01 

13 โครงการจัดงาน "วัน
ป้องกันอุบัติภัย
แห่งชาติ"

 - เพือ่กระตุ้นเตือนให้
ประชาชนได้ตระหนัก
ถึงความสูญเสียจาก
ภัยพิบัติทีเ่กิดจากการ
กระท าของมนุษย์ ให้
มีความต่ืนตัว
เตรียมพร้อมรับภัย
พิบัติอยู่ตลอดเวลา

 - จัดงาน "วันป้องกัน
อุบัติภัยแห่งชาติ" เช่น
 จัดการประชุม พิธี
อ่านสารนายกรัฐมนตรี
 กิจกรรมรณรงค์
เสริมสร้างความ
ตระหนัก/สร้าง
จิตส านึกด้านความ
ปลอดภัยให้กับ
ประชาชนในพืน้ที่

20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการฯไม่
น้อยกว่า 80 %

 - ประชาชนได้
ตระหนักถึงความ
สูญเสียจากภัยพิบัติที่
เกิดจากธรรมชาติและ
ภัยทีเ่กิดจากการ
กระท าของมนุษย์และ
มีความต่ืนตัว
เตรียมพร้อมรับภัย
พิบัติทีอ่าจเกิดขึ้น

ส านักปลัดฯ
(งานป้องกันฯ)
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2 ดา้นพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน พัฒนาอาชพี เพ่ิมรายได ้การท่องเทีย่วและการบริการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่5 ดา้นพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 ส่งเสริมความเขม้แขง็ทางสังคม และความมั่นคงตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชี้วัด (KPI)

แบบ ผ.01 

14 โครงการจ้างเหมา
บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมแก้ไขระบบ
คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานทะเบียนราษฎร 
ส านักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองอรัญญิก

 - เพือ่บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมแก้ไขระบบ
คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานทะเบียนราษฎร 
ส านักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองอรัญญิก
ให้พร้อมทีจ่ะใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
อยู่ตลอดเวลาและ
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

 - จ้างเหมา
บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมแก้ไขระบบ
คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานทะเบียนราษฎร 
ส านักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองอรัญญิก 
เป็นประจ า
ทุกปี 

121,200 121,200 121,200 121,200 ส าเร็จตาม 
เป้าหมาย 
100%

 - ระบบคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ 
สามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
มีความต่อเนื่อง    
และมีอายุการใช้งาน
ยาวนาน
- สามารถให้ บริการ
ประชาชนผู้มาใช้
บริการได้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมี
ความต่อเนื่อง 

ส านักปลัดฯ
(งานทะเบียนฯ)
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2 ดา้นพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน พัฒนาอาชพี เพ่ิมรายได ้การท่องเทีย่วและการบริการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการซ่อมแซม

ปรับปรุงลาน
อเนกประสงค์ หมู่ที ่1

 - เพือ่ซ่อมแซม
ปรับปรุงลาน
อเนกประสงค์ หมู่ที ่1
 ให้อยู่ในสภาพดี 
เหมาะสมกับการใช้
งานและให้บริการ
ประชาชน

 -ซ่อมแซมปรับปรุง
ลานอเนกประสงค์ 
หมู่ที ่1 ต าบลอรัญญิก
เช่น ร้ัว พืน้สนาม ฯลฯ

- - 300,000 - ลานอเนก- 
ประสงค์
สามารถใช้งาน
ได้ 100%

 - ลานอเนกประสงค์
ได้รับการซ่อมแซม
ปรับปรุงให้อยู่ใน
สภาพดี เหมาะสมกับ
การใช้งานและให้ 
บริการประชาชน

ส านักปลัดฯ

2 โครงการปรับปรุงต่อ
เติมศูนย์การเรียนรู้ 
หมู่ที ่6

 - เพือ่ปรับปรุงต่อเติม
ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที6่
ให้เหมาะสมกับการใช้
งานและให้บริการ
ประชาชน              
 - เพือ่ป้องกัน
ทรัพย์สิน ของทาง
ราชการทีอ่ยู่ภายใน
อาคารสูญหาย

-ปรับปรุงต่อเติมศูนย์
การเรียนรู้ หมู่ที ่6 
ต าบลอรัญญิก เช่น 
ตาข่ายกันนก ฝ้า
หลังคา เหล็กดัด ฯลฯ

- 200,000 - - อาคารฯสามารถ
ใช้งานได้ 100%

 - ทีอ่่านหนังสือ พิมพ์
ได้รับการปรับปรุงต่อ
เติมให้มีความ 
เหมาะสมกับ การใช้
งานและให้ บริการ
ประชาชน              
 - สามารถป้องกัน
ทรัพย์สินสูญหายได้ใน
ระดับหนึ่ง

ส านักปลัดฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่5 ดา้นพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 ส่งเสริมความเขม้แขง็ทางสังคม และความมั่นคงตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

    แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชี้วัด (KPI)

แบบ ผ.01 

126



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2 ดา้นพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน พัฒนาอาชพี เพ่ิมรายได ้การท่องเทีย่วและการบริการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่5 ดา้นพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 ส่งเสริมความเขม้แขง็ทางสังคม และความมั่นคงตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

    แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชี้วัด (KPI)

แบบ ผ.01 

3 โครงการปรับปรุงต่อ
เติมอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที ่7

 - เพือ่ปรับปรุงต่อเติม
อาคารอเนกประสงค์ 
หมู่ที ่7 ให้เหมาะสม
กับการใช้งานและ
ให้บริการประชาชน

-ปรับปรุงต่อเติม
อาคารอเนกประสงค์ 
หมู่ที ่7 ต าบลอรัญญิก
 เช่น หลังคา พืน้ ฯลฯ

500,000 - - - อาคารฯสามารถ
ใช้งานได้ 100%

 - ทีอ่่านหนังสือ พิมพ์
ได้รับการปรับปรุงต่อ
เติมให้มีความ 
เหมาะสมกับการใช้
งานและให้บริการ
ประชาชน

ส านักปลัดฯ

4 โครงการก่อสร้างร้ัว
รอบบริเวณอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที ่7

 - เพือ่ให้เกิดความ
ปลอดภัยแก่ทรัพย์สิน
ของทางราชการ

 - ก่อสร้างร้ัวรอบ
บริเวณอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที ่7
 ความยาว 150 เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ส าเร็จตาม
เป้าหมาย    
100 %

 - สามารถป้องกัน
ทรัพย์สินสูญหายได้ใน
ระดับหนึ่ง

ส านักปลัดฯ
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2 ดา้นพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน พัฒนาอาชพี เพ่ิมรายได ้การท่องเทีย่วและการบริการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่5 ดา้นพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 ส่งเสริมความเขม้แขง็ทางสังคม และความมั่นคงตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

    แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชี้วัด (KPI)

แบบ ผ.01 

5 โครงการปรับปรุงต่อ
เติมอาคาร
อเนกประสงค์          
 หมู่ที ่9

 - เพือ่ปรับปรุงต่อเติม
อาคารอเนกประสงค์ 
หมู่ที ่9 ให้เหมาะสม
กับการใช้งานและ
ให้บริการประชาชน   
 - เพือ่ป้องกัน
ทรัพย์สิน ของทาง
ราชการทีอ่ยู่ภายใน
อาคารสูญหาย

-ปรับปรุงต่อเติม
อาคารอเนกประสงค์ 
หมู่ที ่9 ต าบลอรัญญิก
 เช่น ฝ้า เหล็กดัด ฯลฯ

- - 300,000 - อาคารฯสามารถ
ใช้งานได้ 100%

 - ทีอ่่านหนังสือพิมพ์
ได้รับการปรับปรุงต่อ
เติมให้มีความ 
เหมาะสมกับการใช้
งานและให้บริการ
ประชาชน              
 - สามารถป้องกัน
ทรัพย์สินสูญหายได้ใน
ระดับหนึ่ง

ส านักปลัดฯ
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2 ดา้นพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน พัฒนาอาชพี เพ่ิมรายได ้การท่องเทีย่วและการบริการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่5 ดา้นพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 ส่งเสริมความเขม้แขง็ทางสังคม และความมั่นคงตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

    แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชี้วัด (KPI)

แบบ ผ.01 

6 โครงการปรับปรุงต่อ
เติมตกแต่งทีอ่่าน
หนังสือพิมพ์ หมู่ที ่10

 - เพือ่ปรับปรุงต่อเติม
ตกแต่งอาคารทีอ่่าน
หนังสือพิมพ์ หมู่ที ่10
  ให้อยู่ในสภาพทีดี่
เหมาะสมกับการใช้
งานและให้บริการ
ประชาชน

 - ต่อเติมตกแต่ง
อาคารทีอ่่าน
หนังสือพิมพ์ หมู่ที ่10

300,000 - - - อาคารฯสามารถ
ใช้งานได้ 100%

 - ทีอ่่านหนังสือพิมพ์
ได้รับการปรับปรุงต่อ
เติมให้อยู่ในสภาพดี   
มีความเหมาะสมกับ
การใช้งานและ
ให้บริการประชาชน

ส านักปลัดฯ

7 โครงการอบรมเพือ่
สร้างอาชีพให้แก่
ประชาชนในเขต 
เทศบาลเมืองอรัญญิก

เพือ่ส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองอรัญญิก

สร้างอาชีพทีย่ั่งยืน
ให้แก่ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองอรัญญิก
 จ านวน 10 หมู่บ้าน

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคนเข้า
ร่วมโครงการ
ร้อยละ 90

ประชาชนมีอาชีพ
หลักทีม่ั่นคง

กองสวัสดิการ
สังคม
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ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่6 ส่งเสริมความเข้มแข็งทางสังคม และความมัน่คงตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่2 ดา้นพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน พัฒนาอาชีพ เพ่ิมรายได ้การท่องเทีย่วและการบริการ
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการเศรษฐกจิ

พอเพียง
เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ให้แกป่ระชาชนในเขต
เทศบาลเมืองอรัญญิก

สร้างอาชีพที่ยั่งยนื
ให้แกป่ระชาชนในเขต
เทศบาลเมืองอรัญญิก
จ านวน 10 หมูบ่้าน

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคนเขา้
ร่วมโครงการ
ร้อยละ 90

ประชาชนมีอาชีพ
หลักที่มัน่คง

กองสวัสดิการ
สังคม

9 โครงการส่งเสริม
กจิกรรมเด็กและ
เยาวชนเทศบาลเมือง
อรัญญิก

เพื่อสนับสนุนการจดั 
กจิกรรมต่างๆ ของเด็ก
 และเยาวชน

เด็กและเยาวชนมีการ
รวมกลุ่มจดักจิกรรม
ร่วมกนั จ านวน 10
หมูบ่้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคนเขา้
ร่วม โครงการ
ร้อยละ 90

เพื่อพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตเด็กและเยาวชน

กองสวัสดิการ
สังคม

10 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุน การจดั
กจิกรรมในวันสตรี

เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างกลุ่มสตรี     
ในเขตเทศบาลเมือง
อรัญญิก

คณะกรรมการพัฒนา
สตรี ในเขตเทศบาล
เมืองอรัญญิก     
จ านวน 10 หมูบ่้าน

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนคนเขา้
ร่วม โครงการ
ร้อยละ 90

ส่งเสริมการด าเนิน 
งานของสตรีและมี
การรวมกลุ่มท า
กจิกรรม

กองสวัสดิการ
สังคม

ผลทีค่าดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมืองอรัญญกิ อ าเภอเมืองพิษณโุลก จังหวดัพิษณโุลก

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวดัที ่5 ดา้นพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชีว้ดั (KPI)

แบบ ผ.01 
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ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่6 ส่งเสริมความเข้มแข็งทางสังคม และความมัน่คงตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่2 ดา้นพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน พัฒนาอาชีพ เพ่ิมรายได ้การท่องเทีย่วและการบริการ
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท)
ผลทีค่าดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมืองอรัญญกิ อ าเภอเมืองพิษณโุลก จังหวดัพิษณโุลก

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวดัที ่5 ดา้นพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชีว้ดั (KPI)

แบบ ผ.01 

11 โครงการส่งเสริมความ
เขม้แขง็ของสตรีในเขต
เทศบาล เมืองอรัญญิก

เพื่อเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ของสตรีใน
ชุมชน

สตรีที่อาศัยอยู่ในเขต
เทศบาลเมืองอรัญญิก
จ านวน 10 หมูบ่้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคนเขา้
ร่วมโครงการ
ร้อยละ 90

เพื่อให้หมูบ่้านและ
ชุมชนมีความ เขม้แขง็

กองสวัสดิการ
สังคม

12 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ

เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมการจดั
กจิกรรมของกลุ่ม
ผู้สูงอายแุละชมรม
ผู้สูงอายตุ าบลอรัญญิก

ผู้สูงอายแุละชมรม
ผู้สูงอายเุทศบาลเมือง
อรัญญิกมีการ
รวมกลุ่มท ากจิกรรม 
ร่วมกนั จ านวน 10 
หมูบ่้าน

400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนคนเขา้
ร่วม โครงการ
ร้อยละ 90

เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ชีวิตผู้สูงอายแุละกลุ่ม
 ผู้สูงอายใุห้เขม้แขง็

กองสวัสดิการ
สังคม

13 โครงการเพิ่มพื้นที่
สร้างส าหรับเด็กและ
เยาวชน

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการจดั
กจิกรรม ของเด็กและ
เยาวชน

เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลเมืองอรัญญิก
จ านวน 10 หมูบ่้าน

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคนเขา้
ร่วมโครงการ
ร้อยละ 90

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กและเยาวชน

กองสวัสดิการ
สังคม
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ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่6 ส่งเสริมความเข้มแข็งทางสังคม และความมัน่คงตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่2 ดา้นพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน พัฒนาอาชีพ เพ่ิมรายได ้การท่องเทีย่วและการบริการ
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท)
ผลทีค่าดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมืองอรัญญกิ อ าเภอเมืองพิษณโุลก จังหวดัพิษณโุลก

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวดัที ่5 ดา้นพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชีว้ดั (KPI)

แบบ ผ.01 

14 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการในเขต
เทศบาลเมืองอรัญญิก

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนพิการ

คนพิการได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตจ านวน 
10 หมูบ่้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคนเขา้
ร่วมโครงการ
ร้อยละ 90

คนพิการได้มีโอกาส
ทางสังคมมากขึ้น

กองสวัสดิการ
สังคม

15 โครงการคลังปัญญา
ผู้สูงอายุ

เพื่อให้ผู้สูงอายไุด้
ถา่ยทอด
ประสบการณ์ความรู้ 
คุณธรรม จริยธรรม
ต่างๆ ให้แกเ่ด็กและ
เยาวชนรุ่นหลัง

เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลเมืองอรัญญิก
จ านวน 10 หมูบ่้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคนเขา้
ร่วมโครงการ
ร้อยละ 90

เยาวชนได้รับความรู้ 
และซึมซับ
ประสบการณ์ในส่ิงที่ดี

กองสวัสดิการ
สังคม

16 โครงการศูนยพ์ัฒนา
ครอบครัว (ศพค.) 
เทศบาลเมืองอรัญญิก

เพื่อสร้างความเขม้แขง็
ให้กบัครอบครัวในเขต
เทศบาลเมืองอรัญญิก

ครอบครัวในเขต
เทศบาล เมืองอรัญญิก
 จ านวน 10 หมูบ่้าน

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคนเขา้
ร่วมโครงการ
ร้อยละ 90

สร้างความผูกพันใน
ครอบครัวและหมูบ่้าน

กองสวัสดิการ
สังคม
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ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่6 ส่งเสริมความเข้มแข็งทางสังคม และความมัน่คงตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่2 ดา้นพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน พัฒนาอาชีพ เพ่ิมรายได ้การท่องเทีย่วและการบริการ
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท)
ผลทีค่าดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมืองอรัญญกิ อ าเภอเมืองพิษณโุลก จังหวดัพิษณโุลก

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวดัที ่5 ดา้นพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชีว้ดั (KPI)

แบบ ผ.01 

17 โครงการสภาเด็กและ
เยาวชน

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการจดั
กจิกรรมของสภา เด็ก
และเยาวชน

สภาเด็กและเยาวชน
ของเทศบาลเมือง
อรัญญิก จ านวน 10 
หมูบ่้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคนเขา้
ร่วม โครงการ
ร้อยละ 90

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กและเยาวชน

กองสวัสดิการ
สังคม

18 โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านสิทธิและ
กฏหมายที่เกี่ยวขอ้ง
กบัสตรีต าบลอรัญญิก

เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพของสตรีให้
เป็นที่ยอมรับต่อ
ชุมชนและสังคม

สตรีในเขตเทศบาล
เมืองอรัญญิก จ านวน
 10 หมูบ่้าน

50,000  -  -  - จ านวนคนเขา้
ร่วมโครงการ
ร้อยละ 90

เพื่อให้มีความรู้ความ
เขา้ใจเกี่ยวกบั
กฎหมายที่เกี่ยวกบั
กบัสตรี

กองสวัสดิการ
สังคม

19 โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกบัการ
บริหารจดัการเบีย้ยงั
ชีพผู้สูงอาย ุเบีย้ความ
พิการและเบีย้ยงัชีพ
ผู้ป่วยเอดส์

เพื่อสร้างความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัการ
ด าเนินงานจา่ยเงิน
เบีย้ยงัชีพ

ผู้สูงอาย ุคนพิการ 
ผู้ดูแลคนพิการ ทั้งราย
เดิมและรายใหม่ 
ผู้ป่วยเอดส์และ
ประชาชนทั่วไปที่
เกี่ยวขอ้งจ านวน 10 
หมูบ่้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคนเขา้
ร่วมโครงการ
ร้อยละ 90

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับความรู้เกี่ยวกบั
การด าเนินงานจา่ย
เบีย้ยงัชีพดีขึ้นและ
ถอืปฏิบัติถกูต้อง

กองสวัสดิการ
สังคม
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ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่6 ส่งเสริมความเข้มแข็งทางสังคม และความมัน่คงตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่2 ดา้นพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน พัฒนาอาชีพ เพ่ิมรายได ้การท่องเทีย่วและการบริการ
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท)
ผลทีค่าดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมืองอรัญญกิ อ าเภอเมืองพิษณโุลก จังหวดัพิษณโุลก

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวดัที ่5 ดา้นพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชีว้ดั (KPI)

แบบ ผ.01 

20 โครงการเยี่ยมบ้าน 
เยี่ยมใจห่วงใยผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส

เพื่อสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสในการอยู่
ร่วมกบัผู้อื่นในสังคม

ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลเมืองอรัญญิก
จ านวน 10 หมูบ่้าน

20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น ร้อยละ 80

ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
 อยา่งมีความสุข

กองสวัสดิการ
สังคม

21 กอ่สร้างป้ายชื่อ
โครงการกอ่สร้างที่อยู่
อาศัยให้แกป่ระชาชน
ผู้ยากจนและ
ผู้ด้อยโอกาสภายใน
เขตเทศบาลเมือง
อรัญญิก (บ้านมัน่คง
ภาคประชาชน เฟส 2)

เพื่อเป็นจดุสังเกตใน
การบ่งบอกสถานที่
กอ่สร้างของโครงการ
กอ่สร้างที่อยู่อาศัย
ให้แกป่ระชาชนผู้
ยากจนและ
ผู้ด้อยโอกาส(บ้าน
มัน่คงภาคประชาชน
เฟส 2)

เพื่อจดัท าป้ายบอกชื่อ
โครงการ จ านวน 1 
ป้าย

300,000  -  -  - ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100%

ท าให้สะดวกในการ
เดินทางและเป็นที่
สังเกตุได้ง่าย

กองสวัสดิการ
สังคม
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ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่6 ส่งเสริมความเข้มแข็งทางสังคม และความมัน่คงตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่2 ดา้นพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน พัฒนาอาชีพ เพ่ิมรายได ้การท่องเทีย่วและการบริการ
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท)
ผลทีค่าดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมืองอรัญญกิ อ าเภอเมืองพิษณโุลก จังหวดัพิษณโุลก

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวดัที ่5 ดา้นพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชีว้ดั (KPI)

แบบ ผ.01 

22 โครงการ
ประชาสัมพันธ์การรับ
ลงทะเบียนเบีย้ยงัชีพ
ผู้สูงอายุ

เพื่อประชาสัมพันธ์
การรับลงทะเบียนเพื่อ
รับเงินเบีย้ยงัชีพ
ผู้สูงอายใุนเขต
เทศบาลเมืองอรัญญิก

ผู้สูงอายทุี่รายใหม่ที่ยงั
ไม่เคยลงทะเบียนมา
กอ่นและผู้สูงอายทุี่
ยา้ยภูมิล าเนาเขา้มา
ใหม่ในพื้นที่

5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนคนเขา้
ร่วมโครงการ
ร้อยละ 90

เพื่อให้ผู้สูงอายทุี่มี
สิทธิได้รับเงินเบีย้ยงั
ชีพตามที่กฎหมาย
ก าหนด

กองสวัสดิการ
สังคม

23 โครงการโรงเรียน
ผู้สูงอายเุทศบาลเมือง
อรัญญิก

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการจดั
กจิกรรมของผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาลเมือง
อรัญญิก

ผู้สูงอายใุนเขต
เทศบาลเมืองอรัญญิก
มีการรวมกลุ่มและท า
กจิกรรมร่วมกนั 
จ านวน 10 หมูบ่้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคนเขา้
ร่วมโครงการ
ร้อยละ 90

ผู้สูงอายจุดักจิกรรมที่
เป็นประโยชน์ร่วมกนั

กองสวัสดิการ
สังคม
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ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่6 ส่งเสริมความเข้มแข็งทางสังคม และความมัน่คงตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่2 ดา้นพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน พัฒนาอาชีพ เพ่ิมรายได ้การท่องเทีย่วและการบริการ
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท)
ผลทีค่าดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมืองอรัญญกิ อ าเภอเมืองพิษณโุลก จังหวดัพิษณโุลก

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวดัที ่5 ดา้นพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชีว้ดั (KPI)

แบบ ผ.01 

24 โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อ
ส่งเสริมความเขม้แขง็
ของชุมชน

เพื่อส่งเสริมความรู้
และเพิ่มทักษะการ
พัฒนาชุมชน และ
หมูบ่้านให้กบัผู้น า
ชุมชน และกลุ่มต่างๆ 
 ในชุมชน และ
หมูบ่้านของเทศบาล
เมืองอรัญญิก

จดัฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน ให้กบั
ผู้น าท้องถิ่น ผู้น า
ท้องที่ คณะกรรมการ
หมูบ่้าน ผู้น าชุมชน 
กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ
ประชาชนทั่วไปและ
เจา้หน้าที่ ผู้เกี่ยวขอ้ง
ของเทศบาลเมือง
อรัญญิก

 - 1,000,000  - 1,000,000 ผู้น าท้องถิ่น 
ผู้น าท้องที่ผู้น า
ชุมชน 
คณะกรรมการ
หมูบ่้าน กลุ่ม
สตรี  กลุ่มอาชีพ
 ประชาชน
ทั่วไปและ
เจา้หน้าที่
ผู้เกี่ยวขอ้ง
ร่วมมือกนั
พัฒนาและ
สร้างความ
เขม้แขง็ใน
ชุมชนร้อยละ 
80

ผู้น าชุมชนและกลุ่ม
ต่างๆ ในชุมชนและ
หมูบ่้านมี ความรู้
และทักษะในการ 
พัฒนาชุมชนและ
หมูบ่้าน

กองสวัสดิการ
สังคม
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ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่6 ส่งเสริมความเข้มแข็งทางสังคม และความมัน่คงตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่2 ดา้นพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน พัฒนาอาชีพ เพ่ิมรายได ้การท่องเทีย่วและการบริการ
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท)
ผลทีค่าดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมืองอรัญญกิ อ าเภอเมืองพิษณโุลก จังหวดัพิษณโุลก

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวดัที ่5 ดา้นพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชีว้ดั (KPI)

แบบ ผ.01 

25 โครงการด าเนินการ
ส ารวจปรับปรุงและ
จดัเกบ็ขอ้มูลพื้นฐาน

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยใน
การส ารวจ จดัเกบ็
ขอ้มูลและบันทึก
ขอ้มูลพื้นฐาน

ส ารวจขอ้มูลพื้นฐานใน
เขตเทศบาลเมือง
อรัญญิก จ านวน 10 
หมูบ่้าน

200,000 200,000 200,000 200,000 เพื่อเพิ่มประ
สิทธฺภาพ การ
ท างานร้อยละ 
80

ลดความซ้ าซ้อนใน
การจดัเกบ็ขอ้มูล
พื้นฐานและเพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบฯ

กองสวัสดิการ
สังคม

26 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ประชาคม เพื่อจดัท า
แผนชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองอรัญญิก

เพื่อให้ทราบถงึปัญหา
และความต้องการที่
แท้จริงของประชาชน
ในแต่ละชุมชนหรือ
หมูบ่้านในเขตเทศบาล
เมืองอรัญญิก

ส่งเสริมและสนับสนุน
การ จดัท าประชาคม 
เพื่อจดัท าแผนชุมชน
ของหมูบ่้านในเขต
เทศบาลเมืองอรัญญิก

20,000 20,000 20,000 20,000 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การท างานร้อย
ละ 80

สามารถจดัท าแผน
ชุมชนได้ตรงกบั
ความต้องการที่
แท้จริงของประชาชน

กองสวัสดิการ
สังคม
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ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่6 ส่งเสริมความเข้มแข็งทางสังคม และความมัน่คงตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่2 ดา้นพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน พัฒนาอาชีพ เพ่ิมรายได ้การท่องเทีย่วและการบริการ
  แผนงานงบกลาง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสงเคราะห์

เบีย้ยงัชีพส าหรับ
ผู้ป่วยเอดส์ในเขต 
เทศบาลเมืองอรัญญิก

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
โรคเอดส์ที่อาศัยอยู่ใน
เขตเทศบาลเมือง
อรัญญิก

ผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขต
เทศบาลเมืองอรัญญิก
ได้รับการ ช่วยเหลือ
เพื่อบรรเทาความ 
เดือดร้อนในเบือ้งต้น 
จ านวน 10 หมูบ่้าน

180,000 180,000 180,000 180,000 ผู้ป่วยเอดส์
ได้รับการ 
ช่วยเหลือร้อย
ละ 90%

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ย   
ในการยงัชีพให้แก ่
ผู้ป่วยโรคเอดส์

กองสวัสดิการ
สังคม

2 สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 
ต าบลอรัญญิก

สมทบเพื่อสนับสนุน
การด าเนินงานของ
กองสวัสดิการชุมชน 
ต าบลอรัญญิก ในด้าน
ต่างๆ

สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบล
อรัญญิก จ านวน      
1 กองทุน

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 สมทบกองทุน 
สวัสดิการ
ชุมชนต าบล
อรัญญิก

ประชาชนที่เป็น
สมาชิกกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ได้รับการพัฒนาด้าน
 คุณภาพชีวิตดีขึ้น

กองสวัสดิการ
สังคม

ผลทีค่าดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมืองอรัญญกิ  อ าเภอเมืองพิษณโุลก จังหวดัพิษณโุลก

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวดัที ่5 ดา้นพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชีว้ดั (KPI)

แบบ ผ.01 
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ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่6 ส่งเสริมความเข้มแข็งทางสังคม และความมัน่คงตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่2 ดา้นพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน พัฒนาอาชีพ เพ่ิมรายได ้การท่องเทีย่วและการบริการ
  แผนงานงบกลาง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท)
ผลทีค่าดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมืองอรัญญกิ  อ าเภอเมืองพิษณโุลก จังหวดัพิษณโุลก

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวดัที ่5 ดา้นพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชีว้ดั (KPI)

แบบ ผ.01 

3 โครงการเงินอดุหนุน
ค่าใช้จา่ยส าหรับ
สนับสนุนการสร้าง
หลักประกนัรายได้
ให้แกผู้่สูงอายุ

เพื่อช่วยเหลือ
ผู้สูงอายทุี่มีอายคุรบ
หกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป
ที่ขึ้นทะเบียนและยื่น
ค าขอรับเงินเบีย้ยงัชีพ
ผู้สูงอายแุละมี
ภูมิล าเนาอยู่ในเขต
เทศบาลเมืองอรัญญิก

ผู้สูงอายทุี่มีภูมิล าเนา
ในเขตเทศบาลเมือง
อรัญญิก จ านวน 10 
หมูบ่้าน

23,000,000 25,000,000 27,000,000 30,000,000 ผู้สูงอายทุี่มีอายุ
หกสิบปีบริบูรณ์
ขึ้นไปที่ขึ้น
ทะเบียนได้รับ
การช่วยเหลือ
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาด 
ไทยฯพ.ศ.2552

ผู้สูงอายไุด้รับการ
ช่วยเหลือเป็นเงินเบีย้
ยงัชีพ ตามที่
กฎหมายก าหนด

กองสวัสดิการ
สังคม

4 โครงการเงินอดุหนุน
ค่าใช้จา่ยส าหรับ
สนับสนุนสวัสดิการ
ทางสังคมให้แกผู้่
พิการหรือทุพพลภาพ
ในเขตเทศบาลเมือง
อรัญญิก

เพื่อช่วยเหลือคน
พิการที่มีสิทธิได้รับเงิน
เบีย้ความพิการและมี
ภูมิล าเนาอยู่ในเขต
เทศบาลเมืองอรัญญิก

คนพิการและผู้ดูแล
คนพิการตามกฎหมาย
ในเขตเทศบาลเมือง
อรัญญิก จ านวน 10 
หมูบ่้าน

5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 คนพิการและ
ผู้ดูแลคนพิการ
ตามกฎหมาย
ได้รับการ
ช่วยเหลือตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาด 
ไทยฯพ.ศ.
2553 และที่
แกไ้ขฯ

คนพิการและผู้ดูแล
คนพิการได้รับสิทธิจะ
ได้รับเงินเบีย้ความ
พิการตามที่กฎหมาย
ก าหนด

กองสวัสดิการ
สังคม
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ศูนย์กลางดา้นการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดา้นสุขภาพ และ ICT
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 ดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3 ดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน
   แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 
เพื่อใช้ในงานราชการของ
เทศบาลเมืองอรัญญิก

- เพื่อใหม้ีการปฏบิติังาน
ราชการมีความสะดวก
และมีประสิทธภิาพเพิ่ม
มากขึ้น

- เช่ารถยนต์ 1 คัน 200,000 200,000 200,000 200,000  - จ านวนรถยนต์ 
1 คัน

- เพื่อใหม้ีการปฏบิติั
หน้าที่เปน็ไปอย่างสะดวก

กองการศึกษา

2 โครงการจัดงานวนัเด็ก
แหง่ชาติ

 - เพื่อตระหนักถึง
ความส าคัญของเด็กและ
ส่งเสริมใหเ้ด็กเติบโตเปน็
เยาวชนที่ดีของชาติ        
 - เพื่อส่งเสริมกิจกรรมให้
เด็กได้แสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์

- จัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ 
จ านวน 1 คร้ัง

300,000 300,000 300,000 300,000 - จ านวนเด็กและ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 
ประมาณ 700 คน

เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชน
ได้มีกิจกรรมร่วมกันในวนั
เด็ก

กองการศึกษา

3 โครงการแข่งขันกีฬาสี
ภายในโรงเรียนอนุบาล
เมืองอรัญญิก (๑),(๒) 
(หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 4)

เพื่อส่งเสริมและ
พฒันาการของร่างกายทั้ง
 ๔ ด้าน ใหส้มบรูณ์
แข็งแรง

นักเรียนทกุคนได้เข้าร่วม
โครงการ

50,000 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ นักเรียนทกุคนได้
เข้าร่วมโครงการ
และมีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตใจดี   
มีความสนุกสนาน

นักเรียนมีสุขภาพกาย
แข็งแรง มีสุขภาพจิตดี  
มีความสนุกสนาน รู้จัก
การอยู่ร่วมกันในกลุ่ม
และแก้ปญัหาเปน็

กองการศึกษา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI)

 แบบ ผ.01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ศูนย์กลางดา้นการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดา้นสุขภาพ และ ICT
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 ดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3 ดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน
   แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI)

 แบบ ผ.01 

4 โครงการก่อสร้างอาคาร
โรงอาหารโรงเรียนอนุบาล
เมืองอรัญญิก (๑) หมู่ที่ 3

1.เพื่อใหม้ีอาคารส าหรับ
นั่งรับประทานอาหาร
ใหแ้ก่นักเรียน
2.เพื่อใช้อาคารส าหรับ
ท ากิจกรรมวนัส าคัญและ
อื่นๆใหแ้ก่นักเรียน

มีอาคารโรงอาหาร 
จ านวน ๑ หลัง

600,000 600,000 600,000 600000 เทศบาลเมือง
อรัญญิกก่อสร้าง
อาคารโรงอาหาร
ให ้๑ หลัง

นักเรียนมีอาคารส าหรับ
รับประทานอาหารและ 
ใช้เปน็สถานที่ท า
กิจกรรมวนัส าคัญและ
กิจกรรมอื่นๆ

กองการศึกษา

5 โครงการจัดส่งนักเรียน 
ในสังกัดเทศบาลเมือง
อรัญญิกเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬานักเรียน
ระดับปฐมวยัสังกัด
เทศบาล

1.เพื่อส่งเสริมพฒันาการ
ด้านร่างกายอารมณ์จิตใจ
 สังคม
2.เพื่อสานสัมพนัธ์
ระหวา่งโรงเรียนกับ
หน่วยงานอื่น

นักเรียนทกุคนได้เข้าร่วม
โครงการ

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เทศบาลเมือง
อรัญญิกส่ง
นักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา

นักเรียนมีสุขภาพกาย
แข็งแรง มีสุขภาพจิตดี  
มีความสนุกสนาน รู้จัก
การอยู่ร่วมในกลุ่มและ
แก้ปญัหาเปน็

กองการศึกษา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ศูนย์กลางดา้นการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดา้นสุขภาพ และ ICT
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 ดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3 ดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน
   แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI)

 แบบ ผ.01 

6 โครงการจัดท าหอ้ง
คอมพวิเตอร์ส าหรับ
นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เมืองอรัญญิก (๑),(๒)      
 (หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 4)

เพื่อส่งเสริมและ
พฒันาการของเด็ก    
ด้านสติปญัญา อารมณ์
จิตใจและใหรู้้จักค้นควา้
หาความรู้ทางเทคโนโลยี
ด้วยตนเองได้

โรงเรียนมีหอ้งเรียน
คอมพวิเตอร์ส าหรับ
นักเรียนอย่างน้อย
โรงเรียนละ ๑ หอ้งๆละ 
๓๐ เคร่ือง

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 โรงเรียนมีจ านวน
คอมพวิเตอร์ 
อย่างน้อยโรงเรียน
ละ ๓๐ เคร่ือง

นักเรียนมีพฒันาการด้าน
สติปญัญา อารมณ์จิตใจดี
 มีความสุขกับการ
ค้นควา้หาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง

กองการศึกษา

7 โครงการจัดท าและ
พฒันาหอ้งสมุดโรงเรียน
อนุบาลเมืองอรัญญิก (๑),
(๒) (หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 4)

เพื่อส่งเสริมและ
พฒันาการด้านสติปญัญา
 อารมณ์จิตใจ สังคมและ
ใหรู้้จักเร่ิมค้นควา้หา
ความรู้ทางหนังสือด้วย
ตนเองได้

โรงเรียนมีหอ้งสมุดให้
นักเรียนอย่างน้อย
โรงเรียนละ ๑ หอ้ง

400,000 ๔๐๐,๐๐๐ 400,000 400000 นักเรียนได้เข้า
หอ้งสมุดและรู้จัก
เร่ิมควา้หาความรู้
ตามความสนใจ
ทางด้านหนังสือได้
ด้วยตนเอง

นักเรียนมีพฒันาการด้าน
สติปญัญา อารมณ์จิตใจดี
 มีความสุขกับการ
ค้นควา้หาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง

กองการศึกษา

8 โครงการซ่อมแซมอาคาร
โรงเรียนอนุบาลเมือง
อรัญญิก(๑),(๒) (หมู่ที่ 3 ,
 หมู่ที่ 4)

เพื่อซ่อมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบอื่นที่
ช ารุดทรุดโทรมใหอ้ยู่ใน
สภาพดีและปลอดภยั

ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบอื่นทกุ
หลังที่ช ารุดทรุดโทรม

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ อาคารเรียนหรือ
อาคารอื่นที่ช ารุด
ทรุดโทรม ได้รับ
การซ่อมแซมทนั
ต่อเวลาและ
ปลอดภยั

อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบอื่นมีสภาพดี 
พร้อมใช้งานและมีความ
ปลอดภยั

กองการศึกษา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ศูนย์กลางดา้นการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดา้นสุขภาพ และ ICT
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 ดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3 ดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน
   แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI)

 แบบ ผ.01 

9 โครงการประกันคุณภาพ
ภายนอก

เพื่อใหม้ีศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กมีมาตรฐานและครู
ผู้ดูแลเด็กผู้เรียนมีคุณภาพ

จัดท ามาตรฐานทั้ง      
23 มาตรฐาน              
เพื่อรองรับการประเมิน
จาก ศมส.

