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  ส่วนที่ 1ส่วนที่ 1 
  

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

1. ด้านกายภาพ 
    1.1  ที่ตั้งและขนาดพื้นที่ 
  ต้ำบลโป่งน้้ำร้อนตั้งอยู่ทำงทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ ระยะทำง 160 กิโลเมตร ห่ำงจำกตัวอ้ำเภอ
ฝำงไปทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมำณ 6 กิโลเมตร เป็นต้ำบลที่จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2534   โดยแยกมำ
จำกต้ำบลม่อนปิ่น  เดิมมี 6 หมู่บ้ำน ปัจจุบันมีทั้งหมด 7 หมู่บ้ำน ตั้งอยู่เหนือระดับน้้ำทะเล 475 เมตร 
มีเนื้อที่ประมำณ 69,063  ไร่ หรือ ประมำณ 110.50 ตำรำงกิโลเมตร โดยมีอำณำเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับสำธำรณรัฐแห่งสภำพเมียนมำร์และต้ำบลแม่สำว อ้ำเภอแม่อำย  
จังหวัดเชียงใหม่ 

ทิศใต้    ติดต่อกับต้ำบลม่อนปิ่น และต้ำบลเวียง อ้ำเภอฝำง จังหวัดเชียงใหม่ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับต้ำบลเวียง อ้ำเภอฝำง จังหวัดเชียงใหม่ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับต้ำบลม่อนปิ่น อ้ำเภอฝำง จังหวัดเชียงใหม่ 
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    1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  สภำพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขำสลับซับซ้อน มีภูเขำสูงเป็นอันดับสองของประเทศได้แก่ดอยผ้ำห่มปก สูง 
2,297 เมตร พ้ืนที่รำบมีจ้ำนวนน้อย พ้ืนที่ส่วนใหญ่ที่ใช้ในกำรเกษตรจะเป็นที่เชิงเขำ มีล้ำน้้ำมำว ล้ำน้้ำใจ 
ไหลผ่ำนพ้ืนที่ นอกจำกนี้ยังมีล้ำห้วยเล็กๆ อยู่หลำยแห่งซึ่งจะมีน้้ำใช้เฉพำะในฤดูฝน และส่วนใหญ่ในฤดูแล้งน้้ำ
จะแห้ง   
    1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  มีสภำพอำกำศเย็นเกือบตลอดปีมีอุณหภูมิอยู่ระหว่ำง 12.5 – 38.0 องศำเซลเซียส แบ่งไดเ้ป็น 3 
ฤดู คือ 

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนำคม - เดือนพฤษภำคม อำกำศจะค่อนข้ำงร้อน อุณหภูมิสูงสุด 
อยู่ที่ 35 – 37  องศำเซลเซียส 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนำยน - เดือนตุลำคม โดยจะมีฝนตกชุก ปริมำณน้้ำฝนโดยเฉลี่ย 
ต่อปีประมำณ 1.4 – 7 มิลลิเมตร 
   ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน – เดือนกุมภำพันธ์ อำกำศหนำวเย็น อุณหภูมิอยู่
ระหว่ำง 2 – 25 องศำเซลเซียส 
   1.4 ลักษณะของดิน 
 ลักษณะสภำพดินส่วนใหญ่ของต้ำบลโป่งน้้ำร้อนเป็นดินร่วนเหมำะส้ำหรับกำรท้ำเกษตร 
        
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
   2.1 เขตการปกครอง 
  องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลโป่งน้้ำร้อน ได้จัดตั้งจำกสภำต้ำบลโป่งน้้ำร้อน เป็นองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล
โป่งน้้ำร้อน ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่องจัดตั้งองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล  เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 
2539  แบ่งเขตกำรปกครองท้องที่ออกเป็น 7 หมู่บ้ำน ดังนี้ 
 หมู่ที่ 1 บ้ำนหนองพนัง มีพ้ืนที่ประมำณ  2,185 ไร่ หรือประมำณ  3.50  ตำรำงกิโลเมตร 
    นำยประพันธ์   จันชัย  เป็นก้ำนันต้ำบลโป่งน้้ำร้อน 
 หมู่ที่ 2 บ้ำนดอน  มีพ้ืนที่ประมำณ  861 ไร่ หรือประมำณ 1.38  ตำรำงกิโลเมตร 

   นำยชัยณรงค์  เตจ๊ะเป็ง  เป็นผู้ใหญ่บ้ำน 
 หมู่ที่ 3 บ้ำนหัวฝำย มีพ้ืนที่ประมำณ  3,748 ไร่ หรือประมำณ  6.00  ตำรำงกิโลเมตร 
    นำยสุทธิพงษ์  โพงจ่ำม   เป็นผู้ใหญ่บ้ำน 
 หมู่ที่ 4 บ้ำนท่ำหัด มีพ้ืนที่ประมำณ  3,137 ไร่ หรือประมำณ  5.02  ตำรำงกิโลเมตร 
    นำยสุพัฒน์  ธำดำ  เป็นผู้ใหญ่บ้ำน 
 หมู่ที่ 5 บ้ำนต้นผึ้ง มีพ้ืนที่ประมำณ  929 ไร่ หรือประมำณ  1.49  ตำรำงกิโลเมตร 
    นำยบุญท้ำ  ต๊ะปัญญำ  เป็นผู้ใหญ่บ้ำน 
 หมู่ที่ 6 บ้ำนเปียงกอก มีพ้ืนที่ประมำณ  27,485 ไร่ หรือประมำณ  43.97  ตำรำงกิโลเมตร 
    นำยชำญ  วิภัก  เป็นผู้ใหญ่บ้ำน 
 หมู่ที่ 7 บ้ำนต้นผึ้งใต้ มีพ้ืนที่ประมำณ  30,718 ไร่ หรือประมำณ  49.14  ตำรำงกิโลเมตร 
    นำยเสรี  อินทรำช  เป็นผู้ใหญ่บ้ำน 
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   2.2 การเลือกตั้ง 
  องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลโป่งน้้ำร้อน  แบ่งเขตกำรเลือกตั้งเป็น จ้ำนวน 7 หน่วย ได้แก่  
 

หน่วยเลือกตั้ง 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอำยุ 18 ปี 

รวม 
หญิง ชำย 

หน่วยเลือกตั้งที่ 1 บ้ำนหนองพนัง หมู่ 1 118 132 250 
หน่วยเลือกตั้งที่ 2 บ้ำนดอน หมู่ 2 194 203 397 
หน่วยเลือกตั้งที่ 3 บ้ำนหัวฝำย หมู่ 3 370 395 765 
หน่วยเลือกตั้งที่ 4 บ้ำนท่ำหัด หมู่ 4 160 181 341 
หน่วยเลือกตั้งที่ 5 บ้ำนต้นผึ้ง หมู่ 5 191 216 407 
หน่วยเลือกตั้งที่ 6 บ้ำนเปียงกอก หมู่ 6 299 313 612 
หน่วยเลือกตั้งที่ 7 บ้ำนต้นผึ้งใต้ หมู่ 7 196 225 421 

รวม 1,528 1,665 3,193 
 

  ข้อมูล : ส ำนักงำนทะเบยีนรำษฎรอ์ ำเภอฝำง ณ วันที่ 21 พฤภำษคม 2562 
3. ประชากร 
    3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร (พ.ศ.2559-2561) 
  ประชำกรต้ำบลโป่งน้้ำร้อนจำกทะเบียนรำษฎรอ้ำเภอฝำง   
  1. ณ เดือนตุลำคม พ.ศ. 2559  มีประชำกร ทัง้สิ้น  5,837 คน แยกเป็น  ชำย 2,892 คน  
หญิง 2,945 คน ครัวเรือนทั้งหมด  2,124   ครัวเรือน  

2. ณ เดือนธันวำคม พ.ศ.2560 มีประชำกร ทั้งสิ้น 5,881 คน แยกเป็นชำย 2,909 คน  
หญิง 2,972 คน ครัวเรือนทั้งหมด 2,334 ครัวเรือน 

3. ณ เดือนธันวำคม พ.ศ.2561 มีประชำกร ทั้งสิ้น 5,997 คน แยกเป็นชำย 2,977 คน  
หญิง 3,020 คน ครัวเรือนทั้งหมด 2,154 ครัวเรือน  
 4. ณ เดือนเมษำยน พ.ศ.2562 มีประชำกร ทั้งสิ้น 6,010 คน แยกเป็นชำย 2,984 คน 
หญิง 3,026 คน ครัวเรือนทั้งหมด 2,154 ครัวเรือน 
 จ้ำนวนประชำกรในต้ำบลโป่งน้้ำร้อนจำกสถิติพบว่ำกำรเพ่ิมของประชำกรในแต่ละปีมีกำรเพิ่มในอัตรำ
ร้อยละ 1-3 
 

หมู่
ที ่

ชื่อหมู่บ้ำน 
จ้ำนวนประชำกร (พ.ศ.2559) จ้ำนวนประชำกร (พ.ศ.2560) 

ชำย หญิง รวม ครัวเรือน ชำย หญิง รวม ครัวเรือน 
1 หนองพนัง 231 225 456 138 226 229 455 162 
2 บ้ำนดอน 407 402 809 266 413 401 814 277 
3 หวัฝำย 781 763 1,544 599 794 769 1,563 614 
4 ท่ำหัด 302 339 641 208 302 343 645 246 
5 ต้นผึ้ง 487 481 968 350 487 485 972 388 
6 เปียงกอก 448 485 933 348 444 489 933 424 
7 ต้นผึ้งใต้ 236 250 486 215 243 256 499 223 
 รวม 2,892 2,945 5,837 2,124 2,909 2,972 5,881 2,334 
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หมู่
ที ่

ชื่อหมู่บ้ำน 
จ้ำนวนประชำกร (พ.ศ.2561) จ้ำนวนประชำกร (พ.ศ.2562) 

ชำย หญิง รวม ครัวเรือน ชำย หญิง รวม ครัวเรือน 
1 หนองพนัง 243 243 486 142 248 242 490 142 
2 บ้ำนดอน 429 420 849 268 428 417 845 268 
3 หัวฝำย 797 762 1,559 611 794 765 1,559 611 
4 ท่ำหัด 304 347 651 210 308 347 655 210 
5 ต้นผึ้ง 507 494 1,001 353 511 501 1,012 353 
6 เปียงกอก 455 493 948 354 453 492 945 354 
7 ต้นผึ้งใต้ 242 261 503 216 242 262 504 216 
 รวม 2,977 3,020 5,997 2,154 2,984 3,026 6,010 2,154 

ข้อมูล : ส ำนักงำนทะเบยีนรำษฎรอ์ ำเภอฝำง ณ วันที่ 21 พฤภำษคม 2562 
 
3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร พ.ศ.2561 
 
 

กลุ่มอายุ 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
อำยุต่้ำกว่ำ 18 ปี 403 377 780 
อำยุ 18 – 60 ป ี 1,226 1,336 2,562 
อำยุมำกกว่ำ 60 ปีขึ้นไป 1,348 1,307 2,655 

รวม 2,977 3,020 5,997 
ข้อมูล : ส ำนักงำนทะเบยีนรำษฎรอ์ ำเภอฝำง ณ วันที่ 21 พฤภำษคม 2562 
 

4. สภาพทางสังคม  

    4.1 การศึกษา 
  -  โรงเรียนระดับประถมศึกษำ จ้ำนวน 3 แห่ง คือ โรงเรียนบ้ำนป่ำบง ตั้งอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ 2                     
โรงเรียนบ้ำนหัวฝำย ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่ 3  และโรงเรียนบ้ำนโป่งน้้ำร้อน ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 6 
  -  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษำ  จ้ำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้ำนต้นผึ้ง ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่ 5 
  -  โรงเรียนสอนภำษำจีน (เอกชน) จ้ำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ท่ี 3 
  -  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กจ้ำนวน  2  ศูนย์  คือศูนย์พัฒนำเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดปิตยำรำม และศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท่ำหัด 
  -  ที่อ่ำนหนังสือพิมพ์ประจ้ำหมู่บ้ำน จ้ำนวน 7 หมู่บ้ำน  ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่ 1-7 

    4.2 สาธารณสุข 
 ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลโป่งน้้ำร้อน  มีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพระดับต้ำบลบ้ำนท่ำหัด 
จ้ำนวน 1 แห่ง มีบุคลำกรทำงกำรแพทย์และลูกจ้ำงที่ปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนบริกำร  จ้ำนวน 9 คน  อำสำสมัคร
สำธำรณสุข  จ้ำนวน 132  คน อำสำสมัครดูแลผู้สูงอำยุที่บ้ำน จ้ำนวน  23 คน และมีระบบกำรด้ำเนินงำน
ดูแลระยะยำวส้ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิง (Long Term Care) ซึ่งมีเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบผู้ดูแลผู้สูงอำยุ 
(Care Giver) จ้ำนวน 1  คน ลงพ้ืนที่ให้บริกำรประชำชนอย่ำงต่อเนื่อง ทั่วถึง ครอบคลุมพ้ืนที่ต้ำบลโป่งน้้ำร้อน 
ทั้ง 7 หมู่บ้ำน   
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 สถิติกำรป่วย 10 อันดับแรกของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพระดับต้ำบลบ้ำนท่ำหัด  พ.ศ.2561 
 

อันดับ ชื่อโรค จ้ำนวน (ครั้ง) 

1 โรคควำมดันโลหิตสูง 3,224 
2 โรคไขมันในเลือดสูง 1,517 
3 โรคไข้หวัดระบบทำงเดินหำยใจ 1,160 
4 โรคเบำหวำน 946 
5 โรคปวดกล้ำมเนื้อ 893 
6 โรคกระเพำะอำหำร 835 
7 โรคเวียนหัว 210 
8 โรคไอ 196 
9 โรคผิวหนังผื่นคัน 162 

10 โรคเบื่ออำหำร 116 
ข้อมูล : รพ.สต.บ้ำนท่ำหัด ณ วันที่ 7 มิถุนำยน 2562 

 

  4.3 อาชญากรรม 
  ต้ำบลโป่งน้้ำร้อนอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสถำนีต้ำรวจชุมชนต้ำบลโป่งน้้ำร้อนและสถำนี
ต้ำรวจภูธรฝำง ประกอบกับแต่ละหมู่บ้ำนมีอำสำสมัครต้ำรวจบ้ำน ชุดรักษำควำมสงบหมู่บ้ำน คอยเป็นก้ำลัง
ส้ำคัญในกำรแจ้งเบำะแสและข้อมูลข่ำวสำรให้กับทำงรำชกำรทรำบอยู่ตลอดเวลำท้ำให้ปัญหำอำชญำกรรมใน
พ้ืนทีอ่ยู่ในระดับน้อย  
  สถิติอำชญำกรรมในพื้นที่ต้ำบลโป่งน้้ำร้อน 

อันดับ ควำมผิด 
จ้ำนวนคด ี

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
1 พระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ 12 23 
2 ควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 3 2 
3 ควำมผิดเกี่ยวกับร่ำงกำย - 2 
4 พระรำชบัญญัติอำวุธปืน ฯลฯ 1 - 

ข้อมูล : สถำนีต ำรวจภูธรฝำง ณ วันท่ี 29 พฤษภำคม 2562 
 

  4.4 ยาเสพติด 
  ต้ำบลโป่งน้้ำร้อนประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม ท้ำให้มีควำมจ้ำเป็นต้องจ้ำงแรงงำน
ซึ่งเป็นแรงงำนต่ำงด้ำวเข้ำมำอยู่ในพ้ืนที ่ประชำกรจึงมีควำมหลำกหลำย ส่งผลให้มีปัญหำยำเสพติดแพร่ระบำด
เข้ำมำในพ้ืนที่ แต่เนื่องจำกพ้ืนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของสถำนีต้ำรวจชุมชนต้ำบลโป่งน้้ำร้อน และสถำนี
ต้ำรวจภูธรฝำง คอยสอดส่องดูแลและหำเบำะแสผู้กระท้ำผิดอยู่เป็นประจ้ำ ประกอบกับแต่ละชุมชนมี ฝ่ำย
ปกครอง อำสำสมัครต้ำรวจบ้ำน ชุดรักษำควำมสงบหมู่บ้ำน คอยเป็นก้ำลังส้ำคัญในกำรแจ้งเบำะแสและข้อมูล
ข่ำวสำรให้กับทำงรำชกำร ส้ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลโป่งน้้ำร้อนได้ส่งเสริมและสนับสนุนตำมอ้ำนำจ
หน้ำที่ ได้แก่กำรณรงค์  กำรประชำสัมพันธ์  กำรแจ้งเบำะแส  กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ เป็นต้น 
 
 



6 
 

  4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
  องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลได้ด้ำเนินกำรด้ำนสังคมสงเครำะห์ เช่นกำรจ่ำยเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอำยุ ผู้
พิกำร และผู้ป่วยเอดส์ รับลงทะเบียนและประสำนโครงกำรเงินอุดหนุนเพ่ือกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ส้ำรวจผู้
ยำกไร้ ผู้ด้อยโอกำส  
   

ล้ำดับ ประเภท รำย 
1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 683 
2 เบี้ยยังชีพผู้พิกำร 103 
3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 34 
4 เงินสวัสดิกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 16 
5 ผู้ยำกไร้ ผู้ด้อยโอกำส 10 

 

ข้อมูล : งำนพัฒนำชุมชน อบต.โป่งน  ำร้อน ณ วันท่ี 31 พฤษภำคม 2562 
 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
  ต้ำบลโป่งน้้ำร้อนมีเส้นทำงกำรคมนำคม 1 ทำง ได้แก่ทำงบก โดยมีเส้นทำงกำรคมนำคม ดังนี้ 
  1) ถนนสำยหลักในควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล ทั้งหมด 7.875 กิโลเมตร 
  2) ถนนสำยรองในควำมรับผิดชอบองค์องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล ทั้งหมด  5.86  กิโลเมตร 
  ประเภทผิวจราจร 
  1) ถนนคอนกรีตที่อยู่ในควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล ทั้งหมด 17.67 กิโลเมตร 
  2) ถนนลำดยำงที่อยู่ในควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล ทั้งหมด 13.73 กิโลเมตร 
    5.2 การไฟฟ้า 
 ประชำชนในพ้ืนที่ มีไฟฟ้ำใช้ครบทุกครัวเรือน และเพียงพอต่อกำรใช้งำน โดยกำรใช้บริกำรจำก
ส้ำนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ้ำเภอฝำง  ในพ้ืนที่ต้ำบลโป่งน้้ำร้อน มีโรงงำนผลิตไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำคอ้ำเภอฝำง และ โรงงำนผลิตไฟฟ้ำด้วยพลังควำมร้อนใต้พิภพของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต 

    5.3 การประปา 
 ประชำชนในพ้ืนที่มีประปำหมู่บ้ำนเพ่ือใช้อุปโภคบริโภค มีประปำหมู่บ้ำน จ้ำนวน 4 แห่ง คือ 

1) ประปำ หมู่ 1 บ้ำนหนองพนัง 
2) ประปำ หมู่ 2 บ้ำนดอน 
3) ประปำ หมู่ 6 บ้ำนเปียงกอก 
4) ประปำ หมู่ 7 บ้ำนต้นผึ้งใต้  ใช้ส้ำหรับ  หมู่ 3 บ้ำนหัวฝำย หมู่ 4 บ้ำนท่ำหัด  

หมู่ 5 ต้นต้นผึ้ง และหมู่ 7 บ้ำนต้นผึ้งใต ้
 5.4 โทรศัพท ์
  ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล มีกำรสื่อสำรที่ส้ำคัญ ได้แก่ โทรศัพท์บ้ำนและโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
และมีเครือข่ำยของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ได้แก่ AIS, DTAC, TRUE 
  5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  ประชำชนในพ้ืนที่ ใช้บริกำรจำกส้ำนักงำนไปรษณีย์อ้ำเภอฝำง และบริกำรขนส่งเอกชนในพ้ืนที่ 
ได้แก่ KERRY นิ่มซี่เส็งขนส่ง ฯลฯ 
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6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 
     ประชำกรต้ำบลโป่งน้้ำร้อนส่วนใหญ่มีอำชีพเกษตรกร ซึ่งมีพ้ืนที่ท้ำกำรเกษตรทั้งสิ้นประมำณ 
13,800 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ทั้งหมด พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้ำว  ข้ำวโพด หอมหัวใหญ่ พริก 
กระเทียม  ส้มสำยน้้ำผึ้ง  ลิ้นจี่ เป็นต้น 

ข้อมูลด้านการเกษตร (ข้อมูล : ระบบสำรสนเทศ LSEP ต ำบลโป่งน  ำร้อน) 
      (1) บ้านหนองพนัง  หมู่ที่ 1 มีพื้นที่ ทั้งหมด 1,900 ไร่ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท้ำนำ  ในเขตชลประทำน     -      ครัวเรือน 

      -    ไร่        -      กก./ไร ่       -      บำท/ไร ่       -      บำท/ไร ่
 นอกเขตชลประทำน     30   ครัวเรือน 

    150  ไร ่     700    กก./ไร ่    5,000 บำท/ไร ่   6,300  บำท/ไร ่
2.2) ท้ำ  
สวน 

สวน   ส้ม   .      9  ครัวเรือน 
    600  ไร ่    2,000  กก./ไร ่  35,000 บำท/ไร ่    70,000  บำท/ไร ่

สวน   หอมหัวใหญ่     .    50  ครัวเรือน 
   500  ไร ่    7,000  กก./ไร ่  30,000 บำท/ไร ่    49,000  บำท/ไร ่

2.3) ท้ำไร ่   ข้ำวโพด     20   ครัวเรือน 
    100  ไร ่    2,000  กก./ไร ่   2,000  บำท/ไร ่    8,000  บำท/ไร ่

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร ่ กก./ไร ่ บำท/ไร ่ บำท/ไร ่

 

      (2) บ้านดอน  หมู่ที่ 2  มีพื้นที ่ทั้งหมด   9,343       ไร่ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท้ำนำ  ในเขตชลประทำน     -      ครัวเรือน 

      -    ไร่        -      กก./ไร ่       -      บำท/ไร ่       -      บำท/ไร ่
 นอกเขตชลประทำน     50   ครัวเรือน 

    500  ไร ่     650    กก./ไร ่    5,000 บำท/ไร ่   5,850  บำท/ไร ่
2.2) ท้ำ  
สวน 

สวน   ส้ม   .      5  ครัวเรือน 
    1,000  ไร ่    2,000  กก./ไร ่  35,000 บำท/ไร ่    70,000  บำท/ไร ่

สวน   หอมหัวใหญ่     .    50  ครัวเรือน 
   300  ไร ่    7,000  กก./ไร ่  30,000 บำท/ไร ่    49,000  บำท/ไร ่

2.3) ท้ำไร ่   ข้ำวโพด     30   ครัวเรือน 
    150  ไร ่    2,000  กก./ไร ่   2,000  บำท/ไร ่    8,000  บำท/ไร ่

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร ่ กก./ไร ่ บำท/ไร ่ บำท/ไร ่
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  (3) บ้านหัวฝาย  หมู่ที่ 3  มีพื้นที ่ทั้งหมด  8,031  ไร่ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท้ำนำ  ในเขตชลประทำน     -      ครัวเรือน 

      -    ไร่        -      กก./ไร ่       -      บำท/ไร ่       -      บำท/ไร ่
 นอกเขตชลประทำน     50   ครัวเรือน 

    150  ไร ่     700    กก./ไร ่    5,000 บำท/ไร ่   6,300  บำท/ไร ่
2.2) ท้ำ  
สวน 

สวน   ส้ม   .      40  ครัวเรือน 
    300  ไร ่    2,000  กก./ไร ่  35,000 บำท/ไร ่    70,000  บำท/ไร ่

สวน   หอมหัวใหญ่     .    30  ครัวเรือน 
   150  ไร ่    7,000  กก./ไร ่  30,000 บำท/ไร ่    49,000  บำท/ไร ่

2.3) ท้ำไร ่   ข้ำวโพด     20   ครัวเรือน 
    100  ไร ่    2,000  กก./ไร ่   2,000  บำท/ไร ่    8,000  บำท/ไร ่

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร ่ กก./ไร ่ บำท/ไร ่ บำท/ไร ่

     
            (4) บ้านท่าหัด  หมู่ที่ 4 มีพื้นที ่ทั้งหมด  2,500 ไร่ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท้ำนำ  ในเขตชลประทำน     -      ครัวเรือน 

      -    ไร่        -      กก./ไร ่       -      บำท/ไร ่       -      บำท/ไร ่
 นอกเขตชลประทำน     80   ครัวเรือน 

    240  ไร ่     700    กก./ไร ่    5,000 บำท/ไร ่   6,300  บำท/ไร ่
2.2) ท้ำ  
สวน 

สวน   ส้ม   .      10  ครัวเรือน 
    1,000  ไร ่    2,000  กก./ไร ่  35,000 บำท/ไร ่    70,000  บำท/ไร ่

สวน   หอมหัวใหญ่     .    25  ครัวเรือน 
   100  ไร ่    7,000  กก./ไร ่  30,000 บำท/ไร ่    49,000  บำท/ไร ่

2.3) ท้ำไร ่   ข้ำวโพด     25   ครัวเรือน 
    100  ไร ่    2,000  กก./ไร ่   2,000  บำท/ไร ่    8,000  บำท/ไร ่

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร ่ กก./ไร ่ บำท/ไร ่ บำท/ไร ่
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(5) บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 5 มีพื้นที ่ทั้งหมด 419  ไร่ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท้ำนำ  ในเขตชลประทำน     -      ครัวเรือน 

      -    ไร่        -      กก./ไร ่       -      บำท/ไร ่       -      บำท/ไร ่
 นอกเขตชลประทำน     80   ครัวเรือน 

    320  ไร ่     700    กก./ไร ่    5,000 บำท/ไร ่   6,300  บำท/ไร ่
2.2) ท้ำ  
สวน 

สวน   ส้ม   .      50  ครัวเรือน 
    300  ไร ่    2,000  กก./ไร ่  35,000 บำท/ไร ่    70,000  บำท/ไร ่

สวน   หอมหัวใหญ่     .    40  ครัวเรือน 
   200  ไร ่    7,000  กก./ไร ่  30,000 บำท/ไร ่    49,000  บำท/ไร ่

2.3) ท้ำไร ่   ข้ำวโพด     20   ครัวเรือน 
    100  ไร ่    2,000  กก./ไร ่   2,000  บำท/ไร ่    8,000  บำท/ไร ่

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร ่ กก./ไร ่ บำท/ไร ่ บำท/ไร ่

     
 (6) บ้านเปียงกอก  หมู่ที่ 6 มีพื้นที ่ทั้งหมด   14,150  ไร่ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท้ำนำ  ในเขตชลประทำน     -      ครัวเรือน 

      -    ไร่        -      กก./ไร ่       -      บำท/ไร ่       -      บำท/ไร ่
 นอกเขตชลประทำน     50   ครัวเรือน 

    300  ไร ่     700    กก./ไร ่    5,000 บำท/ไร ่   6,300  บำท/ไร ่
2.2) ท้ำ  
สวน 

สวน   ส้ม   .      10  ครัวเรือน 
    1,000  ไร ่    2,000  กก./ไร ่  35,000 บำท/ไร ่    70,000  บำท/ไร ่

สวน   หอมหัวใหญ่     .    50  ครัวเรือน 
   300  ไร ่    7,000  กก./ไร ่  30,000 บำท/ไร ่    49,000  บำท/ไร ่

2.3) ท้ำไร ่   ข้ำวโพด     20   ครัวเรือน 
    50  ไร ่    2,000  กก./ไร ่   2,000  บำท/ไร ่    8,000  บำท/ไร ่

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร ่ กก./ไร ่ บำท/ไร ่ บำท/ไร ่
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  (7) บ้านต้นผึ้งใต้ หมู่ที่ 7  มีพื้นที่ ทั้งหมด   25,375  ไร่ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท้ำนำ  ในเขตชลประทำน     -      ครัวเรือน 

      -    ไร่        -      กก./ไร ่       -      บำท/ไร ่       -      บำท/ไร ่
 นอกเขตชลประทำน     10   ครัวเรือน 

    500  ไร ่     700    กก./ไร ่    5,000 บำท/ไร ่   6,300  บำท/ไร ่
2.2) ท้ำ  
สวน 

สวน   ส้ม   .     100 ครัวเรือน 
    1,000  ไร ่    2,000  กก./ไร ่  35,000 บำท/ไร ่    70,000  บำท/ไร ่

สวน   หอมหัวใหญ่     .    100  ครัวเรือน 
   500  ไร ่    7,000  กก./ไร ่  30,000 บำท/ไร ่    49,000  บำท/ไร ่

2.3) ท้ำไร ่   ข้ำวโพด     50   ครัวเรือน 
    100  ไร ่    2,000  กก./ไร ่   2,000  บำท/ไร ่    8,000  บำท/ไร ่

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
. 

ครัวเรือน 
ไร ่ กก./ไร ่ บำท/ไร ่ บำท/ไร ่

 

 6.2  การประมง 
    ประชำกรต้ำบลโป่งน้้ำร้อนไม่มีกำรประมง  เป็นกำรจับปลำตำมธรรมชำติในบริโภคใน
ครัวเรือนตำมฤดูกำลเท่ำนั้น  
 6.3  การปศุสัตว์ 
   กำรปศุสัตว์ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลโป่งน้้ำร้อน  เป็นกำรประกอบกำรในลักษณะเลี้ยง
ในครัวเรือนเป็นอำชีพหลักและอำชีพเสริม เช่น  กำรเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  เพ่ือจ้ำหน่ำยและบริโภค
เองในครัวเรือน  มีผู้ประกอบกำรในกำรเลี้ยงไก่ไข่เพ่ือกำรค้ำ จ้ำนวน 3 รำย 
 6.4  การบริการ 

รีสอร์ท    จ้ำนวน  4 แห่ง 
ร้ำนอำหำร/คำรำโอเกะ  จ้ำนวน  3 แห่ง 

     6.5 การท่องเที่ยว 
  ในต้ำบลโป่งน้้ำร้อนมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส้ำคัญในพื้นที่ ประกอบด้วย 
  บ่อน้้ำพุร้อน  ตั้งอยู่ในบริเวณอุทยำนแห่งชำติดอยผ้ำห่มปก หมู่ที่ 6 และหมู่ท่ี 7 
  ดอยผ้ำห่มปก  ตั้งอยู่ในบริเวณอุทยำนแห่งชำติดอยผ้ำห่มปก หมู่ที่ 6 และหมู่ท่ี 7 
  ม่อนเมืองงำม  ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 
  ฝำยน้้ำล้น  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 
  พระธำตุศรีมหำโพธิ์ตโปธำรำม  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 
    6.6 อุตสาหกรรม 
  ต้ำบลโป่งน้้ำร้อนมีกำรประกอบอุตสำหกรรมขนำดเล็กในครัวเรือน ได้แก่ กำรท้ำขนมปัง          
กำรแว๊กซ์ส้ม และกำรท้ำถ่ัวเหลืออัดแผ่น 
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     6.7 การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
          การพาณิชย์ 
  ร้ำนขำยของเบ็ดเตล็ด  36 ร้ำน โรงเลี้ยงสัตว ์  3     แห่ง 
  ปั๊มน้้ำมันหลอด    4 แห่ง โรงผลิตน้้ำดื่ม  2     แห่ง 
  ร้ำนซ่อมรถจักรยำนยนต์   3 ร้ำน บ้ำนพัก/รีสอร์ท  4     แห่ง 
  ร้ำนอำหำรขนำดเล็ก   6 ร้ำน  ห้องเย็น/ตำชั่ง  1     แห่ง 
  โรงสีข้ำวขนำดเล็ก   1 แห่ง  โรงแว๊กส้ม  2     แห่ง 
  ร้ำนตัดผม/ร้ำนเสริมสวย  4 ร้ำน  ร้ำนซัก อบ รีด   1     แห่ง 
  ร้ำนตัดเย็บเสื้อผ้ำ  1 ร้ำน ร้ำนอลูมิเนียม   1     ร้ำน 
  ตลำดสด   1        แห่ง  ร้ำนอินเตอร์เน็ต  -     แห่ง 
 กลุ่มอาชีพ 
  - กลุ่มวิสำหกิจชุมชนต้ำบลโป่งน้้ำร้อน ทั้งหมด 7 กลุ่ม 
  - กลุม่เกษตรท้ำไร่ต้ำบลโป่งน้้ำร้อน 
  - กลุ่มวิสำหกิจชุมชนท้ำไม้กวำด หมู่ 6 

6.8 แรงงาน 
  ประชำกรใตต้ำบลโป่งน้้ำร้อน ส่วนใหญ่มีอำชีพเกษตรกร เป็นแรงงำนด้ำนกำรเกษตร  
ประชำกรอำยุระหว่ำง  ๒๕ – 40 ปี บำงส่วน ไปรับจ้ำงท้ำงำนนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงำนที่ไปท้ำงำน
ต่ำงประเทศ  ในพ้ืนที่ไม่มีโรงงำนอุตสำหกรรมจึงไม่มีกำรจ้ำงแรงงำน เพรำะพ้ืนที่ส่วนมำกเป็นพ้ืนที่ท้ำ
กำรเกษตร ปัญหำแรงงำนขำดแคลนเนื่องจำกกำรท้ำกำรเกษตรในพ้ืนที่ต้องใช้แรงงำนคนเป็นหลัก 
 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
     7.1 การนับถือศาสนา 
  ประชำชนในต้ำบลโป่งน้้ำร้อนนับถือศำสนำพุทธประมำณร้อยละ  99   ศำสนำอิสลำมประมำณร้อย
ละ 0.87  ศำสนำคริสต์ประมำณร้อยละ 0.13  โดยมีศำสนสถำน  ดังนี้ 
 - วัดไชยมงคล  หมู่ที่ 1  - วัดธัมมิกกำวำส         หมู่ที่ 2 
 - วัดวำฬุกำรำม  หมู่ที่ 3  - วัดมธุรำวำส        หมู่ที่ 5 
 - วัดปิตยรำม  หมู่ที่ 6  - ส้ำนักสงฆ์วัดพระธำตุศรีมหำโพธิ์ตโปธำรำม  หมู่ที่ 3 
 - ส้ำนักสงฆ์วัดดอยน้อย หมู่ที่ 7   - ส้ำนักสงฆ์ในอุทยำนแห่งชำติดอยผ้ำห่มปก    หมู่ที ่6  
  - มัสยิดอัสอำดะห์บ้ำนหัวฝำย หมู่ 3  

7.2 ประเพณีและงานประจ าปี  
  ต้ำบลโป่งน้้ำร้อนมีงำนประเพณีส้ำคัญ ประกอบด้วย งำนสรงน้้ำพระธำตุศรีมหำโพธิ์ตะโปธำรำม  
 ประเพณีปี๋ใหม่เมือง เดือน 7 เหนือ (วันสงกรำนต์) ประเพณีตำนข้ำวใหม่ เดือน 4 เหนือ ประเพณีเข้ำพรรษำ
ถวำยเทียน เดือน 10 เหนือ ประเพณีท้ำบุญสลำกภัตร  ประเพณีปอยเทียน ของคนไทยเชื้อสำยไทยใหญ่ 
ประเพณียี่เป็ง (วันลอยกระทง)  ประเพณีปอยหลวง  เป็นต้น 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
   ภูมิปัญญำท้องถิ่นท่ีส้ำคัญในต้ำบลโป่งน้้ำร้อน มีดังนี ้
   1. นำยบันเทิง  กันทอน หมอพ้ืนบ้ำน (หมู่ท่ี 2) 
   2. นำยติหม่ำ  ส่ำงวิ  หมอสมุนไพรพื้นบ้ำน (หมู่ท่ี 3) 
   3. นำยอุเทน  หิรัญกฤษกวี ปติมำกรรมและจิตรกรรม (หมู่ท่ี 3) 
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   4. นำงสุวรณ  ค้ำฟู           กำรท้ำเครื่องแต่งดำพิธีสืบชะตำและกำรท้ำบำยศรี(หมู่ 2) 
   5. นำยชินลภ  ชุ่มวำรี  โหรำศำสตร์ (หมู่ที่ 5) 
   6. นำยดี  พันธุพิน  พิธีกรรม ควำมเชื่อ ศำสนำ (หมู่ท่ี 5) 
   7. นำงค้ำแปง  ศรีจอม กำรตัดตุง กำรท้ำดอกไม้พลำสติก,กระดำษ (หมู่ 7) 
  ภำษำถ่ิน  คือ ภำษำเมืองล้ำนนำ และภำษำไทใหญ่ ซึ่งมีชนชำติไทใหญอ่ำศัยในพ้ืนที่ หมู่ที่ 3  
  7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  - ไม้กวำดดอกหญ้ำ กลุ่มวิสำหกิจชุมชนบ้ำนเปียงกอก 
8.ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 น้ า 
 แหล่งน้้ำที่ส้ำคัญในต้ำบลโป่งน้้ำร้อน ประกอบด้วย 
  1. ล้ำน้้ำ 2 สำย ได้แก่ ล้ำห้วยแม่ใจ และล้ำน้้ำแม่มำว 
 2. สระเก็บน้้ำสำธำรณะ ประกอบด้วย อ่ำงเก็บน้้ำเหมืองแร่ อ่ำงเก็บน้้ำห้วยผึ้ง  
 3. ล้ำคลอง  ประกอบด้วยคลองแบ่งน้้ำล้ำน้้ำสำขำแม่ใจ 

4. ฝำยที่ส้ำคัญ  ประกอบด้วย ฝำยน้้ำล้น หมู่ 3  ฝำยล้ำน้ำ้ใจ ลูกท่ี 1-5 ฝำยห้วยน้้ำริน 
 5. เขื่อน  ประกอบด้วย เขื่อนพลังน้้ำแม่ใจ  
ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร/แหล่งน้ าอุปโภค บริโภค (ข้อมูล : ระบบสำรสนเทศ LSEP ต ำบลโป่งน  ำร้อน) 
 (1) บ้านหนองพนัง หมู่ที่ 1  มีพื้นที่ทั้งหมด 1,900 ไร่   
         ด้านแหล่งน ้าทางการเกษตร   
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
1. แม่น้้ำ       
2. ห้วย/ล้ำธำร 1     90 
 3. คลอง       
4. หนองน้้ำ/บึง       

5. น้้ำตก       
3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
1. แก้มลิง       
2. อ่ำงเก็บน้้ำ       
3. ฝำย       
4. สระ       

5. คลองชลประทำน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) บ่อน้้ำตื้น. 
6.2) ท่อน้้ำดิบ. 
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 ด้านแหล่งน ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค 

แหล่งน้้ำ ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้ำถึง 
1.บ่อบำดำลสำธำรณะ       
2.บ่น้้ำตื้นสำธำรณะ       
3.ประปำหมู่บ้ำน (ของ อปท.)       
4.แหล่งน้้ำธรรมชำติ       
5.อ่ืนๆ  ประปำของหมู่บ้ำน      80 

 

น้้ำเพื่อกำรอุปโภค บริโภค     เพียงพอ   ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ   20  ของหมู่บ้ำน  
 

  (2) บ้านดอน หมู่ที่ 2 มีพื้นที่ทั้งหมด 9,343 ไร่   
 ด้านแหล่งน ้าทางการเกษตร   
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
1. แม่น้้ำ       
2. ห้วย/ล้ำธำร 1     90 
 3. คลอง       
4. หนองน้้ำ/บึง       

5. น้้ำตก       
3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
1. แก้มลิง       
2. อ่ำงเก็บน้้ำ       
3. ฝำย       
4. สระ       

5. คลองชลประทำน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) บ่อน้้ำตื้น. 
6.2) ท่อน้้ำดิบ. 
6.3)                . 
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ด้านแหล่งน ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค 
 

แหล่งน้้ำ ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้ำถึง 
1.บ่อบำดำลสำธำรณะ       
2.บ่น้้ำตื้นสำธำรณะ      100 
3.ประปำหมู่บ้ำน (ของ อปท.)      100 
4.แหล่งน้้ำธรรมชำติ       
5.อ่ืนๆ  ประปำของหมู่บ้ำน       

 

น้้ำเพื่อกำรอุปโภค บริโภค   เพียงพอ  ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ     ของหมู่บ้ำน 
 
  (3) บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 มีพื้นที่ทั้งหมด 8,031 ไร่   
 ด้านแหล่งน ้าทางการเกษตร   
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
1. แม่น้้ำ       
2. ห้วย/ล้ำธำร 1     90 
 3. คลอง       
4. หนองน้้ำ/บึง       

5. น้้ำตก       
3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
1. แก้มลิง       
2. อ่ำงเก็บน้้ำ       
3. ฝำย 1     90 
4. สระ       

5. คลองชลประทำน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) บ่อน้้ำตื้น. 
6.2) ท่อน้้ำดิบ. 
6.3)                . 