5,000 5,000 5,000 5,000 ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กมีมาตรฐาน
และครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้เรียนมีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น 80%

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมี
มาตรฐานและครูผู้ดูแล
เด็กผู้เรียนมีคุณภาพ

กองการศึกษา

10 โครงการก่อสร้างหอ้งเก็บ
ของ

เพื่อจะได้มีหอ้งไวเ้ก็บของ
ใหเ้ปน็ระเบยีบจะได้ไม่
เสียหาย

จัดซ้ือจัดจ้างในการสร้าง
หอ้งเก็บของ

250,000 250,000 250,000 250,000 จะได้มีหอ้งเก็บ
ของเปน็สัดส่วนมี
ความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย90%

เพื่อจะได้มีหอ้งไวเ้ก็บของ
ใหเ้ปน็ระเบยีบจะได้ไม่
เสียหาย

กองการศึกษา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ศูนย์กลางดา้นการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดา้นสุขภาพ และ ICT
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 ดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3 ดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน
   แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI)

 แบบ ผ.01 

11 โครงการจัดส่ง
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมือง
อรัญญิก(1),(2) และ
โรงเรียนอนุบาลเมือง
อรัญญิก (1),(2) (หมู่ที่
 3 ,หม่ที ่4 ) เข้าร่วม
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการทีห่น่วยงาน
ทัง้รัฐ และเอกชนจัดขึ้น

 - เพือ่ส่งเสริมพัฒนา
ด้านวิชาการ สังคม 
อารมณ์ จิตใจ ให้แก่
เด็กปฐมวัย             
 - เพือ่เป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างหน่วยงานอื่น 
ทัง้ภาครัฐ และเอกชน

 - จัดส่งนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองอรัญญิกและ
นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลเมือง
อรัญญิกเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการ ทีห่น่วยงาน
ทัง้ภาครัฐและเอกชน
จัดขึ้นกับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาลอื่นๆกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กหรือ
โรงเรียนอนุบาลอื่นๆ 
หรือ สถานศึกษาอื่นๆ

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนนักเรียน
ทีส่่งแข่งขัน

 - เด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบาล
เมืองอรัญญิกได้รับ
การส่งเสริมพัฒนาการ
 ด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคมและ 
สติปัญญา

กองการศึกษา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ศูนย์กลางดา้นการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดา้นสุขภาพ และ ICT
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 ดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3 ดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน
   แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI)

 แบบ ผ.01 

12 โครงการจัดกิจกรรม
วันส าคัญต่างๆ ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองอรัญญิก 
(1) หมู่ที ่4

 - เพือ่ปลูกฝังส่งเสริม
การเรียนรู้เกี่ยวกับวัน
ส าคัญต่างๆ ให้กับเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมือง
อรัญญิก (1)

 - การจัดกิจกรรมวัน
ส าคัญต่างๆ เช่น    
วันพ่อแห่งชาติ       
วันแม่แห่งชาติ       
วันลอยกระทง        
วันไหว้ครู  วันเด็ก
แห่งชาติ วันขึ้นปีใหม่ 
และวันส าคัญอื่นๆ ฯลฯ

15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวนคร้ังทีจ่ัด
กิจกรรม       
วันส าคัญ

 - เด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองอรัญญิก
(1) มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ      
วันส าคัญต่างๆ

กองการศึกษา

13 โครงการจัดกิจกรรม
วันส าคัญต่างๆ ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองอรัญญิก 
(2) หมู่ที ่3

 - เพือ่ปลูกฝังส่งเสริม
การเรียนรู้เกี่ยวกับวัน
ส าคัญต่างๆ ให้กับเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมือง
อรัญญิก (2)

 - การจัดกิจกรรมวัน
ส าคัญต่างๆ เช่น    
วันพ่อแห่งชาติ วันแม่
แห่งชาติ วันลอย
กระทง วันไหว้ครู    
วันเด็กแห่งชาติ วัน
ขึ้นปีใหม่ และวัน
ส าคัญอื่นๆ ฯลฯ

15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวนเด็กทีเ่ข้า
ร่วมกิจกรรม 
วันส าคัญต่างๆ

 - เด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองอรัญญิก
(2)มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ      
วันส าคัญต่างๆ

กองการศึกษา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ศูนย์กลางดา้นการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดา้นสุขภาพ และ ICT
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 ดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3 ดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน
   แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI)

 แบบ ผ.01 

14 โครงการจัดกิจกรรม
วันส าคัญต่างๆ ใน
โรงเรียนอนุบาลเมือง
อรัญญิก (1),(2) (หมู่ที่
 3 ,หมู่ที ่4 )

 - เพือ่ปลูกฝังส่งเสริม
การเรียนรู้เกี่ยวกับวัน
ส าคัญต่างๆ ให้กับเด็ก
นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเมืองอรัญญิก

 - การจัดกิจกรรมวัน
ส าคัญต่างๆ เช่น วัน
พ่อแห่งชาติ วันแม่
แห่งชาติ วันลอย
กระทง วันไหว้ครู วัน
เด็กแห่งชาติ วันขึ้นปี
ใหม่ และวันส าคัญ
อื่นๆ ฯลฯ

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนเด็กทีเ่ข้า
ร่วมกิจกรรม 
วันส าคัญต่างๆ

 - เด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเมือง
อรัญญิกมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ      
วันส าคัญต่างๆ

กองการศึกษา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ศูนย์กลางดา้นการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดา้นสุขภาพ และ ICT
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 ดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3 ดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน
   แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI)

 แบบ ผ.01 

15 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา ของ
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองอรัญญิก 
(1)

 - เพือ่พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอน
ของ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมือง
อรัญญิก(1)

 - จัดกิจกรรมเพือ่
ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กหรือส่งเสริม
สุขภาพเด็กปฐมวัย  
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองอรัญญิก
(1)

15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวนคร้ังทีจ่ัด
กิจกรรม

 - เด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองอรัญญิก
(1)มีการพัฒนา
เหมาะสมตามวัย

กองการศึกษา

16 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา ของ
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองอรัญญิก 
(2)

 - เพือ่พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอน
ของ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมือง
อรัญญิก (2)

 - จัดกิจกรรมเพือ่
ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กหรือส่งเสริม
สุขภาพเด็กปฐมวัย  
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองอรัญญิก 
(2)

15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวนคร้ังทีจ่ัด
กิจกรรม

 - เด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองอรัญญิก
(2)มีการพัฒนา
เหมาะสมตามวัย

กองการศึกษา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ศูนย์กลางดา้นการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดา้นสุขภาพ และ ICT
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 ดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3 ดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน
   แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI)

 แบบ ผ.01 

17 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา ของ 
โรงเรียนอนุบาลเมือง
อรัญญิก หมู่ที ่3 , 
หมู่ที ่4

 - เพือ่พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอน
ของ โรงเรียนอนุบาล
เมืองอรัญญิก

 - จัดกิจกรรมเพือ่
ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กหรือส่งเสริม
สุขภาพเด็กปฐมวัยใน
โรงเรียนอนุบาลเมือง
อรัญญิกหมู่ที ่3 , หมู่
ที ่4

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ังทีจ่ัด
กิจกรรม

 - เด็กนักเรียนใน
โรงเรียนอนุบาลเมือง
อรัญญิก มีการพัฒนา
เหมาะสมตามวัย

กองการศึกษา

18 โครงการทัศนศึกษา
นอกสถานทีข่องเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองอรัญญิก
(1),(2) และโรงเรียน
อนุบาลเมืองอรัญญิก
หมู่ที ่3 , หมู่ที ่4

 - เพือ่ส่งเสริมการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน
ของนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองอรัญญิก
(1),(2)และโรงเรียน
อนุบาลเมืองอรัญญิก 
 - เพือ่ให้นักเรียน
ได้รับประสบการณ์ตรง

 - กิจกรรมทัศนศึกษา
นอกสถานทีข่องเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมือง
อรัญญิก
(1),(2)โรงเรียน
อนุบาลเมืองอรัญญิก
หมู่ที ่3 , หมู่ที ่4

40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนเด็กทีเ่ข้า
ร่วมกิจกรรม

 - เด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองอรัญญิก
(1),(2)และ โรงเรียน
อนุบาลเมืองอรัญญิก
ได้เกิดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง
นอกห้องเรียน

กองการศึกษา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ศูนย์กลางดา้นการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดา้นสุขภาพ และ ICT
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 ดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3 ดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน
   แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI)

 แบบ ผ.01 

19 โครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลมืองอรัญญิก 
(1),(2)

 - เพือ่ชี้แจงท าความ
เข้าใจในการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมือง
อรัญญิก(1),(2)ให้
ผู้ปกครองทราบและ
แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในการ
ด าเนินงานของศูนย์ฯ 
โดยเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองเข้ามามีส่วน
ร่วม

 - จัดโครงการ
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมือง
อรัญญิก(1),(2)

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้ปกครองทีเ่ข้า
ร่วมปฐมนิเทศ

 - ผู้ปกครองมีความ
เข้าใจและมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองอรัญญิก
(1),(2)

กองการศึกษา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ศูนย์กลางดา้นการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดา้นสุขภาพ และ ICT
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 ดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3 ดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน
   แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI)

 แบบ ผ.01 

20 โครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองนักเรียน 
โรงเรียนอนุบาลเมือง
อรัญญิก หมู่ที ่3 , 
หมู่ที ่4

 - เพือ่ชี้แจงท าความ
เข้าใจในการ
ด าเนินการกิจกรรม
การเรียนการสอนของ
โรงเรียนอนุบาลเมือง
อรัญญิก ให้ผู้ปกครอง
ทราบและแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นโดยเปิด
โอกาสให้ผู้ปกครอง
เข้ามามีส่วนร่วม

 - จัดปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเมือง
อรัญญิก

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้ปกครอง

นักเรียนทีเ่ข้า
ร่วมกิจกรรม

 - ผู้ปกครองมีความ
เข้าใจและมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของ
โรงเรียนอนุบาลเมือง
อรัญญิก

กองการศึกษา

21 โครงการค่าย
ภาษาอังกฤษ 
นักเรียนปฐมวัยสังกัด
เทศบาลเมืองอรัญญิก
 หมู่ที ่3 , หมูที ่4

 - เพือ่ส่งเสริมการ
เรียนการสอน ด้าน
วิทยากรให้กับเด็ก
ปฐมวัย                 
 - เพือ่พัฒนาทักษะ
การส่ือสาร ความกล้า
แสดงออกให้กับเด็ก

 - จัดค่ายภาษาอังกฤษ
ให้กับเด็กนักเรียน
อนุบาลและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทีม่ีอายุ
 3 - 5 ขวบ จ านวน 2
 วัน

40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนเด็กเล็ก
ทีม่ีอายุ 3-5 
ขวบทีเ่ข้าร่วม

กิจกรรมคิดเป็น
 ร้อยละ 90

 - ให้เด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาล     
มีความรู้พืน้ฐาน     
ในการเรียน
ภาษาอังกฤษ

กองการศึกษา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ศูนย์กลางดา้นการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดา้นสุขภาพ และ ICT
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 ดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3 ดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน
   แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI)

 แบบ ผ.01 

22 โครงการจ้างครูสอน
ภาษาอังกฤษให้กับ
เด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองอรัญญิก
(1),(2)และโรงเรียน
อนุบาลเมืองอรัญญิก 
หมู่ที ่3 , หมู่ที ่4

 - เพือ่พัฒนาทักษะ
การส่ือสาร
ภาษาอังกฤษให้กับ
เด็กนักเรียนโรงเรียน
อนุบาล                  
 - เพือ่เตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

 - จ้างวิทยากรผู้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญ
 ในการสอน
ภาษาอังกฤษ มาสอน
ภาษาอังกฤษให้กับ 
เด็กนักเรียนโรงเรียน
อนุบาล

300,000 300,000 300,000 300,000 เด็กนักเรียน
โรงเรียน

อนุบาลมีทักษะ
ในการส่ือสาร
ภาษาองักฤษ
ร้อยละ 90

 - เด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาล     
มีทักษะในการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ          
  - เด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลมี
ความพร้อมในการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน

กองการศึกษา

23 โครงการอาหาร
กลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมือง
อรัญญิก(1),(2)

 - เพือ่ให้เด็กมีภาวะ
โภชนาการทีส่มบูรณ์
เหมาะสมตามวัย

 - จัดอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองอรัญญิก
(1),(2)

862,400 862,400 862,400 862,400 จ านวนเด็กที่
ได้รับอาหาร

กลางวัน100%

 - เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองอรัญญิก
มีพัฒนาการทีดี่

กองการศึกษา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ศูนย์กลางดา้นการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดา้นสุขภาพ และ ICT
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 ดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3 ดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน
   แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI)

 แบบ ผ.01 

24 โครงการอาหาร
กลางวันส าหรับ
นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเมืองอรัญญิก 
หมู่ที ่3 , หมู่ที ่4

 - เพือ่ให้เด็กมีภาวะ
โภชนาการทีส่มบูรณ์
เหมาะสมตามวัย

 - จัดอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเมือง
อรัญญิก

850,000 850,000 850,000 850,000 จ านวนเด็กที่
ได้รับอาหาร

กลางวัน100%

 - เด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเมือง
อรัญญิกมีพัฒนาการ
ด้านร่างกายสมวัย

กองการศึกษา

25 โครงการอาหารเสริม 
(นม)ส าหรับเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมือง
อรัญญิก (1) , (2) 
(หมู่ที ่4,หมู่ที ่3)

 - เพือ่ให้เด็กได้รับ
สารอาหารครบถ้วนมี
ภาวะโภชนาการ
เหมาะสมตามวัย

 - เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองอรัญญิก(1),(2)

317,800 317,800 317,800 317,800 จ านวนเด็กที่
ได้รับอาหาร
เสริม(นม) 
100%

 - เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองอรัญญิก
มีการพัฒนาการด้าน
ร่างกายสมวัย

กองการศึกษา

26 โครงการอาหารเสริม
(นม)ส าหรับเด็ก
นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเมืองอรัญญิก 
หมู่ที ่3 , หมู่ที ่4

 - เพือ่ให้เด็กได้รับ
สารอาหารครบถ้วนมี
ภาวะโภชนาการ
เหมาะสมตามวัย

 - เด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเมือง
อรัญญิก

420,000 420,000 420,000 420,000 จ านวนเด็กที่
ได้รับอาหาร

เสริม(นม)100%

 - เด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเมือง
อรัญญิกมีการ
พัฒนาการด้าน
ร่างกายสมวัย

กองการศึกษา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ศูนย์กลางดา้นการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดา้นสุขภาพ และ ICT
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 ดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3 ดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน
   แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI)

 แบบ ผ.01 

27 โครงการอุดหนุนอาหาร
เสริม (นม) เด็กนักเรียน
โรงเรียนสะพานที่ 3

เพื่อใหเ้ด็กมีภาวะ
โภชนาการที่ดี มีสุขภาพ
สมบรูณ์แข็งแรง

อุดหนุนอาหารเสริมนม
ใหน้ักเรียน โรงเรียน
สะพานที่ 3 จ านวน 466
 คน (โดยเทศบาลเปน็
ผู้ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง)

893,000 893,000 893,000 893,000 จ านวนเด็กที่ได้รับ
อาหารเสริม (นม)
 100 %

เด็กมีพฒันาการ
เหมาะสมตามวยั

กองการศึกษา

28 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์
การศึกษาและส่ือการ
เรียนการสอนส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองอรัญญิก 
(1) , (2)

 - เพือ่ให้มีส่ือการ
เรียนการสอนและ
วัสดุการศึกษา
เพียงพอต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน

 - จัดซ้ืออุปกรณ์
การศึกษาและส่ือการ
เรียนการสอนส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองอรัญญิก
(1),(2)

261,800 261,800 261,800 261,800 อุปกรณ์
การศึกษาทีไ่ด้

มาตรฐาน

 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีส่ือการเรียนการสอน
เพือ่พัฒนาผู้เรียน
พัฒนาผู้เรียนอย่าง
เพียงพอและ
เหมาะสมตามวัย

กองการศึกษา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ศูนย์กลางดา้นการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดา้นสุขภาพ และ ICT
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 ดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3 ดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน
   แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI)

 แบบ ผ.01 

29 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์
การศึกษาและส่ือการ
เรียนการสอนส าหรับ
โรงเรียนอนุบาลเมือง
อรัญญิก หมู่ที ่3 , 
หมู่ที ่4

 - เพือ่ให้มีส่ือการ
เรียนการสอนและ
วัสดุการศึกษา
เพียงพอต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน

 - จัดซ้ืออุปกรณ์
การศึกษาและส่ือการ
เรียนการสอนส าหรับ
โรงเรียนอนุบาลเมือง
อรัญญิก

163,200 163,200 163,200 163,200 อุปกรณ์
การศึกษาทีไ่ด้

มาตรฐาน

 - โรงเรียนอนุบาล
เมืองอรัญญิกมีส่ือการ
เรียนการสอนเพือ่
พัฒนาผู้เรียนอย่าง
เพียงพอและ
เหมาะสมตามวัย

กองการศึกษา

30 โครงการปรับปรุง    
ภูมิทัศน์โรงเรียน
อนุบาลเมืองอรัญญิก 
หมู่ที ่3

 - เพือ่ให้โรงเรียน
อนุบาลมีสถานที่
เหมาะสมเอื้อต่อ     
การเรียนรู้              
   - เพือ่ให้เป็นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทีน่่าอยู่ 
 - เพือ่ดึงดูดจุดสนใจ
ของผู้ปกครองในการ
ส่งบุตรหลานเข้าเรียน

 - ปรับปรุงภูมิทัศน์
โรงเรียนอนุบาลเมือง
อรัญญิกให้มี
สภาพแวดล้อมทีดี่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนเด็ก
นักเรียนทีเ่ข้า

เรียนเพิม่

 - โรงเรียนอนุบาลมี
สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม

กองการศึกษา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ศูนย์กลางดา้นการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดา้นสุขภาพ และ ICT
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 ดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3 ดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน
   แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI)

 แบบ ผ.01 

31 โครงการติดต้ังระบบ
อินเตอร์เน็ต ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(1),(2) 
และโรงเรียนอนุบาล
เมืองอรัญญิก หมู่ที ่4
 , หมู่ที ่3

 - เพือ่ให้ครูได้ศึกษา
ค้นคว้าข้อมูล
ประกอบการจัด
กิจกรรม การเรียน
การสอน

 - ติดต้ังระบบ
อินเตอร์เน็ตศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองอรัญญิก(1),(2) 
และโรงเรียนอนุบาล
เมืองอรัญญิก

90,000 90,000 90,000 90,000 เพิม่ประสิทธิ 
ภาพ การ

ท างานร้อยละ 
95

  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองอรัญญิก
(1),(2)และโรงเรียน
อนุบาลเมืองอรัญญิก
มีระบบอินเตอร์เน็ต  
ทีท่ันสมัย               
    - ครูได้ค้นคว้า
ข้อมูลสารสนเทศ

กองการศึกษา

32 โครงการก่อสร้าง    
เสาธงโรงเรียนอนุบาล
เมืองอรัญญิก หมู่ที ่4

 - เพือ่ส่งเสริม
กิจกรรมการเรียน   
การสอน

 - จัดสร้างเสาธง
พร้อมฐานโรงเรียน
อนุบาลเมืองอรัญญิก

50,000 50,000 50,000 50,000  - เสาธงทีไ่ด้
มาตรฐาน

 - เสาธงทีไ่ด้มาตรฐาน กองการศึกษา

33 โครงการท าปา้ยชื่อ
โรงเรียนอนุบาลเมือง
อรัญญิก  หมู่ที่ 3

 - เพื่อใหม้ีปา้ยชื่อ
โรงเรียนอนุบาลที่ได้
มาตรฐาน

 - จดัท าป้าย ชื่อ
โรงเรียนอนุบาลเมือง
อรัญญิก

200,000 200,000 200,000 200,000 ส าเร็จตาม
เปา้หมาย 100 %

 - ประชาชนรับทราบถึง
ต าแหน่งที่ต้ังของโรงเรียน

กองการศึกษา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ศูนย์กลางดา้นการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดา้นสุขภาพ และ ICT
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 ดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3 ดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน
   แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI)

 แบบ ผ.01 

34 โครงการเงินอุดหนุน
ส าหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัด
การศึกษาของท้องถิ่น
ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองอรัญญิก

 - เพือ่สนับสนุน
ส่งเสริมการศึกษาของ
เทศบาลเมืองอรัญญิก
ด้านบุคลากร ส่งเสริม
การศึกษาจัดหา
อุปกรณ์การศึกษาที่
เพียงพอและเอื้อต่อ
การพัฒนาการศึกษา  
 - การศึกษาของ
เทศบาลฯมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ

 - เงินอุดหนุนส าหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาของ
ท้องถิ่น เพือ่จ่ายเป็น 
ค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ,
ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน ,ค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนา/ปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียน ,
ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน ,ค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาข้าราชการ
ครู (ต่อ)

420,000 420,000 420,000 420,000 โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
เมืองอรัญญิก 

และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ได้รับ
การจัดสรร
งบประมาณ
ครบถ้วนทุก

รายการ

 - ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับ
เงินเดือนและค่าจ้างที่
เพียงพอ                
   - โรงเรียนมี
อุปกรณ์ครุภัณฑ์
ส าหรับการจัด
การศึกษาทีเ่พียงพอ  
    - การจัดการ
ศึกษาภาคปฐมวัยของ
เทศบาลเมืองอรัญญิก
มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

   กอง
การศึกษา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ศูนย์กลางดา้นการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดา้นสุขภาพ และ ICT
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 ดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3 ดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน
   แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI)

 แบบ ผ.01 

34 (ต่อ) ของโรงเรียนในสังกัด 
อปท. ค่าใช้จ่ายใน
การปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบ ,
 ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ,
ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา ฯลฯ
 เป็นไปตามหนังสือส่ัง
การของกรมส่งเสริม
การปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ศูนย์กลางดา้นการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดา้นสุขภาพ และ ICT
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 ดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3 ดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน
   แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI)

 แบบ ผ.01 

35 โครงการเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน

 - เพือ่สนับสนุน
ส่งเสริมการศึกษาของ
เทศบาลเมืองอรัญญิก
ด้านบุคลากร ส่งเสริม
การศึกษาจัดหา
อุปกรณ์การศึกษาที่
เพียงพอและเอื้อต่อ
การพัฒนาการศึกษา  
 - การศึกษาของ
เทศบาลฯมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ

 -  เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดการ
เรียนการสอน (ราย
หัว), ค่าหนังสือเรียน ,
ค่าเคร่ืองอุปกรณ์การ
เรียน , ค่าเคร่ืองแบบ
นักเรียน , ค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 ฯลฯ เป็นไปตาม
หนังสือส่ังการของ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น

570,000 570,000 570,000 570,000 โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
เมืองอรัญญิก

และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ได้รับ
การจัดสรร
งบประมาณ
ครบถ้วนทุก

รายการ

 - ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับ
เงินเดือนและค่าจ้างที่
เพียงพอ                
   - โรงเรียนมี
อุปกรณ์ครุภัณฑ์
ส าหรับการจัด
การศึกษาทีเ่พียงพอ  
    - การจัดการ
ศึกษาภาคปฐมวัยของ
เทศบาลเมืองอรัญญิก
มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

กองการศึกษา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ศูนย์กลางดา้นการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดา้นสุขภาพ และ ICT
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 ดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3 ดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน
   แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI)

 แบบ ผ.01 

36 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพือ่เพิม่
ศักยภาพการท างาน
ของครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็ก

 - เพือ่เพิม่ศักยภาพใน
การท างานให้กบัครู
ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
 - เพือ่ส่งเสริมให้ครู
ผู้ดูแลเด็กมีแนวคิด
ใหม่ ๆ ในการจดัการ
เรียนการสอนให้กบัเด็ก

 - จัดอบรมเพิม่
ศักยภาพของครูผู้ดูแล
เด็ก/ผู้ดูแลเด็กในการ
จัดประสบการณ์การ
เรียนการสอน

15,000 15,000 15,000 15,000 ครูทุกคนมี
ศักยภาพในการ

ท างานมาก
ยิ่งขึ้นครูผู้ดูแล
เด็กมีแนวคิด
ใหม่ ๆ ในการ
จัดการเรียน

การสอน

 - ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็กมีศักยภาพในการ
ท างานเพิม่มากขึ้น
และสามารถจัดการ
เรียนการสอนได้อย่าง
มีคุณภาพ

กองการศึกษา

37 โครงการพัฒนา
ข้าราชการครู 
โรงเรียนอนุบาลเมือง
อรัญญิก หมู่ที ่3 และ
 หมู่ที ่4

เพือ่เพิม่ศักยภาพใน
การท างานให้กับครูใน
ด้านการจัดการเรียน
การสอน

จัดอบรมและวาง
แผนการพัฒนาครูใน
การด้านจัดการเรียน
การสอน

6,000 6,000 6,000 6,000 ครูมีศักยภาพ
ในการท างาน
เพิม่มากขึ้น

ข้าราชการครูมี
ศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอน
เพิม่มากขึ้น

กองการศึกษา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ศูนย์กลางดา้นการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดา้นสุขภาพ และ ICT
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 ดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3 ดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน
   แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI)

 แบบ ผ.01 

38 โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้สู่โลกกว้าง 
โรงเรียนอนุบาลเมือง
อรัญญิก หมู่ที ่3 , 
หมู่ที ่4

 - เพือ่ส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนได้มี
ประสบการณ์ใหม่ ๆ 
 - เพือ่ให้เด็กนักเรียน
เกิดความอยากรู้ อยาก
เห็น และเรียนรู้ส่ิงที่
อยู่นอกเหนือจากการ
เรียนในห้องเรียน 

 - จัดให้นักเรียนไป
ทัศนศึกษาภายใน
จังหวัดพิษณุโลก 
จ านวน 1 คร้ัง/ ปี
การศึกษา

32,300 32,300 32,300 32,300 นักเรียนมี
ประสบ การณ์
ใหม่ ๆ ในการ

ด ารงชีวิต
นักเรียนเกิด
ความอยากรู้ 
อยากเห็น และ
เรียนรู้ส่ิงทีอ่ยู่
นอกเหนือ จาก

การเรียนใน
ห้องเรียน

 - เด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองอรัญญิก
(2) มีการพัฒนา
เหมาะสมตามวัย

กองการศึกษา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ศูนย์กลางดา้นการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดา้นสุขภาพ และ ICT
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 ดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3 ดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน
   แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI)

 แบบ ผ.01 

39 โครงการว่ายน้ า 
โรงเรียนอนุบาลเมือง
อรัญญิก หมู่ที ่3 , 
หมู่ที ่4

 - เพือ่ให้เด็กมี
พัฒนาการครบทัง้ ๔ 
ด้าน คือ ด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา
 - เพือ่ให้เด็กมีทักษะ
ในการช่วยเหลือ
ตนเองขณะอยู่ในน้ า
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้
 - เพือ่ให้เด็กเรียนรู้
ทักษะการว่ายน้ าได้
ถูกต้อง เกิดความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน
 และได้ร่วมกิจกรรม
กับเพือ่น

 - เด็กมีพัฒนาการ
ครบทัง้ ๔ ด้าน คือ 
ด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา
- เด็กมีทักษะในการ
ช่วยเหลือตนเองขณะ
อยู่ในน้ าและสามารถ
น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้
- เด็กเรียนรู้ทักษะการ
ว่ายน้ าได้ถูกต้อง เกิด
ความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน และได้
ร่วมกิจกรรมกับเพือ่น

320,000 320,000 320,000 320,000 เด็กมีทักษะใน
การช่วยเหลือ
ตนเองขณะอยู่

ในน้ าและ
สามารถน าไปใช้

ใน
ชีวิตประจ าวันได้

 - เด็กทุกคนมีทักษะ
ในการช่วยเหลือ
ตนเองขณะอยู่ในน้ า
 - เด็กได้เรียนรู้ทักษะ
การว่ายน้ าได้ถูกต้อง 

กองการศึกษา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ศูนย์กลางดา้นการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดา้นสุขภาพ และ ICT
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 ดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3 ดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน
   แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI)

 แบบ ผ.01 

40 โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมครู
และนักเรียน โรงเรียน
อนุบาลเมืองอรัญญิก 
หมู่ที ่3 , หมู่ที ่4

 - เพือ่ปลูกฝังคุณธรรม
 จริยธรรมด้านการ
เสียสละ  เห็น
ประโยชน์ของส่วนรวม
 - เพือ่สร้างโอกาสให้
เด็กได้ร่วมกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อ
สังคมและชุมชน 

 - ให้นักเรียนทุกคนมี
คุณธรรม จริยธรรม
ด้านการเสียสละ  
เห็นประโยชน์ของ
ส่วนรวม
 - เพือ่สร้างโอกาสให้
เด็กได้ร่วมกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อ
สังคมและชุมชน 

1,500 1,500 1,500 1,500 นักเรียนมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมต่อ

ตนเองและสังคม

 - เด็กมีคุณธรรม 
จริยธรรมด้านการ
เสียสละเห็น
ประโยชน์ของ
ส่วนรวม 
 - เด็กท าตนเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม

กองการศึกษา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ศูนย์กลางดา้นการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดา้นสุขภาพ และ ICT
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 ดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3 ดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน
   แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI)

 แบบ ผ.01 

41 โครงการสานสัมพันธ์
และสร้างความ
เข้มแข็งระหว่างคณะ
กรรมสถานศึกษาของ
โรงเรียนอนุบาลเมือง
อรัญญิก หมู่ที ่3 , 
หมู่ที ่4

 - เพือ่สร้างสัมพันธ์
อันดีงามระหว่าง
คณะกรรมการ
สถานศึกษา
 - เพือ่สร้างแนวคิด
ใหม่ ๆ ในการบริหาร
สถานศึกษาให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
ตรงความต้องการของ
ผู้ปกครองและนักเรียน

 - จัดประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษา ปีละ 2 
คร้ัง
 - จัดทัศนศึกษาดูงาน
เพือ่ให้การบริหารงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
 - จัดอบรมเกี่ยวกับ
การบริหารงาน
สถานศึกษาปีละ 1 คร้ัง

40,000 40,000 40,000 40,000 มคีวามสัมพนัธ ์
อันดีระหว่าง
สถานศึกษาฯ

 - มีสัมพันธ์อันดีงาม
ระหว่าง
คณะกรรมการ
สถานศึกษา
 - มีแนวคิดใหม่ ๆ ใน
การบริหาร
สถานศึกษาให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
ตรงความต้องการ
ของผู้ปกครองและ
นักเรียน

กองการศึกษา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ศูนย์กลางดา้นการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดา้นสุขภาพ และ ICT
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 ดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3 ดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน
   แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI)

 แบบ ผ.01 

42 โครงการส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน แบบProject
 Approach ของ
โรงเรียนอนุบาลเมือง
อรัญญิก หมู่ที ่3

 - เพือ่ฝึกให้เด็กได้
รู้จักคิดวิเคราะห์       
      - เพือ่ฝึกให้เด็ก
คิดเป็นท าเป็นและเกิด
การใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง

 - จัดอบรมการสอน
แบบ Project 
Approach ให้กับครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาเทศบาลเมือง
อรัญญิก                
 - จัดหาส่ือวัสดุ
อุปกรณ์ทีใ่ช้
ประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบ Project 
Approach

30,000 30,000 30,000 30,000  - จ านวนครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาที่
เข้ารับการอบรม
  - ผลงาน
นักเรียนทีเ่กิด
จาก
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนแบบ 
Project 
Approach

 - เด็กมีทักษะในการ
คิดวิเคราะห์ คิดเป็น 
ท าเป็นและรู้จัก
แก้ปัญหา

กองการศึกษา
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ส่งเสรมิการด าเนินงานดา้นการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ

3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 3 ดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภมูปิัญญาท้องถ่ิน
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม
(รวมพลังสามคัคี 
พฒันาศาสนสถานช าระ
ล้างจิตใจ)

เพื่อปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมโดยการจัด
กจิกรรมพฒันาศาสน
สถานและฟงัธรรมเทศนา
และสามารถน าหลักค า
สอนทางพทุธศาสนาไปใช้
เสริมสร้างคุณธรรมใน
ชีวิตประจ าวันได้

 - จัดอบรมหรือจัด
กจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม คณะผู้บริหาร 
ผู้น าทอ้งที่ผู้น าทอ้งถิ่น
พนกังานและพนกังาน
จ้างสังกดัเทศบาลเมอืง
อรัญญิกส่วนราชการต่างๆ
 ตลอดจน เด็ก เยาวชน
และประชาชน 1 คร้ัง

10,000 10,000 10,000 10,000  - จ านวนคณะ
ผู้บริหาร ผู้น า
ทอ้งที่ผู้น าทอ้งถิ่น
พนกังานและ
พนกังานจ้างสังกดั
เทศบาลเมอืง
อรัญญิกส่วน
ราชการต่างๆ 
ตลอดจนเด็ก
เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป
ตัดสินร้อยละ 80

 คณะผู้บริหาร ผู้น า
ทอ้งถิ่นและพนักังาน
เทศบาลเมอืงอรัญญิก มี
คุณธรรมจริยธรรม

กองการศึกษา

2 โครงการจัดงานวัน
ส าคัญทางศาสนา

 - เพื่อท านบุ ารุงศาสนา
และสืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงาม

การจัดกจิกรรมวันส าคัญ
ทางศาสนา                 
 -วันมาฆบชูา              
 -วันวิสาขบชูา             
 -วันอาสาฬหบชูา         
 -ฯลฯ

50,000 50,000 50,000 50,000  - จ านวนการเข้า
ร่วมกจิกรรมร้อย
ละ 80%

ท านบุ ารุงศาสนาและ
อนรัุกษว์ัฒนธรรมและ
ประเพณีทอ้งถิ่น

กองการศึกษา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรญัญกิ อ าเภอเมอืงพิษณโุลก จังหวัดพิษณโุลก

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภมูปิัญญาท้องถ่ิน

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด (KPI)

 แบบ ผ.01 
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ส่งเสรมิการด าเนินงานดา้นการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ

3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 3 ดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภมูปิัญญาท้องถ่ิน
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรญัญกิ อ าเภอเมอืงพิษณโุลก จังหวัดพิษณโุลก

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภมูปิัญญาท้องถ่ิน

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด (KPI)

 แบบ ผ.01 

3 โครงการสนบัสนนุการ
ด าเนนิงานของสภา
วัฒนธรรมต าบลอรัญญิก

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
จัดกจิกรรมประชุม หรือ
กจิกรรมโครงการหรือเข้า
ร่วมกจิกรรมต่างๆ ของ
สภาวัฒนธรรมต าบล
อรัญญิก

จัดกจิกรรมประชุมหรือ
กจิกรรมโครงการหรือ
กจิกรรมโครงการหรือเข้า
ร่วมกจิกรรมต่างๆของ
สภาวัฒนธรรมต าบล
อรัญญิก

20,000 20,000 20,000 20,000  จ านวนคร้ังที่จัด
ประชุม

 - สภาวัฒนธรรมต าบล
อรัญญิกมกีารด าเนนิงาน
อย่างต่อเนื่อง

กองการศึกษา

4 โครงการสืบสาน
ประเพณีวันลอยกระทง

เพื่อสืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงามของ
ทอ้งถิ่นใหค้งอยู่

จัดงานประเพณีวันลอย
กระทงประจ าปี

500,000 500,000 500,000 500,000  จ านวนประชาชน
เข้าร่วมกจิกรรม
ได้นอ้ยกว่า 800 
คน.

 อนรัุกษว์ัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงามของทอ้งถิ่น

กองการศึกษา

5 โครงการสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์
และรดน้ าด าหวัผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาลเมอืง
อรัญญิก

 เพื่อสืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงามของ
ทอ้งถิ่นใหค้งอยู่

เพื่อจัดงานประเพณี
สงกรานต์ท าบญุเล้ียงพระ
 สรงน้ าพระ รดน้ าด าหวั
ผู้สูงอายุ และจัดกจิกรรม
ส่งเสริมการท ากจิกรรม
ของผู้สูงอายุ

500,000 500,000 500,000 500,000 - จ านวน
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ
ประมาณ 750 คน

อนรัุกษว์ัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงามของทอ้งถิ่น

กองการศึกษา
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ส่งเสรมิการด าเนินงานดา้นการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ

3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 3 ดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภมูปิัญญาท้องถ่ิน
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรญัญกิ อ าเภอเมอืงพิษณโุลก จังหวัดพิษณโุลก

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภมูปิัญญาท้องถ่ิน

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด (KPI)

 แบบ ผ.01 

6 โครงการจัดซ้ือ
อุปกรณ์กีฬาส าหรับ
ทุกหมู่บ้านและใน
เขตพื้นที่เทศบาล
เมืองอรัญญิก

 - เพื่อให้ประชาชนใน
เขตพื้นที่เทศบาลเมือง
อรัญญิกมีอุปกรณ์กีฬา
ในการออกก าลังกาย

 - หมู่บ้านในเขตพื้นที่
เทศบาลเมืองอรัญญิก

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - จ านวนหมู่บา้น
ที่ได้รับการจัดสรร
อปุกรณ์กฬีา

 - ประชาชนมีสุขภาพ
ดีและใช้เวลาวา่งให้
เป็นประโยชน์

กองการศึกษา

7 จัดซ้ัอที่ดินเพื่อ
ก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์

 - เพื่อให้มีสถานที่
ส าหรับการออกก าลัง
กายของหมู่บ้าน

 - จัดซ้ือที่ดิน ขนาด
ไม่น้อยกวา่ 3 ไร่

6,000,000 6,000,000  -  -  - จ านวนที่ดิน 
1 แปลง

 - ส่งเสริมให้ประชาชน
มีสุขภาพแข็งแรง

กองการศึกษา

8 โครงการแข่งขันกฬีา
ประจ าปี

 - เพื่อส่งเสริมและ
สนบัสนนุการแข่งขันกฬีา
ประเพณีทอ้งถิ่น           
  - เพื่อสร้างความสามคัคี
ในหมู่บา้น

 - จัดการแข่งขันกฬีา
ประจ าปแีกค่ณะผู้บริหาร
พนกังานผู้น าทอ้งที่,
ทอ้งถิ่นประชาชนในเขต
เทศบาลเมอืงอรัญญิก 
จ านวนปลีะ 1 คร้ัง

100,000 100,000 100,000 100,000  - จ านวน
ประชาชนที่เข้า
ร่วมแข่งขันกฬีา 
ไมน่อ้ยกว่า    
ร้อยละ 80

ประชาชนใส่ใจดูแล
สุขภาพมากยิ่งขึ้นและ
ประชาชนในหมู่บา้นมี
ความสามคัคี

กองการศึกษา
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ส่งเสรมิการด าเนินงานดา้นการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ

3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 3 ดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภมูปิัญญาท้องถ่ิน
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรญัญกิ อ าเภอเมอืงพิษณโุลก จังหวัดพิษณโุลก

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภมูปิัญญาท้องถ่ิน

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด (KPI)

 แบบ ผ.01 

๙ โครงการแข่งขันกีฬา
เชื่อมความสัมพันธ์
ในต าบลและส่วน
ราชการอื่นหรือ
หน่วยงานอื่น

 - เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการออก
ก าลังกาย และใช้เวลา
วา่งให้เป็นประโยชน์  
  - เพื่อสร้าง
ความสัมพันธอ์ันดีกับ
หน่วยงานอื่น

จัดส่งคณะผู้บริหาร
พนักงานผู้น าท้องที่
,ท้องถิน่ ประชาชนใน
เขตเทศบาลเมือง
อรัญญิกร่วมกับต าบล
อื่นและส่วนราชการ 
เพื่อแข่งขันกีฬา

50,000  -  -  -  - จ านวนคร้ังที่
ส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมกิจกรรม

ประชาชนมีสุขภาพดี
และใช้เวลาวา่งให้เป็น
ประโยชน์และสร้าง
ความสัมพันธอ์ันดี

กองการศึกษา
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         4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่4 ดา้นสาธารณสขุ การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหายาเสพติด
เพือ่ส่งเสริมและ
สนับสนุนในการ
ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดในพืน้ที่

พืน้ทีเ่ทศบาล
เมอืงอรัญญกิ

100,000 100,000 100,000 100,000 ครอบคลุม
เป้าหมายไมน่้อย
กว่าร้อยละ 80

ปัญหายาเสพติด
ในพืน้ทีล่ดลง 
หรือหมดไป

กอง
สาธารณสุข 

และ
ส่ิงแวดล้อม

2 โครงการวัยใสป้องกนั
ภยัยาเสพติด

เพือ่ป้องกนัปัญหาที่
เกดิจากยาเสพติดใน
วัยรุ่น

พืน้ทีเ่ทศบาล
เมอืงอรัญญกิ

20,000 20,000 20,000 20,000 วัยรุ่นมคีวามรู้
เพิม่ขึ้นไมน่้อยกว่า
ร้อยละ 80 และ
วัยรุ่นมทีัศนคติทีดี่
ต่อการป้องกนัภยั
ยาเสพติด

ลดปัญหาและ
ผลกระทบทีเ่กดิ
จากยาเสพติด
ทัง้ด้านร่างกาย 
จิตใจ และสังคม

กอง
สาธารณสุข 

และ
ส่ิงแวดล้อม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดพิษณุโลกยทุธศาสตร์ที ่5 ดา้นพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญกิ อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จงัหวัดพิษณุโลก

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4 ศูนยก์ลางดา้นการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดา้นสขุภาพ และ ICT

              แผนงานสาธารณสขุ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

 แบบ ผ.01 
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         4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่4 ดา้นสาธารณสขุ การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดพิษณุโลกยทุธศาสตร์ที ่5 ดา้นพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญกิ อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จงัหวัดพิษณุโลก

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4 ศูนยก์ลางดา้นการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดา้นสขุภาพ และ ICT

              แผนงานสาธารณสขุ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

 แบบ ผ.01 

3 โครงการกอ่สร้าง
อาคารส าหรับฟืน้ฟู
กายภาพบ าบัด/ 
การแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์
ทางเลือกของศูนย์
สุขภาพชุมชนเมอืง
อรัญญกิ (เขื่อนขันธ์)

เพือ่สนับสนุนใหม้ี
สถานทีใ่หบ้ริการ
เฉพาะทางส าหรับท า
กายภาพบ าบัด และ
ฟืน้ฟูสภาพผู้ป่วยอมั
พฤกษ์-อมัพาต รวมทัง้
งานการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนเมอืงอรัญญกิ 
(เขื่อนขันธ์)

กอ่สร้างอาคาร
ศูนย์
กายภาพบ าบัด/
การแพทย์แผน
ไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก จ านวน
 1 แหง่ ของศูนย์
สุขภาพชุมชน
เมอืงอรัญญกิ 
(เขื่อนขันธ์)

4,000,000 4,000,000  -  - มอีาคารศูนย์
กายภาพบ าบัด/
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือก ของศูนย์
สุขภาพชุมชนเมอืง
อรัญญกิ (เขื่อน
ขันธ์)  จ านวน 1 
แหง่

ประชาชนได้รับ
บริการนวดแผน
ไทย และฟืน้ฟู
ทาง
กายภาพบ าบัด
ใกล้บ้าน ลด
ภาระค่าใช้จ่าย
และระยะเวลา
ในการเดินทาง
ไปรับบริการที่
โรงพยาบาล

กอง
สาธารณสุข 

และ
ส่ิงแวดล้อม

4 โครงการควบคุมและ
ป้องกนัการแพร่
ระบาดของโรค 
เนื่องจากภยัหนาว

เพือ่ควบคุม และ
ป้องกนัการแพร่
ระบาดของโรค 
เนื่องจากภยัหนาว

เขตเทศบาลเมอืง
อรัญญกิ

50,000 50,000 50,000 50,000 ครอบคลุม
เป้าหมายไมน่้อย
กว่าร้อยละ 80

ในพืน้ทีไ่มเ่กดิ
การแพร่ระบาด
ของโรค
เนื่องจากภยั
หนาว

กอง
สาธารณสุข 

และ
ส่ิงแวดล้อม
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         4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่4 ดา้นสาธารณสขุ การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดพิษณุโลกยทุธศาสตร์ที ่5 ดา้นพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญกิ อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จงัหวัดพิษณุโลก

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4 ศูนยก์ลางดา้นการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดา้นสขุภาพ และ ICT

              แผนงานสาธารณสขุ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

 แบบ ผ.01 

5 โครงการควบคุมและ
ป้องกนัการแพร่
ระบาดของโรคเลปโตส
ไปโรซิสและโรค
ระบาดอื่น ๆ 
เนื่องจากภาวะวาตภยั
 และอทุกภยั

เพือ่ควบคุมและ
ป้องกนัการแพร่
ระบาดของโรคเลปโตส
ไปโรซิสและโรค
ระบาดอื่น ๆ 
เนื่องจากภาวะวาตภยั
 และอทุกภยั

เขตเทศบาลเมอืง
อรัญญกิ

50,000 50,000 50,000 50,000 ครอบคลุม
เป้าหมายไมน่้อย
กว่าร้อยละ 80

ในพืน้ทีไ่มเ่กดิ
การแพร่ระบาด
ของโรคเลปโตส
ไปโรซิสและโรค
ระบาดอื่น ๆ 
เนื่องจากภาวะ
วาตภยั และ
อทุกภยั

กอง
สาธารณสุข 

และ
ส่ิงแวดล้อม

6 โครงการควบคุมและ
ป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้า
 / คุมก าเนิดสุนัขและ
แมว

เพือ่ควบคุมและ
ป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้า
 / คุมก าเนิดสุนัขและ
แมวเขตเทศบาลเมอืง
อรัญญกิ

สุนัข แมว และ
สัตว์เล้ียงลูกด้วย
นมอื่น ๆ ในเขต
เทศบาลเมอืง
อรัญญกิ

30,000 30,000 30,000 30,000 ครอบคลุม
เป้าหมายไมน่้อย
กว่าร้อยละ 80

ในพืน้ทีไ่มเ่กดิ
การระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้า 
และควบคุม
จ านวนสุนัขและ
แมว

กอง
สาธารณสุข 

และ
ส่ิงแวดล้อม
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         4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่4 ดา้นสาธารณสขุ การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดพิษณุโลกยทุธศาสตร์ที ่5 ดา้นพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญกิ อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จงัหวัดพิษณุโลก

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4 ศูนยก์ลางดา้นการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดา้นสขุภาพ และ ICT

              แผนงานสาธารณสขุ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

 แบบ ผ.01 

7 โครงการคัดกรอง
ประชาชนกลุ่ม 15 ปี
ขึ้นไปทีม่คีวามเส่ียงต่อ
โรคไมติ่ดต่อเร้ือรัง

เพือ่คัดกรองกลุ่มเส่ียง
ต่อโรคไมติ่ดต่อเร้ือรัง

กลุ่มประชาชน
อายุ 15 ปี ขึ้นไป
 เขตเทศบาล
เมอืงอรัญญกิ

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนอายุ 15
 ปี ขึ้นไป ได้รับ
การตรวจคัดกรอง
ต่อกลุ่มโรคไมติ่ดต่อ
เร้ือรังไมน่้อยกว่า
ร้อยละ 80

ประชาชนอายุ 
15 ปี ขึ้นไป 
ได้รับการคัด
กรองโรคไม่
ติดต่อเร้ือรัง ได้
ส่งต่อและรับ
การรักษาอย่าง
เหมาะสม

กอง
สาธารณสุข 

และ
ส่ิงแวดล้อม

8 โครงการปรับเปล่ียน
พฤติกรรม สุขภาพดี 
คนไทยไร้พุงป้องกนั
โรคภยัเงียบ

เพือ่ลดความเส่ียงใน
กลุ่มผู้ทีม่ ีBMI เกนิ
และรอบเอวเกนิ

กลุ่มเส่ียงโรค
เร้ือรัง และ
ผู้เกี่ยวข้อง เขต
เทศบาลเมอืง
อรัญญกิ

20,000 20,000 20,000 20,000 กลุ่มผู้ทีม่ ีBMI เกนิ
และรอบเอวเกนิมี
ความตระหนักต่อ
โรคภยัเพิม่มากขึ้น
ไมน่้อยกว่าร้อยละ
 80

มคีวามตระหนัก
ต่อโรคภยัเพิม่
มากขึ้น

กอง
สาธารณสุข 

และ
ส่ิงแวดล้อม
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         4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่4 ดา้นสาธารณสขุ การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดพิษณุโลกยทุธศาสตร์ที ่5 ดา้นพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญกิ อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จงัหวัดพิษณุโลก

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4 ศูนยก์ลางดา้นการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดา้นสขุภาพ และ ICT

              แผนงานสาธารณสขุ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

 แบบ ผ.01 

9 โครงการชุมชน
ต้นแบบปลอดเหล้า

เพือ่เป็นการรณรงค์ให้
มกีารลด ละ เลิก การ
บริโภคเคร่ืองด่ืมทีม่ี
แอลกอฮอล์ทุก
ประเภท เพือ่ลด
ค่าใช้จ่าย เพือ่ลด
ปัญหาสุขภาพ
ครอบครัว อบุัติเหตุ 
เพือ่เป็นการด ารงไว้ใน
สถาบันครอบครัว

กลุ่มประชาชน
เขตเทศบาลเมอืง
อรัญญกิ

20,000 20,000 20,000 20,000 อตัราการเกดิ
อบุัติเหตุ การ
ทะเลาะวิวาทลดลง
จากเดิมไมน่้อยกว่า
ร้อยละ 50

ลด ละ เลิก
อย่างถาวร และ
สามารถเป็น
ตัวอย่างแก่
บุคคลใน
ครอบครัว และ
บุคคลชุมชนอื่น
ได้ ลดการเกดิ
อบุัติเหตุทาง
การจราจร ลด
การทะเลาะวิวาท

กอง
สาธารณสุข 

และ
ส่ิงแวดล้อม

10 โครงการส่งเสริม
สุขภาพช่องปาก เด็ก
เล็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

เพือ่ตรวจสุขภาพช่อง
ปากและเคลือบ
ฟลูออไรด์

เด็กเล็กวัย 0-3 
ปี ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ เขต
เทศบาลเมอืง
อรัญญกิ

10,000 10,000 10,000 10,000 ได้รับการคัดกรอง
สุขภาพช่องปาก 
ครอบคลุมร้อยละ 
100

 มภีาวะสุขภาพ
ในช่องปากดี 
และฟันแข็งแรง

กอง
สาธารณสุข 

และ
ส่ิงแวดล้อม
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         4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่4 ดา้นสาธารณสขุ การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดพิษณุโลกยทุธศาสตร์ที ่5 ดา้นพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญกิ อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จงัหวัดพิษณุโลก

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4 ศูนยก์ลางดา้นการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดา้นสขุภาพ และ ICT

              แผนงานสาธารณสขุ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

 แบบ ผ.01 

11 โครงการติดตามเยี่ยม
ดูแลสุขภาพผู้ป่วย
เร้ือรัง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ
 ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

เพือ่เพิม่คุณภาพชีวิต
ผู้ป่วยเร้ือรัง ผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้าน
ติดเตียง

ผู้ป่วยเร้ือรัง ผู้
พิการ ผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วยติดบ้านติด
เตียง  เขต
เทศบาลเมอืง
อรัญญกิ

30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้ป่วยเร้ือรัง ผู้พิการ
 ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติด
บ้านติดเตียง ได้รับ
การติดตามตรวจ
เยี่ยมบ้านไมน่้อย
กว่าร้อยละ 80

ผู้ป่วยเร้ือรัง ผู้
พิการ ผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วยติดบ้านติด
เตียง ได้รับการ
เยี่ยมติดตาม
ดูแลสุขภาพ
อย่างต่อเนื่อง 
และมคุีณภาพ
ชีวิตทีดี่ขึ้น 
สามารถดูแล
ตนเองได้อย่าง
เหมาะสม

กอง
สาธารณสุข 

และ
ส่ิงแวดล้อม
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         4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่4 ดา้นสาธารณสขุ การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดพิษณุโลกยทุธศาสตร์ที ่5 ดา้นพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญกิ อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จงัหวัดพิษณุโลก

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4 ศูนยก์ลางดา้นการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดา้นสขุภาพ และ ICT

              แผนงานสาธารณสขุ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

 แบบ ผ.01 

12 โครงการปรับปรุง ต่อ
เติม ตกแต่ง อาคาร
กายภาพบ าบัดและ
การแพทย์ทางเลือก 
ศูนย์สุขภาพชุมชน
เมอืงอรัญญกิ

เพือ่ใหส้ถานทีม่คีวาม
พร้อมในการใหบ้ริการ
สาธารณสุขได้อย่าง
ครบวงจร และมี
คุณภาพ มาตรฐาน

ปรับปรุง ต่อเติม 
และตกแต่ง
อาคาร
กายภาพบ าบัด
และการแพทย์
ทางเลือก ศูนย์
สุขภาพชุมชน
เมอืงอรัญญกิ 
จ านวน 1 หลัง

400,000 400,000 400,000 400,000 ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 100 %

ประชาชนได้รับ
บริการ
สาธารณสุขทีม่ี
คุณภาพ
มาตรฐาน

กอง
สาธารณสุข 

และ
ส่ิงแวดล้อม

13 โครงการปรับปรุง ต่อ
เติม ตกแต่งร้ัว ประตู
และทางเข้าของ
อาคารศูนย์สุขภาพ
ชุมชนเมอืงอรัญญกิ

เพือ่ปรับปรุงใหม้คีวาม
เหมาะสมกบัถนน 
ทางเข้า-ออกของรถใน
ปัจจุบัน

ปรับปรุง ต่อเติม 
ตกแต่งร้ัว ประตู
และทางเข้า
จ านวน 1 แหง่ 
ของอาคารศูนย์
สุขภาพชุมชน
เมอืงอรัญญกิ

 -  - 300,000 300,000 ร้ัวของศูนย์สุขภาพ
ชุมชนเมอืงอรัญญกิ
 จ านวน 1 แหง่ 
ได้รับการปรับปรุง ฯ

การสัญจรของ
ประชาชนทีม่า
รับบริการมี
ความสะดวก 
ปลอดภยัมาก
ยิ่งขึ้น

กอง
สาธารณสุข 

และ
ส่ิงแวดล้อม
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         4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่4 ดา้นสาธารณสขุ การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดพิษณุโลกยทุธศาสตร์ที ่5 ดา้นพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญกิ อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จงัหวัดพิษณุโลก

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4 ศูนยก์ลางดา้นการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดา้นสขุภาพ และ ICT

              แผนงานสาธารณสขุ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

 แบบ ผ.01 

14 โครงการกอ่สร้างร้ัว 
ประตูและทางเข้าของ
อาคารศูนย์สุขภาพ
ชุมชนเมอืงอรัญญกิ 
(เขื่อนขันธ์)

เพือ่ปรับปรุงใหม้คีวาม
เหมาะสมกบัถนน 
ทางเข้า-ออกของรถใน
ปัจจุบัน

ปรับปรุง ต่อเติม 
ตกแต่งร้ัว ประตู
และทางเข้า
จ านวน 1 แหง่ 
ของอาคารศูนย์
สุขภาพชุมชน
เมอืงอรัญญกิ 
(เขื่อนขันธ์)

300,000 300,000  -  - ร้ัวของศูนย์สุขภาพ
ชุมชนเมอืงอรัญญกิ
 จ านวน 1 แหง่ 
ได้รับการปรับปรุง ฯ

การสัญจรของ
ประชาชนทีม่า
รับบริการมี
ความสะดวก 
ปลอดภยัมาก
ยิ่งขึ้น

กอง
สาธารณสุข 

และ
ส่ิงแวดล้อม

15 โครงการปรับปรุง ต่อ
เติม และตกแต่ง
อาคารศูนย์สุขภาพ
ชุมชนเมอืงอรัญญกิ

เพือ่ใหส้ถานทีม่คีวาม
พร้อมในการใหบ้ริการ
สาธารณสุขได้อย่าง
ครบวงจร และมี
คุณภาพ มาตรฐาน

ปรับปรุง ต่อเติม 
และตกแต่ง
อาคารศูนย์
สุขภาพชุมชน
เมอืงอรัญญกิ 
จ านวน 1 หลัง

300,000 300,000 300,000 300,000 มกีารปรับปรุง ต่อ
เติม และตกแต่ง
อาคารศูนย์สุขภาพ
ชุมชนเมอืงอรัญญกิ
 จ านวน 1 หลัง

ประชาชนได้รับ
บริการ
สาธารณสุขทีม่ี
คุณภาพ
มาตรฐาน

กอง
สาธารณสุข 

และ
ส่ิงแวดล้อม
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         4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่4 ดา้นสาธารณสขุ การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดพิษณุโลกยทุธศาสตร์ที ่5 ดา้นพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญกิ อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จงัหวัดพิษณุโลก

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4 ศูนยก์ลางดา้นการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดา้นสขุภาพ และ ICT

              แผนงานสาธารณสขุ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

 แบบ ผ.01 

16 โครงการปรับปรุง ต่อ
เติม และตกแต่ง
อาคารศูนย์สุขภาพ
ชุมชนเมอืงอรัญญกิ 
(เขื่อนขันธ์)

เพือ่ใหส้ถานทีม่คีวาม
พร้อมในการใหบ้ริการ
สาธารณสุขได้อย่าง
ครบวงจร และมี
คุณภาพ มาตรฐาน

ปรับปรุง ต่อเติม 
และตกแต่ง
อาคารศูนย์
สุขภาพชุมชน
เมอืงอรัญญกิ 
(เขื่อนขันธ์) 
จ านวน 1 หลัง

500,000 500,000 500,000 500,000 มกีารปรับปรุง ต่อ
เติม และตกแต่ง
อาคารศูนย์สุขภาพ
ชุมชนเมอืงอรัญญกิ
 (เขื่อนขันธ์) 
จ านวน 1 หลัง

ประชาชนได้รับ
บริการ
สาธารณสุขทีม่ี
คุณภาพ
มาตรฐาน

กอง
สาธารณสุข 

และ
ส่ิงแวดล้อม

17 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ ส าหรับศูนย์
สุขภาพชุมชนเมอืง
อรัญญกิ

เพือ่ใหส้ถานทีม่คีวาม
พร้อมในการใหบ้ริการ 
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
เหมาะส าหรับเป็นที่
ท างานน่าอยู่ น่าท างาน

ปรับปรุงภมูทิัศน์
 จ านวน 1  แหง่
 ของศูนย์สุขภาพ
ชุมชนเมอืง
อรัญญกิ

 - 200,000 200,000 200,000 มกีารปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ ของศูนย์
สุขภาพชุมชนเมอืง
อรัญญกิ จ านวน 1
 แหง่

ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนเมอืง
อรัญญกิ มภีมูิ
ทัศน์ทีเ่หมาะสม
 และมคีวาม
พร้อมในการ
ใหบ้ริการ

กอง
สาธารณสุข 

และ
ส่ิงแวดล้อม
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         4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่4 ดา้นสาธารณสขุ การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดพิษณุโลกยทุธศาสตร์ที ่5 ดา้นพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญกิ อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จงัหวัดพิษณุโลก

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4 ศูนยก์ลางดา้นการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดา้นสขุภาพ และ ICT

              แผนงานสาธารณสขุ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

 แบบ ผ.01 

18 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ ส าหรับศูนย์
สุขภาพชุมชนเมอืง
อรัญญกิ (เขื่อนขันธ์)

เพือ่ใหส้ถานทีม่คีวาม
พร้อมในการใหบ้ริการ 
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
เหมาะส าหรับเป็นที่
ท างานน่าอยู่ น่าท างาน

ปรับปรุงภมูทิัศน์
 จ านวน 1  แหง่
 ของศูนย์สุขภาพ
ชุมชนเมอืง
อรัญญกิ (เขื่อน
ขันธ์)

200,000 200,000 200,000  - มกีารปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ ของศูนย์
สุขภาพชุมชนเมอืง
อรัญญกิ (เขื่อน
ขันธ์) จ านวน 1 
แหง่

ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนเมอืง
อรัญญกิ (เขื่อน
ขันธ์) มภีมูทิัศน์
ทีเ่หมาะสมและ
มคีวามพร้อมใน
การใหบ้ริการ

กอง
สาธารณสุข 

และ
ส่ิงแวดล้อม

19 โครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาการติดเชื้อ
เอชไอวี

เพือ่ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาการติดเชื้อเอช
ไอวีในกลุ่มหญงิ
ต้ังครรภ ์เด็ก เยาวชน 
ผู้ป่วย และอื่น ๆ

เขตเทศบาลเมอืง
อรัญญกิ

50,000 50,000 50,000 50,000 ครอบคลุม
เป้าหมายไมน่้อย
กว่าร้อยละ 80

ในพืน้ทีไ่มเ่กดิ
การแพร่ระบาด
ของเชื้อเอชไอวี

กอง
สาธารณสุข 

และ
ส่ิงแวดล้อม

20 โครงการเฝ้าระวังดูแล
สตรีไทยหา่งไกลมะเร็ง
ปากมดลูกและมะเร็ง
เต้านมกลุ่มประชาชน
อายุ 40 ปี ขึ้นไป

เพือ่ค้นหามะเร็งปาก
มดลูกในระยะเร่ิมแรก
และระยะกอ่นเป็น
มะเร็ง

สตรีอายุ 40 ปี 
ขึ้นไป เขต
เทศบาลเมอืง
อรัญญกิ

20,000 20,000 20,000 20,000 อตัราการเข้ารับ
การคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกและ
มะเร็งเต้านมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90

ประชาชนหญงิ
อายุ 40 ปี ขึ้น
ไป ได้รับการคัด
กรองมะเร็งปาก
มดลูก มะเร็ง
เต้านมได้รับการ
ส่งต่อและรักษา
ทุกราย

กอง
สาธารณสุข ฯ
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         4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่4 ดา้นสาธารณสขุ การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดพิษณุโลกยทุธศาสตร์ที ่5 ดา้นพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญกิ อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จงัหวัดพิษณุโลก

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4 ศูนยก์ลางดา้นการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดา้นสขุภาพ และ ICT

              แผนงานสาธารณสขุ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

 แบบ ผ.01 

21 โครงการรณรงค์
ควบคุมและป้องกนั
การแพร่ระบาดของ
โรคไข้เลือดออก

เพือ่ควบคุมและ
ป้องกนัการแพร่
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก

เขตเทศบาลเมอืง
อรัญญกิ

150,000 150,000 150,000 150,000 ครอบคลุม
เป้าหมายไมน่้อย
กว่าร้อยละ 80

อตัราการป่วย
ด้วยโรค
ไข้เลือดออกใน
พืน้ที ่ไมเ่กนิ 50
 ต่อแสน
ประชากร

กอง
สาธารณสุข 

และ
ส่ิงแวดล้อม

22 โครงการวัยรุ่นไทย 
Safe sex

เพือ่ป้องกนัปัญหาจาก
เพศสัมพันธ์ การเกดิ
โรคเอดส์ การต้ังครรถ์ 
ไมพ่ึงประสงค์

เยาวชนกลุ่ม
เส่ียงทีม่อีายุไม่
เกนิ 25 ปี  เขต
เทศบาลเมอืง
อรัญญกิ

20,000 20,000 20,000 20,000 วัยรุ่นมคีวามรู้ 
ความเข้าใจใน
พฤติกรรมเส่ียง
จากการมี
เพศสัมพันธ์ทีไ่ม่
ปลอดภยั เพิม่ขึ้น 
ไมน่้อยกว่าร้อยละ
 80

ลดปัญหาทีเ่กดิ
จากการมี
เพศสัมพันธ์ทีไ่ม่
ปลอดภยั ลด
การต้ังครรภท์ี่
ไมพ่ึงประสงค์

กอง
สาธารณสุข 

และ
ส่ิงแวดล้อม

23 โครงการส่งเสริมภาวะ
โภชนาการและ
พัฒนาการเด็กเล็กวัย 
0-6 ปี  เขตเทศบาล
เมอืงอรัญญกิ

เพือ่ใหบ้ิดามารดาหรือ
ผู้ปกครองมคีวามรู้เร่ือง
โภชนาการ พัฒนาการ
 และการเลือกอาหารที่
เหมาะสมกบัเด็กตามวัย

เด็กเล็กวัย 0-6 
ปี  เขตเทศบาล
เมอืงอรัญญกิ

20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้ปกครองมคีวามรู้
เพิม่ขึ้นมากกว่า
ร้อยละ 80 เด็ก
กอ่นกอ่นวัยเรียน 
ได้รับการคัดกรอง
พัฒนาการ 2 คร้ัง
ต่อปี

เด็กกอ่นวัย
เรียนมี
พัฒนาการด้าน
ร่างกายและ
สมองอยู่ใน
เกณฑ์ดี

กอง
สาธารณสุข 

และ
ส่ิงแวดล้อม
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         4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่4 ดา้นสาธารณสขุ การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดพิษณุโลกยทุธศาสตร์ที ่5 ดา้นพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญกิ อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จงัหวัดพิษณุโลก

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4 ศูนยก์ลางดา้นการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดา้นสขุภาพ และ ICT

              แผนงานสาธารณสขุ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

 แบบ ผ.01 

24 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพ
ผู้ประกอบการสถานที่
จ าหน่ายอาหารและ
สถานทีส่ะสมอาหาร

เพือ่สนับสนุนใหม้ร้ีาน
จ าหน่ายอาหาร/สะสม
อาหารทีไ่ด้มาตรฐาน 
และเพือ่ป้องกนัการ
ระบาดของโรคติดต่อ
เนื่องจากอาหารและน้ า

ผู้ประกอบการ
สถานทีจ่ าหน่าย
อาหารและ
สถานทีส่ะสม
อาหาร

50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้ประกอบการ
สถานทีจ่ าหน่าย
อาหารและสถานที่
สะสมอาหาร เข้า
ร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

ประชาชนได้
เลือกซ้ืออาหาร
จากร้านทีผ่่าน
มาตรฐาน และ
ในพืน้ทีไ่มเ่กดิ
การระบาดของ
โรคติดต่อ
เนื่องจากอาหาร
และน้ าเป็นส่ือ

กอง
สาธารณสุข 

และ
ส่ิงแวดล้อม

25 โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงาน
อาสาสมคัรสาธารณสุข
 แกนน าสุขภาพ
ประจ าครอบครัว และ
ผู้ทีเ่กี่ยวข้อง

เพือ่พัฒนาศักยภาพ 
ส่งเสริมและสนับสนุน
อาสาสมคัรสาธารณสุข
 แกนน าสุขภาพ
ประจ าครอบครัว และ
ผู้ทีเ่กี่ยวข้อง ได้รับ
ความรู้ และน าไป
ประยุกต์ใช้ในการดูแล
สุขภาพของประชาชน

อาสาสมคัร
สาธารณสุข แกน
น าสุขภาพ
ประจ าครอบครัว 
เจ้าหน้าที ่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภา และผู้ที่
เกี่ยวข้อง

1,000,000  - 1,000,000  - กลุ่มเป้าหมาย เข้า
ร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

ประชาชนได้รับ
การดูแลด้าน
สุขภาพเบือ้งต้น
จากแกนน า
ภายในชุมชน

กอง
สาธารณสุข 

และ
ส่ิงแวดล้อม
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         4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่4 ดา้นสาธารณสขุ การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดพิษณุโลกยทุธศาสตร์ที ่5 ดา้นพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญกิ อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จงัหวัดพิษณุโลก

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4 ศูนยก์ลางดา้นการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดา้นสขุภาพ และ ICT

              แผนงานสาธารณสขุ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

 แบบ ผ.01 

26 โครงการกอ่สร้าง
ตลาดมาตรฐาน ในเขต
เทศบาลเมอืงอรัญญกิ

เพือ่สนับสนุนใหม้ี
ตลาดทีไ่ด้มาตรฐาน 
และเพือ่ป้องกนัการ
ระบาดของโรคติดต่อ
เนื่องจากอาหารและน้ า

ตลาด จ านวน 1 
แหง่

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มตีลาด และ
ประชาชนมคีวาม
พึงพอใจในระดับดี 
ไมน่้อยกว่าร้อยละ
 80

ประชาชนได้
เลือกซ้ืออาหาร
จากตลาดทีผ่่าน
มาตรฐาน และ
ในพืน้ทีไ่มเ่กดิ
การระบาดของ
โรคติดต่อ
เนื่องจากอาหาร
และน้ าเป็นส่ือ

กอง
สาธารณสุข 

และ
ส่ิงแวดล้อม

27 จัดท าตลาดชุมชน หมู่
ที ่10

เพือ่สนับสนุนใหม้ี
ตลาดชุมชนทีไ่ด้
มาตรฐาน และเพือ่
ป้องกนัการระบาดของ
โรคติดต่อเนื่องจาก
อาหารและน้ า

ตลาดชุมชน 
จ านวน 1 แหง่

100,000 100,000  -  - มตีลาด และ
ประชาชนมคีวาม
พึงพอใจในระดับดี 
ไมน่้อยกว่าร้อยละ
 80

ประชาชนได้
เลือกซ้ืออาหาร
จากตลาดทีผ่่าน
มาตรฐาน และ
ในพืน้ทีไ่มเ่กดิ
การระบาดของ
โรคติดต่อ
เนื่องจากอาหาร
และน้ าเป็นส่ือ

กอง
สาธารณสุข 

และ
ส่ิงแวดล้อม
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         4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่4 ดา้นสาธารณสขุ การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดพิษณุโลกยทุธศาสตร์ที ่5 ดา้นพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญกิ อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จงัหวัดพิษณุโลก

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4 ศูนยก์ลางดา้นการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดา้นสขุภาพ และ ICT

              แผนงานสาธารณสขุ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

 แบบ ผ.01 

28 จัดท าตลาดนัดชุมชน 
หมู่ที ่3

เพือ่สนับสนุนใหม้ี
ตลาดนัดชุมชนทีไ่ด้
มาตรฐาน และเพือ่
ป้องกนัการระบาดของ
โรคติดต่อเนื่องจาก
อาหารและน้ า

ตลาดนัดชุมชน 
จ านวน 1 แหง่

100,000 100,000  -  - มตีลาด และ
ประชาชนมคีวาม
พึงพอใจในระดับดี 
ไมน่้อยกว่าร้อยละ
 80

ประชาชนได้
เลือกซ้ืออาหาร
จากตลาดทีผ่่าน
มาตรฐาน และ
ในพืน้ทีไ่มเ่กดิ
การระบาดของ
โรคติดต่อ
เนื่องจากอาหาร
และน้ าเป็นส่ือ

กอง
สาธารณสุข 

และ
ส่ิงแวดล้อม

29 ค่าบ ารุงรักษา และ
ปรับปรุงทีดิ่น และ
ส่ิงกอ่สร้าง

เพือ่ใหท้ีดิ่น และ
ส่ิงกอ่สร้างต่าง ๆ ทีอ่ยู่
ในความดูแลของกอง
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม มคีวาม
เหมาะสม และสามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

ค่าบ ารุงรักษา 
และปรับปรุงทีดิ่น
 และส่ิงกอ่สร้าง 
ทีเ่ป็นทรัพย์สิน
ของกอง
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

200,000 200,000 200,000 200,000 มกีารบ ารุงรักษา 
และปรับปรุงทีดิ่น 
และส่ิงกอ่สร้าง ที่
เป็นทรัพย์สินของ
กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 
และครอบคลุม
เป้าหมายไมน่้อย
กว่าร้อยละ 80

ทีดิ่น และ
ส่ิงกอ่สร้างที่
เป็นทรัพย์สิน
ของกอง
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม 
ได้รับการดูแล 
และสามารถใช้
งานได้ตามปกติ

กอง
สาธารณสุข 

และ
ส่ิงแวดล้อม
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         4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่4 ดา้นสาธารณสขุ การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดพิษณุโลกยทุธศาสตร์ที ่5 ดา้นพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญกิ อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จงัหวัดพิษณุโลก

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4 ศูนยก์ลางดา้นการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดา้นสขุภาพ และ ICT

              แผนงานสาธารณสขุ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

 แบบ ผ.01 

30 โครงการกอ่สร้าง
หอ้งน้ าสาธารณะ
บริเวณสถานทีอ่อก
ก าลังกายศูนย์สุขภาพ
ชุมชนเมอืงอรัญญกิ 
(เขื่อนขันธ์) หมู่ที ่8