      

 
 
 
 
 
 
 



15 
 

ด้านแหล่งน ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค 
 

แหล่งน้้ำ ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้ำถึง 
1.บ่อบำดำลสำธำรณะ       
2.บ่น้้ำตื้นสำธำรณะ       
3.ประปำหมู่บ้ำน (ของ อปท.)       
4.แหล่งน้้ำธรรมชำติ       
5.อ่ืนๆ  ประปำของหมู่บ้ำน      100 

 

น้้ำเพื่อกำรอุปโภค บริโภค   เพียงพอ  ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ     ของหมู่บ้ำน 
 
  (4) บ้านท่าหัด หมู่ที่ 4 มีพื้นที่ทั้งหมด 2,500 ไร่   
ด้านแหล่งน ้าทางการเกษตร   
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
1. แม่น้้ำ       
2. ห้วย/ล้ำธำร 1     90 
 3. คลอง       
4. หนองน้้ำ/บึง       

5. น้้ำตก       
6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
1. แก้มลิง       
2. อ่ำงเก็บน้้ำ       
3. ฝำย       
4. สระ       

5. คลองชลประทำน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) บ่อน้้ำตื้น. 
6.2) ท่อน้้ำดิบ. 
6.3)                . 
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ด้านแหล่งน ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค 
 

แหล่งน้้ำ ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้ำถึง 
1.บ่อบำดำลสำธำรณะ       
2.บ่น้้ำตื้นสำธำรณะ      100 
3.ประปำหมู่บ้ำน (ของ อปท.)       
4.แหล่งน้้ำธรรมชำติ       
5.อ่ืนๆ  ประปำของหมู่บ้ำน      100 

 

น้้ำเพื่อกำรอุปโภค บริโภค   เพียงพอ  ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ     ของหมู่บ้ำน 

  (5) บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 5 มีพื้นที่ทัง้หมด 419  ไร่   
ด้านแหล่งน ้าทางการเกษตร   
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
1. แม่น้้ำ       
2. ห้วย/ล้ำธำร 1     90 
 3. คลอง       
4. หนองน้้ำ/บึง       

5. น้้ำตก       
6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
1. แก้มลิง       
2. อ่ำงเก็บน้้ำ       
3. ฝำย       
4. สระ       

5. คลองชลประทำน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) บ่อน้้ำตื้น. 
6.2) ท่อน้้ำดิบ. 
6.3)                . 
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ด้านแหล่งน ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค 
 

แหล่งน้้ำ ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้ำถึง 
1.บ่อบำดำลสำธำรณะ       
2.บ่น้้ำตื้นสำธำรณะ      100 
3.ประปำหมู่บ้ำน (ของ อปท.)       
4.แหล่งน้้ำธรรมชำติ       
5.อ่ืนๆ  ประปำของหมู่บ้ำน      100 

 

น้้ำเพื่อกำรอุปโภค บริโภค   เพียงพอ  ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ     ของหมู่บ้ำน 

  (6) บ้านเปียงกอก หมู่ที่ 6 มีพื้นที่ทั้งหมด 14,150 ไร่   
ด้านแหล่งน ้าทางการเกษตร   
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
1. แม่น้้ำ       
2. ห้วย/ล้ำธำร 1     90 
 3. คลอง       
4. หนองน้้ำ/บึง       

5. น้้ำตก       
6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
1. แก้มลิง       
2. อ่ำงเก็บน้้ำ       
3. ฝำย       
4. สระ       

5. คลองชลประทำน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) บ่อน้้ำตื้น. 
6.2) ท่อน้้ำดิบ. 
6.3)                . 
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ด้านแหล่งน ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค 
 

แหล่งน้้ำ ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้ำถึง 
1.บ่อบำดำลสำธำรณะ       
2.บ่น้้ำตื้นสำธำรณะ      100 
3.ประปำหมู่บ้ำน (ของ อปท.)      100 
4.แหล่งน้้ำธรรมชำติ       
5.อ่ืนๆ  ประปำของหมู่บ้ำน       

 

น้้ำเพื่อกำรอุปโภค บริโภค   เพียงพอ  ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ     ของหมู่บ้ำน 

  (7) บ้านต้นผึ้งใต้ หมู่ที่ 7 มีพื้นที่ทั้งหมด 25,375 ไร่   
ด้านแหล่งน ้าทางการเกษตร   
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
1. แม่น้้ำ       
2. ห้วย/ล้ำธำร 1     90 
 3. คลอง       
4. หนองน้้ำ/บึง       

5. น้้ำตก       
6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
1. แก้มลิง       
2. อ่ำงเก็บน้้ำ       
3. ฝำย       
4. สระ 2     90 

5. คลองชลประทำน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) บ่อน้้ำตื้น. 
6.2) ท่อน้้ำดิบ. 
6.3)                . 

      



19 
 
 

ด้านแหล่งน ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค 
 

แหล่งน้้ำ ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้ำถึง 
1.บ่อบำดำลสำธำรณะ       
2.บ่น้้ำตื้นสำธำรณะ      100 
3.ประปำหมู่บ้ำน (ของ อปท.)       
4.แหล่งน้้ำธรรมชำติ       
5.อ่ืนๆ  ประปำของหมู่บ้ำน      100 

 

น้้ำเพื่อกำรอุปโภค บริโภค   เพียงพอ  ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ     ของหมู่บ้ำน 

 8.2 ป่าไม้ 
  ในเขตพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลโป่งน้้ำร้อน มีพ้ืนที่ป่ำไม้ จ้ำนวน 19,375 ไร่ ลักษณะของไม้
และป่ำไม้  แบ่งได้  5 ประเภท ดังนี้  
  1. ป่ำเต็งรัง (Dry dipterocarp forest) สำมำรถพบป่ำประเภทนี้ได้ตั้งแต่ระดับควำมสูง 400–600 
เมตร พรรณไม้เด่นที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ เต็ง รัง เหียง ติ้ว ส่วนพืชชั้นล่ำงที่พบ ได้แก่ ปรงป่ำ และเป้ง  
  2. ป่ำเบญจพรรณ (Mixed deciduous forest) เป็นประเภทป่ำที่มีกำรกระจำยตัวอยู่ทั่วไปในพ้ืนที่
อุทยำนฯ ตั้งแต่ระดับควำมสูง 400 – 800 เมตร พรรณไม้ที่พบส่วนใหญ่เป็นไม้ที่มีควำมส้ำคัญทำงเศรษฐกิจ 
ได้แก่ สัก ชิงชัน ประดู่ มะค่ำโมง แดง ตะแบก เป็นต้น ในบำงพ้ืนที่จะพบไผ่ขึ้นปะปนอยู่เป็นบริเวณกว้ำง พืช
ชั้นล่ำงที่พบ ได้แก่ พืชวงศ์ขิงข่ำ คล้ำ และเฟินชนิดต่ำงๆ  
  3. ป่ำดิบแล้ง (Dry evergreen forest) ป่ำประเภทนี้พบกระจำยเพียงเล็กน้อยในพ้ืนที่อุทยำนฯ มัก
พบขึ้นปะปนกับป่ำเต็งรัง พรรณไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้วงศ์ยำง และปอชนิดต่ำงๆ  
  4. ป่ำสนเขำ (Pine Forest) เป็นสภำพป่ำที่สำมำรถพบได้ตั้งแต่ระดับควำมสูง 800–1,700  เมตร 
บริเวณแนวเขตชำยแดนไทย – เมียนม่ำร์ ตำมแนวสันเขำถนนเส้นทำงควำมมั่นคง ซึ่งเป็นบริเวณที่มีควำมลำด
ชันสูง พ้ืนที่ค่อนข้ำงเปิดโล่ง พรรณไม้ที่พบส่วนใหญ่ คือ สนสำมใบ สนสองใบ และมักพบไม้พุ่มชนิดอ่ืนๆ ขึ้น
ปะปน อยู่ด้วย  
  5. ป่ำดิบเขำ (Hill evergreen forest) สภำพป่ำส่วนใหญ่ถูกปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกตลอดทั้งปี จัดเป็น
ป่ำต้นน้้ำที่ส้ำคัญ เนื่องจำกเป็นแหล่งก้ำเนิดล้ำห้วยหลำยสำย ป่ำประเภทนี้พบในระดับควำมสูงตั้งแต่ 1,500 
เมตร จนถึงบริเวณยอดดอยผ้ำห่มปก พรรณไม้ส่วนใหญ่ ได้แก่ ก่อชนิดต่ำงๆ ก้ำลังเสือโคร่ง นำงพญำเสือโคร่ง 
อบเชย ทะโล้ เป็นต้น ตำมผิวล้ำต้นของไม้จะถูกปกคลุมไปด้วย มอส เฟิน ไลเคน กล้วยไม้ และพืชเกำะอำศัย
ชนิดอ่ืนๆ นอกจำกนั้นยังพบพืชชั้นล่ำง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไม้ดอกสีสันสวยงำมตำมฤดูกำล ได้แก่ บัวทอง หนำด
ขำว หนำดค้ำ ผักไผ่ดอย เทียนค้ำ เทียนดอย และผักเบี้ยดิน เป็นต้น  
 8.3 ภูเขา 

 มีภูเขำที่ส้ำคัญคือ ดอยฟ้ำห่มปก ซึ่งมีควำมสูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย เป็นต้นก้ำเนิดของล้ำ
ห้วยแม่ใจ   

 8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 คุณภำพของทรัพยำกรธรรมชำติในต้ำบลโป่งน้้ำร้อน ค่อนข้ำงจะสมบูรณ์ ทั้ง ดิน น้้ำ ป่ำไม้ จะเห็นได้            
จำกเกษตรกรในพ้ืนที่สำมำรถท้ำกำรเกษตรได้ตลอดทั้งปี 



ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   
 การจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศ
ไทยก าลังอยู่ระหว่างการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซ่ึง
ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ความเป็นมา... 
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๑. ความเป็นมา 
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ  มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบ                    
การปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ               
๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดท า                   
ร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
 คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ 
รวมถึงได้พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลใน                  
การยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
 ในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์
ชาติเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน  ก่อนที่จะน าเสนอ
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการ
บริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้น าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและ
แผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๒. สาระส าคัญ 
     ๒.๑ สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมากระแสการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและ                     
ในหลากหลายมิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงใน               
ด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากล าบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและ                  
การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้าง
เศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพาอุตสาหกรรม
และการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้น
ตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและ
ระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อย
และในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพส าหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า  ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม
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และบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เอง
ภายในประเทศ ต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการ
เป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของ
โลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิดภัย
คุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ                  
และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผัน
ผวนรุนแรงขึ้น ซ่ึงล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการด ารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการ
บริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 
 นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ท าให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล  ในขณะที่โอกาสทาง
เศรษฐกิจขยายเพ่ิมขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่
สามารถลดลงก็จะยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น 
ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มีนัยส าคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่  กระแสโลกาภิวัตน์ที่
เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและ
รวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการ
รวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลก
เคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ  ๑๐ ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี  ๒๕๕๑ – 
๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ  เพ่ิมสูงขึ้นและ
กลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยาย
ปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรปและญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัว
เต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิต
ของโลกเพ่ิมข้ึนขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อ
ตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ ากว่าเฉลี่ย
ร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่
ประเทศต่างๆ ขยายก าลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น 
ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้านี้ จะท าให้ขนาดของตลาดในประเทศ
ขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงส าหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่
เร่งปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 
 ในด้านความมั่นคงของโลกก็ก าลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของ
สหรัฐฯ เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้น าโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นใน
เอเชียและยุโรปนั้น น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะ
ผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและ  
พหุภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ ส าหรับการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิด
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การเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุน
ด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการ
พัฒนาและน าเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้ง
น้ ามันซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนใน
รูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก  
 นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้
เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่าย
งบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการคลังที่ส าคัญ 
ส าหรับภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรง
มากขึ้นนั้นกดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึน ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมาก
ขึ้น ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมี
ข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่  และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากข้ึน 
 ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น  ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีต              
ถึงปัจจุบันท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้                    
ปานกลางมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่                   
ปี ๒๕๕๓  และล่าสุดในปี ๒๕๕๗  รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการ
ผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการ
สามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง  อาทิ กลุ่มยาน
ยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ 
ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน 
อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐                 
เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข                 
บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ       
มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น                    
ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทางในการ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความ
ร่วมมือทีช่่วยท าให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 
 นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้
ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการ
ที่ดีอันได้แก่ การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น                     
มีการกับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะ
การคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินส ารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย 
กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถ
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คุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีข้ึน ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด 
และสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น 

 

 แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง 
จุดอ่อนส าคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ า
และการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง                   
ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า ต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็นแรง
ขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่า
เศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตร
และบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย 
การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ด าเนินการไปแล้วไม่ถูกน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์                    
เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย ส าหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการ
ภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความต่อเนื่อง
ประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า 
การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมี
ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อม
ล้าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

 ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ ได้แก่ 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่
ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว                 
ย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่าย
ด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจ ากัด                 
ด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความ
เป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคี
สมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการ
ทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ท าให้เกิดความ
เป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า และท่ีส าคัญเงื่อนไขจ าเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการ
บริหารราชการแผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดี 
 โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว                    
จะส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์                
เข้มข้นข้ึน เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้
เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศ
ต่างๆ เร่งผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน  ขณะเดียวกันความเสี่ยงและ
ข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการด าเนินธุรกิจและการด าเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น 
กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน 
และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการ
บริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิง



25 
 
โครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจาก
นี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้น
ได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อม
โทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

 ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคต                   
การพัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
ภายในประเทศทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิด       
ทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลก                
และรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบ
ด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลง
เหล่านั้น โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว  สามารถรับมือกับความเสี่ยงและ                 
ภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคน             
ในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการด ารงชีวิตการท างาน และการเรียนรู้ ซึ่งจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการด าเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดล าดับ
ความส าคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ  ซึ่งการด าเนินการ
ดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศและกรอบการท างานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 

 ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อ             
การพัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้                
ประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกด้าน  คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง  และประเทศสามารถพัฒนาไปได้
อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของ
ประเทศจะน าไปสู่การก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับ
ร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกก าลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน              
การพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน การด าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคต
ของประเทศท่ีเป็นภาพเดียวกัน 

 อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบาย                 
พรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ท าให้การด าเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง               
ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพ่ือเป็นการก าหนดให้ฝ่ายบริหารมี
ความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ  ประเทศไทย
จ าเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็น
ระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่น
ปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการ



26 
 
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของ
ประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ  
ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 
 การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อม
กับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถ
น าไป สู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและน าพาประเทศไทยให้
หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความ
เหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและ
บริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก สามารถด ารง
รักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุข
อย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติก าลังด าเนินการยกร่าง
อยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้ง
นโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่ง
ด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ
เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๒.๒ วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์
ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราชอธิปไตยและบูรณภาพแห่ง                       
เขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อย
กว่า 

๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท า ให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่ พึงประสงค์นั้น                   

จ าเป็นจะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของ              
ทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว                   
เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความ
เข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน  เอกชน 
ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์  
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ” หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน                      
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มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็น
ธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ          
เท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                    
และ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  โดยมีสาระส าคัญของแต่ละ
ยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและ
ช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลก               
ที่มีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมืองขจัด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและ
รักษาดลุยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ
พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้าง
ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการ
พัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการ
บริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้าง
ความเชื่อมั่นการส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจน
การพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค  และเป็นการยกระดับ
ไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาคบริการที่
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หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาด
และปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ
และอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้า              
มาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศ
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ               
เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยใน
องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบัน

ครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 

๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่ง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
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(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง   

                                  ของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
เร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมี
ความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ ธรรมชาติ
และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับ 

                                 ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

               ภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครือ่งมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่ 
              เหมาะสม 

(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงาน

ต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ 
แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์
ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมี
เอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ 
คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ 
เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 
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๒.๕ ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนดเป้าหมาย

และภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอด
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ 
และมีการก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการน ายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้าน
การจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
อย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมี
ระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดท ายุทธศาสตร์การ
น าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้ าใจ สามารถก าหนด
แผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
 เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องสอดคล้องกับ              
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑                       
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒ เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 
 ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
โป่งน้ าร้อน มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ องค์การบริหารส่วน
ต าบล จึงได้น าทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทย                 

จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน  เช่น ปัญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนา
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  
 (๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 (๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
 (๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ  
 (๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
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๒. สถานะของประเทศ 

๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดในการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-
๒๕๔๑) จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี 
๒๕๕๗ มาอยู่ที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท าให้ประเทศ
ไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ 
ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอ
จากร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับที่จะท า
ให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร  โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมา
จากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากสัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็น
ร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการ
ขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ ากว่าสิงคโปร์
และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการ
แข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมาก
ขึ้น (สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็น
ร้อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ท าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมข้ันปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติ
มาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของ
บริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลาง
ขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพ
การผลิตสูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลัง
แรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า  ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของ
ปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่าง
ประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ  ๙.๗ ต่อปีในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ 
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาดพลัง 
ในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการ
ผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม
ในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา
และยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการ
พัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลง
จากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑
ท าให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 
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๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อ                
การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการด าเนินนโยบายและ                  
การบริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึง
สองครั้งในปี ๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท าให้
เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาใน
ระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ านวยต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาว
มากขึ้นโดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ 
๔๒.๒ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ ากัด
ต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน
ระยะต่อไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจาก
ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลาง
ระหว่างประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต  และประเทศที่มีความก้าวหน้าและ
ความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World 
Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ 
ประเทศ และในปี พ.ศ.๒๕๕๗ IMD (International Institute for Management Development) ได้จัด
อันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นน า ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบ
ธุรกิจประจ าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕  ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทย
ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศท่ัวโลก  

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ
ได้รับการยกระดับดีขึ้น จากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และ
เชื่อมโยงให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มี
รายได้สูงโดยในปี ๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้านเทคโนโลยี
ที่ ๔๔  จาก ๖๑ ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามล าดับในปี ๒๕๕๑ 
และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP 
ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัย
และพัฒนาเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓                      
และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา 
ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP                          
ในปี ๒๕๕๕ ตามล าดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการ
ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้าน
การวิจัยและพัฒนามีจ านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วน
ใหญ่จะอยู่ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วย
รูปแบบการขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้ าและทางรายได้ตามเป้าหมายและยังขาดการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้ าประปายังกระจุก
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ในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุก           
ตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคง
เผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ ากัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อ
ยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ ากัดต่อการท าธุรกิจใหม่และการ
ประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อ
ความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจ
ต่างประเทศ เป็นต้น 

๒.๒ ด้านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งใน              

เชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจ านวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัย

และการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-
๒๕๐๘ เป็น ๑.๖๒ คน ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  

(๒) ก าลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่ม  
เจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาในระยะ
ต่อไป ก าลังแรงงานของไทยมีจ านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี 
๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่าน
มา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และ
ก าลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่น
วาย ซึ่งมีจ านวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการมี
ครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจ านวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก ๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี 
๒๕๘๓ การเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เ พ่ิมสูงขึ้น แม้
ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพ่ิมขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และ
แหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมี
หลากหลายรูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คนในปี 
๒๕๔๓  เหลือ ๓ คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัว
มากที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัว
เสี่ยงต่อการล่มสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม                 
โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง
๗๘.๒ ปี แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม  
คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพ่ิมขึ้น
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อย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า 
สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า
ร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ 
พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการกระจาย
รายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความ
ยากจนยังกระจุกตวัหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้ าด้านรายได้มีแนวโน้ม
ดีขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ 
เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุด
แตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของ
รายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจาก
โครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่
ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕ - ๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(๑) ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุก

ตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการ
ถือครองที่ดินมากที่สุด มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดิน
น้อยที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่าง
เปล่าของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานขณะที่โอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร  ระหว่างเขตเมือง-ชนบท
และระหว่างภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อย
ละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ 
๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขต
ชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ ากันระหว่างภูมิภาค 
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี 
๒๕๕๖ พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 

(๔) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน  แรงงานอิสระ
เข้าถึงการคุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพ่ิมขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี 
๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ 
อย่างไร ก็ตาม แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 

(๕) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย 
เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน 
นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายใน
กระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับ
ความคุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคม
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ร้อยละ  ๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
มีหลักประกันทางรายได้ม่ันคงข้ึนและมีความครอบคลุมมากขึ้นโดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการ
ได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาส
ที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
อย่างไรก็ตามสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้าน
ที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่
อาศัยถึง ๔,๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุ
โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็น
แก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ ไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบ
ความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และบูรณา
การเป็นแผนต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แผนพัฒนาอ าเภอและแผนพัฒนา
จงัหวัดเพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้ และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน 
มีการรวมกลุ่มท้ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ 
แห่ง ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑                  
ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม 
ในช่วงระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความ
รุนแรงมากข้ึน น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม 

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจ านวนมากก่อให้เกิดความ

เสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ความต้องการใช้

ที่ดินเพ่ือการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย พ้ืนที่ป่า
ไม้จึงถูกบุกรุกท าลายมากขึ้น โดยพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนที่ทั้งหมด
ของประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรมท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม 
ทรัพยากรดินและที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการดิน
เกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมี
ข้อจ ากัดในการน าไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครอง
ที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศ
ป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 
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(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้
ประโยชน์อ่ืนๆ จ านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและ
อุตสาหกรรม ท้าให้พ้ืนที่ป่าชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕             
ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ท้าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจังโดยไม่
อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตามในระหว่างปี
๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน
ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของประเทศไทยยังคง
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ าเพ่ิมมากข้ึน 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิง
พาณิชย์เพ่ือการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการท าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดย
ในปี ๒๕๕๕ ต้องน าเข้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 
๕๔ ของความต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน าเข้าสูงที่สุดคิด
เป็นร้อยละ ๗๖ของการน าเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพ่ิมขึ้น ร้อย
ละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ
ไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี ๒๕๕๕ 
การเพ่ิมข้ึนของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทย
ประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ าหลัก น้ าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนา
แหล่งเก็บกักน้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ าตามธรรมชาติ มีแอ่งน้ าบาดาลทั้งหมด                
๒๗ แอ่ง น้ าบาดาลมีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพ
ที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร
อย่างไรก็ตามการพัฒนาน้ าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ ากัดในเรื่องของความคุ้มทุน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า 
และการด าเนินการส ารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจ านวนประมาณ 
๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ 
ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ าตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการ

เกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/
วัน ในปี ๒๕๕๗ สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการน ามูลฝอยกลับไป
ใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ ๑๘ ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสีย
อันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหา
การก าจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร  
ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดย
ภาคอุตสาหกรรมมีการน าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกาก
อุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 
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(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗         
พบสารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุ่นละอองก๊าซ
โอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบ
ปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกิน
ค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ ามันเชื้อเพลิง
เมื่อต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลงส่วนหนึ่งเป็น
ผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ ามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบ
ขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศ
ในพ้ืนที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 
พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง ๑๐ 
ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วน
แหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้าง
จากการเกษตรและการปศุสัตว์ และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่
เพียงพอต่อการบ าบัดน้ าเสียที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน  โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ า
เสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ าบัดน้ าเสียรองรับน้ าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ 
๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลง ปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ตามปริมาณความต้องการใช้
พลังงานที่เพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท าบัญชีก๊าซ
เรือนกระจกของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ 
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ 
โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลง
ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงานเพ่ิมมากขึ้นใน
ประเทศประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อย
ละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรง
มากขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดิน
ถล่ม สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้ง
เป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัย
ธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล้ าดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการ
ประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่าสังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
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อยู่ในระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่ง
แก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่าง
เร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาลตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.๒๕๕๒ มีอย่าง
น้อย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) 
หลักความรับผิดชอบ  (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาค
การเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการเลือกตั้ง มี
ผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มี
การใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง  ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับ
นักการเมืองและข้าราชการ กระท าการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ 
หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับ
ประโยชน์มากขึ้นสถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหาร
จัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ 
สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับ
ผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่าบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% 
และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียน
ไทยให้ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความ
เชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหาร
ราชการส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ านาจที่
ส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อ
กฎหมายของประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
บริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการ 
ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  
ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัด                         
ส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไข            
การกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.๒๕๔๐ และ พ.ศ.๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ 
นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ  หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการ
ด าเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็น
ร้อยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
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๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ ๑ 
จ านวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 
๒ จ านวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จ านวน ๙,๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน 
ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ที่สถานีอนามัย จ านวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจ า ๓,๐๙๘ คน 
อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไขเช่น การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยัง
ขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ท าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาด
แคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาล
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙ และเพ่ิมเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ท้องถิ่นจ าเป็นต้อง
พ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒  และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามล าดับส่งผลให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่มี
กิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพ้ืนที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมือง
และการเพ่ิมข้ึนของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ ากัด 

๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่าง

มาก พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง
รับสินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริต
คอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาทอัน
เนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่  มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้นและใน
ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการ
ตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์
คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ พบว่า
ประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ 
ประเทศทั่วโลกจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ 
๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วน
ประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชั่นน้อย) 
๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
 ๓.๑ บริบทภายใน 
 ๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
 ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วงแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔                 
(๓) ราคาน้ ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ 
ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดย
ผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และ
ภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) ก าลังแรงงาน
ลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับภายใต้สมมุติฐาน
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เหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการ
ประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ 
(ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การ
ขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลาง
อย่างถาวรมากข้ึน เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้น
เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
(๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่
การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จ านวนประชากรรวม
จะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง   
(๔) การเพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย 
(๕) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับ
ฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัว
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครอง
ชีพของประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอใน
การที่จะท าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคม
ภูมิภาคและในเวทีโลก 
 ๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบก
รับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน 
และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลน
ก าลังแรงงานท าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยใน
ด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทย  อาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้า
มนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม 
นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลข
เบื้องต้น สศช. จะค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี 
๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 
 ๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ า 
 ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึง
บริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศ ที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม  จากการกระจายรายได้และ
ผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรม
ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ 
ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้
ความเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึง
บริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหา
อาชญากรรมและยาเสพติด 
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 ๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเพื่อลดความแออัดของเมืองหลวง
และเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานการ
จัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและ
แรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาค
เกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของประชากรและ
แรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น  อย่างไรก็ตาม  การผลิตและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น  จะส่งผลให้เกิดการ
ประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น
นอกจากนี ้ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอื้อหรือท าให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่
เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 
 ๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 
 (๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตรา
ส าคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ 
หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชน หรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะ เพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้อง
ด าเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน  กระจาย
อ านาจและจัดภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง  ส่วน
ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นรวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึด
หลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการ
คลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
 (๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม                  
อาท ิมูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล  การทุจริต
คอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจาย
อ านาจ เพ่ือรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา
ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 
 ๓.๒ บริบทภายนอก 
 ๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
 องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะ
เป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่ว
โลกโดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น  ญี่ปุ่น อเมริกา 
ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า 
สะท้อนถึง 
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ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก  โดยการ
เป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น
นอกจากนี ้มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศ
ไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพ
ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศที่พัฒนาแล้ว 
 ๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
 การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ               
การผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้
เทคโนโลยี ที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า 
Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ 
ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดย
หากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม จะท าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 
 ๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
 (๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน มีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขต
เศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย 
ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใส
และสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 
 (๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซึ่งโอกาสที่
ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย  ได้แก่ ๑) การลดข้อจ ากัดใน             
ด้านอุปสงค์ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่
ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) โอกาสในการ
ใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็น
ศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะต่อไป  
 (๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐานของ
การค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ  พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม 
ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจาก
กระแสการเปิด เสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม 
แรงกดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ  ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการ
ผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่
ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็น
อุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ้าเป็นต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 
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 (๔) ตลาดเงิน ตลาดทุนและเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒ 
เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ  และ
แนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้
สาธารณะในประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้าง
ผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ  ของโลกไม่
ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  
 (๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัว
ของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 
 ๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อ
สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น  อุณหภูมิของ
โลกเพ่ิมข้ึน ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบ
ต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้ าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลงเกิดโรค
ระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่เกิดความเสี่ยงต่อ
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะ
ชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความ
มั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 
 (๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิด
บ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาค
การผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของ
ประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและ
เป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการ
แข่งขันทางการค้า 
 ๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
 ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ.๒๐๑๕ คือ การจัดท าเป้าหมายการพัฒนา             
ที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดย
สหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ านวน ๑๗ 
ข้อ และเป้าหมาย (Target) จ านวน ๑๖๙ ข้อซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศใน
อนาคตที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทาง
เพศส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน 
ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน 
เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรม
และส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 
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๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
  ๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจาก
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดย
วิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่
การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง  มีความมั่นคง และยั่งยืน 
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
  ๔.๒ การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้นประเทศไทยเป็น
ประเทศรายไดสู้งที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและ   โลจิสติกส์ของภูมิภาค    
สู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และ
เกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.๓ เป้าหมาย 
 ๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
  (๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
 (๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพ่ิมข้ึนเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร์ 
สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 
 (๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
 (๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ า
กว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 
 ๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ 
 (๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  (๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
 (๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
 ๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 (๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
 (๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
 ๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
 (๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 (๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
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 (๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
 ๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 (๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
 (๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 (๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
๕. แนวทางการพัฒนา 
 ๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
 ๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้าน            
การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้ง
สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ตลอดจนผลักดันงานวิจัย
และพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
 ๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
 สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะ
ความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียนโดย
ยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้าย
ระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิต
ภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
และมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 
 ๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
  พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจ
ท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของ              
คนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น  
ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต  บริการและอุตสาหกรรม
ดิจิตอล 
 ๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็น
โครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพ
ให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและ
ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการ
เป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 
 ๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
 ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็น
สินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน  ลงสู่ระดับที่
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จ าเป็นส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่
และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์  ห้างหุ้นส่วน และบริษัท
เพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยี
การผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิด
การท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิต
ภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก  ทางน้ า และทาง
อากาศเร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ  เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและ
รองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ใน
ลักษณะกลุ่ม  คลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทาง
กายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการ
ท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกัน
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอด
เทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการ
ลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ดิจิตอล ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือ
สร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุน  ด้าน
การวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการ
ให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทน สู่สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

 ๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

 ๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  โดยช่วงวัย
เด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงาน
เพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มี
รายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง
ต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 
 ๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
 (๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่                    
เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
 (๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
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 (๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคน
เก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ 
 (๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
 ๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง เพ่ือรองรับการ
เป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบ
สุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาวโดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหาร
จัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการ
สุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน า
รายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติ
สุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วน
ตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 
 ๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือ
ขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

 ๕.๓ การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
 ๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน
โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับโครงสร้าง
ค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของ
เกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่สร้าง
หลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
 ๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะ
ระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการ
จัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ
และเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน  
และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่
ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 
 ๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร สนับสนุนให้
เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ าและ
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บูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน  และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับ
โครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 ๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน  
รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษี
มรดกกฎหมายที่ดิน เป็นต้น 
 ๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
 ๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อม
รองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคม
ขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและ
เพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการ
พัฒนา 
 ๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า          
การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความ
ร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความสะดวก
ทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 
 ๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ                       
ให้ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนใน
ไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้
ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดน
ระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

 ๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดย
ค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน า
ระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่า
ไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ
และการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดิน
เพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่
เหมาะสมและก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน
บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ าใน
ระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้ใช้น้ า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความ
ขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหาร
จัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ าเป็นและมูลค่าในอนาคต
บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 



49 
 
 ๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว ที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 
 ๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับ
ระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value 
Chain) ส่งเสริมการท าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 
เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
 ๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
ประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน า
กลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต  สร้างรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่
การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 
 ๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน  หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ              
การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการป้องกันน้ าท่วม วางแผน
ป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัย
พิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัย
พิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

 ๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 ๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใส  ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้า
ตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชน              
ให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 
 ๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  ให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 
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 ๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสม สามารถรับมือการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและ
เชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ 
รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็น
โครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)         
        ๑.๑ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยึดโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ              
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๗) ขณะนี้รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติขึ้นมาเพ่ือยก                   
ร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ                     
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการในคณะกรรมการฯ ดังกล่าว
ด้วย โดยในเบื้องต้นได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๗) ไว้ว่า 
“ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”        
         ทั้งนี้ ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา  ประกอบด้วย                 
๖ ยุทธศาสตร์  ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน             
(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ                 
(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ     

         เพ่ือให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตระหนักถึงเป้าหมายอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน                 
และเกิดการรวมพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุ
วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติที่กล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นจะต้องมีการถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์
ชาติสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างบูรณาการ หน่วยงานภาครัฐที่ท าหน้าที่ ก าหนดแผนและยุทธศาสตร์ใน
ระดับต่างๆ ควรจะยึดกรอบการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเป็นแนวทางในการพัฒนา ดังนั้น แผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงน าวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และน า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๖ ด้านที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยจะก าหนดยุทธศาสตร์ให้ตอบสนองกับบริบทการพัฒนาที่จะเกิดขึ้น
ในช่วง ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เป็นส าคัญ 
     ๑.๒ การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
             ๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทย       
เป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วน
สูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพและโรค
เรื้อรัง การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อสังคมสูงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นฐานการ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดก าลังแรงงาน โดยการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การป้องกันและควบคุมปัจจัยทาง
สังคมที่ก าหนดสุขภาพเพ่ือสร้างสุขภาวะที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมทั้งการเสริมสร้าง
บทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม        
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      ๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม มุ่งเน้นการลดความเหลื่อม
ล้ าในทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร                 
แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึงบริการทางสังคม
ของรัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
คนได้เต็มตามศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เน้นการ
เรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นและ
เหมาะสม  ตามกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงที่
หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการเพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ซึ่งจะน าไปสู่การลดความยากจนและความเหลื่อมล้ าอันจะน าไปสู่การลด
ความขัดแย้งในสังคมไทย         
  ๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญ             
กับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง  โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพ่ือรักษา
เสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพ่ือต่อยอดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิตและบริการที่เป็นฐานการ
เติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
รวมทั้งกฎระเบียบเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้เงื่อนไข
การรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพ้ืนที่โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการที่มีศักยภาพ
ที่จะเป็นฐานส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร 
อุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบ
ราง อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศก าร
นานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษานานาชาติ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ศูนย์ปฏิบัติการประจ า
ภูมิภาค เป็นต้น 

        ทั้งนี้ โดยจะให้ความส าคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้างความเชื่อมโยงการ
ผลิตและบริการ การพัฒนา SMEs และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงการสร้างศักยภาพ
ของลูกหลานเกษตรกร โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร้างพ้ืนฐาน การ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออ านวยความ
สะดวกต่อการค้า การลงทุน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า อันจะเป็นการสนับสนุนให้
เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวได้ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๕ ซึ่งเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การ
เป็นประเทศรายได้สูง ที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว        

 ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  มุ่ง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริ หาร
จัดการทรัพยากรน้ า แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกลงร้อยละ ๒๐ ตามเป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เพ่ือปรับตัว
ไปสู่รูปแบบของการผลิตและการบริโภคคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งยกระดับ
ความสามารถในการป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ   ฉบับที่ ๑๑ ทั้งนี้เพ่ือวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างยั่งยืน 
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        5 ) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคั่งและ
ยั่งยืน ให้ความส าคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตโดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) สถาบันหลักของชาติให้ด ารงอยู่อย่างมั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม 
(๒) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติและสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม (๓) 
ความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพ้ืนที่ (๔) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเล
เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง (๕) สร้างความ
เชื่อมั่นและพัฒนา ความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาติให้
สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ ภัยก่อการร้าย (๖) เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและไซเบอร์ (๗) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปกป้อง รักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (๘) เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ า โดยการก าหนดแนวทาง
บริหารจัดการ (๙) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน และความ
มั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ (๑๐) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อม
แห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ(๑๑) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาด้านความมั่นคง 
 ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพ่ือให้การบริหารจัดการ
ภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม รวมทั้งประชาชนมีส่วน
ร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่นโดยมี
ประเด็นการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการ
ให้บริการภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นโดยการปรับ
โครงสร้างการบริหารงานท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการกระจายอ านาจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือให้ประเทศไทยปราศจากการคอร์รัปชั่น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่
จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ให้ประสบผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตามกรอบใน
อนาคตประเทศไทย  ปี ๒๕๗๗ 
        ๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
การคมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมืองการเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ได้
มาตรฐาน การพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิตอลการลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกล 
และการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรม
ระบบรางอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทั้งในด้านการส่งเสริมผู้ ประกอบการไทยในการ
สร้างเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ 
กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การขนส่งจากถนนสู่รางเป็นหลัก 
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        ๘) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความส าคัญกับการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการ
เพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากร
วิจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการ เพ่ือมุ่งให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็น
เครื่องมือส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ทั้งการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า
และบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปน าไปสู่ศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น 
เสริมสร้างสังคมที่มีตรรกะทางความคิด มีทุนทางปัญญา เพ่ือเป็นรากฐานการด ารงชีวิตที่มีความสุขของคนไทย
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อันจะน ามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของประชาชน  
รวมทั้งเพ่ือแก้ไขปัญหาและยกระดับความเจริญให้กับภาคส่วนต่างๆทั้งเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุน
ให้เกิดกลไกบูรณาการระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่การ
แข่งขันในศตวรรษหน้าโดยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงใน
อนาคต 

       ๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง 
และพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจ ากัดของพ้ืนที่ 
รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็งโดยมีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือกระจาย
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็นเมืองน่าอยู่
และปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่และสร้างความ
อยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) การพัฒนาภาค (๒) การพัฒนาเมือง
ศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค (๓) การพัฒนาพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และ (๔) 
การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการที่
มีศักยภาพ และโครงการพัฒนาท่าเรือน้ าลึกทวาย 

        ๑๐) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค ก าหนดยุทธศาสตร์การ
ต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศทั้งใน
เชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการด าเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐาน
ต่างๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค 
อาทิ การด าเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การประมง การค้ามนุษย์ และอ่ืนๆ ให้เข้าสู่
มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก เป็นต้น การเตรียมความพร้อมในการรองรับและด าเนินงาน
ของประเทศไทยภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ (Post-ASEAN 2015) การปรับตัวและพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือรองรับและสอดคล้องกับการด าเนินงานตามพันธกรณีของความ
ร่วมมือระดับภูมิภาค อาทิ Regional Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) เป็นต้น การ
เสริมสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพ่ือนบ้ านและภูมิภาค และการส่งเสริมให้
ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการด้านการเงิน การ
ให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความ
ร่วมมือในเอเชีย  
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๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  
 

     1.3.1 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
             วิสัยทัศน์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (พ.ศ.2561 – 2564) 
 

“ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนสู่สากล 
บนพื้นฐานความโดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคมน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” 

 