เพือ่ใหม้หีอ้งน้ า
สาธารณะส าหรับ
รองรับประชาชน
บริเวณสถานทีอ่อก
ก าลังกายศูนย์สุขภาพ
ชุมชนเมอืงอรัญญกิ 
(เขื่อนขันธ์) หมู่ที ่8

หอ้งน้ าสาธารณะ
ส าหรับรองรับ
ประชาชนบริเวณ
สถานทีอ่อก
ก าลังกายศูนย์
สุขภาพชุมชน
เมอืงอรัญญกิ 
(เขื่อนขันธ์) หมู่ที่
 8 จ านวน 1 แหง่

100,000 100,000  -  - มหีอ้งน้ าสาธารณะ
 และประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
ระดับดี ไมน่้อยกว่า
ร้อยละ 80

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
และมคีวาม
พร้อมในการ
ใหบ้ริการใน
บริเวณสถานที่
ออกก าลังกาย ฯ

กอง
สาธารณสุข 

และ
ส่ิงแวดล้อม

31 โครงการจัดท า
โปรแกรมฐานข้อมลู
การอนุญาตตาม
พระราชบัญญติัการ
สาธารณสุข พ.ศ. 
2535

เพือ่ใหก้ารจัดเกบ็
ข้อมลูเป็นระบบ 
ถูกต้อง ครบถ้วน และ
การสืบค้น จัดท า
รายงานรวดเร็วยิ่งขึ้น

โปรแกรม
ฐานข้อมลูการ
อนุญาตตาม
พระราชบัญญติั
การสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 
จ านวน 1 
โปรแกรม

100,000 100,000 100,000 100,000 มฐีานข้อมลู
ครอบคลุม
เป้าหมายไมน่้อย
กว่าร้อยละ 80

ผู้ขออนุญาต
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการรับบริการ

กอง
สาธารณสุข 

และ
ส่ิงแวดล้อม
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         4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่4 ดา้นสาธารณสขุ การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดพิษณุโลกยทุธศาสตร์ที ่5 ดา้นพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญกิ อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จงัหวัดพิษณุโลก

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4 ศูนยก์ลางดา้นการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดา้นสขุภาพ และ ICT

              แผนงานสาธารณสขุ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

 แบบ ผ.01 

32 โครงการเช่ารถยนต์
ส่วนกลาง (รถยนต์ส่ี
ประตู)

เพือ่สนับสนุนใหก้าร
ปฏบิัติหน้าทีเ่ป็นไป
ด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว  และรองรับ
ปริมาณงานทีเ่พิม่มาก
ขึ้น

เช่ารถยนต์
ส่วนกลาง เพือ่ใช้
ในการปฏบิัติ
ราชการของ
เทศบาลเมอืง
อรัญญกิ

 -  -  - 187,200 มรีถยนต์ส่วนกลาง 
เพือ่ใช้ในการ
ปฏบิัติราชการของ
เทศบาลเมอืง
อรัญญกิ

การปฏบิัติหน้าที่
เป็นไปด้วย
ความสะดวก 
รวดเร็ว  และ
รองรับปริมาณ
งานทีเ่พิม่มาก
ขึ้นได้เพียงพอ

กอง
สาธารณสุข 

และ
ส่ิงแวดล้อม

184





       4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านสาธารณสุข การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการคัดแยกขยะ

กอ่นทิ้งและจดัต้ัง
ธนาคารขยะ

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนคัดแยกขยะ
มูลฝอย ลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยในพื้นที่

ประชาชนในเขต
เทศบาลเมือง
อรัญญิก

50,000 50,000 50,000 50,000 ครอบคลุม
เป้าหมายไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

ประชาชน
สามารถคัดแยก
ขยะมูลฝอยใน
บ้านเรือนของ
ตนเองได้

กอง
สาธารณสุข 

และ
ส่ิงแวดล้อม

2 โครงการจดัอบรม
พร้อมศึกษาดูงานการ
จดัการมูลฝอยชุมชน 
หมู่ที่ 3

เพื่อสร้างความรู้ ความ
เขา้ใจในการจดัการมูล
ฝอยชุมชน อยา่งมี
ประสิทธิภาพ

แกนน าประชาชน
 ผู้น าชุมชน 
เจา้หน้าที่ที่
เกีย่วขอ้ง ในเขต
พื้นที่เทศบาล
เมืองอรัญญิก

10,000 10,000  -  - แกนน าประชาชน 
ผู้น าชุมชน 
เจา้หน้าที่ที่
เกีย่วขอ้ง ในเขต
พื้นที่เทศบาลเมือง
อรัญญิก เขา้ร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

แกนน า
ประชาชน ผู้น า
ชุมชน 
เจา้หน้าที่ที่
เกีย่วขอ้ง ใน
เขตพื้นที่เทศบาล
เมืองอรัญญิก มี
ความรู้ด้านการ
จดัการมูลฝอย

กอง
สาธารณสุข 

และ
ส่ิงแวดล้อม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมืองอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 6 ส่งเสริมความเข้มแข็งทางสังคม และความมั่นคงตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

              แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 แบบ ผ.01 
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       4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านสาธารณสุข การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมืองอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 6 ส่งเสริมความเข้มแข็งทางสังคม และความมั่นคงตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

              แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 แบบ ผ.01 

3 โครงการเช่ารถบรรทุก
ขยะ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติราชการของ
เทศบาลเมืองอรัญญิก

เพื่อสนับสนุนให้การ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นไป
ด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว  และรองรับ
ปริมาณงานที่เพิ่มมาก
ขึน้

เช่ารถบรรทุกขยะ
 เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ
ของเทศบาล
เมืองอรัญญิก

 - 1,440,000 1,440,000 3,600,000 มีรถบรรทุกขยะ 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ราชการของ
เทศบาลเมือง
อรัญญิก

การปฏิบัติหน้าที่
เป็นไปด้วย
ความสะดวก 
รวดเร็ว  และ
รองรับปริมาณ
งานที่เพิ่มมาก
ขึน้ได้เพียงพอ

กอง
สาธารณสุข 

และ
ส่ิงแวดล้อม

186





         4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่4 ดา้นสาธารณสขุ การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกอ่สร้าง

สถานทีอ่อกก าลังกาย
เพือ่สุขภาพ
อเนกประสงค์ ต้านยา
เสพติด ในเขตเทศบาล
เมอืงอรัญญกิ

เพือ่สนับสนุนจัดใหม้ี
สถานทีใ่หเ้ยาวชน 
และประชาชนใช้เวลา
ว่างใหเ้กดิประโยชน์ 
ไมยุ่่งเกี่ยวกบัยาเสพติด

กอ่สร้างสถานที่
ออกก าลังกาย
เพือ่สุขภาพ
อเนกประสงค์  
ต้านยาเสพติด 
จ านวน 2 แหง่ 
ราคาแหง่ละ 
2,000,000 
บาท

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มสีถานทีอ่อกก าลัง
กายเพือ่สุขภาพ
อเนกประสงค์ ต้าน
ยาเสพติด จ านวน 
2 แหง่ และ
ประชาชนมคีวาม
พึงพอใจในระดับดี 
ไมน่้อยกว่าร้อยละ
 80

ประชาชนใช้
เวลาว่างใหเ้กดิ
ประโยชน์ ไมยุ่่ง
เกี่ยวกบัยาเสพ
ติด และมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง

กอง
สาธารณสุข 

และ
ส่ิงแวดล้อม

2 โครงการกอ่สร้าง
สนามกฬีาฟุตซอลต้าน
ยาเสพติด ในเขต
เทศบาลเมอืงอรัญญกิ

เพือ่สนับสนุนจัดใหม้ี
สถานทีใ่หเ้ยาวชน 
และประชาชนใช้เวลา
ว่างใหเ้กดิประโยชน์ 
ไมยุ่่งเกี่ยวกบัยาเสพติด

กอ่สร้างสนาม
กฬีาฟุตซอลต้าน
ยาเสพติด จ านวน
 2 แหง่ ราคา
แหง่ละ 
2,000,000 
บาท

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 มสีนามกฬีาฟุต   
ซอลต้านยาเสพติด
 จ านวน 1 แหง่ 
และประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
ระดับดี ไมน่้อยกว่า
ร้อยละ 80

ประชาชนใช้
เวลาว่างใหเ้กดิ
ประโยชน์ ไมยุ่่ง
เกี่ยวกบัยาเสพ
ติด

กอง
สาธารณสุข 

และ
ส่ิงแวดล้อม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดพิษณุโลกยทุธศาสตร์ที ่5 ดา้นพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญกิ อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จงัหวัดพิษณุโลก

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4 ศูนยก์ลางดา้นการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดา้นสขุภาพ และ ICT

              แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

 แบบ ผ.01 
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         4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่4 ดา้นสาธารณสขุ การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดพิษณุโลกยทุธศาสตร์ที ่5 ดา้นพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญกิ อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จงัหวัดพิษณุโลก

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4 ศูนยก์ลางดา้นการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดา้นสขุภาพ และ ICT

              แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

 แบบ ผ.01 

3 โครงการกอ่สร้าง
หลังคาครอบสนาม/ 
ลานกฬีาเพือ่สุขภาพ
อเนกประสงค์ ต้านยา
เสพติด ในเขตเทศบาล
เมอืงอรัญญกิ

เพือ่สนับสนุนจัดใหม้ี
สถานทีใ่หเ้ด็ก เยาวชน
 และประชาชนใช้เวลา
ว่างใหเ้กดิประโยชน์ 
ไมยุ่่งเกี่ยวกบัยาเสพติด

กอ่สร้างหลังคา
ครอบสนาม/ 
ลานกฬีาเพือ่
สุขภาพ
อเนกประสงค์ 
ต้านยาเสพติด 
จ านวน 1 แหง่

 -  - 3,000,000 3,000,000 มหีลังคาครอบ
สนาม/ ลาน/ 
อาคารกฬีาเพือ่
สุขภาพ
อเนกประสงค์ ต้าน
ยาเสพติด และ
ประชาชนมคีวาม
พึงพอใจในระดับดี 
ไมน่้อยกว่าร้อยละ
 80

เด็ก เยาวชน 
และประชาชนใช้
เวลาว่างใหเ้กดิ
ประโยชน์ ไมยุ่่ง
เกี่ยวกบัยาเสพ
ติด และมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง

กอง
สาธารณสุข 

และ
ส่ิงแวดล้อม

4 โครงการกอ่สร้าง
กอ่สร้างสถานทีอ่อก
ก าลังกายเพือ่สุขภาพ
อเนกประสงค์ หมู่ที ่5

เพือ่สนับสนุนจัดใหม้ี
สถานทีใ่หเ้ยาวชน 
และประชาชนใช้เวลา
ว่างใหเ้กดิประโยชน์

กอ่สร้างสถานที่
ออกก าลังกาย
เพือ่สุขภาพ
อเนกประสงค์  
หมู่ที ่5 จ านวน 
1 แหง่

300,000 300,000  -  - มสีถานทีอ่อกก าลัง
กายเพือ่สุขภาพ
อเนกประสงค์ หมู่ที่
 5 และประชาชน
มคีวามพึงพอใจใน
ระดับดี ไมน่้อยกว่า
ร้อยละ 80

ประชาชนได้
ออกก าลังกาย
อย่างต่อเนื่อง มี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง อตัรา
การเจ็บป่วยด้วย
โรคเร้ือรังลดลง

กอง
สาธารณสุข 

และ
ส่ิงแวดล้อม
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         4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่4 ดา้นสาธารณสขุ การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดพิษณุโลกยทุธศาสตร์ที ่5 ดา้นพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญกิ อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จงัหวัดพิษณุโลก

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4 ศูนยก์ลางดา้นการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดา้นสขุภาพ และ ICT

              แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

 แบบ ผ.01 

5 โครงการกอ่สร้างและ
ปรับปรุงสถานออก
ก าลังกายเพือ่สุขภาพ
อเนกประสงค์  หมู่ที ่7

เพือ่สนับสนุนจัดใหม้ี
สถานทีใ่หเ้ยาวชน 
และประชาชนใช้เวลา
ว่างใหเ้กดิประโยชน์

กอ่สร้างและ
ปรับปรุงสถาน
ออกก าลังกาย 
เพือ่สุขภาพ
อเนกประสงค์  
หมู่ที ่7 จ านวน 
1 แหง่

200,000 200,000 200,000 200,000 มกีารกอ่สร้างและ
สถานทีอ่อกก าลัง
กายเพือ่สุขภาพ
อเนกประสงค์ หมู่ที่
 7 และประชาชน
มคีวามพึงพอใจใน
ระดับดี ไมน่้อยกว่า
ร้อยละ 80

ประชาชนได้
ออกก าลังกาย
อย่างต่อเนื่อง มี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง อตัรา
การเจ็บป่วยด้วย
โรคเร้ือรังลดลง

กอง
สาธารณสุข 

และ
ส่ิงแวดล้อม

6 โครงการกอ่สร้างเวที
ออกก าลังกายแบบแอ
โรบิคด๊านซ์ทีไ่ด้
มาตรฐาน

เพือ่ใหม้เีวทีออกก าลัง
กายแบบแอโรบิคด๊านซ์
 ทีไ่ด้มาตรฐาน คงทน 
ถาวร

กอ่สร้างเวทีออก
ก าลังกายชนิด
คงทนถาวร (ท า
ด้วยคอนกรีต) 
ขนาดมาตรฐาน 
จ านวน 3 แหง่ 
แหง่ละ 50,000
 บาท

50,000 50,000 50,000  - มเีวทีออกก าลัง
กายชนิดคงทน
ถาวร (ท าด้วย
คอนกรีต) ขนาด
มาตรฐาน จ านวน 
1 แหง่

ประชาชนได้มี
สถานทีใ่นการ
ออกก าลังกาย
แบบแอโร
บิคด๊านซ์ทีไ่ด้
มาตรฐานและ
ต่อเนื่อง

กอง
สาธารณสุข 

และ
ส่ิงแวดล้อม
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         4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่4 ดา้นสาธารณสขุ การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดพิษณุโลกยทุธศาสตร์ที ่5 ดา้นพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญกิ อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จงัหวัดพิษณุโลก

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4 ศูนยก์ลางดา้นการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดา้นสขุภาพ และ ICT

              แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

 แบบ ผ.01 

7 โครงการปรับปรุง ต่อ
เติม และตกแต่ง
สถานทีอ่อกก าลังกาย
เพือ่สุขภาพ
อเนกประสงค์  ในเขต
เทศบาลเมอืงอรัญญกิ

เพือ่ใหส้ถานทีม่คีวาม
พร้อมในการให้
ประชาชนได้ออกก าลัง
กายอย่างต่อเนื่อง

ปรับปรุง ต่อเติม 
ตกแต่งสถานที่
ออกก าลังกาย
เพือ่สุขภาพ
อเนกประสงค์ 
จ านวน 4 แหง่ 
แหง่ละ 
200,000 บาท

200,000 200,000 200,000 200,000 มกีารปรับปรุง ต่อ
เติม ตกแต่ง
สถานทีอ่อกก าลัง
กายเพือ่สุขภาพ
อเนกประสงค์  
และประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
ระดับดี ไมน่้อยกว่า
ร้อยละ 80

ประชาชนได้รับ
มสีถานที่
ส าหรับออก
ก าลังกายทีม่ี
ความพร้อม ใช้
งานได้อย่าง
ครบถ้วน 
ปลอดภยั

กอง
สาธารณสุข 

และ
ส่ิงแวดล้อม

8 โครงการกอ่สร้างลาน
กฬีาอเนกประสงค์   
หมู่ที ่2

เพือ่สนับสนุนจัดใหม้ี
สถานทีใ่หเ้ยาวชน 
และประชาชนใช้เวลา
ว่างใหเ้กดิประโยชน์

กอ่สร้างลานกฬีา
อเนกประสงค์ 
หมู่ที ่2 จ านวน 
1 แหง่

 -  - 200,000 200,000 มกีารกอ่สร้าง 
สถานทีก่อ่สร้าง
ลานกฬีา
อเนกประสงค์ หมู่ที่
 2  และประชาชน
มคีวามพึงพอใจใน
ระดับดี ไมน่้อยกว่า
ร้อยละ 80

ประชาชนได้รับ
มสีถานที่
ส าหรับออก
ก าลังกายทีม่ี
ความพร้อม ใช้
งานได้อย่าง
ครบถ้วน 
ปลอดภยั

กอง
สาธารณสุข 

และ
ส่ิงแวดล้อม
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         4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่4 ดา้นสาธารณสขุ การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดพิษณุโลกยทุธศาสตร์ที ่5 ดา้นพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญกิ อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จงัหวัดพิษณุโลก

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4 ศูนยก์ลางดา้นการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดา้นสขุภาพ และ ICT

              แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

 แบบ ผ.01 

9 โครงการปรับปรุง 
สถานทีอ่อกก าลังกาย
เพือ่สุขภาพหมู่ที ่2

เพือ่สนับสนุนจัดใหม้ี
สถานทีใ่หเ้ยาวชน 
และประชาชนใช้เวลา
ว่างใหเ้กดิประโยชน์

ปรับปรุง สถานที่
ออกก าลังกาย
เพือ่สุขภาพหมู่ที่
 2 จ านวน 1 แหง่

50,000 50,000  -  - มกีารปรับปรุง 
สถานทีอ่อกก าลัง
กายเพือ่สุขภาพหมู่
ที ่2  และ
ประชาชนมคีวาม
พึงพอใจในระดับดี 
ไมน่้อยกว่าร้อยละ
 80

ประชาชนได้รับ
มสีถานที่
ส าหรับออก
ก าลังกายทีม่ี
ความพร้อม ใช้
งานได้อย่าง
ครบถ้วน 
ปลอดภยั

กอง
สาธารณสุข 

และ
ส่ิงแวดล้อม

10 โครงการปรับปรุง
สนามกฬีา หมู่ที ่7

เพือ่สนับสนุนจัดใหม้ี
สถานทีใ่หเ้ยาวชน 
และประชาชนใช้เวลา
ว่างใหเ้กดิประโยชน์

ปรับปรุง สนาม
กฬีาหมู่ที ่7  
จ านวน 1 แหง่

100,000 100,000  -  - มกีารปรับปรุง 
สนามกฬีาหมู่ที ่7  
 และประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
ระดับดี ไมน่้อยกว่า
ร้อยละ 80

ประชาชนได้รับ
มสีถานที่
ส าหรับออก
ก าลังกายทีม่ี
ความพร้อม ใช้
งานได้อย่าง
ครบถ้วน 
ปลอดภยั

กอง
สาธารณสุข 

และ
ส่ิงแวดล้อม
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         4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่4 ดา้นสาธารณสขุ การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดพิษณุโลกยทุธศาสตร์ที ่5 ดา้นพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญกิ อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จงัหวัดพิษณุโลก

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4 ศูนยก์ลางดา้นการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดา้นสขุภาพ และ ICT

              แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

 แบบ ผ.01 

11 โครงการปรับปรุงลาน
กฬีาอเนกประสงค์   
หมู่ที ่10

เพือ่สนับสนุนจัดใหม้ี
สถานทีใ่หเ้ยาวชน 
และประชาชนใช้เวลา
ว่างใหเ้กดิประโยชน์

ปรับปรุงลาน
กฬีา
อเนกประสงค์ 
หมู่ที ่10 จ านวน
 1 แหง่

50,000 50,000  -  - ปรับปรุงลานกฬีา
อเนกประสงค์ หมู่ที่
 10 และ
ประชาชนมคีวาม
พึงพอใจในระดับดี 
ไมน่้อยกว่าร้อยละ
 80

ประชาชนได้รับ
มสีถานที่
ส าหรับออก
ก าลังกายทีม่ี
ความพร้อม ใช้
งานได้อย่าง
ครบถ้วน 
ปลอดภยั

กอง
สาธารณสุข 

และ
ส่ิงแวดล้อม

12 โครงการส่งเสริมการ
ออกก าลังกายแบบ   
แอโรบิคด๊านซ์

เพือ่สนับสนุนและ
ส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
การออกก าลังกาย
อย่างต่อเนื่อง

จ้างครูผู้น าเต้น
ส าหรับ
ประชาชนทีม่า
ร่วมกจิกรรมใน
พืน้ทีเ่ทศบาล
เมอืงอรัญญกิ

150,000 150,000 150,000 150,000 ครอบคลุม
เป้าหมายไมน่้อย
กว่าร้อยละ 80

ประชาชนได้
ออกก าลังกาย
แบบแอโรบิค   
ด๊านซ์อย่าง
ต่อเนื่อง มี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง อตัรา
การเจ็บป่วยด้วย
โรคเร้ือรังลดลง

กอง
สาธารณสุข 

และ
ส่ิงแวดล้อม
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4. ยุทธศาตสร์การพัฒนาที ่4 ดา้นสาธารณสุข  การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
   แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการขุดลอกคลองคูณ 

หมู่ที ่1
เพือ่การระบายน ้า 
ป้องกันน ้าท่วมใน
ฤดูฝน และกักเก็บ
น ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง

ขุดลอกคลอง
คูณ ระยะทาง
ประมาณ 
2,000 เมตร

6,000,000 6,000,000 6,000,000  - เพิม่
ประสิทธิภาพ
การระบายน ้า

 80 %

ป้องกันน ้าท่วม
 และแก้ปัญหา

ภัยแล้ง

กองช่าง

2 โครงการขุดลอกคลอง
เลียบทางรถไฟ              
 หมู่ที ่2 - หมู่ที ่7

เพือ่ระบายน ้า 
ป้องกันน ้าท่วมใน
ฤดูฝน และเก็บกัก
น ้าใช้ในฤดูแล้ง

ระยะทาง 
1,500 เมตร

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 เพิม่
ประสิทธิภาพ
การระบายน ้า

 80 %

การระบายน ้า
เป็นไปด้วย

ความสะดวก

กองช่าง

3 โครงการลอกคลองแต่ละ
ซอยในหมู่บ้าน           
หมู่ที ่2 - หมู่ที ่7

เพือ่ให้คลองในเขต
เทศบาลเมือง
อรัญญิก สะอาด 
และป้องกันน ้าท่วม

ระยะทาง 
1,000 เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

เพือ่ให้ภูมิทัศน์ 
ริมคลอง

สะอาดสวยงาม
เป็นระเบียบ

กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า
ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่6  ดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ศูนย์กลางการบริการการค้า  โลจิสตกิส์และการขนส่ง

แบบ ผ.01 

193



4. ยุทธศาตสร์การพัฒนาที ่4 ดา้นสาธารณสุข  การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
   แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า
ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่6  ดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ศูนย์กลางการบริการการค้า  โลจิสตกิส์และการขนส่ง

แบบ ผ.01 

4 โครงการคลองสวยน ้าใส เพือ่ก้าจัดวัชพืชที่
ปกคลุมทางไหล
ของน ้า

ขุดลอกคลอง
โคกช้างและ
อื่นๆและก้าจัด
ผักตบชวาหรือ
เศษวัชพืช

300,000 300,000 300,000 300,000 เพิม่
ประสิทธิภาพ
การระบายน ้า

ได้ 80 %

ป้องกันน ้าท่วม
และภัยแล้ง

กองช่าง

5 โครงการขุดลอกคลอง    
กะเปา หมู่ที ่4

เพือ่ระบายน ้า 
ป้องกันน ้าท่วมใน
ฤดูฝน และเก็บกัก
น ้าใช้ในฤดูแล้ง

ระยะทาง 
1,000 เมตร

800,000 800,000 800,000  - เพิม่
ประสิทธิภาพ
การระบายน ้า

 80 %

การระบายน ้า
เป็นไปด้วย

ความสะดวก

กองช่าง

6 โครงการขุดลอกคลองอีโอ่ง
 หมู่ที ่5

เพือ่ระบายน ้า  
ป้องกัน น ้าท่วมใน
ฤดูฝน

ระยะทาง 
2,500  เมตร

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 เพิม่
ประสิทธิภาพ
การระบายน ้า 

 80%

การระบายน ้า
เป็น ไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

7 โครงการขุดลอก        
คลองโคกช้างหมู่ที ่3       
ถึง หมู่ที ่10

เพือ่การระบายน ้าที่
ดี ป้องกันน ้าท่วมขัง

ระยะทาง    
500  เมตร

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 เพิม่
ประสิทธิภาพ
การระบายน ้า

 80%

การระบายน ้า
เป็น ไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง
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4. ยุทธศาตสร์การพัฒนาที ่4 ดา้นสาธารณสุข  การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
   แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า
ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่6  ดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ศูนย์กลางการบริการการค้า  โลจิสตกิส์และการขนส่ง

แบบ ผ.01 

8 โครงการขุดลอกผักตบชวา
 และก้าจัดวัชพืช หมู่ที ่10

เพือ่ระบายน ้าและ
ป้องกันน ้าท่วม

ระยะทาง  
800  เมตร

 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000 ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ป้องกันน ้าท่วม กองช่าง

9 โครงการขุดลอกคลอง
ระบายน ้าในเขตเทศบาล
เมืองอรัญญิก

เพือ่การระบายน ้าที่
ดีป้องกันน ้าท่วมขัง

ขุดลอกคลอง
ระบายน ้าใน 
เขตเทศบาล
เมืองอรัญญิก

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 เพิม่
ประสิทธิภาพ
การระบายน ้า

 80%

การระบายน ้า
เป็นไปด้วย

ความสะดวก

กองช่าง

10 โครงการขุดลอกผักตบชวา
และก้าจัดวัชพืช คลองโคก
ช้าง

เพือ่ก้าจัดวัชพืชที่
ขึ นปกคลุมทางไหล
ของน ้า

ขุดลอก
ผักตบชวา
คลองโคกช้าง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เพิม่
ประสิทธิภาพ
การระบายน ้า

 80%

ป้องกันน ้าท่วม
 และ 

แก้ปัญหาภัยแล้ง

กองช่าง

11 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
เลียบคลองคูณ หมู่ที ่1

เพือ่ให้ภูมิทัศน์ ริม
คลองคูณสะอาด
สวยงาม เป็น
ระเบียบ

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ เลียบ
คลองคูณ
ระยะทาง
ประมาณ 
1,000 เมตร

500,000  -  -  - ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

เพือ่ให้ภูมิทัศน์ 
ริมคลองคูณ

สะอาดสวยงาม
เป็นระเบียบ

กองช่าง
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4. ยุทธศาตสร์การพัฒนาที ่4 ดา้นสาธารณสุข  การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
   แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า
ตวัชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่6  ดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ศูนย์กลางการบริการการค้า  โลจิสตกิส์และการขนส่ง

แบบ ผ.01 

12 ปรับปรุงภูมิทัศน์เลียบทาง
รถไฟ หมู่ที ่2

เพือ่ให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตทีดี่ขึ น

ระยาทางยาว 
1,000 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนมี
ถนนสัญจรที่

สะอาด สวยงาม

กองช่าง

13 ปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที ่3 เพือ่ให้ภูมิทัศน์ 
สะอาดสวยงาม 
เป็นระเบียบ

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ หมู่ที ่3

300,000 300,000 300,000 300,000 ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

เพือ่ให้ภูมิทัศน์
 หมู่ที ่3 

สะอาดสวยงาม
เป็นระเบียบ

กองช่าง

14 ปรับภูมิทัศน์คลองกะเปา 
หมู่ที ่4

เพือ่ให้การระบาย
น ้าสะดวกและ
ป้องกันน ้าท่วม

ระยะทาง 
3,000 เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000  - ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ระบายน ้าได้ดี
ลดปัญหาการ

ท่วม

กองช่าง

15 ปรับภูมิทัศน์บริเวณหนอง
เสง่ียม หมู่ที ่5

เพือ่ให้ภูมิทัศน์
สะอาด สวยงาม
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณ
หนองเสง่ียม

1,000,000 1,000,000 1,000,000  - ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

เพือ่ให้ภูมิทัศน์
บริเวณหนอง

เสง่ียม สะอาด 
สวยงาม

กองช่าง

16 ปรับภูมิทัศน์ริมคลอง     
โคกช้าง หมู่ที ่10

เพือ่ให้ริมคลองโคก
ช้างสะอาด          
มีระเบียบ

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์  หมู่ที ่ 10

 100,000  100,000  100,000  - ส้าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

ประชาชนมี
สถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ

กองช่าง

196



ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่ 5 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาตสิิง่แวดล้อม และแหล่งน ้า อยา่งยั่งยนื

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่4 ดา้นสาธารณสุข การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
  แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท)
17 โครงการปลูกผักสวน

ครัวร้ัวกนิได้
เพื่อส่งเสริมให้มีการ
กนิอยู่อยา่งประหยดั
และพอเพียง

ส่งเสริมและสนับสนุน
การด าเนินกจิกรรม
ต่าง ๆ ในโครงการ 
จ านวน 50 คน

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคนเขา้
ร่วมโครงการ
ร้อยละ 90

ลดรายจา่ย และ เพิ่ม
รายได้ในครัวเรือน

กองสวัสดิการ
สังคม

18 โครงการพัฒนาการ
บริหารจดัการของ
ศูนยบ์ริการและ
ถา่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร
ประจ าต าบลอรัญญิก

เพื่อพัฒนาการบริหาร
จดัการของศูนยบ์ริการ
และถา่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร
ประจ าต าบลอรัญญิก

คณะกรรมการบริหาร
ศูนยบ์ริการและ
ถา่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร
ประจ าต าบลอรัญญิก

50,000 50,000 50,000 50,000 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การท างานด้าน
การเกษตร ร้อย
ละ 70

มีการบริหารจดัการ
ภายในศูนยบ์ริการ
และถา่ยทอด
เทคโนโลยปีระจ า
ต าบลอรัญญิก

กองสวัสดิการ
สังคม

ผลทีค่าดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้าเนินการ

เทศบาลเมืองอรัญญกิ อ้าเภอเมืองพิษณโุลก จังหวดัพิษณโุลก

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวดัที ่6 ดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชี วดั (KPI)

แบบ ผ.01 
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น

- เพือ่ให้การเลือกต้ัง
สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและเป็นไป
ตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การเลือกต้ัง

 - จัดให้มีการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองอรัญญิกและ
นายก เทศมนตรีเมือง
อรัญญิก เช่น จัดทํา
ส่ือประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ให้ความรู้   
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
ค่าตอบแทนต่างๆ 
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
 ฯลฯ

2,000,000 2,000,000 2,000,000 - สําเร็จตาม 
เป้าหมาย 
100%

- การเลือกต้ังสมาชิก
สภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย บริสุทธิ ์
ยติุธรรมและเป็นไป
ตามกฎหมาย

สํานักปลัดฯ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่5 ดา้นการบริหารจัดการทีด่ขีององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
    แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นการบริหารจัดการทีด่ขีององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 ส่งเสริมความเขม้แขง็ทางสังคม และความมั่นคงตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

แบบ ผ.01 
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่5 ดา้นการบริหารจัดการทีด่ขีององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
    แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นการบริหารจัดการทีด่ขีององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 ส่งเสริมความเขม้แขง็ทางสังคม และความมั่นคงตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

แบบ ผ.01 

2 โครงการอบรม
ส่งเสริมความรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม

- เพือ่ส่งเสริมความรู้
ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมให้กับคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
 พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง

- จัดฝึกอบรมให้กับ
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง 
ประจํา และพนักงาน
จ้างเทศบาลเมือง
อรัญญิก

20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้ารับการ
อบรมได้รับ
ความรู้เพิม่ขึ้น
ไม่น้อยกว่า 
80%

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้รับความรู้และ
สามารถนําไป ปรับใช้
ในการปฏิบัติงานและ
ในชีวิตประจําวันได้

สํานักปลัดฯ

3 โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ
พระมหากษัตริย์และ 
พระบรมวงศานุวงศ์ 
ทุกพระองค์

 - เพือ่แสดงถึงความ
จงรัก ภักดีแด่
พระองค์ท่าน          
 - เพือ่น้อมรําลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ  
ทีม่ีต่อพสกนิกร        
   - เพือ่ปลุกจิตสํานึก
ให้ประชาชนรักและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

 - จัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติฯ เนื่องใน
วันสําคัญต่างๆ เช่น   
วันเฉลิมพระ-
ชนมพรรษา วันจักรี 
ฯลฯ

100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้
แสดงความ
จงรักภักดีฯ     
ไม่น้อยกว่า  
80%

 - ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี และรําลึก
ถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระองค์ท่าน          
 - ประชาชนเกิดความ
รักและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

สํานักปลัดฯ
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่5 ดา้นการบริหารจัดการทีด่ขีององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
    แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นการบริหารจัดการทีด่ขีององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 ส่งเสริมความเขม้แขง็ทางสังคม และความมั่นคงตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

แบบ ผ.01 

4 โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันสําคัญต่างๆ

- เพือ่ส่งเสริมให้
ประชาชนได้เห็นถึง
ความสําคัญของวัน
สําคัญต่างๆของชาติ

 - จัดกิจกรรมเนื่องใน
วันสําคัญต่างๆ เช่น 
วันรัฐธรรมนูญ วัน
ต้นไม้แห่งชาติ ฯลฯ

20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม      
ไม่น้อยกว่า  
80%

- ประชาชนได้รําลึก
และเห็นถึง
ความสําคัญของวัน
สําคัญต่างๆ

สํานักปลัดฯ

5 โครงการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ตามนโยบาย
รัฐบาล คสช. 
กระทรวง มหาดไทย 
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
จังหวัด อําเภอ และ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

- เพือ่สนับสนุนการ
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ 
ทีอ่ยู่ในอํานาจหน้าที่
ของเทศบาลตาม
นโยบายรัฐบาล คสช. 
กระทรวงมหาดไทย 
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
จังหวัด อําเภอ และ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

- จัดกิจกรรมต่างๆ 
ตาม นโยบายรัฐบาล 
คสช. กระทรวง 
มหาดไทย กรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น จังหวัด อําเภอ
 และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม      
ไม่น้อยกว่า  
80%

 - การดําเนินกิจกรรม
เป็นไปตามนโยบาย
รัฐบาล คสช. 
กระทรวงมหาดไทย 
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
จังหวัด อําเภอ และ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

สํานักปลัดฯ
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่5 ดา้นการบริหารจัดการทีด่ขีององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
    แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นการบริหารจัดการทีด่ขีององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 ส่งเสริมความเขม้แขง็ทางสังคม และความมั่นคงตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

แบบ ผ.01 

6 โครงการจัดงาน/
กิจกรรมส่งเสริมความ
ปรองดองของ
ประชาชนตําบล
อรัญญิก

 -เพือ่ให้ประชาชน
ตําบลอรัญญิกมีรัก
และสามัคคีกันเกิด
ความปรองดองใน
ชุมชน/หมู่บ้าน/ตําบล

- จัดงาน/กิจกรรม
ส่งเสริมความ
ปรองดองของ
ประชาชนตําบล
อรัญญิก

20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม      
ไม่น้อยกว่า  
80%

 - ประชาชนตําบล 
อรัญญิกมีรักและ
สามัคคีกันเกิดความ
ปรองดองในชุมชน/
หมู่บ้าน/ตําบล

สํานักปลัดฯ

7 โครงการซ่อมแซม/
ปรับปรุง/ต่อเติม
อาคารสํานักงาน
เทศบาลเมืองอรัญญิก 
(หลังเก่า)

- เพือ่ซ่อมแซม/
ปรับปรุง/ต่อเติม
อาคารสํานักงานฯ 
หลังเก่าให้อยู่ในสภาพ
ดี เหมาะสมกับการใช้
งานและให้บริการ
ประชาชน

-ซ่อมแซม/ปรับปรุง/
ต่อเติม ห้องปฏิบัติงาน
 ห้องน้ํา  ห้องเก็บของ
 ฯลฯ บริเวณอาคารฯ
 หลังเก่า

300,000 300,000 300,000 300,000 อาคารฯสามารถ
ใช้งานได้ 100%

 - อาคารสํานัก งานฯ
 หลังเก่าได้รับการซ่อม
 แซม/ปรับปรุง/ต่อ
เติมให้อยู่ในสภาพดี 
เหมาะสมกับ การใช้
งานและให้ บริการ
ประชาชน

สํานักปลัดฯ
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่5 ดา้นการบริหารจัดการทีด่ขีององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
    แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นการบริหารจัดการทีด่ขีององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 ส่งเสริมความเขม้แขง็ทางสังคม และความมั่นคงตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

แบบ ผ.01 

8 โครงการซ่อมแซม/
ปรับปรุง/ต่อเติม
อาคารสํานักงาน
เทศบาลเมืองอรัญญิก 
(หลังใหม)่

- เพือ่ซ่อมแซม/
ปรับปรุง/ต่อเติม
อาคารฯ หลังใหม่ ให้
อยู่ในสภาพดี 
เหมาะสมกับการใช้
งานและให้ บริการ
ประชาชน

-ซ่อมแซม/ปรับปรุง/
ต่อเติมห้องประชุม 
ห้องปฏิบัติงาน ห้องน้ํา
 ห้องเก็บของ ฯลฯ 
บริเวณอาคารฯ หลัง
ใหม่

500,000 500,000 500,000 500,000 อาคารฯสามารถ
ใช้งานได้ 100%

 - อาคารสํานัก งานฯ
 หลังใหม่ได้รับการ
ซ่อม แซม/ปรับปรุง/
ต่อเติมให้อยู่ในสภาพดี
 เหมาะสมกับ การใช้
งานและให้ บริการ
ประชาชน

สํานักปลัดฯ

9 ค่าเช่ารถยนต์
ส่วนกลางเพือ่ใช้ใน
งานราชการของ
เทศบาลเมืองอรัญญิก

 - เพือ่ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการตามภารกิจ
และอํานาจหน้าทีข่อง
เทศบาล , เพือ่ใช้ใน
การติดต่อประสานกับ
หน่วยงานราชการ 
เอกชน ประชาชน
ทัว่ไป ฯลฯ

 เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
เช่ารถยนต์ส่วนกลาง 
จํานวน 2 คัน (ทดแทน
รถยนต์ส่วนกลางที่จะ
หมดสัญญาเช่าใน
ปงีบประมาณ 2561)

130,000 600,000 600,000 600,000 สําเร็จตาม
เป้าหมาย     
100 %

การปฏิบัติราชการมี
ความสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

สํานักปลัดฯ
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่5 ดา้นการบริหารจัดการทีด่ขีององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
    แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นการบริหารจัดการทีด่ขีององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 ส่งเสริมความเขม้แขง็ทางสังคม และความมั่นคงตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

แบบ ผ.01 

10 ค่าเช่ารถยนต์
ส่วนกลางเพือ่ใช้ใน
งานราชการของ
เทศบาลเมืองอรัญญิก

 - เพือ่ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการตามภารกิจ
และอํานาจหน้าทีข่อง
เทศบาล , เพือ่ใช้ใน
การติดต่อประสานกับ
หน่วยงานราชการ 
เอกชน ประชาชน
ทัว่ไป ฯลฯ

 เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
เช่ารถยนต์ส่วนกลาง 
จํานวน 1 คัน (ทดแทน
รถยนต์ส่วนกลางที่จะ
หมดสัญญาเช่าใน
ปงีบประมาณ 2563)

- - 198,000 198,000 สําเร็จตาม
เป้าหมาย     
100 %

การปฏิบัติงานมีความ
สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

สํานักปลัดฯ

11 ค่าเช่ารถยนต์
ส่วนกลางเพือ่ใช้ใน
งานราชการของ
เทศบาลเมืองอรัญญิก

เพือ่ให้มีการ
ปฏิบัติงานราชการมี
ความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพเพิม่มาก
ขึ้น

 เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
เช่ารถยนต์ส่วนกลางของ
เทศบาลเมืองอรัญญิก 
จํานวน 1 คัน

 - 200,000 200,000 200,000 สําเร็จตาม
เป้าหมาย     
100 %

การปฏิบัติงานมีความ
สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

กองคลัง
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่5 ดา้นการบริหารจัดการทีด่ขีององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
    แผนงานบริหารทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชี้วัด (KPI) ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นการบริหารจัดการทีด่ขีององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 ส่งเสริมความเขม้แขง็ทางสังคม และความมั่นคงตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

แบบ ผ.01 

12 โครงการออกหน่วย
เคล่ือนทีจ่ัดเก็บภาษี

เพือ่อํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ชําระ
ภาษีของเทศบาลเมือง
อรัญญิก

เพือ่พัฒนาการจัดเก็บ
รายได้เพิม่ขึ้น

30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนรายของ
ผู้เข้าข่ายชําระ
ภาษีเพิม่ขึ้น 
20%

สามารถจัดเก็บรายได้
เพิม่ขึ้นตามเป้าหมาย

กองคลังฯ

13 โครงการด่านหน้า
บริการประชาชนผู้
ชําระภาษี

เพือ่อํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ชําระ
ภาษีของเทศบาลเมือง
อรัญญิก

จัดต้ังจุดบริการ
ประชาชนผู้ชําระภาษี

20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผู้ได้รับ
ประโยชน์ 
จํานวน2,000 
ราย

สร้างความพึงพอใจใน
การให้บริการแก่
ประชาชน

กองคลัง

14 โครงการอบรมให้
ความรู้และเผยแพร่ 
ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลเมืองอรัญญิก
 ประจําปี

 - เพื่ออบรมใหค้วามรู้
และเผยแพร่
ประชาสัมพนัธข์้อมูล
ข่าวสารและศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลเมือง
อรัญญิก

เพื่อให ้คณะผู้บริหาร 
หวัหน้าส่วนราชการ 
สมาชิกสภา ประชาชน
ทั่วไป ได้มีความรู้ความ
เข้าใจในพรบ.ข้อมูล
ข่าวสาร และสามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารที่เปน็
ประโยชน์ของเทศบาล
เมืองอัญญิก

40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนมีความ
พงึพอใจในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาล    
ร้อยละ 80

 - คณะผู้บริหาร หวัหน้า
ส่วนราชการ สมาชิก 
ประชาชนทั่วไป มีความรู้
และเผยแพร่
ประชาสัมพนัธข์้อมูล
ข่าวสารและศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลเมือง
อรัญญิก

กองวิชาการ
และแผนงาน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 ส่งเสริมความเขม้แขง็ทางสังคม และความมั่นคงตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

5. ยุทธศาสตร์ที ่5 ดา้นการบริหารจัดการทีด่ขีององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
    แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
15 โครงการฝึกอบรมให้

ความรู้ศูนย์รับ
เร่ืองราวร้องทุกข์ของ
เทศบาลเมือง
อรัญญิก ประจ าปี

เพื่อใหค้วามรู้ เกี่ยวกับ
การปฏบิติังานของศูนย์รับ
เร่ืองราวร้องทกุข์ของ
เทศบาลเมืองอรัญญิก 
ใหก้ับคณะผู้บริหาร 
หวัหน้าส่วนราชการ และ
เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง

คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง

40,000 40,000 40,000 40,000 คณะผู้บริหาร 
หวัหน้าส่วน
ราชการ และ
เจ้าหน้าที่ได้รับ
ความรู้ไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 80

 - คณะผู้บริหาร 
หวัหน้าส่วนราชการ 
และเจ้าหน้าที่มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปฏบิติังานรับ
เร่ืองราวร้องทกุข์

กองวิชาการ
และแผนงาน

16 โครงการส่ือมวลชน
สัมพันธ์

 - เพื่อสร้างภาพลักษณ์
และสร้างความสัมพนัธท์ี่
ดีกับส่ือมวลชน รวมทั้ง
เผยแพร่นโยบายภารกิจ 
และผลงาน ของเทศบาล
ใหส่ื้อมวลชนทราบ และ
เผยแพร่ไปสู่ประชาชนได้
อย่างถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น

 จัดกิจกรรมประชุม ชี้แจง
 แถลงข่าวเพื่อสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย
ผลงาน และภารกิจต่าง ๆ
 ภายใต้นโยบายการ
บริหารของเทศบาลเมือง
อรัญญิกใหส่ื้อมวลชน
ได้รับทราบ

50,000 50,000 50,000 50,000 การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาล
เมืองอรัญญิก
เพิม่ขึ้นร้อยละ
 80

 ส่ือมวลชนเข้าใจ
และมีทัศนคติทีดี่ต่อ
เทศบาลเมืองอรัญญิก

กองวิชาการ
และแผนงาน

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นการบริหารจัดการทีด่ขีององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชี้วัด (KPI)

ผ. 01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 ส่งเสริมความเขม้แขง็ทางสังคม และความมั่นคงตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

5. ยุทธศาสตร์ที ่5 ดา้นการบริหารจัดการทีด่ขีององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
    แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นการบริหารจัดการทีด่ขีององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชี้วัด (KPI)

ผ. 01 

17 โครงการ ติดต้ัง 
ซ่อมแซมเสียงตามสาย
ประจ าหมู่บา้น ในเขต
เทศบาลเมืองอรัญญิก

 - เพื่อติดต้ัง ซ่อมแซม 
เสียงตามสาย หมู่บา้น ให้
ครอบคลุมพื้นที่ 10 
หมู่บา้น ในเขตเทศบาล
เมืองอรัญญิก ใหส้ามารถ
ใช้งานได้เปน็ปกติ

เพื่อติดต้ัง ซ่อมแซม เสียง
ตามสายประจ าหมู่บา้น 
ซ่ึงมีครุภณัฑ์ อาท ิpower
 amp, mixer power 
amp. ล าโพงฮอร์น ,
ไมโครโฟน เคร่ืองเล่น 
Cd/Mp3 สายส่ง
สัญญาณเสียง ค่าติดต้ัง
พร้อมอุปกรณ์ ฯลฯ  
จ านวน 10 ชุด ให้
ครอบคลุม 10 หมู่บา้น 
ซ่ึงการติดต้ังและซ่อมแซม
 แต่ละหมู่บา้นค่าใช้จ่ายไม่
เทา่กันเนื่องจากระยะทาง
 ค่าติดต้ังและอุปกรณ์ที่
ซ่อมแซม หรือจ าเปน็

1,000,000 600,000 200,000 200,000 ประชาชนมี
ความพงึพอใจใน
การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของ
หมู่บา้นและใน
เขตเทศบาล 
ร้อยละ 80

 - หมู่บา้น ชุมชน
สามารถประชาสัมพนัธ์
ข้อมูลข่าวสารของ 
หมู่บา้น ชุมชน ให้
ครอบคลุมพื้นที่เขต
หมู่บา้น  เพื่อสร้างการ
มีส่วนร่วมของชุมชนใน
การด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ

กองวิชาการ
และแผนงาน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 ส่งเสริมความเขม้แขง็ทางสังคม และความมั่นคงตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

5. ยุทธศาสตร์ที ่5 ดา้นการบริหารจัดการทีด่ขีององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
    แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นการบริหารจัดการทีด่ขีององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชี้วัด (KPI)

ผ. 01 

18 โครงการ ซ่อมแซม
หอกระจายข่าวไร้
สาย (ชุดภาคส่ง
สัญญาณ และชุด
ภาครับสัญญาณ) ใน
เขตเทศบาลเมือง
อรัญญิก

 - เพื่อใช้ในการ
ประชาสัมพนัธข์้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ของ
เทศบาลเมืองอรัญญิก ให้
ครอบคลุมพื้นที่ สร้างการ
มีส่วนร่วมระหวา่งหมู่บา้น
 ชุมชน กับเทศบาลเมือง
อรัญญิก

เพื่อซ่อมแซม หอกระจาย
ข่าวไร้สายใหค้รอบคลุมใน
เขตเทศบาลเมืองอรัญญิก
 ซ่ึงการซ่อมแซม แต่ละ
จุดค่าใช้จ่ายไม่เทา่กัน 
เนื่องจากอุปกรณ์ที่
ซ่อมแซม หรือจ าเปน็

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี
ความพงึพอใจใน
การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของ
หมู่บา้นและใน
เขตเทศบาล 
ร้อยละ 80

 - หมู่บา้น ชุมชน
สามารถประชาสัมพนัธ์
ข้อมูลข่าวสารของ 
หมู่บา้น ชุมชน ให้
ครอบคลุมพื้นที่เขต
หมู่บา้น  เพื่อสร้างการ
มีส่วนร่วมของชุมชนใน
การด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ

กองวิชาการ
และแผนงาน

19 โครงการอบรมด้าน
ระเบียบกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ทีถ่ือปฏิบัติ
และจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่

 เพือ่ให้บุคลากรใน
หน่วยงานคณะ
ผู้บริหาร เจ้าหน้าทีม่ี
ความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบกฎหมาย
กฎเกณฑ์ทีถ่ือปฏิบัติ 
และมีจริยธรรมของ
เจ้าหน้าทีใ่นการ
ปฏิบัติงาน

จัดอบรมด้านระเบยีบ
กฎหมายใหแ้ก่ คณะ
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลเมืองอรัญญิก 
จ านวนประมาณ70 คน

50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้ารับการ
อบรมได้รับ
ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานตาม
ระเบียบ
กฎหมาย ร้อย
ละ 90

ผู้ทีเ่ข้ารับการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจ
ในระเบียบกฎหมาย
กฎเกณฑ์ทีจ่ะใช้ถือ
ปฏิบัติและมี
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน

กองวิชาการ
และแผนงาน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 ส่งเสริมความเขม้แขง็ทางสังคม และความมั่นคงตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

5. ยุทธศาสตร์ที ่5 ดา้นการบริหารจัดการทีด่ขีององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
    แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นการบริหารจัดการทีด่ขีององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชี้วัด (KPI)

ผ. 01 

20 โครงการ call 
center สายด่วน 
บริการประชาชน

 - เพื่อน าระบบสายด่วน 
call center มาช่วย
รวบรวมงานการขอรับ
บริการ แจ้งปญัหาความ
เดือดร้อน ข้อร้องเรียน 
ต่าง ๆ ความคิดเหน็
ข้อเสนอแนะจาก
ประชาชน ลดขั้นตอนโดย
จัดท าระบบการ
ประสานงานการขอรับ
บริการ การแจ้งปญัหา
ร้องเรียนไปยังส่วน
ราชการ สามารถแก้ไข
ปญัหาและบนัทกึข้อมูล
ลงระบบได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีใหก้ับ ทม.
อรัญญิก

 จัดท าออกแบบระบบ
สายด่วน call center 
พร้อมเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตและ
โปรแกรมส าหรับบริหาร
จัดการ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ทีม่ีระดับความ
คิดเห็น
เกี่ยวกับความ
สะดวกในการ
แจ้งข้อมูลการ
ให้บริการได้
รวดเร็วขึ้น

 - ประชาชนได้รับ
ช่องทางในการ
ติดต่อส่ือสาร สอบถาม
ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพนัธจ์าก
เทศบาลมากยิ่งขึ้น ลด
ขั้นตอนในการขอรับ
บริการและแจ้งปญัหา
ร้องเรียนได้รวดเร็วขึ้น 
ประชาชนเชื่อมั่นใน
กระบวนการของ
เทศบาลในการรับเร่ือง
ร้องเรียนและแก้ไข
ปญัหาต่าง ๆ

กองวิชาการ
และแผนงาน
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5. ยุทธศาสตร์ที ่5 ดา้นการบริหารจัดการทีด่ขีององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
    แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นการบริหารจัดการทีด่ขีององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชี้วัด (KPI)

ผ. 01 

21 โครงการจัดท าป้าย
ดิจิตอล ชนิดติดต้ัง
ภายในอังคาร

เพือ่ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของเทศบาล

ส านักงานเทศบาลเมือง
อรัญญิก จ านวน 3 จอ

150,000 150,000 150,000  - เพิม่ช่อง
ทางการ
ประชาสัมพันธ์

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลเพิม่ขึ้น

กองวิชาการ
และแผนงาน

22 โครงการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลเมือง
อรัญญิก

 - เพื่อรับทราบปญัหา
ความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่เทศบาล
เมืองอรัญญิก ,เพื่อให้
ประชาชนมีส่วนร่วนใน
การพฒันาพื้นที่

 ประชาคมประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองอรัญญิก
 เพื่อจัดท าแผนพฒันา 
เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง 
คัดเลือกคณะกรรมการ
ต่าง ๆ ฯลฯ

150,000 150,000 150,000 150,000  ประชาชน
ได้รับประโยชน์
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

 - สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ตรงความ
ต้องการประชาชน ,
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาพืน้ที่

กองวิชาการ
และแผนงาน

23 โครงการส ารวจ
ความพึงพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการจาก
เทศบาลเมือง
อรัญญิกประจ าปี

 - เพื่อส ารวจความพงึ
พอใจในการบริการของ
เทศบาลเมืองอรัญญิก
และน าไปปรับปรุงพฒันา
 การใหบ้ริการประชาชน
ใหดี้ยิ่งขึ้น

 จ้างองค์กรหรือสถาบนัที่
เปน็กลางเพื่อส ารวจ
ความพงึพอใจของ
ผู้รับบริการจากเทศบาล
เมืองอรัญญิกประจ าปี

20,000 20,000 20,000 20,000 ได้รับข้อมูล
จากตัวแทน
ประชาชน
ครบถ้วนร้อย
ละ 90

 - สามารถน าข้อมูล
ทีไ่ด้จากการส ารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการมา
ปรับปรุงและ
พัฒนาการให้บริการ

กองวิชาการ
และแผนงาน

24
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 ส่งเสริมความเขม้แขง็ทางสังคม และความมั่นคงตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

5. ยุทธศาสตร์ที ่5 ดา้นการบริหารจัดการทีด่ขีององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
    แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นการบริหารจัดการทีด่ขีององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชี้วัด (KPI)

ผ. 01 

24 โครงการส ารวจ
ความพึงพอใจของ
ประชาชนในการ
ติดตามและ
ประเมินผลแผนของ
เทศบาลเมืองอรัญญิก

 - เพื่อใหก้ารส ารวจ
ความพงึพอใจของ
ประชาชนในการติดตาม
และประเมินผลแผนฯ
เปน็ไปด้วยความ
เรียบร้อยและมี
ประสิทธภิาพ

 จัดท าแบบส ารวจ และ
จ้างผู้ส ารวจในการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาของเทศบาล
เมืองอรัญญิก ประจ าปี

20,000 20,000 20,000 20,000 ได้รับข้อมูล
จากตัวแทน
ประชาชน
ครบถ้วนร้อย
ละ 90

 - การส ารวจได้รับ
ข้อมูลทีค่รบถ้วน
และรวดเร็วสามารถ
น ามาปรับปรุงและ
พัฒนาพืน้ทีไ่ด้

กองวิชาการ
และแผนงาน

2525 โครงการส ารวจ
ความพึงพอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการจาก
เทศบาลเมือง      
เพือ่ออกแบบระบบ
การให้บริการ
ประชาชนประจ าปี

 - เพื่อส ารวจความพงึ
พอใจในการบริการของ
เทศบาลเมืองอรัญญิก
และน าไปออกแบบ
ปรับปรุงพฒันา การ
ใหบ้ริการประชาชนใหดี้
ยิ่งขึ้น

 จ้างองค์กรหรือสถาบนัที่
เปน็กลางเพื่อส ารวจ
ความพงึพอใจของ
ผู้รับบริการจากเทศบาล
เมืองอรัญญิกเพื่อ
ออกแบบระบบการ
ใหบ้ริการประชาชน

50,000 50,000 50,000 5,000 ได้รับข้อมูล
จากตัวแทน
ประชาชน
ครบถ้วนร้อย
ละ 90

 - สามารถน าข้อมูล
ทีไ่ด้จากการส ารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการมา
ออกแบบระบบและ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการให้บริการ
ให้ดียิ่งขึ้น

กองวิชาการ
และแผนงาน

23
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 ส่งเสริมความเขม้แขง็ทางสังคม และความมั่นคงตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

5. ยุทธศาสตร์ที ่5 ดา้นการบริหารจัดการทีด่ขีององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
    แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นการบริหารจัดการทีด่ขีององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชี้วัด (KPI)

ผ. 01 

26 โครงการบูรณาการ
จัดเก็บเอกสาร

 เพื่อน าเทคโนโลยีมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการ
ปอ้งกัน แก้ไขปญัหา
เอกสารช ารุด สูญหาย  
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ในการสืบค้นเอกสาร
ใหก้ับประชาชน

 การจัดอบรมคณะ
ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล เมืองอรัญญิก 
และจัดซ้ือ / จ้างออกแบบ
โปรแกรมการจัดการ
เอกสาร

70,000 70,000 70,000 70,000 การให้บริการ
ประชาชน 
การสืบค้น
เอกสารสะดวก
รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ

 เจ้าหน้าทีม่ีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดเก็บและ
สืบค้นเอกสาร

กองวิชาการ
และแผนงาน

27 โครงการอบรม
ข้าราชการไทยใส
สะอาด

เพือ่ให้บุคลากรใน
หน่วยงานคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ฯมีจิตส านึกในการ
ปฏิบัติหน้าทีต่าม
ระเบียบกฎหมาย

จัดฝึกผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานเทศบาล 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ประมาณ 70 คน

50,000 50,000 50,000 50,000 ไม่มีเร่ือง
ร้องเรียนการ
ทุจริต ร้อยละ
 90

ผู้บริหาร สมาชิก
สภา และพนักงาน
ปฏิบัติงานไม่เกิด
ข้อผิดพลาด

กองวิชาการ
และแผนงาน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 ส่งเสริมความเขม้แขง็ทางสังคม และความมั่นคงตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

5. ยุทธศาสตร์ที ่5 ดา้นการบริหารจัดการทีด่ขีององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
    แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นการบริหารจัดการทีด่ขีององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชี้วัด (KPI)

ผ. 01 

28 โครงการจัดอบรม
และทัศนศึกษาดูงาน 
เพือ่พัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ

เพือ่ให้เจา้หน้าทีไ่ด้
ศึกษาดูงานการ
ให้บริการประชาชน 
งานบริการและเผยแพร่
วิชาการทีไ่ด้มาตรฐาน
ในการให้บริการ งาน
คดีกฏหมาย งานรับ
เร่ืองราวร้องทุกข ์, 
เพือ่ให้เจา้หน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานมีทัศนคติที่
กว้างไกลในงานบริการ

จัดอบรมและทศันศึกษาดู
งานเพื่อพฒันาคุณภาพ
การใหบ้ริการ คณะ
ผู้บริหาร กองวชิาการและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนการถูก
ร้องเรียนของ
เจ้าหน้าทีล่ดลง

เจ้าหน้าทีไ่ด้น า
ความรู้ทีไ่ด้จากการ
อบรมและทัศน
ศึกษาดูงานมา
ปรับปรุงในการ
ให้บริการประชาชน

กองวิชาการ
และแผนงาน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 ส่งเสริมความเขม้แขง็ทางสังคม และความมั่นคงตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

5. ยุทธศาสตร์ที ่5 ดา้นการบริหารจัดการทีด่ขีององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
    แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นการบริหารจัดการทีด่ขีององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชี้วัด (KPI)

ผ. 01 

29 โครงการจ้างเหมา
พัฒนาและปรับปรุง
 website เทศบาล
เมืองอรัญญิก

เพือ่พัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสร้าง 
รูปแบบเนื้อหาการ
น าเสนอ website 
ของเทศบาลเมือง
อรัญญิก ให้ครอบคลุม
ข้อมูลข่าวสาร พัฒนา
ระบบบริหารจัดการ 
website ส าหรับผู้ดูแล

website มีโครงสร้าง
รูปแบบที่ทนัสมัยน่าสนใจ
 มีระบบการบริหาร
จัดการส าหรับผู้ดูแลระบบ
 มีการเผยแพร่ข้อมูล
อย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอเปน็ปจัจุบนั

70,000 70,000 70,000 70,000 ประชาชนพึง
พอใจในการ
พัฒนาช่อง
ทางการ
ประชาสัมพันธ์
ร้อยละ 80

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
 การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารสะดวก
รวดเร็ว

กองวิชาการ
และแผนงาน

30 โครงการจ้างเหมา
พัฒนาและปรับปรุง 
ระบบสารสนเทศของ
เทศบาลเมืองอรัญญิก

เพือ่พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศของ
เทศบาลเมืองอรัญญิก
 ออกแบบและพัฒนา
ระบบโปรแกรมต่าง ๆ

ระบบสารสนเทศของ
เทศบาลเมืองอรัญญิก มี
ความทนัสมัย สะดวก
ส าหรับการใหบ้ริการ
ประชาชน

70,000 70,000 70,000 70,000 ประชาชนพึง
พอใจในการ
ให้บริการด้าน
สารสนเทศของ
เทศบาล     
ร้อยละ 80

ประชาชนได้รับการ
บริการ สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น

กองวิชาการ
และแผนงาน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 ส่งเสริมความเขม้แขง็ทางสังคม และความมั่นคงตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

5. ยุทธศาสตร์ที ่5 ดา้นการบริหารจัดการทีด่ขีององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
    แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นการบริหารจัดการทีด่ขีององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชี้วัด (KPI)

ผ. 01 

31 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพือ่
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้าน
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพือ่ให้คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา บุคลากร 
มีทักษะความรู้การใช้
ด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 น าความรู้ทีไ่ด้รับไป
พัฒนาในการปฏิบัติงาน

จัดอบรมเชิงปฏบิติัการ
ด้านคอมพวิเตอร์ 
โปรแกรมส านักงานต่าง ๆ
 และการใช้งาน
อินเตอร์เน็ต ใหแ้ก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
และบคุลากร

50,000 50,000 50,000 50,000 มีผู้เข้ารับการ
อบรมไม่น้อย
กว่า 30คน / 
ปี ร้อยละ 80 
ของบุคลากที่
เข้ารับการ
อบรมน า
ความรู้ทีไ่ด้ไป
ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

บุคลากรสามารถน า
ความรู้ทีไ่ด้มา
พัฒนาความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศมากขึ้น

กองวิชาการ
และแผนงาน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 ส่งเสริมความเขม้แขง็ทางสังคม และความมั่นคงตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

5. ยุทธศาสตร์ที ่5 ดา้นการบริหารจัดการทีด่ขีององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
    แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นการบริหารจัดการทีด่ขีององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชี้วัด (KPI)

ผ. 01 

32 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ เพิม่พูน
ทักษะในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น

เพือ่เพิม่พูนความรู้ 
ศักยภาพของผู้บริหาร
 และเจ้าหน้าทีใ่นการ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีทักษะ 
แลกเปล่ียน
ประสบการณ์ระหว่าง
หน่วยงาน โดยการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
กับหน่วยงานทีม่ีการ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

จัดอบรม เพิ่มพนูความรู้ 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
 หวัหน้าส่วนราชการ 
พนักงาน ผู้น าชุมชน และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท า
แผนพฒันา

200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้
และทักษะใน
การจัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพิม่ขึ้น
ร้อยละ 70

เพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานของ
ผู้บริหาร พนักงาน 
ผู้น า ให้เกิดความ
คล่องตัว มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
มีความรู้
ความสามารถมากขึ้น

กองวิชาการ
และแผนงาน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 ส่งเสริมความเขม้แขง็ทางสังคม และความมั่นคงตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

5. ยุทธศาสตร์ที ่5 ดา้นการบริหารจัดการทีด่ขีององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
    แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นการบริหารจัดการทีด่ขีององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชี้วัด (KPI)

ผ. 01 

33 โครงการจัดท าระบบ
สารสนเทศเพือ่
สนับสนุนการบริหาร
จัดการองค์กร

เพือ่สร้างระบบ
สารสนเทศ เพือ่แก้ไข
ปัญหาความต้องการ
ของผู้รับบริการ ใน
ด้านการลดขั้นตอน
และอ านวยความ
สะดวกให้แก่
ผู้รับบริการรวมถึง
พนักงานผู้ให้บริการ

ระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการองค์กร

300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนระบบ
สารสนเทศ
เพือ่สนับสนุน
การบริหาร
จัดการองค์กร 
ไม่น้อยกว่า 1 
ระบบ

สามารถลดขั้นตอน
การให้บริการแก่
ประชาชน และ
อ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้รับบริการ 
พนักงานผู้ให้บริการ
มากยิ่งขึ้น

กองวิชาการ
และแผนงาน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 ส่งเสริมความเขม้แขง็ทางสังคม และความมั่นคงตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

5. ยุทธศาสตร์ที ่5 ดา้นการบริหารจัดการทีด่ขีององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
    แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นการบริหารจัดการทีด่ขีององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชี้วัด (KPI)

ผ. 01 

34 ค่าเช่ารถยนต์
ส่วนกลางเพือ่ใช้ใน
งานราชการของ
เทศบาลเมืองอรัญญิก

เพือ่ใช้ในการติดต่อ
ประสานงานกับ
หน่วยงานราชการ 
หน่วยงานเอกชน 
ประชาชนทัว่ไป 
เพือ่ให้การปฏิบัติ
ราชการมีความสะดวก
 รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
เช่ารถยนต์ส่วนกลางของ
เทศบาลเมืองอรัญญิก 
จ านวน 1 คัน

  -   - 200,000 200,000 ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
100 %

การปฏิบัติงานมี
ความสะดวก 
รวดเร็วยิ่งขึ้น

กองวิชาการ
และแผนงาน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 ส่งเสริมความเขม้แขง็ทางสังคม และความมั่นคงตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

5. ยุทธศาสตร์ที ่5 ดา้นการบริหารจัดการทีด่ขีององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ค่าเช่ารถยนต์

ส่วนกลางเพือ่ใช้ใน
งานราชการของ
เทศบาลเมืองอรัญญิก

เพือ่ใช้ในการติดต่อ
ประสานงานกับ
หน่วยงานราชการ 
หน่วยงานเอกชน 
ประชาชนทัว่ไป 
เพือ่ให้การปฏิบัติ
ราชการมีความสะดวก
 รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
เช่ารถยนต์ส่วนกลางของ
เทศบาลเมืองอรัญญิก

 - 200,000 200,000 200,000 ส าเร็จตาม  
เป้าหมาย    

100 %

การปฏิบัติงานมี
ความสะดวก 
รวดเร็วยิ่งขึ้น

กองสวัสดิการสังคม

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 ดา้นการบริหารจัดการทีด่ขีององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชี้วัด (KPI)

ผ. 01 

218









ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่8  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การคมนาคม  และผังเมอืง
     แผนงานเคหะและชมุชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการติดต้ังไฟฟ้า

รายทางและขยาย
เขตไฟฟ้าในเขต
เทศบาลเมือง
อรัญญิก

เพือ่ให้มีไฟฟ้าส่อง
สว่างตามรายทาง
 ขยายเขตไฟฟ้า
ในครัวเรือน และ
ปรับปรุงซ่อมแซม
ไฟฟ้าส่องสว่าง
รายทาง

ขยายเขตไฟฟ้าและ
ติดต้ังไฟฟ้ารายทาง
ให้ครอบคลุมทัง้พืน้ที่
โดยเฉพาะบริเวณที่
เปล่ียวและจุดเส่ียง
อันตราย  ปรับปรุง
ไฟฟ้าสาธารณะราย
ทางในเขตพืน้ที่
เทศบาลเมืองอรัญญิก

  2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000 สามารถ
ด าเนินการ
ได้อย่าง
ต่อเนื่อง

ลดปัญหา
อุบัติเหตุและ
อาชญากรรมใน
พืน้ทีเ่ส่ียง
อันตรายประชาชน
 มีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทัว่ถึงไฟฟ้าส่อง
สว่างรายทาง
สามารถใช้การได้ดี

กองช่าง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค

 จังหวัด
พิษณุโลก

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

หน่วยงาน
ทีข่อรับเงิน
อุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ศูนย์กลางการบริการการค้า  โลจิสตกิส์และการขนส่ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ.02 

219







ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ศูนย์กลางด้านการศึกษา การบริการทางวิชาการ ด้านสุขภาพ และ ICT

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน
   แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอุดหนุนการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม
โรงเรียนสะพานที่ 3

 - เพื่อสร้างจิตส านึกที่ดี
ใหแ้ก่นักเรียนสะพานที่ 3

- จัดอบรมคุณธรรม
จริยธรรมใหแ้ก่นักเรียน
โรงเรียนสะพานที่ 3

45,000 45,000 45,000 45000  - จ านวนเด็กที่
เข้าร่วม
กิจกรรม
ประมาณ    
300 คน

นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมเปน็หลักใน
การด าเนินชีวติ

กองการศึกษา โรงเรียน
สะพานที่ 3

2 โครงการกิจกรรมค่าย
คณิตศาสตร์ของนักเรียน
โรงเรียนสะพานที่ 3
ต าบลอรัญญิก

- เพื่อส่งเสริมและ
พฒันาการความรู้ 
ความคิด ความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์

- นักเรียนโรงเรียน
สะพานที่ 3 มีความรู้และ
ทกัษะทางคณิตศาสตร์

40,000 40,000 40,000 40,000 - เด็กมี
ความสามารถ
ในการ
แก้ปญัหาและ
น าความรู้ทาง
คณิตศาสตร์
ไปปรับใช้ได้

- นักเรียนโรงเรียน
สะพานที่ 3 ที่เข้า
ร่วมโครงการ
กิจกรรมค่าย
คณิตศาสตร์มีความรู้
และทกัษะ ดีขึ้น

กองการศึกษา โรงเรียน
สะพานที่ 3

3 โครงการกิจกรรมค่าย
วทิยาศาสตร์ของนักเรียน
โรงเรียนสะพานที่ 3 
ต าบลอรัญญิก

เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับทกัษะ
กระบวนการ            
ทางวทิยาศาสตร์

 - นักเรียนโรงเรียน
สะพานที่ 3 มีความรู้และ
ทกัษะทางวทิยาศาสตร์

40,000 40,000 40,000 40,000 เด็กมี
ความสามารถ
ในการ
แก้ปญัหาและ
ทาง
วทิยาศาสตร์

นักเรียนโรงเรียน
สะพานที่ 3 ที่เข้า
ร่วมโครงการ
กิจกรรมค่าย
วทิยาศาสตร์มี
ความรู้และทกัษะดีขึ้น

กองการศึกษา โรงเรียน
สะพานที่ 3

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงานที่
ขอรับเงนิ
อุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลเมืองอรัญญกิ อ าเภอเมืองพิษณโุลก จังหวัดพิษณโุลก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ศูนย์กลางด้านการศึกษา การบริการทางวิชาการ ด้านสุขภาพ และ ICT

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน
   แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงานที่
ขอรับเงนิ
อุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลเมืองอรัญญกิ อ าเภอเมืองพิษณโุลก จังหวัดพิษณโุลก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 แบบ ผ.02 

4 โครงการขอรับการ
สนับสนุน นม อาหาร
กลางวนั พร้อมส่ือการ
เรียนการสอนประจ าปี
งบประมาณ 2560 
(ค่ายสมเด็จพระเอกา-  
ทศรถ)

 - เพื่อใหเ้ด็กมีภาวะ
โภชนาการที่ดี มีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบรูณ์          
  - เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กมี
ความพร้อมมีการ
พฒันาการที่ดี

เด็กในศูนย์พฒันาเด็ก
ก่อนวยัเรียนค่ายสมเด็จ
พระเอกาทศรถ จ านวน 
70 คน

150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนเด็ก
นักเรียนก่อน
วยัเรียนค่าย
เอกาทศรถ 
จ านวน 70คน

เด็กได้รับสารอาหาร
ตามหลักโภชนาการ  
 เสริมสร้าง
พฒันาการอย่างสมวยั

กองการศึกษา ค่ายสมเด็จ
พระเอกาทศ

รถ

5 โครงการขอรับการ
อุดหนุน อาหารกลางวนั
อาหารเสริม(นม) และ
วสัดุส่ือการเรียนการสอน
ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
กองบนิ 46

เพื่อใหเ้ด็กมีภาวะ
โภชนาการที่ดี มีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบรูณ์ เพื่อ
ส่งเสริมใหเ้ด็กมีความ
พร้อมมีการพฒันาการที่ดี

เด็กก่อนวยัเรียนในศูนย์
พฒันาเด็กเล็กกองบนิ46

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนเด็ก
ก่อนวยัเรียน
ในศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก 
กองบนิ46

เด็กได้รับสารอาหาร
ตามหลักโภชนาการ  
เสริมสร้างพฒันาการ
อย่างสมวยั

กองการศึกษา กองบนิ 46
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ศูนย์กลางด้านการศึกษา การบริการทางวิชาการ ด้านสุขภาพ และ ICT

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน
   แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงานที่
ขอรับเงนิ
อุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลเมืองอรัญญกิ อ าเภอเมืองพิษณโุลก จังหวัดพิษณโุลก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 แบบ ผ.02 

6 โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวนัส าหรับนักเรียน
โรงเรียนสะพานที่ 3 
ต าบลอรัญญิก

 - เพื่อใหเ้ด็กมีภาวะ
โภชนาการที่ดี มีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบรูณ์          
  - เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กมี
ความพร้อมมีการ
พฒันาการที่ดี

 - เพื่อใหเ้ด็กมีภาวะ
โภชนาการที่ดี มีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบรูณ์          
 - เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กมี
ความพร้อมมีการ
พฒันาการที่ดี

1,864,000 1,864,000 1,864,000 1,864,000  - จ านวนเด็ก
นักเรียน
โรงเรียน
สะพานที่ 3    
    จ านวน 
466คน