          พันธกิจ  
1. พัฒนาเพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่สากล  
2. เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันด้านการเกษตร การค้า และการลงทุน  
3. เชื่อมโยงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้างคุณค่าทางสังคม   

              และมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
4. ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอย่าง  

              ยั่งยืน  
5. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเที่ยว   

              การค้า การลงทุนระหว่างภูมิภาค   
 

           ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
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     เป้าประสงค์รวม  

1. การท่องเที่ยว การค้า การลงทุนมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  
2. อัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการส่งเสริม เพ่ือเพ่ิมคุณค่าทั้งทางเศรษฐกิจ

และสังคม 
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูอย่างมีส่วนร่วม เอ้ือต่อการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. สร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
2. ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่าย การค้า การลงทุน และการค้าชายแดนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ

แข่งขัน ทั้งในและต่างประเทศ 
3. พัฒนาเกษตรมูลค่าเพ่ิมสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
4. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและมีส่วนร่วม ตอบสนองต่อการ

พัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
 

      1.3.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
    วิสัยทัศน์   

 ““นครแห่งนครแห่งชีวิตและความม่ังคั่งชีวิตและความม่ังคั่ง”” 
((CCiittyy  ooff  LLiiffee  aanndd  PPrroossppeerriittyy)) 

 

ความหมายของวิสัยทัศน์  :  เมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะ
เมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลกพร้อมกับเป็นประตูการค้าการลงทุนสู่สากล  

 

 เป้าประสงค์รวม 
1. เศรษฐกิจเข้มแข็ง สมดุลและสามารถรับรองการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 
2. สังคมน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
3. สิ่งแวดล้อมมีความสมดุล และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
4. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
5. การบริหารจัดการภาครัฐมีความทันสมัย และมีธรรมาภิบาล 

  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น  
2. การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล 
3. การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
4. การเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
5. การเสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพสู่มาตรฐานระดับสากล 
 กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และบริการ  
                         สุขภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการ  
                           ท่องเที่ยว และบริการสุขภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยง 
           สู่ระดับสากล  

กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเที่ยวและบริการ  
                           สุขภาพ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล 
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจฐานรากสู่มาตรฐานระดับสากล 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผู้ประกอบการ   ในการประกอบธุรกิจ 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

                         ในการยกระดับการผลิตและการประกอบธุรกิจ 
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกในการผลิต    

                           และ การประกอบธุรกิจ 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการผลิตและการประกอบธุรกิจสู่ระดับสากล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : สังคมน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาสู่ศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาคด้วยความเป็นเลิศด้านการศึกษา และการเรียนรู้   

                         ตลอดชีวิต 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีศักยภาพ ร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรมทุกระดับ 
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมคุณธรรม จิตสาธารณะ และประชารัฐ 
กลยุทธ์ที่ 4  เสริมสร้างความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงวัย และความหลากหลายของ   

                         ประชากร 
 กลยุทธ์ที่ 6  ลดความเหลื่อมล้ าของสังคม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัด ได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูให้มีสภาพอุดม
สมบูรณ์ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและการใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่าท่ีก่อให้เกิดความยั่งยืน
และสมดุลในระบบนิเวศน์ 
  กลยุทธ์ที่ 1  ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการดูแล ป้องกันให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถอ านวย  
                           ประโยชน์ได้ท้ังทางตรงและทางอ้อม 
  กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างความเข้าใจและจิตส านึกของชุมชนในการอนุรักษ์ หวงแหน และใช้ประโยชน์  
                           จากทรพัยากรอย่างคุ้มค่าในรูปแบบของเครือข่าย 
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  กลยุทธ์ที่ 3  บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกิดมลพิษทางน้ า ดิน อากาศ ขยะและของเสียอันตรายให้มี 
                           คุณภาพดีขึ้น 
  กลยุทธ์ที่ 4  สร้างจิตส านึกของคนในการตระหนักรู้ถึงปัญหาการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ 
                           และการเสื่อมโทรมคุณภาพของสิ่งแวดล้อม และร่วมกันฟ้ืนฟู ปกป้อง ดูแล รักษา ให้มี  
                           ความสมดุลอย่างยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่ 5  การสร้างภาคีเครือข่ายในทุกองค์กร ทุกภาคส่วนเป็นผู้ดูแลรักษาทรัพยากร ธรรมชาติ  
                           รว่มกันตามหลักการเป็นผู้ตอบแทนคุณภาพนิเวศน์ 
  กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และการเพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้ 
                           พลังงานทดแทนให้เหมาะสมและยั่งยืน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :  ชุมชนเข้มแข็ง สังคมเมืองปลอดภัยและสงบสุข พ้ืนที่ชายแดนมั่นคง 
เพ่ือเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดอย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่ 1  เพ่ิมประสิทธิภาพด้านความมั่นคงภายใน มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาค  
                         ส่วน เพ่ือรับมือกับปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ 
  กลยุทธ์ที่ 2  เพ่ิมประสิทธิและความพร้อมด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน 
  กลยุทธ์ที่ 3  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  กลยุทธ์ที่ 4  เพ่ิมประสิทธิภาพ   การจัดระเบียบสังคม แก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ และปัญหาแรงงานต่าง  
                         ด้าวผิดกฎหมาย 
  กลยุทธ์ที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1. ตอบสนองและสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนในคุณภาพการ   
                                               ให้บริการของจังหวัด 
                           2. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีสมรรถนะ ตอบสนองการ  
                                              เปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน 
  กลยุทธ์ที่ 1  สร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน   
  กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาจังหวัดเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และทันสมัย  มีบุคลากรที่มีความเป็นมือ  
                         อาชีพ 
  กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  ร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และ 
                         ประชาชน 
  กลยุทธ์ที่ 4  สร้างความพร้อมระบบการบริหารงานจังหวัดภายใต้ประชาคมอาเซียน 
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1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 
      วิสัยทัศน์ 

“เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น บนพื้นฐานของความเข้าใจในปัญหาและ 
ศักยภาพของท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน” 

      พันธกิจ 
    1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
   2. พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความทันสมัย มีคุณธรรม จริยธรรมตาม  
                       กฎหมายบัญญัติ 
   3. ส่งเสริมบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
   4. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  7 ยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
  เป้าประสงค์ : ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและขนส่ง มีประสิทธิภาพ สามารถ    
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างท่ัวถึง ภาคเกษตรกรรมสามารถสร้าง มูลค่าเพ่ิมและมีการกระจาย
รายได้อย่างเหมาะสม 
  กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งที่จ าเป็น 
  กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลผลิตทางการเกษตร 
  กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  เป้าประสงค์  :  ชุมชนยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดภูมิคุ้มกันทาง  
เศรษฐกิจ ท้องถิ่นมีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว วิสาหกิจในชุมชน มีความพร้อมแข่งขันและรองรับผลกระทบ
จากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
  กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างภูมิคุ้มกัน  
                         ระบบเศรษฐกิจ 
  กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือรองรับ AEC 
  กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมการค้า การลงทุนที่มุ่งเน้นประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนต่อท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับศักยภาพชุมชนและเกิดประโยชน์ต่อคนในท้องถิ่น 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  เป้าประสงค์  :  ชุมชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาในด้านการ                            
จัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ระบบนิเวศ 
  กลยุทธ์ที่ 1  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน 
  กลยุทธ์ที่ 2  การควบคุม ป้องกัน แก้ปัญหาขยะและมลภาวะในชุมชน 
  กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  เป้าประสงค์  :  ชุมชนและองค์กรภาคสังคมในท้องถิ่น สามารถอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นของตนให้ด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในเชิงองค์รวม 
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  กลยุทธ์ที่ 2  อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน 
  กลยุทธ์ที่ 3  การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ภายนอก 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  เป้าประสงค์  :  ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคม ได้รับบริการและสวัสดิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างทั่วถึง รวดเร็วและเป็นธรรมบน
พ้ืนฐานของการพ่ึงพาตนเอง 
  กลยุทธ์ที่ 1  สิ่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  กลยุทธ์ที่ 2  การส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน 
  กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
  เป้าประสงค์  :  ประชาชนมีความสามัคคีและความสมานฉันท์ในหมู่คณะสามารถป้องกันและรับมือกับ          
สาธารณภัย ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดปัญหายาเสพติดและความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินในชุมชน 
  กลยุทธ์ที่ 1  การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชน 
  กลยุทธ์ที่ 2  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   กลยุทธ์ที่ 3  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข และปัญหาแรงงานต่างด้าว 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
  เป้าประสงค์ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกระบวนการบริหารจัดการภายใต้หลัก ธรรมาภิบาลและ
การจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ 
  กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
  กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบควบคุม 
 
1.5ยุทธศาสตร์ของอ าเภอฝาง 
  วิสัยทัศน์ : เป็นผู้น าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และศูนย์กลางการผลิตอาหารวงจรอย่างมีคุณภาพ 
 เป้าหมาย : ชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่ เศรษฐกิจยั่งยืน 
 พันธกิจ 
  1.ด้านเศรษฐกิจ : สร้างความยั่งยืน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.ด้านสังคม : ส่งเสริมให้คนอ าเภอฝางมีการบริหารจัดการสังคม/ชุมชนให้มีสุขภาพดี ชีวิตมั่นคงและ
ปลอดภัย มีการศึกษาพัฒนาอาชีพ โดยให้หลักศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น และมีความพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
  3.ด้านความมั่นคง : ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข พ้ืนที่ชายแดนมีความมั่นคงและปลอดภัย 
  4. ด้านการบริหารจัดการ : ประชาชนอ าเภอฝางมีส่วนร่วมพัฒนาธรรมาภิบาล และองค์กรภาครัฐมีขีด
สมรรถนะและระบบที่ทันสมัย พึงพอใจการให้บริการภาครัฐ 
  5.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ประชาชนอยู่ดีมีสุขบนพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีสมบูรณ์และยั่งยืน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและย่ังยืน 
กลยุทธ์  
   1.ยกระดับห่วงโซ่การผลิตอาหารให้มีความเชื่อมโยงกับสินค้าเกษตรในพ้ืนที่ สินค้ามีความปลอดภัยและ
มีคุณภาพ 
   2.เสริมสร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง และเชื่อมโยงกับธุรกิจ
ในชุมชนและท้องที่ 
  3.ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
  4.ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรมและคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
กลยุทธ์ 
  1.สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  2.ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีศักยภาพ ร่วมกับเครือข่ายด้ายวัฒนธรรม 
  3.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต 
  4.พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมทุกระดับ 
  5.พัฒนาคุณภาพคน และสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงวัย และความหลากหลายของประชากร 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
กลยุทธ์ 
  1.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการพัฒนา อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ าและ
ป่าไม้ให้เกิดความยั่งยืน 
  2.การพัฒนาและสร้างความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 
  3.การน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความม่ันคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
กลยุทธ์  
  1.การบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงและส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือทุกภาคส่วนเพ่ือแก้ไข
ปัญหา 
  2.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  3.การบูรณาการทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และเป็นธรรม 
กลยุทธ์ 
  1.การเสริมสร้างการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายการพัฒนาที่มีสมรรถนะสูง บุคลากรมี
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
  2.การเสริมสร้างระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมันและสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและ
ทั่วถึง 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อน 
    2.1 วิสัยทัศน์  “ต าบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง มีความสุขอย่างยั่งยืน” 
    2.2 ยุทธศาสตร์  
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว 
 3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
 4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต  
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
    2.3 เป้าประสงค์ 

1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร 

2. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของชุมชนให้เป็นไปตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ เสริมสร้างเครือข่าย
ชุมชนด้านการท่องเที่ยว 

3. ส่งเสริม รณรงค์ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในความหลากหลายของ

เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
5. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกระดับ ให้ได้รับการบริการสาธารณะที่ดีมีคุณภาพ และทั่วถึง 

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมการจัดการเรียนการศึกษาและการกีฬาของประชาชนในต าบล ให้
ครอบคลุมและทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เสริมสร้างประชาชนให้มี
คุณธรรม มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง สามารถ
พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 

6. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย สร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
ความสามัคคีในชุมชน รวมถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในชุมชน 

7. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กรในด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 
    2.4 ตัวชี้วัด 
 1. จ านวนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีเพ่ือแก้ไข
ปัญหาความต้องการของหมู่บ้านในแต่ละปี ได้มาตรฐาน ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 2. จ านวนชุมชนในพ้ืนที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนาด้านการเกษตร และการท่องเที่ยว  
 3. จ านวนพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เพ่ิมข้ึน 
 4. ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสาน และถ่ายทอด เพ่ิมข้ึน 
 5. จ านวนชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ ผู้พิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางสังคมและการรับการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง  
 6. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  
 7. องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อนมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
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    2.5 ค่าเป้าหมาย  
 1. องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหา ความต้องการของ
หมู่บ้านไดป้ีละ 7  โครงการ 
 2. หมู่บ้านในพื้นที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนาด้านการเกษตร และการท่องเที่ยว จ านวน 7 หมู่บ้าน 
 3. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ต่อปี 

4. ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสาน และถ่ายทอด เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 20 ต่อปี 
 5. เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ ผู้พิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางสังคมและการรับการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างทั่วถึงร้อยละ 100 
 6. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข มี
ประสิทธิภาพมากข้ึนร้อยละ 30 ต่อปี  
 7. องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อนมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 
 

    2.6 กลยุทธ์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า ด้านไฟฟ้า  
                                 สาธารณะ ด้านระบบระบายน้ า และการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และ  
                                 การเกษตร 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว 
  กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม 
 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ  
                                 ปญัญาท้องถิ่น 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต  
  กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข การกีฬาและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี   
                                 ผูสู้งอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
  กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาด้านการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ 
                                 การศึกษาตามอัธยาศัย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
      กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบ 
                              ปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน 
      กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และอบายมุข 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 7  การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
  กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร การจัดการนวัตกรรม และสารสนเทศ  
                              ตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
  กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
  กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการบริหาร  
                                 จดัการท้องถิ่น 

๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน สภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งน้ าร้อน จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อน ไว้ดังนี้ 
มุ่งพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อม ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่
ของประชาชนให้เกิดความเข้มแข็ง โดยน าหลักธรรมาภิบาลมาบริหารจัดการท้องถิ่น 
๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ในภาพรวม  ดังนี้ 

 
 
 
 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   

เป้าประสงค์ 

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน์ 



64 
 

64 
 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ  

สร้างคุณค่าและความโดดเด่น
ด้านอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการ 

ยกระดับ เช่ือมโยง สร้างเครือข่าย 
การค้า การลงทุน และการค้า

ชายแดนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขัน ทั้งในและต่างประเทศ 

พัฒนาเกษตรมูลค่าเพิ่มสู่
ตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ 

อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมอยา่งบูรณาการและมีสว่น
ร่วม ตอบสนองต่อการพัฒนาและใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

แผนเศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี 12   

10  ยุทธศาสตร ์ 

ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์

 

ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเป็นธรรมลดความ

เหลื่อมล้้าในสังคม 

 

ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
ความมั่นคงแห่งชาติเพื่อ

การพัฒนาประเทศสู่ความ
มั่นคงและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ      

ธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ

ระบบโลจิสติกส ์

ยุทธศาสตร์ด้าน
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วจิัย และ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาคเมือง และพื้นที่

เศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
ต่างประเทศประเทศ

เพื่อนบ้านและภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี      
6  ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
และเสริมสร้างศักยภาพ

คน 
 

ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและความ
เท่าเทียมกันทางสังคม 

 

ยุทธศาสตร์การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิต 

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์การปรับสมดุล 
พัฒนาระบบการบริหาร 

จัดการภาครัฐ 
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 โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ  

สร้างคุณค่าและความโดดเด่น
ด้านอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการ 

ยกระดับ เช่ือมโยง สร้างเครือข่าย 
การค้า การลงทุน และการค้า

ชายแดนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขัน ทั้งในและต่างประเทศ 

พัฒนาเกษตรมูลค่าเพิ่มสู่
ตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ 

อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมอยา่งบูรณาการและมีสว่น
ร่วม ตอบสนองต่อการพัฒนาและใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด

เชียงใหม ่

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับ

การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม 

การพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

การอนุรักษฟ์ื้นฟูและสืบ
สาน ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

การป้องกันบรรเทา 
สาธารณภยัและการ

รักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยใน

ชุมชน 

การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ 

การส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวและ
บริการสุขภาพ เช่ือมโยง

ชุมชนและท้องถิ่น 

การส่งเสริมการเกษตร 
การผลิตสินค้าชุมชน 

การค้า การลงทุน สู่สากล 

 

การเสริมสร้างสังคม 
ให้มีคุณภาพ      
คงอัตลักษณ์        

ทางวัฒนธรรม 

การเสริมสร้างความ
มั่นคงด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

การเสริมสร้างความมั่นคง 
ปลอดภัย และความสงบสุข

ของประชาชน 

การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและการ
ให้บริการประชาชนตาม

หลักธรรมาภิบาล 
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โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด

เชียงใหม ่

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับ

การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม 

การพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

การอนุรักษฟ์ื้นฟูและสืบ
สาน ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

การป้องกันบรรเทา 
สาธารณภยัและการ

รักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยใน

ชุมชน 

การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล       

โป่งน  าร้อน 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจตาม

แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
และการท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู สืบสาน 

ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 

การกีฬา และ
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านจัดระเบียบชุมชน 
สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการ

คมนาคม สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  ให้ได้

มาตรฐานเพียงต่อความ
ต้องการของประชาชน 
ครอบคลุมทุกพื้นที่ และ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ทางการเกษตร 

 

ส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรของ
ชุมชนให้เป็นไปตาม

แนวทางเกษตรทฤษฎี
ใหม่ เสริมสร้าง

เครือข่ายชุมชนด้าน
การท่องเท่ียว 

ส่งเสริมการอนุรักษ์ 
และฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ 
รวมทั้งสนับสนุนให้
ชุมชนร่วมกันรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ใน

ความหลากหลายของ
เอกลักษณ์ทาง

วัฒนธรรมท้องถิ่นให้
คงอยู่อย่างยั่งยืน 

พัฒนาคุณภาพชวีิตของ
ประชาชนทุกระดับ ให้

ได้รับการบริการสาธารณะ
ที่ดีมีคุณภาพ และทัว่ถึง 
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต ส่งเสริมการจัด
การศึกษา และการกีฬา
ของประชาชนในต้าบล   
ให้ครอบคลุมและทั่วถึง

อย่างมีคุณภาพ 

เสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการป้องกันภยัและ
บรรเทาสาธารณภยั 
สร้างความปรองดอง

สมานฉันท์ ความสามัคคี
ในชุมชน รวมถึงการ

รักษาความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัย

ภายในชุมชน 

พัฒนาการบริหาร
จัดการตามหลกั 

ธรรมาภิบาล สร้าง
วัฒนธรรมและ

ค่านิยมขององค์กรใน
ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 

เป้าประสงค์ 
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โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) (ต่อ) 

 

 

 

  

กลยุทธ์ 

1.ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านถนน ทางเดิน และ
ทางเท้า ด้านไฟฟ้า 
สาธารณะ ดา้นระบบ
ระบายน้า้ และการ
พัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการ
อุปโภคบริโภค และ
การเกษตร 

1.ส่งเสริมและพัฒนา
ด้านการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.ส่งเสริมและพัฒนา
ด้านการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศและวัฒนธรรม 
 

1.ส่งเสริมด้านการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
2.ส่งเสริมการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 
 

1. ส่งเสริมการเรียนรู้
และอนุรักษ์ด้าน
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
วัฒนธรรม 

 

1.ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
สาธารณสุข การกีฬาและ
คุณภาพชีวิตของเด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ     
ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ผูย้ากไร้
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
2. ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
การจัดการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และ        
การศึกษาตามอัธยาศัย 
 

 

1. ส่งเสริมและ
สนับสนุนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย การรักษาความ
สงบปลอดภัยของชวีิต
และทรัพย์สิน 
2.ส่งเสริมและ
สนับสนุนการป้องกัน 
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
และอบายมุข 
 

1.ส่งเสริมและพัฒนาการ
บริหารจัดการองค์กร 
การจัดการนวัตกรรม 
และสารสนเทศตามแนว
ทางการบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล 
2.ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน 
หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนในการบริหาร
จัดการท้องถิ่น 
 

แผนงาน 

แผนงานเคหะและ
ชมุชน  

แผนงานการเกษตร 

แผนงานเคหะและ
ชมุชน  

แผนงานการเกษตร 

แผนงานศาสนา 
วฒันธรรม และ

นนัทนาการ 

แผนงานสาธารณสขุ 
แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 

แผนงานการศกึษา 
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ของชมุชน 

 

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

แผนงานงบกลาง 
 

แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป  

แผนงานการศกึษา 
แผนงานเคหะและ

ชมุชน 

แผนงานการเกษตร/ 

แผนงานศาสนา 
วฒันธรรมและ

นนัทนาการ 

พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการ

คมนาคม สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  ให้ได้

มาตรฐานเพียงต่อความ
ต้องการของประชาชน 
ครอบคลุมทุกพื้นที่ และ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ทางการเกษตร 

 

ส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรของ
ชุมชนให้เป็นไปตาม

แนวทางเกษตรทฤษฎี
ใหม่ เสริมสร้าง

เครือข่ายชุมชนด้าน
การท่องเท่ียว 

ส่งเสริมการอนุรักษ์ 
และฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ 
รวมทั้งสนับสนุนให้
ชุมชนร่วมกันรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ใน

ความหลากหลายของ
เอกลักษณ์ทาง

วัฒนธรรมท้องถิ่นให้
คงอยู่อย่างยั่งยืน 

พัฒนาคุณภาพชวีิตของ
ประชาชนทุกระดับ ให้

ได้รับการบริการสาธารณะ
ที่ดีมีคุณภาพ และทัว่ถึง 
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต ส่งเสริมการจัด
การศึกษา และการกีฬา
ของประชาชนในต้าบล   
ให้ครอบคลุมและทั่วถึง

อย่างมีคุณภาพ 

เสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการป้องกันภยัและ
บรรเทาสาธารณภยั 
สร้างความปรองดอง

สมานฉันท์ ความสามัคคี
ในชุมชน รวมถึงการ

รักษาความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัย

ภายในชุมชน 

พัฒนาการบริหาร
จัดการตามหลกั 

ธรรมาภิบาล สร้าง
วัฒนธรรมและ

ค่านิยมขององค์กรใน
ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 

เป้าประสงค์ 
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แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ “ต าบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง มีความสุขอย่างยั่งยืน” 

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
และการท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริหาร

จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟู   สืบ
สาน ศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณี  และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา การกีฬา 

และคุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านจัดระเบียบชุมชน

สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีภายใต้
หลักธรรมาภิบาล 

 

เป้าประสงค์ 

พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการ

คมนาคม สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  ให้ได้

มาตรฐานเพียงต่อความ
ต้องการของประชาชน 
ครอบคลุมทุกพื้นที่ และ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ทางการเกษตร 

 

ส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรของ
ชุมชนให้เป็นไปตาม

แนวทางเกษตรทฤษฎี
ใหม่ เสริมสร้าง

เครือข่ายชุมชนด้าน
การท่องเท่ียว 

ส่งเสริมการอนุรักษ์ 
และฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ 
รวมทั้งสนับสนุนให้
ชุมชนร่วมกันรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ใน

ความหลากหลายของ
เอกลักษณ์ทาง

วัฒนธรรมท้องถิ่นให้
คงอยู่อย่างยั่งยืน 

พัฒนาคุณภาพชวีิตของ
ประชาชนทุกระดับ ให้

ได้รับการบริการสาธารณะ
ที่ดีมีคุณภาพ และทัว่ถึง 
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต ส่งเสริมการจัด
การศึกษา และการกีฬา
ของประชาชนในต าบล   
ให้ครอบคลุมและทั่วถึง

อย่างมีคุณภาพ 

เสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการป้องกันภยัและ
บรรเทาสาธารณภยั 
สร้างความปรองดอง

สมานฉันท์ ความสามัคคี
ในชุมชน รวมถึงการ

รักษาความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัย

ภายในชุมชน 

พัฒนาการบริหาร
จัดการตามหลกั 

ธรรมาภิบาล สร้าง
วัฒนธรรมและ

ค่านิยมขององค์กรใน
ด้านคุณธรรม

จริยธรรม 

ค่าเป้าหมาย 

จ านวนโครงการได้
มาตรฐาน ด าเนินการ
ครอบคลุม 7 หมู่บ้าน 

จ านวนหมูบ่้านใน
พื้นที่ ได้รับการ

ส่งเสริมและพัฒนา
ครอบคลุม             
7 หมู่บ้าน 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมในการอนุรกัษ์ 

ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมทางศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นได้รับการ
สืบสาน และถา่ยทอด 

เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอาย ุ
ผู้ติดเช้ือ ผู้พิการ ผูย้ากไร้
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
ได้รับสิทธิประโยชน์ทาง
สังคมและการรับการ

พัฒนาด้านต่างๆ อย่าง
ทั่วถึงร้อยละ 100 

การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั  การปอ้งกัน 
แก้ไขปัญหายาเสพติด

และอบายมุข             
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ร้อยละ 30 ต่อป ี

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งน้ าร้อนมี

ผลการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ      
ร้อยละ 80 



69 
 

69 
 

แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map) (ต่อ)  

 

 

 

              

 

 

                    
                    
  

 

 

 

 

 แผนงาน 

แผนงานเคหะและ
ชมุชน  

แผนงานการเกษตร 

แผนงานเคหะและ
ชมุชน  

แผนงานการเกษตร 

แผนงานศาสนา 
วฒันธรรม และ

นนัทนาการ 

แผนงานสาธารณสขุ 
แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 

แผนงานการศกึษา 
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ของชมุชน 

 

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

แผนงานงบกลาง 
 

แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป  

แผนงานการศกึษา 
แผนงานเคหะและ

ชมุชน 

แผนงานการเกษตร/ 

แผนงานศาสนา 
วฒันธรรมและ

นนัทนาการ 

จ านวนโครงการได้
มาตรฐาน ด าเนินการ
ครอบคลุม 7 หมู่บ้าน 

จ านวนหมูบ่้านใน
พื้นที่ ได้รับการ

ส่งเสริมและพัฒนา
ครอบคลุม             
7 หมู่บ้าน 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมในการอนุรกัษ ์

ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมทางศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นได้รับการ
สืบสาน และถา่ยทอด 

เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอาย ุ
ผู้ติดเช้ือ ผู้พิการ ผูย้ากไร้
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
ได้รับสิทธิประโยชน์ทาง
สังคมและการรับการ

พัฒนาด้านต่างๆ อย่าง
ทั่วถึงร้อยละ 100 

การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั  การปอ้งกัน 
แก้ไขปัญหายาเสพติด

และอบายมุข             
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ร้อยละ 30 ต่อป ี

องค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งน้ าร้อนมี

ผลการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ      
ร้อยละ 80 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 

1.ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านถนน ทางเดิน และ
ทางเท้า ด้านไฟฟ้า 
สาธารณะ ดา้นระบบ
ระบายน้ า และการ
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการ
อุปโภคบริโภค และ
การเกษตร 

1.ส่งเสริมและพัฒนา
ด้านการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.ส่งเสริมและพัฒนา
ด้านการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศและวัฒนธรรม 
 

1.ส่งเสริมด้านการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
2.ส่งเสริมการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 
 

1. ส่งเสริมการเรียนรู้
และอนุรักษ์ด้าน
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
วัฒนธรรม 

 

1.ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
สาธารณสุข การกีฬาและ
คุณภาพชีวิตของเด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ     
ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ผูย้ากไร้
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
2. ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
การจัดการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และ        
การศึกษาตามอัธยาศัย 
 

 

1. ส่งเสริมและ
สนับสนุนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย การรักษาความ
สงบปลอดภัยของชวีิต
และทรัพย์สิน 
2.ส่งเสริมและ
สนับสนุนการป้องกัน 
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
และอบายมุข 
 

1.ส่งเสริมและพัฒนาการ
บริหารจัดการองค์กร 
การจัดการนวัตกรรม 
และสารสนเทศตามแนว
ทางการบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล 
2.ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน 
หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนในการบริหาร
จัดการท้องถิ่น 
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รายละเอียดยุทธศาสตร์ 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
หน่วย

สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

การส่งเสริม
และ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว
และบริการ
สุขภาพ 
เชื่อมโยง
ชุมชนและ
ท้องถิ่น 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อ
รองรับการ
พัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม 

การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

พัฒนาระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐานด้านการ
คมนาคม  
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
ให้ได้มาตรฐาน
เพียงพอต่อความ
ต้องการของ
ประชาชน 
ครอบคลมุทุก
พื้นที่ และพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานทาง
การเกษตร 

จ านวน
โครงการด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐานใน
ด้านต่างๆ ที่
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลจดัให้มี
เพื่อแก้ไข
ปัญหาความ
ต้องการของ
หมู่บ้านในแต่
ละป ีได้
มาตรฐาน 
ครอบคลมุทุก
พื้นที ่
 

7 7 7 7 7 ปีละ 7 
โครงการ 

ส่งเสริมและ
พัฒนาระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
ถนน ทางเดิน 
และทางเท้า 
ด้านไฟฟ้า                                  
สาธารณะ 
ด้านระบบ
ระบายน้ า 
และการ
พัฒนาแหล่ง
น้ าเพื่อการ
อุปโภคบรโิภค 
และ 
การเกษตร 

35 
โครงการ 

กองช่าง 
ส านักงาน

ปลัด 
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 ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

การส่งเสริม
การเกษตร 
การผลิต
สินค้าชุมชน 
การค้า การ
ลงทุน สู่
สากล 

การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ตามแนวทาง
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทาง
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงและ
การท่องเที่ยว 

ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
เกษตรของ
ชุมชนใหเ้ป็นไป
ตามแนวทาง
เกษตรทฤษฎี
ใหมเ่สริม สร้าง
เครือข่ายชุมชน
ด้านการ
ท่องเที่ยว 
 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมใน
การส่งเสริม 
พัฒนาด้าน
การเกษตร 
และการ
ท่องเที่ยว 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

ปีละ 4 
โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 

ปีละ 2 
โครงการ 

1. ส่งเสริม
และพัฒนา
ด้าน
การเกษตร
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
2.ส่งเสรมิ
และพัฒนา
ด้านการ
ท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ
และ
วัฒนธรรม 
 

20 
โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 

10 
โครงการ 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

ส านักงาน 
ปลัด  
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

การเสริมสร้างความ
มั่นคงด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
และ 
สิ่งแวดล้อม 

การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
และ 
สิ่งแวดล้อม  

ส่งเสริม 
รณรงค์ 
อนุรักษ์ 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม  

จ านวนพื้นที่
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
ได้รับการ
อนุรักษ์ 
ฟื้นฟู 
เพิ่มขึ้น 
จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม
ส่งเสริมการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 

2 

4 
 
 
 
 
 
 
 

2 

4 
 
 
 
 
 
 
 

2 

4 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 4 
 
 
 
 
 
 
 
2 

ปีละ 4 
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
ปีละ 2 
โครงการ 

1. ส่งเสริม
ด้านการ
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 
 
2. ส่งเสริม
การบริหาร
จัดการขยะ
มูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล 

20 
โครงการ 

 
 
 
 
 
 

10 
โครงการ 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

การ
เสรมิสร้าง
สังคมให้มี
คุณภาพ 
คงอัตลักษณ์
ทาง
วัฒนธรรม 

การอนุรักษ์
ฟื้นฟูและสืบ
สาน 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

การอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

ส่งเสริมการ
อนุรักษ์ ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่นใน
ความ
หลากหลาย
ของเอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้คง
อยู่อย่างยั่งยืน 
 

จ านวน 
ศาสนา 
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
ประเพณี 
และภมูิ
ปัญญา
ท้องถิ่น
ได้รับการ
สืบสาน 
และ
ถ่ายทอด  

4 4 4 4 4 ปีละ 4 
โครงการ 

1. ส่งเสริม
การเรยีนรู้
และอนุรักษ์
ด้านศาสนา 
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
ประเพณี 
และภมูิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

20 
โครงการ 

กอง
การศึกษา 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

การส่งเสริม
และพัฒนา 
การ
ท่องเที่ยว
และบริการ
สุขภาพ 
เชื่อมโยง
ชุมชนและ
ท้องถิ่น 

การพัฒนา
คุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
การกีฬา 
และคณุภาพ
ชีวิต 

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชนทุก
ระดับ ใหไ้ด้รับ
การบริการ
สาธารณะที่ดมีี
คุณภาพ และ
ทั่วถึง ส่งเสริม
การเรยีนรู้ตลอด
ชีวิต ส่งเสรมิการ
จัดการเรียน
การศึกษาและ
การกีฬาของ
ประชาชนใน
ต าบลให้
ครอบคลมุและ
ทั่วถึงอย่างมี
คุณภาพ  
 

จ านวน ชุมชน 
เด็ก เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุ 
ผู้ติดเชื้อ  
ผู้พิการ  
ผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม 
ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทาง
สังคมและการ
รับการพัฒนา
ด้านต่างๆ 
อย่างทั่วถึง 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

ปีละ 5 
โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีละ 4 
โครงการ 

1. ส่งเสริม
และพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข 
การกีฬาและ
คุณภาพชีวิต
ของเด็ก 
เยาวชน สตรี  
ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ ผูต้ิด
เชื้อ ผู้ยากไร้
และ
ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม 
2.ส่งเสรมิและ
พัฒนาด้าน
การจัด
การศึกษาใน
ระบบ 
การศึกษานอก
ระบบ และ                                 
การศึกษาตาม
อัธยาศัย 
 

25 
โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
โครงการ 

ส านักงาน
ปลัด 
กอง

การศึกษา 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

การ
เสรมิสร้าง
ความมั่นคง 
ปลอดภัย 
และความ
สงบสุขของ
ประชาชน 

การป้องกัน
บรรเทา 
สาธารณภัย
และการ
รักษาความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยใน
ชุมชน 

การพัฒนา
ด้านจัด
ระเบียบ
ชุมชน สังคม
และการ
รักษาความ
สงบ
เรียบร้อย 

เสรมิสร้าง
ประสิทธิภาพใน
การป้องกันภัย
และบรรเทาสา
ธารณภัย สร้าง
ความปรองดอง
สมานฉันท์ ความ
สามัคคีในชุมชน 
รวมถึงการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อยและ
ความปลอดภัย
ภายในชุมชน 
 

จ านวน
โครงการใน
การป้องกัน
และ
บรรเทาสา
ธารณภัย  
การป้องกัน 
แก้ไข
ปัญหายา
เสพติดและ
อบายมุข 

3 3 3 3 3 ปีละ 3 
โครงการ 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ป้องกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 
การรักษา
ความสงบ 
ปลอดภัยของ
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

15 
โครงการ 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 

 

 

 

 



76 

76 
 

   ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

การพัฒนา
ระบบ
บริหาร
จัดการ
ภาครัฐและ
การให้ 
บริการ
ประชาชน
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่
ด ี
 

การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ดี
ภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล 

พัฒนาการ
บริหาร
จัดการตาม
หลัก 
ธรรมาภิบาล 
สร้าง
วัฒนธรรม
และค่านิยม
ขององค์กรใน
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

ผลการปฏิบตัิ
ราชการมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 80 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 

2 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 
 
 
 

2 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 

 
2 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 

2 

ปีละ 2 
โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปีละ 3 
โครงการ 

 
 

ปีละ 2 
โครงการ 

1.ส่งเสรมิและ
พัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กร การ
จัดการนวัตกรรม 
และสารสนเทศ 
ตามแนวทางการ
บริหารจดัการทีด่ี
ตามหลักธรรมาภิ
บาล 
 

2.ส่งเสรมิและ
พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร 
 

3.ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 
หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนในการ
บริหาร                                  
จัดการท้องถิ่น 
 

10 
โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 
โครงการ 

 
 

10 
โครงการ 

กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงาน 
ปลัด 

 
 

ส านักงาน
ปลัด 
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๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. จุดแข็ง ( Strengths : S )  
1.  ชุมชน มีความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา มีความสามัคคี 
2.  ชุมชน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
3.  ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์  
4.  มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ 
5.  สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขา และท่ีราบสูง มีสภาพป่าไม้สมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ า 
     ของล าน้ าใจ ซึ่งถือเป็นต้นน้ าส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของต าบล 
6.  คณะผู้บริหาร ผู้น าชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ มีความพร้อมและมุ่งม่ันแก้ปัญหาให้แก่ชุมชน 

2. จุดอ่อน ( Weaknesses : W ) 
1.  พ้ืนที่ตั้งอยู่ติดชายแดน ส่งผลต่อปัญหาในด้านความมั่นคง การอพยพ หลบหนีเข้าเมืองของ

ชาวพม่า แรงงานต่างด้าว และปัญหายาเสพติด 
2.  สินค้าภาคเกษตรถูกนายทุนเอารัดเอาเปรียบในเรื่องราคาของผลผลิตและ     
      ประสบปัญหาน้ าท่วม น้ าป่า ท าให้ได้รับผลกระทบด้านการเกษตรทุกปี 
3.  ขาดการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรที่ดี ท าให้เกิดปัญหาผลผลิตทางการเกษตร 

               ล้นตลาด และราคาตกต่ า ตลอดจนมีปัญหาการให้ความรู้แก่เกษตรกร โดยเฉพาะการใช้ 
               สารเคมีในการเพาะปลูก 

4.  ขาดการวางแผนการประชาสัมพันธ์อย่างมีเอกภาพ และขาดศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารที่ครบ
วงจร ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้สู่ประชาชน ยังไม่หลากหลาย 

3. โอกาส ( Opportunities : O ) 
1.  รัฐบาลให้ความส าคัญในการพัฒนาตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เป็นหลักส าคัญโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  รัฐบาลให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ยาเสพติด ความสงบเรียบร้อย   

              การป้องกันสาธารณภัย  
3.  รัฐบาลให้การสนับสนุน ส่งเสริม แก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน และความต้องการของ

ประชาชน อย่างเต็มที ่
4.  มียุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกันระหว่างองค์กร 
5.  เป็นสังคมเอ้ืออาทร 

4. อุปสรรค ( Threat : T ) 
1.  ข้อจ ากัดด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของแต่ละหน่วยงานที่เป็นอุปสรรคต่อการท างานร่วมกัน 
2.  ปัญหาการเมืองระดับชาติ ส่งผลต่อการบริหารงาน การพัฒนาไม่ต่อเนื่อง 
3.  ภัยธรรมชาติ 
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4.  ระบบขนส่งมวลชนยังต้องพ่ึงพาระบบขนส่งมวลชนจากภายนอก เนื่องจากระยะทางอยู่ 
                ไกลจากตัวจังหวัด 

5. รัฐบาลมีงบประมาณในการพัฒนาประเทศจ ากัด  

๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  - ถนนบางเส้นทางยังไม่ได้รับการดูแล ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจร 
  - ทางระบายน้ ายังไม่เพียงพอ เกิดปัญหาน้ าท่วมขัง 
  - ไฟฟ้าสาธารณะ ยังไม่ครอบคลุม 
  - ระบบประปา ยังไม่มีคุณภาพ 
  - น้ าเพื่อการเกษตร แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในด้านการเกษตร 
   2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
  - ราคาผลผลิตตกต่ า เกษตรกรขาดการน าวิชาการทางด้านการเกษตรแผนใหม่มาใช้ ขาดการ
บ ารุงรักษา ขาดแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ท าให้ได้ผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน ราคาผลผลิตจึงอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
  - การรวมกลุ่มอาชีพ ประชาชนยังมีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพน้อย รวมทั้งขาดเงินทุนในการ
ด าเนินการ 

3. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  - เยาวชน ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  - ภัยธรรมชาติ 