 - เด็กได้รับ
สารอาหารตามหลัก
โภชนาการ             
 - เสริมสร้าง
พฒันาการอย่างสมวยั

กองการศึกษา โรงเรียน
สะพานที่ 3

7 โครงการอุดหนุนกิจกรรม
ทศันศึกษาและดูงานนอก
สถานที่โรงเรียนสะพาน  
ที่ 3

 เพื่อใหน้ักเรียนมี
ประสบการณ์จริงนอก
หอ้งเรียน

เด็กนักเรียนโรงเรียน
สะพานที่ 3

60,000 60,000 60,000 60,000 - จ านวนเด็กที่
ร่วมกิจกรรม
ทศันศึกษา

สร้างเสริม
ประสบการณ์นอก
หอ้งเรียนใหแ้ก่เด็ก
นักเรียน

กองการศึกษา โรงเรียน
สะพานที่ 3

8 โครงการส่งเสริมวา่ยน้ า 
โรงเรียนสะพานที่ 3    
ต าบลอรัญญิก

เพื่อสอนและฝึกหดัให้
เด็กนักเรียนและเยาวชน
วา่ยน้ าเปน็และสามารถ
ช่วยชีวติ ผู้ประสบเหตุ
ทางน้ าได้

 - เด็กนักเรียนและ
เยาวชนที่ร่วมกิจกรรม
มีความรู้และทกัษะ
เบื้องต้นในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบเหตุทางน้ า

120,000 120,000 120,000 120,000 - เด็กมีทกัษะ
ในการ
ช่วยเหลือ
ตนเองขณะอยู่
ในน้ าและ
สามารถ
น าไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั

 - เด็กทกุคนมีทกัษะ
ในการช่วยเหลือ
ตนเองขณะอยู่ในน้ า
-เด็กได้เรียนรู้
ทกัษะการวา่ยน้ าได้
ถูกต้อง

กองการศึกษา โรงเรียน
สะพานที่ 3
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ศูนย์กลางด้านการศึกษา การบริการทางวิชาการ ด้านสุขภาพ และ ICT

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน
   แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงานที่
ขอรับเงนิ
อุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลเมืองอรัญญกิ อ าเภอเมืองพิษณโุลก จังหวัดพิษณโุลก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 แบบ ผ.02 

9 โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาภายในของเด็ก
นักเรียน โรงเรียนสะพาน
ที่ 3 ต าบลอรัญญิก

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการ
ออกก าลังกายของเด็ก

อุดหนุนการจัดการ
แข่งขันกีฬาภายในของ
เด็กนักเรียนโรงเรียน
สะพาน 3 จ านวน 1 คร้ัง

40,000 40000 40000 40000 จ านวนคร้ังที่
ส่งนักเรียนเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬา

เด็กนักเรียน          
มีสุขภาพสมบรูณ์
แข็งแรง

กองการศึกษา โรงเรียน
สะพานที่ 3
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ศูนย์กลางด้านการศึกษา การบริการทางวิชาการ ด้านสุขภาพ และ ICT

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอุดหนุน

คณะกรรมการหมู่บา้น
หมู่ที่ 1 ในการอนุรักษ ์
สืบสานวฒันธรรม
ประเพณีสงกรานต์

 - เพื่อเปน็การอนุรักษ์
ความรู้ภมูิปญัญาอันดี
งามของทอ้งถิ่น
- เพื่อเปน็การส่งเสริม
การเรียนรู้การบนัทกึ    
ภมูิปญัญาตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ทอ้งถิ่น

สนับสนุนงบประมาณ   
ใหค้ณะกรรมการหมู่บา้น
หมู่ที่ 1 ในการ
ด าเนินการด้านการจัด
งานประเพณีวนัสงกรานต์

14,000 14,000 14,000 14,000 หมู่บา้นมีการ
จัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์
ประเพณี
สงกรานต์

หมู่บา้นได้มีการ     
สืบสานวฒันธรรม
ประจ าทอ้งถิ่นของ
ตนเอง

กองการศึกษา คณะกรรมการ
     หมู่บา้น  

 หมู่ที่ 1

2 โครงการอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น
หมู่ที่ 2 ในการอนุรักษ ์
สืบสานวฒันธรรม
ประเพณีสงกรานต์

 - เพื่อเปน็การอนุรักษ์
ความรู้ภมูิปญัญาอันดี
งามของทอ้งถิ่น
- เพื่อเปน็การส่งเสริม
การเรียนรู้การบนัทกึ   
ภมูิปญัญาตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ทอ้งถิ่น

สนับสนุนงบประมาณ   
ใหค้ณะกรรมการหมู่บา้น
หมู่ที่ 2 ในการ
ด าเนินการด้านการจัด
งานประเพณีวนัสงกรานต์

14,000 14,000 14,000 14,000 หมู่บา้นมีการ
จัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์
ประเพณี
สงกรานต์

หมู่บา้นได้มีการ    
สืบสานวฒันธรรม
ประจ าทอ้งถิ่นของ
ตนเอง

กองการศึกษา คณะกรรมการ
     หมู่บา้น  

 หมู่ที่ 2

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงานที่
ขอรับเงนิ
อุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลเมืองอรัญญกิ อ าเภอเมืองพิษณโุลก จังหวัดพิษณโุลก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 แบบ ผ.02 

224



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ศูนย์กลางด้านการศึกษา การบริการทางวิชาการ ด้านสุขภาพ และ ICT

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงานที่
ขอรับเงนิ
อุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลเมืองอรัญญกิ อ าเภอเมืองพิษณโุลก จังหวัดพิษณโุลก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 แบบ ผ.02 

3 โครงการอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น
หมู่ที่ 3 ในการอนุรักษ ์
สืบสานวฒันธรรม
ประเพณีสงกรานต์

 - เพื่อเปน็การอนุรักษ์
ความรู้ภมูิปญัญาอันดี
งามของทอ้งถิ่น
- เพื่อเปน็การส่งเสริม
การเรียนรู้การบนัทกึ   
ภมูิปญัญาตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ทอ้งถิ่น

สนับสนุนงบประมาณ   
ใหค้ณะกรรมการหมู่บา้น
หมู่ที่ 3 ในการ
ด าเนินการด้านการจัด
งานประเพณีวนัสงกรานต์

14,000 14,000 14,000 14,000 หมู่บา้นมีการ
จัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์
ประเพณี
สงกรานต์

หมู่บา้นได้มีการ     
สืบสานวฒันธรรม
ประจ าทอ้งถิ่นของ
ตนเอง

กองการศึกษา คณะกรรมการ
     หมู่บา้น  

 หมู่ที่ 3

4 โครงการอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น
หมู่ที่ 4 ในการอนุรักษ ์
สืบสานวฒันธรรม
ประเพณีสงกรานต์

 - เพื่อเปน็การอนุรักษ์
ความรู้ภมูิปญัญาอันดี
งามของทอ้งถิ่น
- เพื่อเปน็การส่งเสริม
การเรียนรู้การบนัทกึ    
ภมูิปญัญาตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ทอ้งถิ่น

สนับสนุนงบประมาณ   
ใหค้ณะกรรมการหมู่บา้น
หมู่ที่ 4 ในการ
ด าเนินการด้านการจัด
งานประเพณีวนัสงกรานต์

14,000 14,000 14,000 14,000 หมู่บา้นมีการ
จัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์
ประเพณี
สงกรานต์

หมู่บา้นได้มีการ     
สืบสานวฒันธรรม
ประจ าทอ้งถิ่นของ
ตนเอง

กองการศึกษา คณะกรรมการ
     หมู่บา้น  

 หมู่ที่ 4

225



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ศูนย์กลางด้านการศึกษา การบริการทางวิชาการ ด้านสุขภาพ และ ICT

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงานที่
ขอรับเงนิ
อุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลเมืองอรัญญกิ อ าเภอเมืองพิษณโุลก จังหวัดพิษณโุลก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 แบบ ผ.02 

5 โครงการอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น
หมู่ที่ 5 ในการอนุรักษ ์
สืบสานวฒันธรรม
ประเพณีสงกรานต์

 - เพื่อเปน็การอนุรักษ์
ความรู้ภมูิปญัญาอันดี
งามของทอ้งถิ่น
- เพื่อเปน็การส่งเสริม
การเรียนรู้การบนัทกึ   
ภมูิปญัญาตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ทอ้งถิ่น

สนับสนุนงบประมาณ   
ใหค้ณะกรรมการหมู่บา้น
หมู่ที่ 5 ในการ
ด าเนินการด้านการจัด
งานประเพณีวนัสงกรานต์

14,000 14,000 14,000 14,000 หมู่บา้นมีการ
จัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์
ประเพณี
สงกรานต์

หมู่บา้นได้มีการสืบ
สานวฒันธรรม
ประจ าทอ้งถิ่นของ
ตนเอง

กองการศึกษา คณะกรรมการ
     หมู่บา้น  

 หมู่ที่ 5

6 โครงการอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น
หมู่ที่ 6 ในการอนุรักษ ์
สืบสานวฒันธรรม
ประเพณีสงกรานต์

 - เพื่อเปน็การอนุรักษ์
ความรู้ภมูิปญัญาอันดี
งามของทอ้งถิ่น
- เพื่อเปน็การส่งเสริม
การเรียนรู้การบนัทกึ   
ภมูิปญัญาตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ทอ้งถิ่น

สนับสนุนงบประมาณ   
ใหค้ณะกรรมการหมู่บา้น
หมู่ที่ 6 ในการ
ด าเนินการด้านการจัด
งานประเพณีวนัสงกรานต์

14,000 14,000 14,000 14,000 หมู่บา้นมีการ
จัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์
ประเพณี
สงกรานต์

หมู่บา้นได้มีการ     
สืบสานวฒันธรรม
ประจ าทอ้งถิ่นของ
ตนเอง

กองการศึกษา คณะกรรมการ
     หมู่บา้น  

 หมู่ที่ 6

226



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ศูนย์กลางด้านการศึกษา การบริการทางวิชาการ ด้านสุขภาพ และ ICT

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงานที่
ขอรับเงนิ
อุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลเมืองอรัญญกิ อ าเภอเมืองพิษณโุลก จังหวัดพิษณโุลก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 แบบ ผ.02 

7 โครงการอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น
หมู่ที่ 7 ในการอนุรักษ ์
สืบสานวฒันธรรม
ประเพณีสงกรานต์

 - เพื่อเปน็การอนุรักษ์
ความรู้ภมูิปญัญาอันดี
งามของทอ้งถิ่น
- เพื่อเปน็การส่งเสริม
การเรียนรู้การบนัทกึภมูิ
ปญัญาตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ทอ้งถิ่น

สนับสนุนงบประมาณ   
ใหค้ณะกรรมการหมู่บา้น
หมู่ที่ 7 ในการ
ด าเนินการด้านการจัด
งานประเพณีวนัสงกรานต์

14,000 14,000 14,000 14,000 หมู่บา้นมีการ
จัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์
ประเพณี
สงกรานต์

หมู่บา้นได้มีการ     
สืบสานวฒันธรรม
ประจ าทอ้งถิ่นของ
ตนเอง

กองการศึกษา คณะกรรมการ
     หมู่บา้น  

 หมู่ที่ 7

8 โครงการอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น
หมู่ที่ 8 ในการอนุรักษ ์
สืบสานวฒันธรรม
ประเพณีสงกรานต์

 - เพื่อเปน็การอนุรักษ์
ความรู้ภมูิปญัญาอันดี
งามของทอ้งถิ่น
- เพื่อเปน็การส่งเสริม
การเรียนรู้การบนัทกึ   
ภมูิปญัญาตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ทอ้งถิ่น

สนับสนุนงบประมาณ   
ใหค้ณะกรรมการหมู่บา้น
หมู่ที่ 8 ในการ
ด าเนินการด้านการจัด
งานประเพณีวนัสงกรานต์

14,000 14,000 14,000 14,000 หมู่บา้นมีการ
จัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์
ประเพณี
สงกรานต์

หมู่บา้นได้มีการสืบ
สานวฒันธรรม
ประจ าทอ้งถิ่นของ
ตนเอง

กองการศึกษา คณะกรรมการ
     หมู่บา้น  

 หมู่ที่ 8

227



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ศูนย์กลางด้านการศึกษา การบริการทางวิชาการ ด้านสุขภาพ และ ICT

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงานที่
ขอรับเงนิ
อุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลเมืองอรัญญกิ อ าเภอเมืองพิษณโุลก จังหวัดพิษณโุลก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 แบบ ผ.02 

9 โครงการอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น
หมู่ที่ 9 ในการอนุรักษ ์
สืบสานวฒันธรรม
ประเพณีสงกรานต์

 - เพื่อเปน็การอนุรักษ์
ความรู้ภมูิปญัญาอันดี
งามของทอ้งถิ่น
- เพื่อเปน็การส่งเสริม
การเรียนรู้การบนัทกึ   
ภมูิปญัญาตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ทอ้งถิ่น

สนับสนุนงบประมาณ   
ใหค้ณะกรรมการหมู่บา้น
หมู่ที่ 9 ในการ
ด าเนินการด้านการจัด
งานประเพณีวนัสงกรานต์

14,000 14,000 14,000 14,000 หมู่บา้นมีการ
จัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์
ประเพณี
สงกรานต์

หมู่บา้นได้มีการสืบ
สานวฒันธรรม
ประจ าทอ้งถิ่นของ
ตนเอง

กองการศึกษา คณะกรรมการ
     หมู่บา้น  

 หมู่ที่ 9

10 โครงการอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น
หมู่ที่ 10 ในการอนุรักษ ์
สืบสานวฒันธรรม
ประเพณีสงกรานต์

 - เพื่อเปน็การอนุรักษ์
ความรู้ภมูิปญัญาอันดี
งามของทอ้งถิ่น
- เพื่อเปน็การส่งเสริม
การเรียนรู้การบนัทกึ   
ภมูิปญัญาตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ทอ้งถิ่น

สนับสนุนงบประมาณ   
ใหค้ณะกรรมการหมู่บา้น
หมู่ที่ 10 ในการ
ด าเนินการด้านการจัด
งานประเพณีวนัสงกรานต์

14,000 14,000 14,000 14,000 หมู่บา้นมีการ
จัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์
ประเพณี
สงกรานต์

หมู่บา้นได้มีการ     
สืบสานวฒันธรรม
ประจ าทอ้งถิ่นของ
ตนเอง

กองการศึกษา คณะกรรมการ
     หมู่บา้น  

 หมู่ที่ 10

228



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ศูนย์กลางด้านการศึกษา การบริการทางวิชาการ ด้านสุขภาพ และ ICT

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงานที่
ขอรับเงนิ
อุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลเมืองอรัญญกิ อ าเภอเมืองพิษณโุลก จังหวัดพิษณโุลก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 แบบ ผ.02 

11 โครงการอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น
หมู่ที่ 1 ในการอนุรักษ ์
สืบสานวฒันธรรม
ประเพณีลอยกระทง

 - เพื่อเปน็การอนุรักษ์
ความรู้ภมูิปญัญาอันดี
งามของทอ้งถิ่น
- เพื่อเปน็การส่งเสริม
การเรียนรู้การบนัทกึ    
ภมูิปญัญาตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ทอ้งถิ่น

สนับสนุนงบประมาณ   
ใหค้ณะกรรมการหมู่บา้น
หมู่ที่ 1 ในการ
ด าเนินการด้านการจัด
งานประเพณีลอยกระทง

14,000 14,000 14,000 14,000 หมู่บา้นมีการ
จัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์
ประเพณีลอย
กระทง

หมู่บา้นได้มีการ     
สืบสานวฒันธรรม
ประจ าทอ้งถิ่นของ
ตนเอง

กองการศึกษา คณะกรรมการ
     หมู่บา้น  

 หมู่ที่ 1

12 โครงการอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น
หมู่ที่ 2 ในการอนุรักษ ์
สืบสานวฒันธรรม
ประเพณีลอยกระทง

 - เพื่อเปน็การอนุรักษ์
ความรู้ภมูิปญัญาอันดี
งามของทอ้งถิ่น
- เพื่อเปน็การส่งเสริม
การเรียนรู้การบนัทกึ   
ภมูิปญัญาตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ทอ้งถิ่น

สนับสนุนงบประมาณ   
ใหค้ณะกรรมการหมู่บา้น
หมู่ที่ 2 ในการ
ด าเนินการด้านการจัด
งานประเพณีลอยกระทง

14,000 14,000 14,000 14,000 หมู่บา้นมีการ
จัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์
ประเพณีลอย
กระทง

หมู่บา้นได้มีการ     
สืบสานวฒันธรรม
ประจ าทอ้งถิ่นของ
ตนเอง

กองการศึกษา คณะกรรมการ
     หมู่บา้น  

 หมู่ที่ 2

229



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ศูนย์กลางด้านการศึกษา การบริการทางวิชาการ ด้านสุขภาพ และ ICT

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงานที่
ขอรับเงนิ
อุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลเมืองอรัญญกิ อ าเภอเมืองพิษณโุลก จังหวัดพิษณโุลก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 แบบ ผ.02 

13 โครงการอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น
หมู่ที่ 3 ในการอนุรักษ ์
สืบสานวฒันธรรม
ประเพณีลอยกระทง

 - เพื่อเปน็การอนุรักษ์
ความรู้ภมูิปญัญาอันดี
งามของทอ้งถิ่น
- เพื่อเปน็การส่งเสริม
การเรียนรู้การบนัทกึภมูิ
ปญัญาตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ทอ้งถิ่น

สนับสนุนงบประมาณ   
ใหค้ณะกรรมการหมู่บา้น
หมู่ที่ 3 ในการ
ด าเนินการด้านการจัด
งานประเพณีลอยกระทง

14,000 14,000 14,000 14,000 หมู่บา้นมีการ
จัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์
ประเพณีลอย
กระทง

หมู่บา้นได้มีการ     
สืบสานวฒันธรรม
ประจ าทอ้งถิ่นของ
ตนเอง

กองการศึกษา คณะกรรมการ
     หมู่บา้น  

 หมู่ที่ 3

14 โครงการอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น
หมู่ที่ 4 ในการอนุรักษ ์
สืบสานวฒันธรรม
ประเพณีลอยกระทง

 - เพื่อเปน็การอนุรักษ์
ความรู้ภมูิปญัญาอันดี
งามของทอ้งถิ่น
- เพื่อเปน็การส่งเสริม
การเรียนรู้การบนัทกึ    
ภมูิปญัญาตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ทอ้งถิ่น

สนับสนุนงบประมาณ   
ใหค้ณะกรรมการหมู่บา้น
หมู่ที่ 4 ในการ
ด าเนินการด้านการจัด
งานประเพณีลอยกระทง

14,000 14,000 14,000 14,000 หมู่บา้นมีการ
จัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์
ประเพณีลอย
กระทง

หมู่บา้นได้มีการ     
สืบสานวฒันธรรม
ประจ าทอ้งถิ่นของ
ตนเอง

กองการศึกษา คณะกรรมการ
     หมู่บา้น  

 หมู่ที่ 4

230



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ศูนย์กลางด้านการศึกษา การบริการทางวิชาการ ด้านสุขภาพ และ ICT

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงานที่
ขอรับเงนิ
อุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลเมืองอรัญญกิ อ าเภอเมืองพิษณโุลก จังหวัดพิษณโุลก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 แบบ ผ.02 

15 โครงการอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น
หมู่ที่ 5 ในการอนุรักษ ์
สืบสานวฒันธรรม
ประเพณีลอยกระทง

 - เพื่อเปน็การอนุรักษ์
ความรู้ภมูิปญัญาอันดี
งามของทอ้งถิ่น
- เพื่อเปน็การส่งเสริม
การเรียนรู้การบนัทกึ   
ภมูิปญัญาตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ทอ้งถิ่น

สนับสนุนงบประมาณ   
ใหค้ณะกรรมการหมู่บา้น
หมู่ที่ 5 ในการ
ด าเนินการด้านการจัด
งานประเพณีลอยกระทง

14,000 14,000 14,000 14,000 หมู่บา้นมีการ
จัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์
ประเพณีลอย
กระทง

หมู่บา้นได้มีการ     
สืบสานวฒันธรรม
ประจ าทอ้งถิ่นของ
ตนเอง

กองการศึกษา คณะกรรมการ
     หมู่บา้น  

 หมู่ที่ 5

16 โครงการอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น
หมู่ที่ 6 ในการอนุรักษ ์
สืบสานวฒันธรรม
ประเพณีลอยกระทง

 - เพื่อเปน็การอนุรักษ์
ความรู้ภมูิปญัญาอันดี
งามของทอ้งถิ่น
- เพื่อเปน็การส่งเสริม
การเรียนรู้การบนัทกึ   
ภมูิปญัญาตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ทอ้งถิ่น

สนับสนุนงบประมาณ   
ใหค้ณะกรรมการหมู่บา้น
หมู่ที่ 6 ในการ
ด าเนินการด้านการจัด
งานประเพณีลอยกระทง

14,000 14,000 14,000 14,000 หมู่บา้นมีการ
จัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์
ประเพณีลอย
กระทง

หมู่บา้นได้มีการ     
สืบสานวฒันธรรม
ประจ าทอ้งถิ่นของ
ตนเอง

กองการศึกษา คณะกรรมการ
     หมู่บา้น  

 หมู่ที่ 6

231



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ศูนย์กลางด้านการศึกษา การบริการทางวิชาการ ด้านสุขภาพ และ ICT

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงานที่
ขอรับเงนิ
อุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลเมืองอรัญญกิ อ าเภอเมืองพิษณโุลก จังหวัดพิษณโุลก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 แบบ ผ.02 

17 โครงการอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น
หมู่ที่ 7 ในการอนุรักษ ์
สืบสานวฒันธรรม
ประเพณีลอยกระทง

 - เพื่อเปน็การอนุรักษ์
ความรู้ภมูิปญัญาอันดี
งามของทอ้งถิ่น
- เพื่อเปน็การส่งเสริม
การเรียนรู้การบนัทกึ   
ภมูิปญัญาตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ทอ้งถิ่น

สนับสนุนงบประมาณ   
ใหค้ณะกรรมการหมู่บา้น
หมู่ที่ 7 ในการ
ด าเนินการด้านการจัด
งานประเพณีลอยกระทง

14,000 14,000 14,000 14,000 หมู่บา้นมีการ
จัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์
ประเพณีลอย
กระทง

หมู่บา้นได้มีการ     
สืบสานวฒันธรรม
ประจ าทอ้งถิ่นของ
ตนเอง

กองการศึกษา คณะกรรมการ
     หมู่บา้น  

 หมู่ที่ 7

18 โครงการอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น
หมู่ที่ 8 ในการอนุรักษ ์
สืบสานวฒันธรรม
ประเพณีลอยกระทง

 - เพื่อเปน็การอนุรักษ์
ความรู้ภมูิปญัญาอันดี
งามของทอ้งถิ่น
- เพื่อเปน็การส่งเสริม
การเรียนรู้การบนัทกึ   
ภมูิปญัญาตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ทอ้งถิ่น

สนับสนุนงบประมาณ   
ใหค้ณะกรรมการหมู่บา้น
หมู่ที่ 8 ในการ
ด าเนินการด้านการจัด
งานประเพณีลอยกระทง

14,000 14,000 14,000 14,000 หมู่บา้นมีการ
จัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์
ประเพณีลอย
กระทง

หมู่บา้นได้มีการ     
สืบสานวฒันธรรม
ประจ าทอ้งถิ่นของ
ตนเอง

กองการศึกษา คณะกรรมการ
     หมู่บา้น  

 หมู่ที่ 8
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ศูนย์กลางด้านการศึกษา การบริการทางวิชาการ ด้านสุขภาพ และ ICT

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงานที่
ขอรับเงนิ
อุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลเมืองอรัญญกิ อ าเภอเมืองพิษณโุลก จังหวัดพิษณโุลก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 แบบ ผ.02 

19 โครงการอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น
หมู่ที่ 9 ในการอนุรักษ ์
สืบสานวฒันธรรม
ประเพณีลอยกระทง

 - เพื่อเปน็การอนุรักษ์
ความรู้ภมูิปญัญาอันดี
งามของทอ้งถิ่น
- เพื่อเปน็การส่งเสริม
การเรียนรู้การบนัทกึ   
ภมูิปญัญาตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ทอ้งถิ่น

สนับสนุนงบประมาณ   
ใหค้ณะกรรมการหมู่บา้น
หมู่ที่ 9 ในการ
ด าเนินการด้านการจัด
งานประเพณีลอยกระทง

14,000 14,000 14,000 14,000 หมู่บา้นมีการ
จัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์
ประเพณีลอย
กระทง

หมู่บา้นได้มีการ     
สืบสานวฒันธรรม
ประจ าทอ้งถิ่นของ
ตนเอง

กองการศึกษา คณะกรรมการ
     หมู่บา้น  

 หมู่ที่ 9

20 โครงการอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้น
หมู่ที่ 10 ในการอนุรักษ ์
สืบสานวฒันธรรม
ประเพณีลอยกระทง

 - เพื่อเปน็การอนุรักษ์
ความรู้ภมูิปญัญาอันดี
งามของทอ้งถิ่น
-เพื่อเปน็การส่งเสริม
การเรียนรู้การบนัทกึ   
ภมูิปญัญาตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ทอ้งถิ่น

สนับสนุนงบประมาณ   
ใหค้ณะกรรมการหมู่บา้น
หมู่ที่ 10 ในการ
ด าเนินการด้านการจัด
งานประเพณีลอยกระทง

14,000 14,000 14,000 14,000 หมู่บา้นมีการ
จัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์
ประเพณีลอย
กระทง

หมู่บา้นได้มีการ     
สืบสานวฒันธรรม
ประจ าทอ้งถิ่นของ
ตนเอง

กองการศึกษา คณะกรรมการ
     หมู่บา้น  

 หมู่ที่ 10
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ศูนย์กลางด้านการศึกษา การบริการทางวิชาการ ด้านสุขภาพ และ ICT

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงานที่
ขอรับเงนิ
อุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลเมืองอรัญญกิ อ าเภอเมืองพิษณโุลก จังหวัดพิษณโุลก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 แบบ ผ.02 

21 โครงการแข่งขันกีฬา
ฟตุบอลเยาวชน "อ าเภอ
เมืองพษิณุโลกคัพ"

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านการออก
ก าลังกายและเสริมสร้าง
ความสามัคคีเปน็หมู่คณะ
เพื่อสร้างความสัมพนัธ์
อันดีระหวา่งหน่วยงาน

อุดหนุนจังหวดัพษิณุโลก
หรือส านักงานการ
ทอ่งเที่ยวและกีฬา
จังหวดัพษิณุโลก

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกวา่     
100 คน

เกิดความร่วมมือใน
การส่งเสริมสุขภาพ
ใหป้ระชาชน

กองการศึกษา จังหวดั
พษิณุโลก
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       4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านสาธารณสุข การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 สมทบกองทนุ

หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองอรัญญิก

เพื่อสมทบกองทนุ
ส าหรับสนับสนุน
โครงการต่าง ๆ      
ในด้านส่งเสริม
สุขภาพ ปอ้งกันโรค 
ฟื้นฟสูมรรถภาพ 
และบริการ
สาธารณสุขเชิงรุก

สมทบกองทนุ
หลักประกัน
สุขภาพเทศบาล
เมืองอรัญญิก

800,000 800,000 800,000 800,000 มีการสมทบ
กองทนุ
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมือง
อรัญญิก

ประชาชนได้รับ
การส่งเสริม
สุขภาพ ปอ้งกัน
โรค ฟื้นฟู
สมรรถภาพ และ
บริการสาธารณสุข
เชิงรุกที่มีคุณภาพ

กอง
สาธารณสุข 

และ
ส่ิงแวดล้อม

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ
เทศบาล

เมืองอรัญญกิ

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 5 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลเมืองอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ศูนย์กลางด้านการศึกษา การบริการทางวิชาการ ด้านสุขภาพ และ ICT

              แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ตัวชีว้ัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 แบบ ผ.02 

235









1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ การคมนาคมและผังเมือง
   แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกอ่สร้าง

ถนนคสล.พร้อมวาง
ท่อระบายน ้า เลียบ
คลองโคกช้าง หมูท่ี่ 3
 ต้าบลอรัญญิก 
เชื่อมต่อเขตต้าบล
สมอแข ต้าบลบึงพระ
 ต้าบลวังพิกลุ (ต่อจาก
โครงการเดิม)

 - เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนสัญจรที่มีความ
สะดวกและป้องกนัน ้า
ท่วม

ผิวจราจร คสล.กว้าง  
 6 เมตร ยาว 5,000 
เมตร

 6,500,000 
(ของบอดุหนุน

จาก อบจ.
พิษณุโลก)

 6,500,000 
(ของบอดุหนุน

จาก อบจ.
พิษณุโลก)

 6,500,000 
(ของบอดุหนุน

จาก อบจ.
พิษณุโลก)

 6,500,000 
(ของบอดุหนุน

จาก อบจ.
พิษณุโลก)

   ส้าเร็จตาม    
  เป้าหมาย    

100 %

ประชาชนได้มีการ
สัญจรที่มีความ

สะดวกและป้องกนั
น ้าท่วม

กองช่าง
(เทศบาลเมือง

อรัญญิก)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชีว้ดั (KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวดัพิษณโุลก
เทศบาลเมืองอรัญญกิ อ าเภอเมืองพิษณโุลก จังหวดัพิษณโุลก

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1 ศูนยก์ลางการบริการการค้า  โลจิสตกิส์และการขนส่ง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่8  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณปูโภค สาธารณปูการ

แบบ ผ.03 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวดัพิษณโุลก
เทศบาลเมืองอรัญญกิ อ าเภอเมืองพิษณโุลก จังหวดัพิษณโุลก

แบบ ผ.03 

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ การคมนาคมและผังเมือง
   แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการปูยาง     

แอสฟัสติกคอนกรีต 
หมูบ่้านทิพพิมาณ    
หมูท่ี่ 5 เชื่อมต่อ
ต้าบลหัวรอ

 - เพื่อปรับปรุงผิว
จราจรให้ประชาชน   
ได้มีถนนสัญจรที่มี
ความสะดวกและ
ป้องกนัน ้าท่วม

ผิวจราจรแอสฟัสติก 
คอนกรีต            
กว้าง 6 เมตร        
ยาว 700 เมตร

 1,900,000 
(ของบอดุหนุน

จาก อบจ.
พิษณุโลก)

 1,900,000 
(ของบอดุหนุน

จาก อบจ.
พิษณุโลก)

- -    ส้าเร็จตาม    
  เป้าหมาย    

100 %

ประชาชนได้มีการ
สัญจรที่มีความ

สะดวกและป้องกนั
น ้าท่วม

กองช่าง
(เทศบาลเมือง

อรัญญิก)

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1 ศูนยก์ลางการบริการการค้า  โลจิสตกิส์และการขนส่ง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่8  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณปูโภค สาธารณปูการ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชีว้ดั (KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวดัพิษณโุลก
เทศบาลเมืองอรัญญกิ อ าเภอเมืองพิษณโุลก จังหวดัพิษณโุลก

แบบ ผ.03 

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ การคมนาคมและผังเมือง
   แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการปูยาง     

แอสฟัสติกคอนกรีต  
 หมูท่ี่ 7 หลังโรงเรียน
สะพานที่ 3 เชื่อมต่อ
ต้าบลบึงพระ

 - เพื่อปรับปรุงผิว
จราจรให้ประชาชน   
ได้มีถนนสัญจรที่มี
ความสะดวกและ
ป้องกนัน ้าท่วม

ผิวจราจรแอสฟัสติก 
คอนกรีต            
กว้าง 6 เมตร        
ยาว 1,000 เมตร

 2,700,000 
(ของบอดุหนุน

จาก อบจ.
พิษณุโลก)

 2,700,000 
(ของบอดุหนุน

จาก อบจ.
พิษณุโลก)

- -    ส้าเร็จตาม    
  เป้าหมาย    

100 %

ประชาชนได้มีการ
สัญจรที่มีความ

สะดวกและป้องกนั
น ้าท่วม

กองช่าง
(เทศบาลเมือง

อรัญญิก)

ตวัชีว้ดั (KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1 ศูนยก์ลางการบริการการค้า  โลจิสตกิส์และการขนส่ง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่8  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณปูโภค สาธารณปูการ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวดัพิษณโุลก
เทศบาลเมืองอรัญญกิ อ าเภอเมืองพิษณโุลก จังหวดัพิษณโุลก

แบบ ผ.03 

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ การคมนาคมและผังเมือง
   แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการปูยาง     

แอสฟัสติกคอนกรีต  
 หมูบ่้านพงษ์ผกา 2 
หมูท่ี่ 9  เชื่อมต่อ
เทศบาลนครพิษณุโลก

 - เพื่อปรับปรุงผิว
จราจรให้ประชาชน   
ได้มีถนนสัญจรที่มี
ความสะดวกและ
ป้องกนัน ้าท่วม

ผิวจราจรแอสฟัสติก 
คอนกรีต            
กว้าง 6 เมตร        
ยาว 800 เมตร

-  2,200,000 
(ของบอดุหนุน

จาก อบจ.
พิษณุโลก)

 2,200,000 
(ของบอดุหนุน

จาก อบจ.
พิษณุโลก)

-    ส้าเร็จตาม    
  เป้าหมาย    

100 %

ประชาชนได้มีการ
สัญจรที่มีความ

สะดวกและป้องกนั
น ้าท่วม

กองช่าง
(เทศบาลเมือง

อรัญญิก)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1 ศูนยก์ลางการบริการการค้า  โลจิสตกิส์และการขนส่ง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่8  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณปูโภค สาธารณปูการ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชีว้ดั (KPI)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวดัพิษณโุลก
เทศบาลเมืองอรัญญกิ อ าเภอเมืองพิษณโุลก จังหวดัพิษณโุลก

แบบ ผ.03 

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ การคมนาคมและผังเมือง
   แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการปูยาง     

แอสฟัสติกคอนกรีต  
 หมูบ่้านสองแคววิลล่า
 หมูท่ี่ 3  เชื่อมต่อ
เทศบาลนครพิษณุโลก

 - เพื่อปรับปรุงผิว
จราจรให้ประชาชน   
ได้มีถนนสัญจรที่มี
ความสะดวกและ
ป้องกนัน ้าท่วม

ผิวจราจรแอสฟัสติก 
คอนกรีต            
กว้าง 8 เมตร        
ยาว 1,000 เมตร

-  3,600,000 
(ของบอดุหนุน

จาก อบจ.
พิษณุโลก)

 3,600,000 
(ของบอดุหนุน

จาก อบจ.
พิษณุโลก)

-    ส้าเร็จตาม    
  เป้าหมาย    

100 %

ประชาชนได้มีการ
สัญจรที่มีความ

สะดวกและป้องกนั
น ้าท่วม

กองช่าง
(เทศบาลเมือง

อรัญญิก)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1 ศูนยก์ลางการบริการการค้า  โลจิสตกิส์และการขนส่ง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่8  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณปูโภค สาธารณปูการ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชีว้ดั (KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้ับ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวดัพิษณโุลก
เทศบาลเมืองอรัญญกิ อ าเภอเมืองพิษณโุลก จังหวดัพิษณโุลก

แบบ ผ.03 

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณปูการ การคมนาคมและผังเมือง
   แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการปูยาง     

แอสฟัสติกคอนกรีต  
 บ้านหนองปลาค้าว  
 หมูท่ี่ 4  เชื่อมต่อ
เทศบาลนครพิษณุโลก

 - เพื่อปรับปรุงผิว
จราจรให้ประชาชน   
ได้มีถนนสัญจรที่มี
ความสะดวกและ
ป้องกนัน ้าท่วม

ผิวจราจรแอสฟัสติก 
คอนกรีต            
กว้าง 6 เมตร        
ยาว 1,500 เมตร

- -  4,000,000 
(ของบอดุหนุน

จาก อบจ.
พิษณุโลก)

 4,000,000 
(ของบอดุหนุน

จาก อบจ.
พิษณุโลก)

   ส้าเร็จตาม    
  เป้าหมาย    

100 %

ประชาชนได้มีการ
สัญจรที่มีความ

สะดวกและป้องกนั
น ้าท่วม

กองช่าง
(เทศบาลเมือง

อรัญญิก)

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1 ศูนยก์ลางการบริการการค้า  โลจิสตกิส์และการขนส่ง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่8  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณปูโภค สาธารณปูการ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชีว้ดั (KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่6 ส่งเสริมความเข้มแข็งทางสังคม และความมัน่คงตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่2 ดา้นพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน พัฒนาอาชีพ เพ่ิมรายได ้การท่องเทีย่วและการบริการ
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการตลาด     

เรือนแพเมืองสองแคว
เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ให้แกป่ระชาชนใน
เขตภาคเหนือ 
ตอนล่างเพื่อให้มี
สถานที่ จ าหน่ายซ้ือ
ขาย แลกเปล่ียน
สินค้าการเกษตรสินค้า
 OTOP และบริการ
ด้านอื่นๆ

ภาครัฐ ภาคเอกชน
และองค์กรภาค
ประชาชน สถาบัน 
การศึกษา และอื่นๆ 
ในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง โดยจดัท า 
ตลาดเรือนแพเมือง
สองแคว บริเวณที่ดิน
สาธารณะหนอง 
ตาเหีย่ม หมูท่ี่ 5 
ต าบลอรัญญิก   
จ านวน 1 แห่ง

250,000,000
 (ของบอดุหนุน

จาก อบจ.
พิษณุโลก)

250,000,000
 (ของบอดุหนุน

จาก อบจ.
พิษณุโลก)

250,000,000
 (ของบอดุหนุน

จาก อบจ.
พิษณุโลก)

250,000,000
 (ของบอดุหนุน

จาก อบจ.
พิษณุโลก)

มีการซ้ือขาย
แลกเปล่ียน
สินค้า
การเกษตร 
สินค้า OTOP 
และบริการด้าน
อื่นๆ เพื่อเพิ่ม
รายได้ให้แก่
ประชาชน 
เพิ่มขึ้น       
ร้อยละ 30

ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และองค์กรภาค
ประชาชน
สถาบันการศึกษา 
และอื่นๆ ในเขต
ภาคเหนือ ตอนล่างมี
สถานที่ จ าหน่ายซ้ือ
ขาย แลกเปล่ียน 
สินค้าการเกษตร 
สินค้า OTOPและ
บริการด้าน อื่นๆ 
อยา่งยั่งยนื

กองสวัสดิการ
สังคม (เทศบาล
เมืองอรัญญิก)

ผลทีค่าดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวดัที ่5 ดา้นพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชีว้ดั (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวดัพิษณโุลก
เทศบาลเมืองอรัญญกิ อ าเภอเมืองพิษณโุลก จังหวดัพิษณโุลก

แบบ ผ.03 

242



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวดัพิษณโุลก
เทศบาลเมืองอรัญญกิ อ าเภอเมืองพิษณโุลก จังหวดัพิษณโุลก

แบบ ผ.03 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่6 ส่งเสริมความเข้มแข็งทางสังคม และความมัน่คงตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่2 ดา้นพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน พัฒนาอาชีพ เพ่ิมรายได ้การท่องเทีย่วและการบริการ
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการจดัท าชุดส่ือ

ป้ายประชาสัมพันธ์
อเิล็กทรอนิกส์ (LED 
full color display)

เพื่อส่งเสริมกจิกรรม
การประชาสัมพันธ์  
สินค้าภูมิปัญญา
ท้องถิ่น แหล่ง
ท่องเที่ยว ในต าบล
อรัญญิก และในเขต
จงัหวัดพิษณุโลก ให้
เป็นที่รู้จกัอยา่ง
แพร่หลายแก่
นักท่องเที่ยวและ
ประชาชนทั่วไป

จดัท าชุดส่ือป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
อเิล็กทรอนิคส์
ภายนอกอาคาร    
งานโครงสร้างป้าย,
งานจอภาพและชุด
อปุกรณ์คอมพิวเตอร์
ควบคุมระบบ (บริเวณ
เขตติดต่อเขตอบต.
สมอแข และเทศบาล
เมืองอรัญญิก หมูท่ี่ 3
 ถนนมิตรภาพ กอ่น
เขา้ในเมืองพิษณุโลก)

  2,000,000 
(ของบอดุหนุน

จาก อบจ.
พิษณุโลก)

  2,000,000 
(ของบอดุหนุน

จาก อบจ.
พิษณุโลก)

  2,000,000 
(ของบอดุหนุน

จาก อบจ.
พิษณุโลก)

  2,000,000 
(ของบอดุหนุน

จาก อบจ.
พิษณุโลก)

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การ
ประชาสัมพันธ์ 
ร้อยละ 80

สามารถกระตุ้น
เศรษฐกจิ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
กจิกรรมต่าง ๆ ของ
ต าบลอรัญญิก และ
จงัหวัดพิษณุโลก

กองวิชาการ
และแผนงาน 
(เทศบาลเมือง

อรัญญิก)

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวดัที ่5 ดา้นพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

ตวัชีว้ดั (KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่4 ดา้นสาธารณสุข  การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
   แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 จดัซ้ือเรือก ำจดั

ผักตบชวำ
เพื่อก ำจดัผักตบชวำ
และวัชพืชที่ขึ้นปก
คลุมทำงไหลของน้ ำ
เพื่อกำรระบำยน้ ำทีดี 
ป้องกนัน้ ำท่วมขงั

ซ้ือเรือก ำจดัวัชพืช 
จ ำนวน 1 ล ำ

  4,000,000 
(ของบอดุหนุน

จำก อบจ.
พิษณุโลก)

  4,000,000 
(ของบอดุหนุน

จำก อบจ.
พิษณุโลก)

  4,000,000 
(ของบอดุหนุน

จำก อบจ.
พิษณุโลก)

  4,000,000 
(ของบอดุหนุน

จำก อบจ.
พิษณุโลก)

เพิ่ม
ประสิทธิภำพ
กำรระบำยน้ ำ 

80 %

ป้องกนัน้ ำท่วม และ
แกป้ัญหำภัยแล้ง

กองช่ำง
(เทศบำลเมือง

อรัญญิก)

ตวัชีว้ดั (KPI) ผลทีค่าดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1 ศูนยก์ลางการบริการการค้า  โลจิสตกิส์และการขนส่ง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่6  ดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวดัพิษณโุลก
เทศบาลเมืองอรัญญกิ อ าเภอเมืองพิษณโุลก จังหวดัพิษณโุลก

แบบ ผ.03 
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่จัดเก็บเอกสารให้

เป็นระเบียบ สะดวก
ในการรอตรวจสอบ
และรองรับงานเพิม่ขึ้น

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบาน
เล่ือนกระจก ขนาดไม่น้อย
กว่า 3.5 ฟุต 2 ตู้ ๆ ละ 
4,500 บาท

9,000   -   -   - กองคลัง(งาน
พัสดุฯ)

2 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่จัดเก็บเอกสารให้
เป็นระเบียบ สะดวก 
ในการรอตรวจสอบ 
และรองรับงานเพิม่ขึ้น

ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) แบบ
มีมือจับชนิดบิดมีแผ่นชั้น
ปรับระดับ 3 ชิ้น คุณสมบัติ
ตามมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
จ านวน 10 ตู้

   55,000   -   -   -     กองคลัง      
 (งานการเงินฯ)

3 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่รองรับผู้มาติดต่อ
ราชการ การต้อนรับ
ประชาชน และ
ส าหรับพนักงาน 
เทศบาลเมืองทีเ่ก้าอี้ 
ช ารุด

เก้าอี้โครงขาเหล็กชุบ 
โครเมี่ยม มีคานคาดรูปตัว A
 เบาะหนัง ขนาดไม่น้อย 
กว่า w=44xD=59xH86 
cm 8 ตัว ๆ ละ 1,100 
บาท

8,800   -   -   - กองคลัง      
(งานแผนทีฯ่     

 3  ตัว ,งาน
ผลประโยชน์ฯ   

 5  ตัว)

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พศ.2561-2564)

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผ. 08 
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พศ.2561-2564)

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผ. 08 

4 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - เพือ่ใช้ในการ
ติดต่อส่ือสาร กับ
ประชาชน ส่วน
ราชการและบุคลากร
และใช้ในการต้ังค่า
โปรแกรมระบบตู้สาขา
โทรศัพท์

  - จัดซ้ือโทรศัพท์แบบคีย์ 
(เคร่ืองคีย์โอเปอเรเตอร์) 
จ านวน 1 ชุด

30,000 30,000 - - กองวิชาการ
และแผนงาน

5 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - เพือ่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้มีความ
เรียบร้อย พร้อม
ส าหรับการปฏิบัติงาน

 - จัดซ้ือเคร่ืองเจาะกระดาษ
ไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก 
จ านวน 1 เคร่ือง

18,000 18,000 - - กองวิชาการ
และแผนงาน
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พศ.2561-2564)

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผ. 08 

6 บริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว

 - เพือ่ให้คนสวนมี
เคร่ืองตัดหญ้าส าหรับ
ใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง          
 - เพือ่ทดแทนเคร่ือง
ตัดหญ้าเดิมทีเ่ร่ิมช ารุด
เส่ือมสภาพจากการใช้
งานบ่อยคร้ัง

 - จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า ชนิด
ข้อแข็ง  จ านวน 1 เคร่ืองๆ 
ละ 9,000 บาท

9,000 - - - ส านักปลัดฯ

7 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพือ่ไว้ใช้ส าหรับเก็บ
รูปภาพงาน/กิจกรรม 
ของงานพัสดุ ใช้เป็น 
หลักฐานในการปฏิบัติ 
ในราชการ

กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบ 
ดิจิตอล ความละเอียด 12 
ล้านพิกเซล จ านวน 1 ตัว 
เป็นไปตาม มาตรฐาน
ครุภัณฑ์

6,500   -   -   - กองคลัง(งาน
พัสดุฯ)
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พศ.2561-2564)

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผ. 08 

8 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - เพือ่ใช้ในการส ารอง
ไฟฟ้าเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ในกรณี
ไฟฟ้าดับหรือตก ให้
สามารถบันทึกและ
จัดเก็บข้อมูลทีพ่ิมพ์ไว้
ได้ทัน เพือ่ให้การ
ปฏิบัติงานมีความ
ต่อเนื่อง                 
 - เพือ่แทนเคร่ืองเก่าที่
ช ารุด

 - จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 
 ขนาดไม่น้อยกว่า 800  VA
 จ านวน 3 เคร่ืองๆละ  
3,200 บาท

9,600 - - - ส านักปลัดฯ

9 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้การปฏิบัติงาน
เกิดความสะดวก 
รวดเร็ว

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5
 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง 
คุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์
 คอมพิวเตอร์

29,000   -   -   - กองคลัง(งาน
พัสดุฯ)
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พศ.2561-2564)

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผ. 08 

10 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้การปฏิบัติงาน
เกิดความสะดวก 
รวดเร็ว

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction
 ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
จ านวน 1 เคร่ือง 
คุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์
 คอมพิวเตอร์ 11 ม.ีค.59

   17,000   -   -   - กองคลัง(งาน
พัสดุ)

11 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่รองรับข้อมูล 
โปรแกรมแผนทีภ่าษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
แบบที ่1 จ านวน 1 เคร่ือง 
คุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

 130,000   -   -   - กองคลัง(งาน
แผนทีฯ่)

12 บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่รองรับการส ารอง
ไฟกรณีเกิดไฟฟ้าขัดข้อง

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 
800VA จ านวน 1 เคร่ือง

     3,200   -   -   - กองคลัง(งาน
พัสดุฯ)
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พศ.2561-2564)

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผ. 08 

13 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่เปล่ียนจอภาพเดิม 
เนื่องจากจอภาพเดิม 
เล็ก หน้าจอสีขุ่นมัว
มองไม่เห็น ท าให้เกิด
อันตรายแก่สายตาได้

จอภาพแบบ LCD หรือ LED
 ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว
  จ านวน 1  จอ

     4,300   -   -   -     กองคลัง      
 (งานการเงินฯ)

14 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่เปล่ียนจอภาพเดิม
เนื่องจากจอภาพเดิม
เล็ก หน้าจอสีขุ่นมัว 
มองไม่เห็น ท าให้เกิด 
อันตรายแก่สายตาได้

จอภาพแบบ LCD หรือ LED
 ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว
  จ านวน 1 จอ

     4,300   -   -   - กองคลัง (งาน
ผลประโยชน์ฯ)
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พศ.2561-2564)

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผ. 08 

15 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ให้การปฏิบัติงาน 
สะดวก รวดเร็ว

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวด าแบบ network 
แบบที ่1 (33หน้า/นาท)ี 2 
เคร่ือง ๆละ 16000.- 
คุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์
 คอมพิวเตอร์

   32,000   -   -   - กองคลัง (งาน
ผลประโยชน์ฯ)

16 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  - เพือ่ให้มี
คอมพิวเตอร์ส าหรับ
ปฏิบัติงาน รองรับ
บุคลากร ปฏิบัติงาน 
ของกองวิชาการและ
แผนงาน และการ
ให้บริการประชาชน

 - จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล  
จ านวน 5 เคร่ือง เคร่ืองละ 
 29,000 บาท

58,000 29,000 29,000 29,000 กองวิชาการ
และแผนงาน
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พศ.2561-2564)

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผ. 08 

17 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  - เพือ่ให้มีเคร่ือง
สแกนเนอร์ส าหรับ
รองรับการปฏิบัติงาน 
และการให้บริการ
ประชาชน

 - จัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ 
ส าหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ จ านวน 2 
เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 
37,000 บาท

37,000 37,000 - - กองวิชาการ
และแผนงาน

18 แผนงาน
บริหารทัว่ไป

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  - เพือ่ให้มีเคร่ือง
ส ารองไฟฟ้า กรณี
อุปกรณ์ไฟฟ้า อาทิ 
คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้าตก
หรือดับ  บ ารุงรักษา
อุปกรณ์ไฟฟ้า

 - จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 
800 VA จ านวน 4 เคร่ือง 
ราคาเคร่ืองละ 3,200 บาท

3,200 3,200 3,200 3,200 กองวิชาการ
และแผนงาน

19 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์   เพือ่ให้มีอุปกรณ์
กระจายสัญญาณ (L2 
Switch) ในการ
ปฏิบัติงานและ
ให้บริการประชาชน

 - จัดซ้ืออุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L2 Switch) 
ขนาด 24 ช่อง จ านวน 5 
เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 
24,000 บาท

48,000 24,000 24,000 24,000 กองวิชาการ
และแผนงาน

252



เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พศ.2561-2564)

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผ. 08 

20 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  เพือ่ให้มีอุปกรณ์
กระจายสัญญาณไร้
สาย (Access point) 
ในการปฏิบัติงานและ
ให้บริการประชาชน

 - จัดซ้ืออุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไร้สาย (Access 
Point) จ านวน 2 เคร่ือง 
ราคาเคร่ืองละ 23,000 
บาท

23,000 23,000 - - กองวิชาการ
และแผนงาน

21 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  เพือ่ให้มีอุปกรณ์ค้นหา
เส้นทางเครือข่าย 
(Router) ในการ
ปฏิบัติงานและ
ให้บริการประชาชน

 - จัดซ้ืออุปกรณ์ค้นหา
เส้นทางเครือข่าย (Router) 
จ านวน 2 เคร่ือง ราคา
เคร่ืองละ 46,000 บาท

46,000 46,000 - - กองวิชาการ
และแผนงาน

22 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  เพือ่ให้มีอุปกรณ์
กระจายการท างาน
ส าหรับเครือข่าย ใน
การปฏิบัติงานและ
ให้บริการประชาชน

 - จัดซ้ืออุปกรณ์กระจาย
การท างานส าหรับเครือข่าย 
จ านวน 2 เคร่ือง ราคา 
เคร่ืองละ 30,000 บาท

30,000 30000 - - กองวิชาการ
และแผนงาน
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พศ.2561-2564)

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผ. 08 

23 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  - เพือ่ให้มีระบบสาย
ด่วน call center 
พร้อมเครือข่าย 
internet และ
โปรแกรมส าหรับ
บริหารจัดการ

 - ค่าจ้างออกแบบและจัดท า
โปรแกรม ระบบสายด่วน 
call center พร้อมเครือข่าย
 internet และโปรแกรม
ส าหรับบริหารจัดการ

500,000 500,000 500,000 500,000 กองวิชาการ
และแผนงาน

24 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  - เพือ่ให้มีชุด
โปรแกรมจัดการ
ส านักงาน ทีม่ีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย
และพร้อมส าหรับการ
ปฏิบัติงาน

 - จัดซ้ือชุดโปรแกรมจัดการ
ส านักงาน ทีม่ีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย  
จ านวน 20 ชุด ราคา ชุดละ
 11,000 บาท

55,000 55,000 55,000 55,000 กองวิชาการ
และแผนงาน

25 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  - เพือ่ให้มีระบบ
บริหารจัดการ 
website ของเทศบาล
เมืองอรัญญิก ในการ
ให้บริการประชาชน
ทางส่ือ website

 - จ้างเหมาออกแบบ
ปรับปรุงพัฒนาระบบ 
website ของเทศบาลเมือง
อรัญญิก

50,000 50,000 50,000 50,000 กองวิชาการ
และแผนงาน
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พศ.2561-2564)

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผ. 08 

26 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - เพือ่จัดซ้ือ
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 
ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และ
ให้บริการประชาชน

  - จัดซ้ือคอมพิวเตอร์แท็บ
เล็ต จ านวน 1 เคร่ือง

21,000 21,000 - - กองวิชาการ
และแผนงาน

27 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  - เพือ่ใช้ในการดูแล
รักษาความปลอดภัย 
ของผู้มาติดต่อราชการ
 และบุคลากร บริเวณ
ส านักงานเทศบาล
เมืองอรัญญิก

  - จัดซ้ือกล้องวงจรปิด
พร้อมติดต้ัง จ านวน 4 ตัว 
(ต่อจากโครงการเดิม)

50,000 50,000 - - กองวิชาการ
และแผนงาน

28 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  - เพือ่ใช้ในการติดต้ัง 
ซ่อมแซม เสียงตามสาย
 ในหมู่บ้าน เพือ่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร ในเขต
เทศบาลเมืองอรัญญิก

  - จัดซ้ือ power amp  
จ านวน 10 ชุด ราคาชุดละ
 60,000 บาท

300,000 180,000 60,000 60,000 กองวิชาการ
และแผนงาน
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พศ.2561-2564)

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผ. 08 

29 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  - เพือ่ใช้ในการติดต้ัง 
ซ่อมแซม เสียงตามสาย
 ในหมู่บ้าน เพือ่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร ในเขต
เทศบาลเมืองอรัญญิก

 - จัดซ้ือ Mixer Power Am
 จ านวน 10 ชุด ราคาชุดละ
 10,000 บาท

50,000 30,000 10,000 10,000 กองวิชาการ
และแผนงาน

30 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  - เพือ่ใช้ในการติดต้ัง 
ซ่อมแซม เสียงตามสาย
  ในหมู่บ้าน เสียงไร้
สายของเทศบาล เพือ่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร ในเขต
เทศบาลเมืองอรัญญิก

  - จัดซ้ือล าโพงฮอร์น 
จ านวน 150 ชุด ราคา ชุด
ละ 3,000 บาท

225,000 135,000 75,000 75,000 กองวิชาการ
และแผนงาน

31 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  - เพือ่ใช้ในการติดต้ัง 
ซ่อมแซม เสียงตามสาย
 ในหมู่บ้าน เพือ่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร ในเขต
เทศบาลเมืองอรัญญิก

 - จัดซ้ือชุดไมโครโฟน 
ส าหรับเสียงตามสาย จ านวน
 10 ชุด ราคา ชุดละ 
9,000 บาท

36,000 36,000 9,000 9,000 กองวิชาการ
และแผนงาน
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พศ.2561-2564)

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผ. 08 

32 บริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  - เพือ่ใช้ในการติดต้ัง 
ซ่อมแซม เสียงตามสาย
 ในหมู่บ้าน เพือ่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร ในเขต
เทศบาลเมืองอรัญญิก

 - จัดซ้ือชุดเคร่ืองเล่น CD /
 MP3 จ านวน 10 ชุด ราคา
 ชุดละ 3,000 บาท

15,000 9,000 3,000 3,000 กองวิชาการ
และแผนงาน
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 การรักษาความสงบ

ภายใน
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา

และเผยแพร่
 - เพือ่ใช้ในการ
ถ่ายภาพ โครงการ/
กิจกรรม ส าหรับเป็น
หลักฐานในการเบิก
จ่ายเงิน ประชาสัมพันธ์
 ฯลฯ

 - จัดซ้ือกล้องถ่ายรูป 
ระบบดิจิตอล ความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 
16 ล้านพิกเซล 
จ านวน 1 ตัวๆ ละ 
9,000 บาท

9,000 - - - ส านักปลัดฯ
(งานป้องกันฯ)

2 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

 - เพือ่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการป้องกัน
และรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินให้กับ
ประชาชนในพืน้ที ่    
 - เพือ่เป็นการป้อง
ปรามผู้ทีจ่ะกระท า
ความผิด

 - จัดซ้ือกล้องวงจรปิด 
(CCTV) พร้อมติดต้ัง 
บริเวณส่ีแยกและจุด
เส่ียงต่างๆ บริเวณ   
หมู่ที ่4 จ านวน 1 ชุด

900,000 -  - ส านักปลัดฯ
(งานป้องกันฯ)

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พศ.2561-2564)

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.08 
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พศ.2561-2564)

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.08 

3 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

 - เพือ่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการป้องกัน
และรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินให้กับ
ประชาชนในพืน้ที ่     
 - เพือ่เป็นการป้อง
ปราม  ผู้ทีจ่ะกระท า
ความผิด

 - จัดซ้ือกล้องวงจรปิด 
(CCTV) พร้อมติดต้ัง 
บริเวณส่ีแยกและจุด
เส่ียงต่างๆ บริเวณ   
หมู่ที ่5 จ านวน 1 ชุด

- - 900,000 - ส านักปลัดฯ
(งานป้องกันฯ)

4 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

 - เพือ่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการป้องกัน
และรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินให้กับ
ประชาชนในพืน้ที ่    
 - เพือ่เป็นการป้อง
ปรามผู้ทีจ่ะกระท า
ความผิด

 - จัดซ้ือกล้องวงจรปิด 
(CCTV) พร้อมติดต้ัง 
บริเวณส่ีแยกและจุด
เส่ียงต่างๆ บริเวณ   
หมู่ที ่6 จ านวน 1 ชุด

900,000 - - - ส านักปลัดฯ
(งานป้องกันฯ)
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พศ.2561-2564)

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.08 

5 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

 - เพือ่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการป้องกัน
และรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินให้กับ
ประชาชนในพืน้ที ่    
 - เพือ่เป็นการป้อง
ปรามผู้ทีจ่ะกระท า
ความผิด

 - จัดซ้ือกล้องวงจรปิด 
(CCTV) พร้อมติดต้ัง 
บริเวณส่ีแยกและจุด
เส่ียงต่างๆ บริเวณ    
หมู่ที ่7 จ านวน 1 ชุด

- - 900,000 - ส านักปลัดฯ
(งานป้องกันฯ)

6 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

 - เพือ่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการป้องกัน
และรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินให้กับ
ประชาชนในพืน้ที ่    
 - เพือ่เป็นการป้อง
ปรามผู้ทีจ่ะกระท า
ความผิด

 - จัดซ้ือกล้องวงจรปิด 
(CCTV) พร้อมติดต้ัง 
บริเวณส่ีแยกและจุด
เส่ียงต่างๆ บริเวณ   
หมู่ที ่8 จ านวน 1 ชุด

- - 900,000 - ส านักปลัดฯ
(งานป้องกันฯ)

260



เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พศ.2561-2564)

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.08 

7 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

 - เพือ่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการป้องกัน
และรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินให้กับ
ประชาชนในพืน้ที ่     
 - เพือ่เป็นการป้อง
ปรามผู้ทีจ่ะกระท า
ความผิด

- จัดซ้ือกล้องวงจรปิด 
(CCTV) พร้อมติดต้ัง 
บริเวณส่ีแยกและจุด
เส่ียงต่างๆ บริเวณ หมู่
ที ่  9 จ านวน 1 ชุด

 - - 900,000 - ส านักปลัดฯ
(งานป้องกันฯ)

8 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

 - เพือ่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการป้องกัน
และรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินให้กับ
ประชาชนในพืน้ที ่     
 - เพือ่เป็นการป้อง
ปรามผู้ทีจ่ะกระท า
ความผิด

- จัดซ้ือกล้องวงจรปิด 
(CCTV) พร้อมติดต้ัง 
บริเวณส่ีแยกและจุด
เส่ียงต่างๆ บริเวณ หมู่
ที ่  10 จ านวน 1 ชุด

- - 900,000 - ส านักปลัดฯ
(งานป้องกันฯ)
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พศ.2561-2564)

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.08 

9 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ือง
ดับเพลิง

 - เพือ่ให้ผู้ปฏิบัติงาน
มีชุดดับเพลิงภายใน
อาคาร ใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้ความ
ช่วยเหลือ ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย    
 - เพือ่ให้ผู้ปฏิบัติงาน
มีความปลอดภัย
ในขณะปฏิบัติหน้าที่

- จัดซ้ือชุดดับเพลิง
ภายในอาคาร จ านวน 
 1 ชุดๆ ละ 
100,000 บาท

100,000 100,000 - - ส านักปลัดฯ
(งานป้องกันฯ)

10 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ือง
ดับเพลิง

 - เพือ่ให้ผู้ปฏิบัติงานมี
วัสดุอุปกรณ์ใช้ในการ
ปฏิบัติ งานให้ความ
ช่วยเหลือป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย

- จัดซ้ือสายส่งน้ า
ดับเพลิง จ านวน 9 
เส้นๆ ละ 12,000 
บาท

108,000 108,000 108,000 108,000 ส านักปลัดฯ
(งานป้องกันฯ)
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พศ.2561-2564)

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.08 

11 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ือง
ดับเพลิง

 - เพือ่ให้ผู้ปฏิบัติงานมี
วัสดุอุปกรณ์ใช้ในการ
ปฏิบัติ งานให้ความ
ช่วยเหลือป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย

- จัดซ้ือหัวฉีดน้ า
ดับเพลิง ชนิดเปิด-ปิด
ได้ในตัวจ านวน  3 
หัวๆ ละ 25,000 บาท

75,000 - 75,000 - ส านักปลัดฯ
(งานป้องกันฯ)

12 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

- เพือ่ให้การ
ปฏิบัติงานมีความ
สะดวก รวดเร็ว
ต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

- จัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที่
 2 จ านวน 1 เคร่ือง

29,000 - - - ส านักปลัดฯ
(งานป้องกันฯ)

13 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

- เพือ่ให้การ
ปฏิบัติงานมีความ
สะดวก รวดเร็ว
ต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  - จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิดLED ขาว
ด าจ านวน 1 เคร่ืองๆ 
ละ 9,600บาท

9,600 - - - ส านักปลัดฯ
(งานป้องกันฯ)
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พศ.2561-2564)

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.08 

14 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

- เพือ่ใช้ในการส ารอง
ไฟฟ้าเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ในกรณี
ไฟฟ้าดับหรือตก ให้
สามารถบันทึกและ
จัดเก็บข้อมูลทีพ่ิมพ์ไว้
ได้ทัน เพือ่ให้การ
ปฏิบัติงานมีความ
ต่อเนื่อง

 - จัดซ้ือเคร่ืองส ารอง
ไฟฟ้า  ขนาดไม่น้อย
กว่า 800  VA จ านวน
 1 เคร่ือง

3,200 - - - ส านักปลัดฯ
(งานป้องกันฯ)

15 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร

- เพือ่ให้มีเคร่ืองสูบน้ า
ส าหรับใช้ในการให้
ความช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบภัย
ในพืน้ที่

 - จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า 
จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ
 30,000 บาท

30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักปลัดฯ 
(งานป้องกันฯ)
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พศ.2561-2564)

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.08 

16 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น - เพือ่ให้ผู้ปฏิบัติงานมี
อุปกรณ์กู้ภัยทีสู่งและ
พืน้ที ่อับอากาศใช้ใน
การปฏิบัติงานให้
ความช่วยเหลือ 
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

 - จัดซ้ือชุดอุปกรณ์
กู้ภัยทีสู่งและพืน้ทีอ่ับ
อากาศ จ านวน 1 ชุดๆ
 ละ 52,000 บาท

52,000 - 52,000 - ส านักปลัดฯ
(งานป้องกันฯ)

265





เปา้หมาย
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน
เพื่อจดัเก็บอุปกรณ์
ต่างๆของเด็กนักเรียน
เช่น กระเปา๋ เคร่ือง
นอนฯลฯ

จดัซ้ือชัน้วางของ4 ชัน้
แบบไม่มีฝาปดิจ านวน
36 อัน (รร.1 = 18 
รร.2 = 18 )

25,200 25,200 - - กองการศึกษา

2 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน

เพื่อใหน้ักเรียนมีโต๊ะ
ส าหรับนั่งรับประทาน
อาหารกลางวันครบ
ทกุคน

จดัซ้ือโต๊ะรับประทาน
อาหาร จ านวน 11 ชุด
 ชุดละ 2,900 บาท
(รร.1 = 3 ชุด รร.2 =
 8 ชุด)

31,900 31,900 - - กองการศึกษา

3 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน

เพื่อจดัเก็บอุปกรณ์
ต่างๆ ของนักเรียน 
เก็บแฟม้งาน ผลงาน
ของนักเรียน

จดัซ้ือชัน้วางของ 3 
ชัน้แบบไม่มีฝาปดิ 
จ านวน 38 อัน อันละ
 350 บาท(รร.1 = 
20 อัน รร.2 = 18 
อัน)

13,300 13,300 - - กองการศึกษา

4 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน

เพื่อจดัเก็บเอกสาร
ต่างๆที่จดัท าเกีย่วกับ
โรงเรียน และเด็ก
นักเรียน

จดัซ้ือชัน้วางบนิเดอร์
จ านวน 6 ตู้ ตู้ละ 
848 บาท(รร.1 = 3 
อัน รร.2 = 3 อัน)

5,088 5,088 - - กองการศึกษา

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พศ.2561-2564)

เทศบาลเมืองอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ล าดับ
ที่

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 แบบ ผ.08 
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เปา้หมาย
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พศ.2561-2564)

เทศบาลเมืองอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ล าดับ
ที่

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 แบบ ผ.08 

5 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน

เพื่อมีโต๊ะใหเ้จา้หน้าที่
นั่งท างานสะดวกใน
การปฏบิติัหน้าที่มากขึน้

จดัซ้ือโต๊ะท างานพร้อม
เก้าอีส้ าหรับครูและ
เจา้หน้าที่โรงเรียน
อนุบาลเมืองอรัญญิก 
จ านวน 5 ชุด ชุดละ 
12,000 บาท(รร.1 =
 2 ชุด รร.2 = 3 ชุด)

60,000 60,000 - - กองการศึกษา

6 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน

เพื่อจดัเก็บอุปกรณ์
ต่างๆที่ส าคัญ

จดัซ้ือตู้กุญแจ 6 ช่อง 
จ านวน 5 หลัง หลังละ
 1,290(รร.1 = 2 
หลัง รร.2 = 3 หลัง)

6,450 6,450 - - กองการศึกษา

7 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน

เพื่อจดัเก็บเอกสาร
ต่างๆที่จดัท าเกีย่วกับ
โรงเรียน และเด็ก
นักเรียน

จดัชือ้ตู้ทบึบานเลือน 4
 ฟตุ 5 ตู้  ราคาตู้ละ 
3,230 บาท(รร.1 = 
2 ตู้ รร.2 = 3 ตู้)

16,150 16,150 - - กองการศึกษา
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เปา้หมาย
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พศ.2561-2564)

เทศบาลเมืองอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ล าดับ
ที่

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 แบบ ผ.08 

8 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน

เพื่อจดัเก็บเอกสาร
ต่างๆที่จดัท าเกีย่วกับ
โรงเรียน และเด็ก
นักเรียน

จดัชือ้ตู้ทบึเหล็ก 2 
บาน 4 ฟตุ 5 ตู้       
ราคาตู้ละ  3,030 
บาท(รร.1 = 2 ตู้ รร.2
 = 3 ตู้)

15,150 15,150 - - กองการศึกษา

9 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน

เพื่อใหค้รูมีเก้าอี้
ส าหรับท างาน

จดัซ้ือเก้าอีส้ าหรับครู
และเจา้หน้าที่ธุรการ 
จ านวน 2 ตัว ตัวละ 
3,890บาท(รร.1 = 1
 ตัว รร.2 = 1 ตัว)

7,780 7,780 - - กองการศึกษา

10 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน

เพื่อใหน้ักเรียนมีชัน้
วางรองเทา้ส าหรับวาง
รองเทา้ครบทกุคน

จดัซ้ือชัน้วางรองเทา้
จ านวน 9 อัน อันละ 
2,000 บาท(รร.1 = 
4 อัน รร.2 = 5 อัน)

18,000 18,000 - - กองการศึกษา
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เปา้หมาย
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พศ.2561-2564)

เทศบาลเมืองอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ล าดับ
ที่

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 แบบ ผ.08 

11 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน

 เพื่อใหค้รูได้มีเคร่ือง
ถ่ายเอกสารส าหรับ
ถ่ายเอกสารการเรียน
การสอน

จดัซ้ือเคร่ืองถ่าย
เอกสารจ านวน 2 
เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 
50,000 บาท(ศพด.
1)และ(ศพด.2) แหง่
ละ 1 เคร่ือง

100,000 100,000 100,000 - กองการศึกษา

12 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
การศึกษา

เพื่อใหน้ักเรียนมีเก้าอี้
ส าหรับใหเ้ด็กนั่งเรียน
หนังสือและท า
กิจกรรมต่าง ๆ

จดัซ้ือเก้าอีส้ าหรับ
นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเมืองอรัญญิก 
จ านวน 125 ตัว ตัว
ละ 300 บาท(รร.1=
80ตัว รร.2 = 45 ตัว)

37,500 37,500 - - กองการศึกษา

13 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
การศึกษา

เพื่อใหน้ักเรียนมีโต๊ะ
ส าหรับเขียนหนังสือ
และท ากิจกรรมต่างๆ

จดัซ้ือโต๊ะเขียนหนังสือ
จ านวน 32 ตัว ตัวละ
 1,300 บาท (รร.1 =
 20 ตัว รร.2 = 12 
ตัว)

41,600 41,600 - - กองการศึกษา
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เปา้หมาย
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พศ.2561-2564)

เทศบาลเมืองอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ล าดับ
ที่

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 แบบ ผ.08 

14 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ไฟฟา้และวิทยุ

เพื่อสร้างบรรยากาศ
ในหอ้งเรียนให้
เหมาะสมกับการเรียน
การสอน

จดัซ้ือพดัลมติดผนัง 
18 นิ้ว ตัวละ 2,000
 บาท จ านวน 12 ตัว
(รร.1)

24,000 24,000 - - กองการศึกษา

15 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ไฟฟา้และวิทยุ

เพื่อเปน็ส่ือการเรียนรู้
ใหก้ับนักเรียน

จดัซ้ือทวีีติดผนัง 32 
นิ้ว เคร่ืองละ 18,000
 บาท จ านวน 6 เคร่ือง
(รร.1 = 3 เคร่ือง รร.
2 = 1 เคร่ือง ศพด.1
 = 1 เคร่ือง ศพด.2 =
 1 เคร่ือง)

108,000 108,000 108,000  - กองการศึกษา

16 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งาน
บา้นงานครัว

เพื่อใช้บงัแดดภายใน
อาคารเรียน

จดัซ้ือผ้าม่านพร้อม
ติดต้ัง จ านวน 3 
หอ้งเรียน(รร.1)

90,000 90,000 - - กองการศึกษา

17 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กีฬา เพื่อใหเ้ด็กนักเรียน 
โรงเรียนอนุบาลเมือง
อรัญญิกมีอุปกรณ์กีฬา
ไว้ส าหรับเล่นกีฬา

จดัซ้ืออุปกรณ์กีฬา
ส าหรับโรงเรียนอนุบาล
เมืองอรัญญิก (๑),(2)

10,000 10,000 - - กองการศึกษา
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เปา้หมาย
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พศ.2561-2564)

เทศบาลเมืองอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ล าดับ
ที่

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 แบบ ผ.08 

18 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

เพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการ
ปฏบิติังาน

จดัซ้ือเคร่ืองส ารอง
ไฟฟา้ขนาด800 VA 
จ านวน 12 เคร่ืองๆ
ละ3,200 บาท(โดย
ใหร้ร.1 = 4 เคร่ือง 
รร.2 = 3 เคร่ือง 
ศพด.1=2 เคร่ือง 
และศพด.2 = 3 
เคร่ือง)

38,400 38,400 - - กองการศึกษา

19 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

เพื่อใช้งานจดัท า
เอกสารและจดัหา
ข้อมูลที่จ าเปน็ต่อ
สถานศึกษาและ 
สะดวกรวดเร็ว   ใน
การปฏบิติัหน้าที่มากขึน้