4. ปัญหาด้านสังคม 
  - ประชาชน ขาดความรู้ ความเข้าใจ ด้านกฎหมายเบื้องต้น 
  - ปัญหายาเสพติดยังแพร่ระบาด 
  - การรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติ เข้ามาท าให้ เยาวชนขาดความสนใจด้านการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 5. ปัญหาด้านการศึกษา  การกีฬา และคุณภาพชีวิต 
  - การศึกษาเด็กบางคนที่มีฐานะยากจนไม่มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
  - ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ด้านอนามัยและสาธารณสุขมูลฐาน 
  - ประชาชนไม่ได้รับการสนับสนุนเรื่องของอุปกรณ์กีฬา 
 6. ปญัหาการบริหารจัดการ 
  - ขาดการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  - กระบวนการท างานและวิธีการท างาน ขาดความคล่องตัว 
  - กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ยังไม่ชัดเจน ครอบคลุม 
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การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อน จะมุ่งเน้นพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค และ
สิ่งแวดล้อม ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เกิดความเข้มแข็ง โดยน าหลักธรรมาภิบาล
มาบริหารจัดการท้องถิ่น ในด้านต่างๆ อันได้แก ่

1. โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 - ถนนได้รับการดูแล ซ่อมแซม ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร 
 - มีทางระบายน้ าเพิ่มมากข้ึน ปัญหาน้ าท่วมขังน้อยลง 
 - มีไฟฟ้าสาธารณะ ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

  - สร้างอ่างเก็บน้ าเพื่อการเกษตร 
 2. ด้านเศรษฐกิจ 
  - ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีมีอาชีพและรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
  - ภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมอาชีพ ประกันราคาผลผลิต 

3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 - เยาวชน ประชาชน มีความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 - ประชาชนมีการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี 
 - ปัญหามลพิษลดลง 
 - ขุดลอกแหล่งน้ าที่มีสภาพตื้นเขิน เพ่ือเปิดทางน้ าไหลสะดวก 
4. ด้านสังคม 
  - ประชาชน ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 
 - ปัญหายาเสพติดลดลง 
 - ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน ต่อไป 
5. ด้านการศึกษา  การกีฬา และคุณภาพชีวิต 
  - เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
 - เยาวชน ประชาชน ได้รับการส่งเสริมด้านการกีฬา 
 - ประชาชน ได้รับการดูแลในเรื่องของสุขภาพ อนามัย 
6. การบริหารจัดการ 
 - ภาครัฐ ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการบริการจัดการ 
 - ลดกระบวนการ ขั้นตอน การบริหารราชการให้มีความคล่องตัวมากข้ึนมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 - บริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 



ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

 
ที ่
 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 
ด้านการเศรษฐกิจ 

แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานการเกษตร 

กองช่าง 
ส านักงานปลัด 

 

2  ยุทธศาสตร์การพฒันา
เศรษฐกิจตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และการท่องเที่ยว 
 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 
ด้านการเศรษฐกิจ 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
แผนงานการเกษตร 
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

กองการศึกษา 
ส านักงานปลัด 

3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 
 

แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานการเกษตร 
แผนงานสาธารณสุข 

ส านักงานปลัด 
กองช่าง 
ส านักงานปลัด 

4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟืน้ฟู 
สืบสาน ศิลปวฒันธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศาสนา
วฒันธรรมและนันทนาการ 

กองการศึกษา 

5 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
การศึกษา การกีฬา และ
คุณภาพชีวิต 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 
ด้านการเศรษฐกิจ 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสงัคมสงเคราะห ์
แผนงานสรา้งความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
แผนงานงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
แผนงานงบกลาง 

กองศึกษา 
ส านักงานปลัด 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัด
ระเบียบชุมชน สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 
 

ด้านบริหารงานทั่วไป 
ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 
ด้านการด าเนินงานอื่น 

แผนงานการรักษาความสงบ 
แผนงานสรา้งความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
แผนงาน งบกลาง 

ส านักงานปลัด 

7 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีภายใต้หลัก 
ธรรมาภิบาล 

ด้านบริหารงานทั่วไป 
ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ส านักงานปลัด 
กองการศึกษา 
กองช่าง กองคลัง 

รวม 7  ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 10 แผนงาน 4 ส านัก/กอง 

 

วิสัย
ทัศ
น์ 

วิสัย
ทัศ
น์ 

อง
ค์ก

าร
บร

ิหา
รส

่วน
ต า

บล
โป

่งน
้ าร

อ้น
 



จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

   

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน ๓๑     7,523,800 ๓๗   11,409,200 ๑๔   9,037,000       15   8,988,500 ๑๔   10,380,950 ๑๑๑ 47,339,450 

รวม ๓๑ 7,523,800 37 11,409,200 14 9,037,000 15 8,988,500 14 10,380,950 111 47,339,450 

         

2.1 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ ๒          60,000          2          60,000 ๒        60,000         2        60,000 ๒          60,000 10        300,000

2.2 แผนงานการเกษตร ๔          90,000          1          20,000 ๔      120,000         4      120,000 ๒          70,000 15        420,000

2.3 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน          1          40,000 ๑        40,000         1        40,000 ๑          40,000 4        160,000

รวม ๖        150,000         4        120,000 ๗     220,000         7     220,000 ๕        170,000 ๒๙        880,000

 ป ี๒๕๖5

บญัชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลโปง่น  ำร้อน อ ำเภอฝำง จงัหวัดเชียงใหม่

รวม 5 ปี ป ี2564

๒. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
และกำรทอ่งเทีย่ว

๑. ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำน

ยุทธศำสตร์
 ป ี๒๕๖1  ป ี๒๕๖3 ป ี๒๕๖2

แบบ ผ.01 



จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

 ป ี๒๕๖5

บญัชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลโปง่น  ำร้อน อ ำเภอฝำง จงัหวัดเชียงใหม่

รวม 5 ปี ป ี2564

ยุทธศำสตร์
 ป ี๒๕๖1  ป ี๒๕๖3 ป ี๒๕๖2

แบบ ผ.01 

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๑          30,000 ๑          30,000 ๑        30,000         1        30,000 ๑          30,000 ๕        150,000

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน ๒        100,000 ๒        100,000

3.3 แผนงานการเกษตร ๔        130,000 ๓        100,000 ๓      100,000         3      100,000 ๓        100,000 ๑๖        530,000

3.4 แผนงานสาธารณสุข ๑        100,000 ๑      100,000         1      100,000 ๑        100,000 ๔        400,000

รวม ๗        260,000 ๕        230,000 ๕     230,000         5     230,000 ๕        230,000 ๒๗     1,180,000

 

4.1 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ ๗        250,000 ๕        130,000 ๖      230,000         6      230,000 ๖        230,000 ๓๐     1,070,000

รวม ๗        250,000 ๕        130,000 ๖     230,000         6     230,000 ๖        230,000 ๓๐     1,070,000

๓. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม

๔. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบ
สำน ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และ
ภมูิปญัญำทอ้งถ่ิน



จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

 ป ี๒๕๖5

บญัชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลโปง่น  ำร้อน อ ำเภอฝำง จงัหวัดเชียงใหม่

รวม 5 ปี ป ี2564

ยุทธศำสตร์
 ป ี๒๕๖1  ป ี๒๕๖3 ป ี๒๕๖2

แบบ ผ.01 

5.1 แผนงานการศึกษา ๘     4,418,400 8     4,908,400 ๘   5,413,400         5   5,853,400 ๔     6,333,400 ๓๓   26,927,000

5.2 แผนงานสาธารณสุข ๘        270,000 8        270,000 ๖      220,000         6      220,000 ๖        220,000 ๓๔     1,200,000

5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๑            5,000 ๑            5,000 ๒          10,000

5.4 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน ๘        109,000 ๖          79,000 ๘      240,000         8      240,000 ๘        240,000 ๓๘        908,000

5.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๗        300,000 ๖        190,000 ๕      170,000         5      170,000 ๕        170,000 ๒๘     1,000,000

5.6 แผนงานงบกลาง ๔     6,460,000 ๔     7,510,000 ๔   8,560,000         4   9,610,000 ๔       10,660,000 ๒๐   42,800,000

รวม ๓๖   11,562,400 33   12,962,400 ๓๑   14,603,400       28   16,093,400 ๒๗      17,623,400 ๑๕๕ 72,845,000 

5.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำกำรกีฬำและ
คุณภำพชีวิต



จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

 ป ี๒๕๖5

บญัชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5)

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลโปง่น  ำร้อน อ ำเภอฝำง จงัหวัดเชียงใหม่

รวม 5 ปี ป ี2564

ยุทธศำสตร์
 ป ี๒๕๖1  ป ี๒๕๖3 ป ี๒๕๖2

แบบ ผ.01 

6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๕        207,000 ๔        180,000 ๕      380,000         5      380,000 ๕        380,000 ๒๔     1,527,000

6.2 แผนงานสร้างความเขม็แขง็ของชุมชน ๓        104,000 ๒          80,000 ๒        80,000         2        80,000 ๒          80,000 ๑๑        424,000

6.3 แผนงานงบกลาง ๑        500,000 ๑        500,000 ๑      500,000         1      500,000 ๑        500,000 ๑        500,000

รวม ๙        811,000 7        760,000 ๘     960,000         8     960,000 ๘        960,000 ๓๖     2,451,000

    

7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ๖        452,500 ๖        137,500 ๑๑      722,500       11      722,500 ๑๐        707,500 ๔๔     2,742,500

7.2 แผนงานการศึกษา ๑          15,000 ๑          25,000 ๓      175,000         3      175,000 ๓        175,000 ๑๑        565,000

7.3 แผนงานเคหะและชุมชน ๑          60,000 ๒      800,000         3   1,400,000 ๓     1,400,000 ๙     3,660,000

รวม ๗        467,500 ๘        222,500 ๑๖   1,697,500       17   2,297,500 ๑๖     2,282,500 ๖๔ 6,967,500 

๑๐๓ 21,024,700 ๙๙ 25,834,100 ๘๗ 26,977,900 ๘๖ 29,019,400 ๘๑ 31,876,850 ๔๕๒ 132,732,950 

๗. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
บำ้นเมืองทีด่ีภำยใต้หลักธรรมำภบิำล

รวมทิ งสิ น

๖. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดระเบยีบชุมชน 
สังคมและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย



85 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน อ้าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น และ  
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า สู่สากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
   ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 ตั งแตบ่้าน
นายจันทร์ติ๊บ  พรมเสน เป็นต้นไป 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน ้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน า้
เป็นไปอย่างสะดวก 
 

รางระบายน า้ คสล. 
ช่วงที่ 1 กว้าง 0.50 เมตร 
สูง 0.70 เมตร ยาว 21 
เมตร 
ช่วงที่ 2 กว้าง 0.50 เมตร 
สูง 1.00 เมตร ยาว 21 
เมตร  
ช่วงที่ 3 กว้าง 0.50 เมตร 
สูง 0.70 เมตร ยาว 41 
เมตร บ่อพัก 
ขนาด 1.00 x 1.00 x 
1.10 เมตร 
 

295,100 - - - - 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพดี
ปลอดภัยจากน ้ากัด
เซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางไดส้ะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบายน า้
สะดวก ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
01 
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั งแต่บ้าน
นายปั๋น  ปินใจ ถึงบ้านนาย
ประนอม  ทุนร่องช้าง หมู่ 1 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน ้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน า้
เป็นไปอย่างสะดวก 

รางระบายน า้   
คสล. กว้าง 0.50 
เมตร สูง 0.70 เมตร 
ยาว 45 เมตร 

144,300 - - - - 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพดี
ปลอดภัยจากน ้ากัด
เซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางไดส้ะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบายน า้
สะดวก ไม่ท่วมขัง 
 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ตั งแต่สวนนายพิณ  
วงศ์เมธา ถึง ท่ีนานายก้อน  คืน
สันเที๊ยะ  หมู่ 1 

1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้มาตรฐาน 
2.เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3.เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
สะดวกรวดเร็ว 
 

ถนน คสล. 
กว้าง 3 เมตร 
ยาว 275 เมตร 
พื นผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 825 ตารางเมตร 
พร้อมลงดินถมไหล่
ทาง 

- 527,900 - - - 1 แห่ง 1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2.ลดอุบัติเหตุ 
ประชาชนสามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 
รวดเร็ว 
3.การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
01 



87 
 

87 
 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ตั งแต่บ้านนายจันทร์  บัว
หลวง ถึงล้าน ้าแม่ใจ  หมู่ 1 
 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน ้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน า้
เป็นไปอย่างสะดวก 

รางระบายน า้   
คสล.กว้าง 0.40 
เมตร ลึก 0.40 
เมตร ยาว 67 เมตร 

- 155,000 - - - 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพ
ดีปลอดภัยจาก
น ้ากัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบาย
น ้าสะดวก ไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
ข้างวัดติดล้าน า้แม่ใจ หมู่ 1 

1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
2.เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เ ดิ น ท า ง  ป ร ะ ช า ช น
สัญจร ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
3.เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล. ขนาดผิว
จราจร กว้าง 4 เมตร
ยาว  175  เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พื นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 700 
ตารางเมตร  ลงดิน
ถมไหล่ทางกว้าง
เฉลี่ยข้างละ 0.50 
เมตร 
 

- - 470,000 - - 1 แห่ง 1. เส้นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2.ลดอุบัติเหตุ 
ประชาชน
สามารถ
เดินทางได้
สะดวก รวดเร็ว 
3.การขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
01 
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก ตั งแต่
บ้านนายติ๊บ  พรมเสน เป็น
ต้นไป หมู่ 1 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน ้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน า้
เป็นไปอย่างสะดวก 

รางระบายน า้  คสล. 
ช่วงที่ 1 กว้าง 0.50 เมตร 
ลึก 0.70 เมตร ยาว 67 
เมตร 
ช่วงที่ 2 กว้าง 0.50 เมตร 
ลึก 1.00 เมตร ยาว  33  
เมตร  
ช่วงที่ 3 กว้าง 0.50 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร ยาว 43 
เมตร 

- 470,000 - 
 

- - 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพดี
ปลอดภัยจากน ้ากัด
เซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางไดส้ะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบายน า้
สะดวก ไม่ท่วมขัง 
 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต้น
งิ วเฒ่า หมู่ 1 

1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้มาตรฐาน 
2.เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3.เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
สะดวกรวดเร็ว 
 

ถนน คสล. ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว  250  เมตร หนา 
0.15 เมตร พื นท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 1,000 
ตารางเมตร 
 

- - - 591,000  1 แห่ง 1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2.ลดอุบัติเหตุ 
ประชาชนสามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 
รวดเร็ว 
3.การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
01 



89 
 

89 
 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น ้า บริเวณฝั่งตรงข้ามร้าน
นิสิตเกษตร 57 หมู่ 1 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน ้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน า้
เป็นไปอย่างสะดวก 
 

รางระบายน า้  คสล. 
กว้าง 0.50 เมตร 
สูง 1.00  เมตร 
ยาว 215  เมตร 

- - - - 849,250 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพ
ดีปลอดภัยจาก
น ้ากัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบาย
น ้าสะดวก ไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
ข้างล้าเหมืองใหม่ (ข้าง
หนองเฮียตี๋) หมู่ 1 

1.เพื่ อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
2.เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เ ดิ น ท า ง  ป ร ะ ช า ช น
สัญจร ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
3.เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล. ขนาดผิว
จราจร กว้าง 4 เมตร 
ยาว  264  เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พื นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 1,056 
ตารางเมตร 

- - - - 624,100 1 แห่ง 1. เส้นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2.ลดอุบัติเหตุ 
ประชาชน
สามารถ
เดินทางได้
สะดวก รวดเร็ว 
3.การขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
01 



90 
 

90 
 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมเทคอนกรีตผิวจราจร 
หมู่ 2  ตั งแต่บ้านนายจ้านง  
สุค้า เป็นต้นไป 
 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน ้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน า้
เป็นไปอย่างสะดวก 
 

ท่อลอดเหลีย่ม  คสล. 
กว้าง 1.50 เมตร 
ลึก 1.60 เมตร 
ยาว 11 เมตร 
เทคอนกรีตผิวจราจร 
พื นที่  153.69   
ตร.ม. 

321,700 - - -  1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพ
ดีปลอดภัยจาก
น ้ากัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบาย
น ้าสะดวก ไม่
ท่วมขัง 
 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างท่อเหลีย่ม
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 
ตั งแต่สวนนายพนสับดินทร์  
กันตวัฒธสกุล 
 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน ้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน า้
เป็นไปอย่างสะดวก 

ท่อเหลี่ยม  คสล. 
กว้าง 1.50 เมตร 
ลึก 1.60 เมตร 
ยาว 4 เมตร 

96,100 - - -  1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพ
ดีปลอดภัยจาก
น ้ากัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบาย
น ้าสะดวก ไม่
ท่วมขัง 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
01 



91 
 

91 
 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างท่อเหลีย่ม
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 
บริเวณ หมู่ 2 เช่ือมเขต  
หมู่ 5  

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน ้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน า้
เป็นไปอย่างสะดวก 

ท่อเหลี่ยม  คสล. 
กว้าง 3  เมตร 
ลึก 1.60 เมตร 
ยาว 5 เมตร 
จ้านวน 2 ช่อง 

313,300 - - - - 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพ
ดีปลอดภัยจาก
น ้ากัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบาย
น ้าสะดวก ไม่
ท่วมขัง 
 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ตั งแต่วัดธัมมิกาวาส ถึงบ้าน
นายเพชร  โสวณา  หมู่ 2 
 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน ้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน า้
เป็นไปอย่างสะดวก 
 

รางระบายน า้  คสล. 
กว้าง 0.40 เมตร 
สูง 0.40  เมตร 
ยาว 184  เมตร 
 

411,100 - - - - 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพ
ดีปลอดภัยจาก
น ้ากัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบาย
น ้าสะดวก ไม่
ท่วมขัง 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
01 



92 
 

92 
 

      1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ตั งแต่บ้านนางศิริพร  บัว
เข็ม ถึงบ้านนายสุเชษฐ์   
ค้าฟู หมู่ 2 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน ้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน า้
เป็นไปอย่างสะดวก 
 

รางระบายน า้ คสล. 
กว้าง 0.40 เมตร 
สูง 0.40 เมตร 
ยาว 211 เมตร 

- 413,700 - -  1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพ
ดีปลอดภัยจาก
น ้ากัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบาย
น ้าสะดวก ไม่
ท่วมขัง  

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ตั งแต่บ้านนายสุเชษฐ์  ค้าฟู 
ถึงบ้านนายทองดี  วงค์ลังกา 
หมู่ 2 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน ้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน า้
เป็นไปอย่างสะดวก 
 

รางระบายน า้  คสล. 
กว้าง 0.40 เมตร 
สูง 0.40  เมตร 
ยาว 193  เมตร 
 

- 435,900 - -  1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพ
ดีปลอดภัยจาก
น ้ากัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบาย
น ้าสะดวก ไม่
ท่วมขัง 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
01 



93 
 

93 
 

     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
บริเวณทางเข้าศาลา
อเนกประสงค์  หมู่ 2 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน ้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน า้
เป็นไปอย่างสะดวก 

รางระบายน า้  คสล. 
กว้าง 0.50 เมตร 
สูง 1.00  เมตร 
ยาว 42 เมตร  

- 171,000 - - - 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพ
ดีปลอดภัยจาก
น ้ากัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบาย
น ้าสะดวก ไม่
ท่วมขัง 
 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณหลังโรงปุ๋ย หมู่ 2 
 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน ้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน า้
เป็นไปอย่างสะดวก 

ท่อระบายน ้าชนิดท่อ
เหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 1.50 
เมตร สูง 1.50 เมตร 
ยาว 20 เมตร 

- - 405,000   1  แห่ง 1.ถนนมีสภาพ
ดีปลอดภัยจาก
น ้ากัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบาย
น ้าสะดวก ไม่
ท่วมขัง 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
01 



94 
 

94 
 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั งแต่
ท่อเหลี่ยมบ้านไทยใหญ่  
หมู่ 2 

1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
2.เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เ ดิ น ท า ง  ป ร ะ ช า ช น
สัญจร ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
3.เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล. ขนาดผิว
จราจร กว้าง 3 เมตร 
ยาว  75  เมตร หนา 
0.15 เมตร พื นท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
225 ตารางเมตร 