จดัซ้ือเคร่ือง
คอมพวิเตอร์จอ LED 
พร้อมอุปกรณ์จ านวน 
 10 เคร่ือง ราคา
เคร่ืองละ 30,000 
บาท(รร.1 = 4 เคร่ือง
 รร.2 = 3 เคร่ือง 
ศพด.1 = 1 เคร่ือง 
ศพด.2 = 2 เคร่ือง)

300,000 300,000 300,000 300,000 กองการศึกษา
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เปา้หมาย
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พศ.2561-2564)

เทศบาลเมืองอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ล าดับ
ที่

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 แบบ ผ.08 

20 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

เพื่อใช้พมิพเ์อกสาร
ของงานในโรงเรียนให้
สะดวกรวดเร็วในการ
ปฏบิติัหน้าที่มากขึน้

จดัซ้ือเคร่ือง
เคร่ืองพมิพ ์จ านวน 8 
เคร่ือง ราคา เคร่ืองละ
 5,000 บาท (รร.1 =
 4 เคร่ือง รร.2 = 3 
เคร่ือง ศพด.1 = 1 
เคร่ือง ศพด.2 = 1 
เคร่ือง)

40,000 40,000 - - กองการศึกษา

21 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์

เพื่อใช้พมิพง์าน
เอกสารราชการและ
จดัท าส่ือส่ิงพมิพก์าร
เรียนการสอนในศูนย์
พฒันาเด็กเล็กใหม้ี
ประสิทธิภาพมากขึน้

จดัซ้ือเคร่ืองพมิพ ์
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก(inkjet) 
ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก 2 จ านวน 1 
เคร่ือง เคร่ืองละ 
7,900 บาท

7,900 - - - กองการศึกษา
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เปา้หมาย
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พศ.2561-2564)

เทศบาลเมืองอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ล าดับ
ที่

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 แบบ ผ.08 

22 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อืน่  - เพื่อส่งเสริม
พฒันาการ4ด้านใหแ้ก่
เด็กนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเมืองอรัญญิก  
 - เพื่อใหเ้ด็กได้เล่น
เคร่ืองเล่นที่ได้
มาตรฐานปลอดภยั

 - จดัซ้ือเคร่ืองเล่น
สนามส าหรับเด็ก
นักเรียนศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก (1)

500,000 500,000 500,000 500,000 กองการศึกษา

23 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อืน่  - เพื่อส่งเสริม
พฒันาการ4ด้านใหแ้ก่
เด็กนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเมืองอรัญญิก 
 - เพื่อใหเ้ด็กได้เล่น
เคร่ืองเล่นที่ได้
มาตรฐานปลอดภยั

จดัซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม
ส าหรับเด็กนักเรียน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองอรัญญิก 
(2)

500,000 500,000 500,000 500,000 กองการศึกษา

24 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อืน่  - เพื่อส่งเสริม
พฒันาการ4ด้านใหแ้ก่
เด็กนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเมืองอรัญญิก  
 - เพื่อใหเ้ด็กได้เล่น
เคร่ืองเล่นที่ได้
มาตรฐานปลอดภยั

จดัซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม
ส าหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเมือง
อรัญญิก หมูท่ี่ 3 หมูท่ี่
 4

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองการศึกษา
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เปา้หมาย
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พศ.2561-2564)

เทศบาลเมืองอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ล าดับ
ที่

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 แบบ ผ.08 

25 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
โฆษณาและ

เผยแพร่

 - เพื่อใหม้ีวัสดุ
อุปกรณ์พร้อมในการ
ปฏบิติัหน้าที่           
 - เพื่อบนัทกึกิจกรรม
เกีย่วกับการจดัการ
เรียนการสอน และ 
กิจกรรมด้านการ
ส่งเสริมการจดั
การศึกษา

จดัซ้ือกล้องถ่าย
ภาพนิ่งระบบดิจติอล  
ของโรงเรียนอนุบาล
เมืองอรัญญิก หมูท่ี่ 4

10,000 10,000 10,000 10,000 กองการศึกษา

26 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์

หรือการแพทย์

 - เพื่อชัง่น้ าหนัก
วัดผลการเจริญเติบโต
ด้านร่างกายของ
นักเรียน

จดัซ้ือเคร่ืองชัง่น้ าหนัก
ส าหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเมือง
อรัญญิก หมูท่ี่ 3 , หมู่
ที่ 4

3,000 3,000 3,000 3,000 กองการศึกษา

27 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์

หรือการแพทย์

 - เพื่อวัดส่วนสูงวัดผล
การเจริญเติบโตด้าน
ร่างกายของนักเรียน

จดัซ้ือเคร่ืองวัดส่วนสูง
ส าหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเมือง
อรัญญิก หมูท่ี่ 3 และ
 หมูท่ี่ 4

6,000 6,000 6,000 6,000 กองการศึกษา
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 แผนงาน

สาธารณสุข
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้เจ้าหน้าทีม่ีโต๊ะ

ท างานส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

โต๊ะท างานเหล็ก ขนาด
ความยาวไม่น้อยกว่า 4 ฟุต
 พร้อมกระจก จ านวน 2 
ตัว ตัวละ 10,000 บาท

20,000 20,000 20,000 20,000 กอง
สาธารณสุข ฯ

2 แผนงาน
สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้เจ้าหน้าทีม่ีโต๊ะวาง
คอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ใน
การปฏิบัติงาน

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาด
 ไม่น้อยกว่า 3.5 ฟุต  
จ านวน 2 ตัว ตัวละ 
5,000 บาท

10,000 10,000 10,000 10,000 กอง
สาธารณสุข ฯ

3 แผนงาน
สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ให้เจ้าหน้าทีม่ีเก้าอี้
ท างานส าหรับปฏิบัติงาน

เก้าอี้ปรับระดับ จ านวน 4 
ตัว ตัวละ 1,500 บาท

6,000 6,000 6,000 6,000 กอง
สาธารณสุขฯ

4 แผนงาน
สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ใช้ส าหรับจัดเก็บ
เอกสารของทางราชการ

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (มอก.)
จ านวน 3 ตู้ ตู้ละ 5,000 
บาท

15,000 15,000 15,000 15,000 กอง
สาธารณสุขฯ

5 แผนงาน
สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ใช้ส าหรับจัดเก็บ
เอกสารของทางราชการ

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ
บานเล่ือนกระจก จ านวน 6
 ตู้ ตู้ละ 4,000 บาท

24,000 24,000 24,000 24,000 กอง
สาธารณสุขฯ

6 แผนงาน
สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพือ่ส ารองไฟฟ้าให้กับ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เมื่อเกิด
ไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าตก

เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 
850 VA จ านวน 3  
เคร่ือง เคร่ืองละ 3,200 
บาท

9,600 9,600 9,600 9,600 กอง
สาธารณสุข ฯ

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พศ.2561-2564)

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.08 
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พศ.2561-2564)

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.08 

7 แผนงาน
สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน
เก็บขน เคล่ือนย้ายส่ิงของ
ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว

รถเข็นปูนแบบ 2 ล้อ 
จ านวน 3 คัน คันละ 
2,500 บาท

7,500 7,500 7,500 7,500 กอง
สาธารณสุข ฯ

8 แผนงาน
สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุง
ครุภัณฑ์

เพือ่ให้ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ทีอ่ยู่
ในความดูแลของกอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
 มีความเหมาะสม และ
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ ทีเ่ป็นทรัพย์สิน
ของกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

300,000 300,000 300,000 300,000 กอง
สาธารณสุข ฯ

9 แผนงาน
สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเทศบาล ให้มี
ความสะดวกพร้อมส าหรับ
การปฏิบัติงานทัง้ในและ
นอกสถานที่

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้ 
ส าหรับงานประมวลผล 
จ านวน 2 เคร่ือง ราคา
เคร่ืองละ 21,000 บาท

 - 21,000 21,000  - กอง
สาธารณสุข ฯ

10 แผนงาน
สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน เป็นไปด้วย
ความรวดเร็ว และสะดวก

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผลแบบที ่2 
ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18.5
 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง

29,000 29,000 29,000 29,000 กอง
สาธารณสุขฯ
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พศ.2561-2564)

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.08 

11 แผนงาน
สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

เพือ่ดูแล รักษาต้นไม้ 
สวนหย่อม ภูมิทัศน์ และมี
เคร่ืองมือท าให้การ
ปฏิบัติงานมีความสะดวก
มากยิ่งขึ้น

เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 
(สะพาย) จ านวน 2 เคร่ือง 
 ราคาเคร่ืองละ 9,500 
บาท

 - 9,500 9,500  - กอง
สาธารณสุข ฯ

12 แผนงาน
สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

เพือ่เป็นชุดเคร่ืองเสียง
เคล่ือนที ่ท าให้การ
ปฏิบัติงานมีความสะดวก
มากยิ่งขึ้น

จัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียง
เคล่ือนทีแ่บบกระเป๋าหิว้ 
จ านวน 1 เคร่ือง

12,000 12,000 12,000 12,000 กอง
สาธารณสุข ฯ

13 แผนงาน
สาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

เพือ่ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน

รถจักรยายนต์ ขนาดไม่
น้อยกว่า 110 ซีซี  จ านวน
  1 คัน

38,000 38,000 38,000 38,000 กอง
สาธารณสุขฯ
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์
เพือ่ให้มีวัสดุอุปกรณ์
พร้อมในการ
ปฎิบัติงานราชการ

จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงาน
ประมวลผลแบบที ่2 
จ านวน 1 เคร่ือง

30,000  -  -  - กองสวัสดิการ
สังคม

2 สังคมสงเคระห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพือ่ให้มีวัสดุอุปกรณ์
พร้อมในการ
ปฏิบัติงานราชการ

จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ
ขนาด 800 VA 
จ านวน 1 เคร่ือง

4,000  -  -  - กองสวัสดิการ
สังคม

3 สังคมสงเคระห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เพือ่ให้มีวัสดุอุปกรณ์
พร้อมในการ
ปฏิบัติงานราชการ

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์
เลเซอร์ชนิด LED ขาว
ด า จ านวน 1 เคร่ือง

4,000  -  -  - กองสวัสดิการ
สังคม

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พศ.2561-2564)

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.08 
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พศ.2561-2564)

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.08 

4 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

เพือ่ให้มีวัสดุอุปกรณ์
พร้อมในการ
ปฏิบัติงานราชการ

จัดซ้ือกล้องถ่าย
ภาพนิ่งระบบดิจิตอล 
ความละเอียด 16 
ล้านพิเซล จ านวน 1 
เคร่ือง

 - 10,000  -  - กองสวัสดิการ
สังคม

5 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เพือ่ให้มีวัสดุอุปกรณ์
พร้อมในการ
ปฎิบัติงานราชการ

จัดซ้ือเก้าอี้ปรับระดับ 
จ านวน 2 ตัว

5,000   -  -  - กองสวัสดิการ
สังคม
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เปา้หมาย
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อใหม้ีวัสดุอุปกรณ์ในการ

จัดงานหรือจัดกิจกรรม
ต่างๆของหมูบ่า้น

จัดซ้ือเก้าอี้พลาสติกแบบมี
พนกัพิง จ านวน 200 ตัว ตัว
ละ 100 บาท

75,000 75,000 75,000 - กองช่าง

2 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อใหม้ีวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดงานหรือจัดกิจกรรม
ต่างๆของหมูบ่า้น

จัดซ้ือเก้าอี้บนุวม ขาเหล็ก 
จ านวน 50 ตัว ตัวละ 770 
บาท

38,500 38,500 38,500 - กองช่าง

3 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อใหม้ีวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดงานหรือจัดกิจกรรม
ต่างๆของหมูบ่า้น

จัดซ้ือโต๊ะเอนกประสงค์ 
จ านวน 20 ตัว ตัวละ 1,400
 บาท

28,000 28,000 28,000 - กองช่าง

4 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ใช้ส าหรับการจัดเก็บ
เอกสารของทางราชการ

จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ
บานเล่ือนกระจก ขนาดไม่
นอ้ยกว่า 3.5 ฟุต จ านวน 10
 ตู้ๆ ละ 4,000 บาท

40,000 40,000 40,000 40,000 กองช่าง

5 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ใช้ส าหรับการจัดเก็บ
เอกสารของทางราชการ

จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2  
บานประตู (มอก.) จ านวน 10
 ตู้ๆ ละ 5,200บาท

52,000 52,000 52,000 52,000 กองช่าง

บญัชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พศ.2561-2564)

เทศบาลเมอืงอรัญญกิ อ าเภอเมอืงพิษณโุลก จังหวัดพิษณโุลก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.08 
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เปา้หมาย
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พศ.2561-2564)

เทศบาลเมอืงอรัญญกิ อ าเภอเมอืงพิษณโุลก จังหวัดพิษณโุลก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.08 

6 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อใหม้ีวัสดุอุปกรณ์พร้อม
ในการปฏบิติังาน

โต๊ะท างาน พร้อมกระจกและ
เก้าอี้  จ านวน 5 ชุด ราคาชุด
ละ 12,000 บาท

60,000 60,000 60,000 - กองช่าง

7 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

เพื่อความสะดวกรวดเร็วใน
การปฏบิติังาน

จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ ขนาด
ไม่นอ้ยกว่า 110 ซีซี จ านวน 
 2 คัน ราคาคันละ 38,000
บาท

76,000 76,000 76,000 - กองช่าง

8 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

เพื่อความสะดวกรวดเร็วใน
การปฏบิติังาน

จัดซ้ือรถสามล้อพร้อมกระบะ
บรรทุกท้าย  จ านวน 1 คัน 
ราคาคันละ  69,000  บาท

69,000 69,000 69,000 - กองช่าง

9 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

เพื่อความสะดวกรวดเร็วใน
การปฏบิติังาน

จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) 
จ านวน  1  คัน  ราคาคัน ละ 
 523,000  บาท

523,000 523,000 - - กองช่าง

10 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน เพื่อความสะดวกรวดเร็วใน
การปฏบิติังาน

จัดซ้ือเคร่ืองเชื่อมไฟฟ้า
อินเวอร์เตอร์  จ านวน  1 
เคร่ืองๆ ละ 30,000 บาท

30,000 30,000 - - กองช่าง
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เปา้หมาย
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พศ.2561-2564)

เทศบาลเมอืงอรัญญกิ อ าเภอเมอืงพิษณโุลก จังหวัดพิษณโุลก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.08 

11 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน เพื่อความสะดวกรวดเร็วใน
การปฏบิติังาน

จัดซ้ือสว่านโรตาร่ี 3 ระบบ 
จ านวน  1  เคร่ือง  ราคา
เคร่ืองละ  12,000  บาท

12,000 12,000 - - กองช่าง

12 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน เพื่อความสะดวกรวดเร็วใน
การปฏบิติังาน

จัดซ้ือเคร่ืองตัดคอนกรีต 
พร้อมรถเข็น จ านวน  2  
เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ  
40,000  บาท

80,000 80,000 80,000 - กองช่าง

13 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน เพื่อความสะดวกรวดเร็วใน
การปฏบิติังาน

จัดซ้ือเคร่ืองขัดเงา  จ านวน 1
  เคร่ือง  ราคาเคร่ืองละ 
35,000  บาท

35,000 - - - กองช่าง

14 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน เพื่อความสะดวกรวดเร็วใน
การปฏบิติังาน

เคร่ืองจี้/ส่ันคอนกรีต  จ านวน
 2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 
6,500 บาท

13,000 13,000 13,000 - กองช่าง

15 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อความสะดวกรวดเร็วใน
การปฏบิติังาน บริเวณ
ก่อสร้างที่รกร้าง

จัดซ้ือเคร่ืองพ่นยา  จ านวน 1
  เคร่ือง  ราคาเคร่ืองละ 
6,699  บาท

6,699 6,699 - - กองช่าง
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เปา้หมาย
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พศ.2561-2564)

เทศบาลเมอืงอรัญญกิ อ าเภอเมอืงพิษณโุลก จังหวัดพิษณโุลก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.08 

16 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อความสะดวกรวดเร็วใน
การปฏบิติังานบริเวณ
ก่อสร้างที่รกร้าง

เคร่ืองตัดหญ้าชนดิสะพาย  
จ านวน 10 เคร่ือง ราคา
เคร่ืองละ 12,500 บาท

125,000 125,000 125,000 - กองช่าง

17 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อความสะดวกรวดเร็วใน
การปฏบิติังานบริเวณ
ก่อสร้างที่รกร้าง

เคร่ืองตัดแต่งกิ่งไม้  จ านวน 3
 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 
15,000 บาท

45,000 45,000 45,000 - กองช่าง

18 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์

เพื่อความสะดวกรวดเร็วใน
การปฏบิติังาน

จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 
จ านวน 10 เคร่ืองๆ ละ 
29,000 บาท

290,000 290,000 290,000 - กองช่าง

19 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์

เพื่อความสะดวกรวดเร็วใน
การปฏบิติังาน

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก
 ส าหรับกระดาษ A3 จ านวน
 2 เคร่ืองๆ ละ 8,500  บาท

17,000 17,000 17,000 - กองช่าง

20 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์

เพื่อความสะดวกรวดเร็วใน
การปฏบิติังาน

จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด
 800 VA จ านวน 10  
เคร่ืองๆ ละ 9,600 บาท

96,000 96,000 96,000 96,000 กองช่าง
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เปา้หมาย
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พศ.2561-2564)

เทศบาลเมอืงอรัญญกิ อ าเภอเมอืงพิษณโุลก จังหวัดพิษณโุลก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.08 

21 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์

เพื่อความสะดวกรวดเร็วใน
การปฏบิติังาน

เคร่ือง PLOTER (พล็อตเตอร์)
 ขนาด A0 จ านวน 1 เคร่ือง
ราคาเคร่ืองละ 300,000 
บาท

300,000 300,000 300,000 - กองช่าง

22 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์

เพื่อความสะดวกรวดเร็วใน
การปฏบิติังาน

เคร่ืองพิมพ์ ชนดิเลเซอร์สี  
ขนาดกระดาษ A4 จ านวน 6 
เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 
30,000 บาท

180,000 180,000 180,000 - กองช่าง

23 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์

เพื่อความสะดวกรวดเร็วใน
การปฏบิติังาน

เคร่ืองพิมพ์ ชนดิเลเซอร์สี  
ขนาดกระดาษ A3 จ านวน 6 
เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 
95,000 บาท

570,000 570,000 570,000 - กองช่าง

24 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ เพื่อความสะดวกรวดเร็วใน
การปฏบิติังาน

จัดซ้ือกล้องวัดมุม แบบ
อิเล็กทรอนกิส์  1  ชุด ราคา
ชุดละ 110,000 บาท

110,000 110,000 - - กองช่าง

25 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

เพื่อความสะดวกรวดเร็วใน
การปฏบิติังาน

เคร่ืองก าเหนดิไฟฟ้า จ านวน 
1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 
45,000 บาท

45,000 45,000 45,000 - กองช่าง
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เปา้หมาย
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พศ.2561-2564)

เทศบาลเมอืงอรัญญกิ อ าเภอเมอืงพิษณโุลก จังหวัดพิษณโุลก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.08 

26 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เพื่อความสะดวกรวดเร็วใน
การปฏบิติังาน

เคร่ืองเจาะ/สกัดคอนกรีต  
จ านวน 2 เคร่ือง  ราคา
เคร่ืองละ 45000 บาท

90,000 90,000 90,000 - กองช่าง

27 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เพื่อความสะดวกรวดเร็วใน
การปฏบิติังาน

เคร่ืองตบดิน/บดอัดดิน ขนาด
ไม่นอ้ยกว่า 5 ตัน จ านวน 2 
เคร่ือง  ราคาเคร่ืองละ 
45000 บาท

90,000 90,000 90,000 - กองช่าง

28 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เพื่อความสะดวกรวดเร็วใน
การปฏบิติังาน

เล่ือยโซ่ยนต์ ขนาด 12 นิว้  
จ านวน 2 เคร่ืองราคาเคร่ือง
ละ 25,000 บาท

50,000 50,000 50,000 - กองช่าง

29 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เพื่อความสะดวกรวดเร็วใน
การปฏบิติังาน

เล่ือยโซ่ยนต์ ขนาด 24 นิว้  
จ านวน 2 เคร่ืองราคาเคร่ือง
ละ 35,000 บาท

70,000 70,000 70,000 - กองช่าง
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เปา้หมาย
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พศ.2561-2564)

เทศบาลเมอืงอรัญญกิ อ าเภอเมอืงพิษณโุลก จังหวัดพิษณโุลก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.08 

30 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภณัฑ์ วัสดุงานบา้นงาน
ครัว

เพื่อทดแทนถังขยะที่ช ารุด 
ไม่เพียงพอและเพื่อใหเ้กิด
ความสะดวกและเปน็
ระเบยีบเรียบร้อยในการเก็บ
รวบรวมขยะมูลฝอย  และ
ถูกต้องตามหลักสุขาภบิาล

จัดซ้ือถังรองรับขยะมูลฝอย 
ขนาดบรรจุไม่นอ้ยกว่า 120 
ลิตร จ านวน 500 ใบ

830,000 830,000 830,000 830,000 กองสาธารณสุขฯ

31 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้น
งานครัว

เพื่อใหเ้กิดความสะดวกและ
เปน็ระเบยีบเรียบร้อยในการ
เก็บรวบรวมขยะมูลฝอย  
และถูกต้องตามหลัก
สุขาภบิาล

จัดซ้ือถังคอนเทนเนอร์ (4 
ลบ.ม.) จ านวน 2  ถัง ราคา
ถังละ 100,000 บาท

 -  - 200,000 200,000 กองสาธารณสุขฯ

32 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เพื่อความสะดวกในการ
ปฏบิติังาน

เล่ือยยนต์ แผ่นบงัคับโซ่ (บาร์)
 ขนาดความยาว 12 นิว้ 
จ านวน 1 เคร่ือง

15,000 15,000 15,000 15,000 กองสาธารณสุขฯ
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 สร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า

และวิทยุ
เพือ่ให้มีวัสดุอุปกรณ์
พร้อมในการ
ปฎิบัติงานราชการ

จัดซ้ือพัดลม
อุตสาหกรรมขนาด 22
 นิ้ว จ านวน 10 ตัว

50,000  -  -  - กองสวัสดิการ
สังคม

2 สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว

เพือ่ให้มีวัสดุอุปกรณ์
พร้อมในการ
ปฎิบัติงานราชการ

จัดซ้ือถังต้มน้ าไฟฟ้า
ขนาด 36 ลิตร

 - 20,000  -  - กองสวัสดิการ
สังคม

3 สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน

เพือ่ให้มีวัสดุอุปกรณ์
พร้อมในการ
ปฎิบัติงานราชการ
และการให้บริการ
ประชาชน

จัดซ้ือเก้าอี้พลาสติก 
จ านวน 300 ตัว

100,000 100,000  -  - กองสวัสดิการ
สังคม

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พศ.2561-2564)

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.08 
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 แผนงานการ

ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

เพือ่ให้มีเคร่ืองเสียงส าหรับ
ประชาสัมพันธ์ข้อความ
เสียง การนันทนาการ ออก
ก าลังกาย และท ากิจกรรม
อื่น ๆ

จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียง
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
จ านวน 3 ชุด ชุดละ 
50,000 บาท

50,000 50,000 50,000  - กอง
สาธารณสุข ฯ

2 แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพือ่สนับสนุนจัดให้มี
อุปกรณ์ให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ สุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง ด้วยการ
เล่นกีฬา  ออกก าลังกาย 
และนันทนาการ

เคร่ืองออกก าลังกาย
กลางแจ้ง/ เคร่ืองเล่นกีฬา
และนันทนาการ จ านวน 6
 ชุด ราคาชุดละ 
300,000 บาท

300,000 300,000 600,000 600,000 กอง
สาธารณสุข ฯ

3 แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพือ่สนับสนุนจัดให้มี
สถานทีใ่ห้เยาวชน และ
ประชาชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์

จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย
กลางแจ้ง หมู่ที ่1 จ านวน 
1 ชุด

300,000 300,000  -  - กอง
สาธารณสุข ฯ

4 แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพือ่สนับสนุนจัดให้มี
สถานทีใ่ห้เยาวชน และ
ประชาชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์

จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย
กลางแจ้ง หมู่ที ่2 จ านวน 
1 ชุด

 -  - 300,000 300,000 กอง
สาธารณสุข ฯ

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พศ.2561-2564)

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.08 
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พศ.2561-2564)

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.08 

5 แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพือ่สนับสนุนจัดให้มี
สถานทีใ่ห้เยาวชน และ
ประชาชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์

จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย
กลางแจ้ง หมู่ที ่3 จ านวน 
2 ชุด

600,000 600,000  -  - กอง
สาธารณสุข ฯ

6 แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพือ่สนับสนุนจัดให้มี
สถานทีใ่ห้เยาวชน และ
ประชาชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์

จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย
กลางแจ้ง หมู่ที ่5 จ านวน 
1 ชุด

300,000 300,000  -  - กอง
สาธารณสุข ฯ

7 แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพือ่สนับสนุนจัดให้มี
สถานทีใ่ห้เยาวชน และ
ประชาชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์

จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย
กลางแจ้ง หมู่ที ่7 จ านวน 
2 ชุด

600,000 600,000  -  - กอง
สาธารณสุข ฯ

8 แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพือ่สนับสนุนจัดให้มี
สถานทีใ่ห้เยาวชน และ
ประชาชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์

จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย
กลางแจ้ง หมู่ที ่8 จ านวน 
1 ชุด

300,000 300,000  -  - กอง
สาธารณสุข ฯ

9 แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพือ่สนับสนุนจัดให้มี
สถานทีใ่ห้เยาวชน และ
ประชาชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์

จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย
กลางแจ้ง หมู่ที ่9  จ านวน
 1 ชุด

300,000 300,000  -  - กอง
สาธารณสุข ฯ
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พศ.2561-2564)

เทศบาลเมอืงอรัญญิก อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.08 

10 แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพือ่สนับสนุนจัดให้มี
สถานทีใ่ห้เยาวชน และ
ประชาชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์

จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย
กลางแจ้ง หมู่ที ่10 จ านวน
 1 ชุด

300,000 300,000  -  - กอง
สาธารณสุข ฯ
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เปา้หมาย
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 อุตสาหกรรมและการ

โยธา
ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ เพื่อความสะดวกรวดเร็วใน

การปฏบิติังาน
จัดซ้ือกล้องวัดระดับ  จ านวน
 1 ชุด ราคาชุดละ 34,000 
บาท

34,000 34,000  -  - กองช่าง

บญัชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พศ.2561-2564)

เทศบาลเมอืงอรัญญกิ อ าเภอเมอืงพิษณโุลก จังหวัดพิษณโุลก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.08 

291





เปา้หมาย
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 การเกษตร ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ยานพาหนะและ
ขนส่ง

เพื่อความสะดวกรวดเร็วใน
การปฏบิติังาน

เรือก าจัดผักตบชวาหรือเศษ
วัชพืช  จ านวน 1 คัน ราคา
คันละ 5,850,000 บาท

5,850,000 5,850,000 5,850,000  - กองช่าง

2 การเกษตร ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

เพื่อความสะดวกรวดเร็วใน
การปฏบิติังาน

เคร่ืองก าจัดผักตบชวา  
จ านวน 1 เคร่ือง  ราคา
เคร่ืองละ 1,000,000 บาท

1,000,000 1,000,000 1,000,000  - กองช่าง

3 การเกษตร ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

เพื่อความสะดวกรวดเร็วใน
การปฏบิติังาน

กังหนัน  า  จ านวน 2 ชุด 
ราคาชุดละ 70,000 บาท

140,000 140,000 140,000  - กองช่าง

บญัชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พศ.2561-2564)

เทศบาลเมอืงอรัญญกิ อ าเภอเมอืงพิษณโุลก จังหวัดพิษณโุลก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.08 

292





เปา้หมาย
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 การพาณิชย์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อใหน้ า้ประปามีความ

สะอาด ได้มาตรฐาน
จัดซื อเคร่ืองจ่ายสารละลาย
คลอรีน  จ้านวน  10  ชุด
ราคาชุดละ 18,000  บาท

180,000 180,000 180,000 180,000 กองช่าง

2 การพาณิชย์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อใช้ส้าหรับติดตั งกับ
ระบบประปาหมูบ่า้น

จัดซื อ Submersible ขนาด 
3 แรง 3 เฟส  จ้านวน  10 
เคร่ืองๆ ละ 35,000 บาท

350,000 350,000 350,000 350,000 กองช่าง

3 การพาณิชย์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อใช้ส้าหรับติดตั งกับ
ระบบประปาหมูบ่า้น

จัดซื อ Submersible ขนาด 
5 แรง 3 เฟส  จ้านวน  10 
ตัว ๆ ละ 55,000  บาท

550,000 550,000 550,000 550,000 กองช่าง

4 การพาณิชย์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อใช้ส้าหรับติดตั งกับ
ระบบประปาหมูบ่า้น

จัดซื อปัม๊หอยโข่ง ขนาด 7.5 
แรง 3 เฟส 380 โวลท์ 
จ้านวน 10  เคร่ืองๆ ละ 
52,500  บาท

525,000 525,000 525,000 525,000 กองช่าง

บญัชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พศ.2561-2564)

เทศบาลเมอืงอรัญญกิ อ าเภอเมอืงพิษณโุลก จังหวัดพิษณโุลก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.08 
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เปา้หมาย
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พศ.2561-2564)

เทศบาลเมอืงอรัญญกิ อ าเภอเมอืงพิษณโุลก จังหวัดพิษณโุลก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.08 

5 การพาณิชย์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

เพื่อควบคุมระบบไฟฟ้าใน
การสูบน า้ของระบบประปา
หมูบ่า้น

จัดซื อตู้ควบคุมเคร่ืองสูบน า้
แบบ Submersible ขนาด 3 
 แรง 3 เฟส 380 โวลล์ 
จ้านวน 10 ชุดๆ ละ 13,000

130,000 130,000 130,000 130,000 กองช่าง

6 การพาณิชย์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

เพื่อควบคุมระบบไฟฟ้าใน
การสูบน า้ของระบบประปา
หมูบ่า้น

จัดซื อตู้ควบคุมปัม๊หอยโข่ง
ขนาด 7.5 แรงม้า 3 เฟส 
380 โวลล์ จ้านวน  10 ชุด 
ชุดละ  13,000  บาท

130,000 130,000 130,000 130,000 กองช่าง
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ส่วนที่ 5  
การติดตามและประเมนิผล 

 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) เป็นแบบที่
ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนน  ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้  

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี ประกอบด้วย  

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน  
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน  
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ พัฒนา

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ประกอบด้วย  

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน  
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
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(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง   
5 คะแนน  
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน  
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน  
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 
คะแนน  
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ 

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  

3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา ท้องถิ่น
สี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นการพิจารณา  

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (20 คะแนน)  
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ (15 คะแนน)  
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (65 คะแนน)  

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)  
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10)  
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)  
3.4 วิสัยทัศน์ (5)  
3.5 กลยุทธ์ (5)  
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)  
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)  
3.8 แผนงาน (5)  
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)  
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) รวมคะแนน 100  
 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 เทศบาลเมืองอรัญญิก ใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
ตามที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อที่ 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการที่ส าคัญ คือ การติดตามและประเมินผล
โครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร 
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3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช้แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System (PPMS)) 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-Solving 

Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10) แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) – (10) หรือเป็น

แบบผสมก็ได้ 
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) เป็นไป

ตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
ผลกระทบ (Impact) 
โดยให้เป็นตามคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองอรัญญิก 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กร
ภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก 4 
ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 

1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment)  
2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 
4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)  
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จากแผนภาพ เทศบาล มีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมี
ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ 4 ประการดังที่กล่าวมาแล้ว เพ่ือให้
องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องวิเคราะห์ตาม
สิ่งแวดล้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 

1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง(Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท เช่น 
การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดย
ราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ ยังมี
อิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์ของ
พรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นท่ีเป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 

ในอนาคต อ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็นอย่างไร
นั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถ่ายทอดออกมา
เป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวมอ านาจการปกครอง 
(Centralization) หรือ การกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ทีจะปฏิบัติงานใน เทศบาล. จึง
จ าเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพ่ือบริหารจัดการ อปท.ให้เข้ากับสภาวการณ์
ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองท้องถิ่น ทุกฝ่าย
ควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. เทศบาล อบต.และ
ระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อ อปท.ไม่ทางตรงก็
ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้ง
ระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการ

 

องค์การ 
(Organization) 

พัฒนา เติบโต อยู่รอด 

การเมือง 
(Political) 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

สังคม 
(Social) 

วิทยาการ 
(Technology

) 
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ท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะได้ชื่อว่า
เป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) อย่างแท้จริง 

2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพ่ิมขึ้นเป็นสาเหตุของปัญหา

อ่ืนๆ ที่กระทบต่อ อปท.ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชนเรียกร้องในสิ่งที่
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี เสื้อกันหนาว
ฟรี และของฟรีอื่นๆ จาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกของให้แก่
ราษฎร  

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไปท างาน
หาเงินเพื่อปากท้องของตนเองก่อน หรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวมตลอด
ถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจส่งผล
กระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของ
ประชาชน เป็นต้น 

ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก  “ตนเป็นที่พ่ึง
แห่งตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให้ความสนใจที่จะส่งเสริม
และพัฒนาในประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละพ้ืนที่

ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนพุทธ บางพ้ืนที่อาจ
เป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพ้ืนที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนที่เป็นสังคมทุติยภูมิ (ชุมชนใน
เมือง) บางพ้ืนที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี บางพ้ืนที่ประชาชนขาดความร่วมมือ บาง
พ้ืนที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆ มากมาย เป็นต้น  

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินก าหนดนโยบาย
ไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพ่ีน้องของตน กลุ่มอ่ืนที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน เทศบาล จึงจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจ
ผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้อง
มีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่เหมือนๆ 
กันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคมประชาธิปไตย
เสมอ ส าคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงนั้นได้อย่างไร  

4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมอยู่

เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์องค์กร เป็นต้น 
ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท. ที่
ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆ ผ่านช่องทางการสารบรรณอิเลกทรอนิคส์ เป็นต้น 
หากพนักงานท้องถิ่นให้ความส าคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า ก็จะ
น ามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา  
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 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพื่อน าไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
 เทศบาลเมืองอรัญญิก มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์การพัฒนาต่างๆ อยู่
ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ เทศบาล 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อปท. 
2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ เทศบาล. 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย 

พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์ อ านาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น 
และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า 
(เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วัน
นั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางท่ีจะให้ AEC เป็นไป
คือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
จากการทีเ่ทศบาลเมืองอรัญญิกได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึงวิเคราะห์

การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาลเมืองอรัญญิก ในยุทธศาสตร์ต่างๆ 
ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและผังเมือง 
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เทศบาลเมืองอรัญญิก ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากร
ประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนท างาน หรือการอ่ืนใด การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ 
เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จ าเป็น เป็นต้น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ การท่องเที่ยว
และการบริการ 

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เทศบาลเมืองอรัญญิกต้องให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจาก
กฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศ
ในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพ่ิมมากขึ้นจากการ
หลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในไทยมากขึ้น 
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แผนแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ท้องถิ่นสี่ปี ((พพ..ศศ. . 25256611  ––  25256644)           )                                                                   เทศบาลเมืองอรัญญิกเทศบาลเมืองอรัญญิก  

การแข่งขันการประกอบอาชีพ เทศบาลเมืองอรัญญิกต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะแรงงานในพ้ืนที่ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน เพ่ิมรายได้ของประชาชน 

ด้านการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองอรัญญิก ต้องเร่งบูรณาการแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ และการจัดตั้งแหล่ง
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ พัฒนาการให้บริการด้านต่าง ๆ รวมทั้งร่วมบูรณาการการท างานกับโรงแรม รีสอร์ท ที่พักในพ้ืนที่ 
เพ่ือพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอ่ืนๆในอาเซียน 

ดังนั้น เทศบาลเมืองอรัญญิก จึงได้เริ่มต้นสนับสนุน ส่งเสริมการเร่งรัดพัฒนาให้ประชาชนในพ้ืนที่มีทักษะในการ
สนทนาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การท านุบ ารุง ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้ต่างชาติรับรู้และเข้าใจ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ ไข้เลือดออก SARs 

ไข้หวัดนกและโรคอ่ืนๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และการท่องเที่ยว  
ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี โดยเฉพาะการบริหารจัดการขยะ เนื่องจากจะมีขยะจ านวน

มากขึ้น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเพิ่มศักยภาพและการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการในด้านการ

อนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาต่างประเทศ อาทิ อังกฤษ จีน เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการ
ท านิติกรรมต่างๆซึ่งเก่ียวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจ าต้อง
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ 
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