- - - 133,000 - 1 แห่ง  1. เส้นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2.ลดอุบัติเหตุ 
ประชาชน
สามารถ
เดินทางได้
สะดวก รวดเร็ว 
3.การขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
บริเวณด้านหน้า อบต.โป่ง
น ้าร้อน 

1.เพื่อให้มีน ้าใช้ใน
การเกษตร 
2.เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
สัญจร ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
 

รางระบายน า้ คสล. 
กว้าง 0.50 เมตร  
ลึก 1 เมตร  ยาว 
105 เมตร 

- 441,000 - - - 1 แห่ง 1.เกษตรมีน ้าใช้
อย่างทั่วถึง 
2.ลดอุบัติเหตุ 
ประชาชน
เดินทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
01 



95 
 

95 
 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

           
 
 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการขยายท่อเหลีย่ม 
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ทางเข้าด้านหน้า อบต.โป่ง
น ้าร้อน 

1.เพื่อต่อความยาวท่อ
เหลี่ยม 
2.เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
สัญจร ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัย 
3.น ้าสามารถระบายได้
สะดวก 
 

ต่อความยาวท่อ
เหลี่ยม คสล. ขนาด 
1 - 1.2 x 1.20 x 
3 เมตร 

- 58,000 - - - 1 แห่ง 1.ลดอุบัติเหตุ 
ประชาชน
เดินทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
2.น ้าระบายได้
ดี 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างขยายผิว
จราจรถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายทางหน้าท่ีท้าการ 
อบต.โป่งน ้าร้อน 

1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
2.เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เ ดิ น ท า ง  ป ร ะ ช า ช น
สัญจร ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
3.เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
 

ขยายผิวจราจร  
กว้าง 2.5 เมตร  
ยาว 126 เมตร หนา 
0.15 เมตร 
พื นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 315 
ตารางเมตร 

- 265,000 - - - 1 แห่ง 1.ลดอุบัติเหตุ 
ประชาชน
สามารถ
เดินทางได้
สะดวก รวดเร็ว 
2.การขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
01 



96 
 

96 
 

   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ 3  บริเวณบ้านน ้าบ่อ  

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน ้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน า้
เป็นไปอย่างสะดวก 
 

ท่อลอดเหลีย่ม  
คสล. กว้าง 1.50 
เมตร ลึก 1.50 
เมตร 
ยาว 5 เมตร 
 

100,800 - - - - 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพ
ดีปลอดภัยจาก
น ้ากัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบาย
น ้าสะดวก ไม่
ท่วมขัง 
 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ตั งแต่บ้านนายจันทร์แก้ว  
ยอดค้า ถึงบ้านนายอินทร  
ณ สุวรรณ์ หมู่ 3 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน ้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน า้
เป็นไปอย่างสะดวก 

รางระบายน า้  คสล. 
กว้าง 0.50 เมตร 
สูง 0.70  เมตร 
ยาว 25 เมตร 

80,750 - - - - 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพ
ดีปลอดภัยจาก
น ้ากัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบาย
น ้าสะดวก ไม่
ท่วมขัง 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
01 



97 
 

97 
 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ตั งแต่บ้านนายหมาย ค้าปัน  
เป็นต้นไป หมู่ 3 

1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้มาตรฐาน 
2.เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจร ได้อยา่งสะดวก 
รวดเร็ว 
3.เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล. ขนาดผิว
จราจร กว้าง 3 เมตร 
ยาว  152  เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พื นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 456 ตารางเมตร 

290,500 - - - - 1 แห่ง  1. เส้นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2.ลดอุบัติเหตุ 
ประชาชน
สามารถเดินทาง
ได้สะดวก 
รวดเร็ว 
3.การขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว  
 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั งแต ่
บ้านนางมาตร  ธีระสิงห ์
 เป็นต้นไป หมู่ 3 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน ้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน า้
เป็นไปอย่างสะดวก 

รางระบายน า้  คสล. 
กว้าง 0.40 เมตร 
สูง 0.40  เมตร 
ยาว 17  เมตร 

38,200 - - - - 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพดี
ปลอดภัยจากน ้า
กัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบายน า้
สะดวก ไม่ท่วม
ขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
01 



98 
 

98 
 

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตั งแต่ซอยบ้านนายวินัย  
แซ่ควาง เป็นต้นไป  
หมู่ 3 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบตัิเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจร ได้อยา่งสะดวก 
รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล. 
กว้าง 3  เมตร 
ยาว 36 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื นท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
108 ตารางเมตร 
 

63,850 - - - - 1 แห่ง  1. เส้นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน 
2.ลดอุบัติเหตุ ประชาชน
สามารถเดินทางได้สะดวก 
รวดเร็ว 
3.การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว  

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตั งแต่ซอยบ้านนาย
สมบัติ  มาตระกูล เป็น
ต้นไป หมู่ 3 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบตัิเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจร ได้อยา่งสะดวก 
รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล. 
กว้าง 3  เมตร 
ยาว 26 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื นท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
78 ตารางเมตร 
 

46,100 - - - - 1 แห่ง  1. เส้นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน 
2.ลดอุบัติเหตุ ประชาชน
สามารถเดินทางได้สะดวก 
รวดเร็ว 
3.การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว  

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
01 



99 
 

99 
 

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตั งแต่บ้านนายจากยุ แซ่
เจิ่ง เป็นต้นไป หมู่ 3 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3 .  เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร ขน ส่ ง
ผลผลิตทางการเกษตรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล. 
กว้าง 4  เมตร 
ยาว 57 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื นท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
228 ตารางเมตร 
 

- 144,900 - - - 1 แห่ง   1. เส้นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2.ลดอุบัติเหตุ 
ประชาชน
สามารถเดินทาง
ได้สะดวก 
รวดเร็ว 
3.การขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว  

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ตั งแต่บ้านนาย
สมนึก  แซ่ต๋วง เป็นต้นไป 
หมู่ 3  

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน ้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน า้
เป็นไปอย่างสะดวก 

รางระบายน า้  คสล. 
กว้าง 0.40 เมตร 
สูง 0.40 เมตร 
ยาว 178  เมตร 

- 402,200 - - - 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพดี
ปลอดภัยจากน ้า
กัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบายน า้
สะดวก ไม่ท่วม
ขัง 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
01 



100 
 

100 
 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ตั งแตส่วนนางเลา  
ติ่งโป ถึงท่อเหลี่ยมบ้าน
นายสุเทพ  ค้าเฮือง   
หมู่ 3  

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน ้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน า้
เป็นไปอย่างสะดวก 

รางระบายน า้  คสล. 
กว้าง 0.40 เมตร 
สูง 0.40 เมตร 
ยาว 160  เมตร 

- 370,000 - - - 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพดี
ปลอดภัยจากน ้า
กัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบายน า้
สะดวก ไม่ท่วม
ขัง 
 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ตั งแต่บ้านนาย
อินทร  ณ สุวรรณ์ ถึงที่
นานางสาวดวงกมล   
สุขใจบุญ  หมู่ 3 
 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน ้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน า้
เป็นไปอย่างสะดวก 

รางระบายน า้  คสล. 
กว้าง 0.40 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร 
ยาว 78 เมตร 

- 181,000 - 
 

- - 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพดี
ปลอดภัยจากน ้า
กัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบายน า้
สะดวก ไม่ท่วม
ขัง 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
01 



101 
 

101 
 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก บรเิวณทางขึ นดอย
ธาตุฯ หมู่ 3 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน ้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน า้
เป็นไปอย่างสะดวก 

รางระบายน า้  คสล. 
กว้าง 0.50 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร 
ยาว 91 เมตร 

- 245,000 - - 
 

- 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพดี
ปลอดภัยจากน ้า
กัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบายน า้
สะดวก ไม่ท่วม
ขัง 
 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตั งแต่บ้านนายวิชัย  ล้า
จวน ถึงบ้านนายสมคิด  
โรจน์ดี หมู่ 3 

1.เพื่ อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
2.เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3.เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล. ขนาดผิว
จราจร กว้าง 3 เมตร 
ยาว  20  เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

- - - 40,000 - 1 แห่ง 1. เส้นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2.ลดอุบัติเหตุ 
ประชาชน
สามารถเดินทาง
ได้สะดวก 
รวดเร็ว 
3.การขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
01 



102 
 

102 
 

        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาภเูขา หมู่ 3 

1.เพื่อให้ระบบประปา
ภูเขามสีภาพใช้งานไดด้ ี

ปรับปรุงระบบ
ประปาภเูขา โดยการ
ก่อสร้างถังเก็บ
น ้าประปาภูเขา 
ขนาด กว้าง 5 เมตร  
สูง 2.40 เมตร ยาว 
5 เมตร ความจุ 50  
ลูกบาศก์เมตร 
 

- - - 250,000 - 1 แห่ง ประชาชนมีน ้า
อุปโภค บริโภค 
เพียงพอและ
ทั่วถึง 
 

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ตั งแต่บ้าน ด.ต. 
สพุจน์  ถาวงศ์ หมู่ 3 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน ้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน า้
เป็นไปอย่างสะดวก 

รางระบายน า้  คสล. 
กว้าง 0.40 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร 
ยาว 43 เมตร 

- 100,000 - - 
 

- 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพดี
ปลอดภัยจากน ้า
กัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบายน า้
สะดวก ไม่ท่วม
ขัง 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
01 
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        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก หมู่ 3 ตั งแต่บ้าน
นายส่วยค้า  ใจบุญศรีถึง
สะพานน ้ามาว  

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน ้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน า้
เป็นไปอย่างสะดวก 

รางระบายน า้  คสล. 
กว้าง 0.40 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร 
ยาว 150 เมตร 

- - - - 375,000 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพดี
ปลอดภัยจากน ้า
กัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบายน า้
สะดวก ไม่ท่วม
ขัง 
 

กองช่าง 

37 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4   
ตั งแต่บ้านนายเอกภพ  
ใหม่วงค์จันทร์ เป็นต้นไป 
 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติ เหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจร ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 

ซ่อมแซมถนน คสล. 
ระยะทาง 100 เมตร 

301,200 - - - - 1 แห่ง 1. เส้นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2.ลดอุบัติเหตุ 
ประชาชน
สามารถเดินทาง
ได้สะดวก 
รวดเร็ว 
3.การขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
01 
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        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

38 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ตั งแต่บ้านนาง
ศศิวิมล  นิลมา ถึงล้า
ห้วยผึ ง หมู่ 4 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน ้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน า้
เป็นไปอย่างสะดวก 

รางระบายน า้  คสล. 
กว้าง 0.40 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร 
ยาว 110  เมตร 

247,300 - - - - 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพ
ดีปลอดภัย
จากน ้ากัด
เซาะ 
2.ประชาชน
ใช้เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบาย
น ้าสะดวก ไม่
ท่วมขัง 
 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ตั งแต่บ้านนายปั๋น  
วงค์ชัย ถึงบ้านนางแสง
หล้า  อิ่นแก้ว  หมู่ 4 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน ้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน า้
เป็นไปอย่างสะดวก 

รางระบายน า้  คสล. 
กว้าง 0.40 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร 
ยาว 88  เมตร 

197,900 - - - - 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพ
ดีปลอดภัย
จากน ้ากัด
เซาะ 
2.ประชาชน
ใช้เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบาย
น ้าสะดวก ไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
01 
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        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40 โครงการปรับปรุงผิว
จราจร สายทางบ้านท่า
หัด-ต้าบลม่อนปิ่น 
 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติ เหตุ ใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจร ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
5 เมตร ยาว 826 
เมตร พื นท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 4,130 
ตารางเมตร 
 

406,800 - - - - 1 แห่ง 1.ประชาชน
ใช้เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
2.การขนส่ง
ผลผลติ
ทางการ
เกษตรมีความ
สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก บรเิวณสายทาง
บ้านท่าหัด -ต้าบลม่อน
ป่ิน 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน ้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน า้
เป็นไปอย่างสะดวก 

ท่อลอดเหลีย่ม คสล. 
กว้าง 1.50 เมตร 
สูง 1.50 เมตร 
ยาว 6  เมตร 

114,000 - - - - 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพ
ดีปลอดภัย
จากน ้ากัด
เซาะ 
2.ประชาชน
ใช้เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบาย
น ้าสะดวก ไม่
ท่วมขัง 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
01 
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        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตั งแต่ข้างศาลเทพรักษ์ 
ถึงบ้านนางศศิวิมล  นิล
มา หมู่ 4 

1. เพื่ อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3 .  เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร ข น ส่ ง
ผลผลิตทางการเกษตรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล. 
กว้าง 3  เมตร 
ยาว 268 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
พื นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 804 ตาราง
เมตร 
 

- 514,300 - - - 1 แห่ง    1. เส้นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2.ลดอุบัติเหตุ 
ประชาชน
สามารถเดินทาง
ได้สะดวก 
รวดเร็ว 
3.การขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว  
 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ตั งแต่บ้านนาง
แรมจันทร์  สโีย เป็นต้น
ไป หมู่ 4 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน ้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน า้
เป็นไปอย่างสะดวก 

รางระบายน า้  คสล. 
กว้าง 0.50 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร 
ยาว 45  เมตร 

- 117,300 - - - 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพดี
ปลอดภัยจากน ้า
กัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบายน า้
สะดวก ไม่ท่วม
ขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
01 
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       1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

44 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ตั งแตส่วนนาย
เฉลิม  ธาดา เป็นต้นไป 
หมู่ 4 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน ้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน า้
เป็นไปอย่างสะดวก 

รางระบายน า้  คสล. 
กว้าง 0.40 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร 
ยาว 175  เมตร 

- - 405,000 - - 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพดี
ปลอดภัยจากน ้า
กัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบายน า้
สะดวก ไม่ท่วม
ขัง 
 

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ตั งแต่บ้านนาย
ประพันธ์  ใบโพธิ์ ถึง 
รพ.สต.บา้นท่าหัด (หลัง
เก่า) หมู่ 4 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน ้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน า้
เป็นไปอย่างสะดวก 

รางระบายน า้  คสล. 
กว้าง 0.40 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร 
ยาว 42 เมตร 

- 98,000 - - - 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพดี
ปลอดภัยจากน ้า
กัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบายน า้
สะดวก ไม่ท่วม
ขัง 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
01 
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        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

46 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตั งแต่ที่นานางยุพิน  
หน่อวงค์ หมู่ 4 ถึงเขต
ติดต่อบ้านใหมห่ัวฝาย  
หมู่ 3 

1 . เพื่ อพัฒนา เ ส้ นทา ง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
2.เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3.เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
สะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล. ขนาดผิว
จราจร กว้าง  3 เมตร 
ยาว  406  เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

- - - 780,000 - 1 แห่ง 1. เส้นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2.ลดอุบัติเหตุ 
ประชาชน
สามารถเดินทาง
ได้สะดวก 
รวดเร็ว 
3.การขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 
 

กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ 4  
ตั งแต่ที่นานายมง
คลนันท์ หน่อราช  ถึงที่
นานายค้ามลู  รัตตานัง 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน ้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน า้
เป็นไปอย่างสะดวก 

ท่อลอดเหลีย่ม  คสล. 
กว้าง 1.75  เมตร 
สูง 1.75 เมตร 
ยาว 10 เมตร 
 

- 285,000 - - - 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพดี
ปลอดภัยจากน ้า
กัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบายน า้
สะดวก ไม่ท่วม
ขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
01 
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109 
 

         1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

48 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตั งแต่ข้างบ้านนาย
จ้าลอง  จันทร์เล็ก เป็น
ต้นไป หมู่ 4 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบตัิเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 
 

ถนน คสล. 
กว้าง 3 เมตร  
ยาว 218 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
พื นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 654 ตารางเมตร 

- - - - 386,600 1 แห่ง 1. เส้นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2.ลดอุบัติเหตุ 
ประชาชน
สามารถเดินทาง
ได้สะดวก 
รวดเร็ว 
3.การขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
01 
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

49 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ตั งแต่บ้านนางบัว
คลี่ สุกแก้ว ถึงบ้านนาย
ผดุงพล  พันธุพิน หมู่ 5 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน ้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน า้
เป็นไปอย่างสะดวก 
 

รางระบายน า้  คสล. 
กว้าง 0.50 เมตร 
สูง 0.70  เมตร 
ยาว 110 เมตร   

352,700 - - - - 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพดี
ปลอดภัยจากน ้า
กัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบายน า้
สะดวก ไม่ท่วม
ขัง 
 

กองช่าง 

50 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ตั งแต่บ้านนาย
มนัส  สุภาธาดา ถึงล้า
เหมืองบ้าน หมู่ 5 
 
 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน ้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน า้
เป็นไปอย่างสะดวก  
 

รางระบายน า้  คสล. 
กว้าง 0.50 เมตร 
สูง 0.70  เมตร 
ยาว 58 เมตร  

186,000 
 

- - - - 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพดี
ปลอดภัยจากน ้า
กัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบายน า้
สะดวก ไม่ท่วม
ขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
01 
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

51 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ตั งแต่บ้านนาย
ผดุงพล  พันธุพิน ถึง
บ้านก้านันขันค้า  ชัย
เงิน หมู่ 5 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน ้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน า้
เป็นไปอย่างสะดวก 

รางระบายน า้  คสล. 
กว้าง 0.50 เมตร 
ลึก 0.70 เมตร 
ยาว 95  เมตร 

307,600 - - - - 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพดี
ปลอดภัยจากน ้า
กัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบายน า้
สะดวก ไม่ท่วม
ขัง 
 

กองช่าง 

52 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ตั งแต่ที่นานาง 
ศรีก๋องค้า  บุญส่ง ถึงที่
นานายเสรี ค้ามาเรือง 
หมู่ 5 
  

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน ้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน า้
เป็นไปอย่างสะดวก 

รางระบายน า้  คสล. 
กว้าง 0.70 เมตร 
ลึก 0.70 เมตร 
ยาว 254 เมตร 

- 892,000 - - - 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพดี
ปลอดภัยจากน ้า
กัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบายน า้
สะดวก ไม่ท่วม
ขัง 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
01 
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

53 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ตั งแต่บ้านนาย
อ้าย  หน่อสาร ถึงบ้าน
นางทับทิม  เรือนใจ  
หมู่ 5 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน ้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน า้
เป็นไปอย่างสะดวก 

รางระบายน า้  คสล. 
กว้าง 0.40 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร 
ยาว 150  เมตร 

- 347,000 - -  - 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพดี
ปลอดภัยจากน ้า
กัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบายน า้
สะดวก ไม่ท่วม
ขัง 
 

กองช่าง 

54 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ตั งแต่บ้านนาย
ดาษดา  เทพารักษ์ ถึง
บ้านนางสมบูรณ์  ทองดี 
หมู่ 5 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน ้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน า้
เป็นไปอย่างสะดวก 

รางระบายน า้  คสล. 
กว้าง 0.50 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร 
ยาว 104 เมตร 

- 280,000 - 
 

- - 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพดี
ปลอดภัยจากน ้า
กัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบายน า้
สะดวก ไม่ท่วม
ขัง 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
01 
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

55 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ตั งแต่บ้านนางน้า  
ใจชิด ถึงบ้านนายจันทร์  
ต๊ะปัญญา  หมู่ 5 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน ้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน า้
เป็นไปอย่างสะดวก 

รางระบายน า้  คสล. 
กว้าง 0.50 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร 
ยาว 112 เมตร 
พร้อมบ่อพัก ขนาด 
1.50 x 1.50 x 
1.00 เมตร จ้านวน 1 
บ่อ 

- 301,000 - 
 

- - 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพดี
ปลอดภัยจากน ้า
กัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบายน า้
สะดวก ไม่ท่วม
ขัง 
 

กองช่าง 

56 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ตั งแต่บ้านนาง
ยุพิน  หน่อวงค์ ถึงบ้าน 
นายเสรี  ค้ามาเรือง  
หมู่ 5 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน ้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน า้
เป็นไปอย่างสะดวก 

รางระบายน า้  คสล. 
กว้าง 0.40 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร 
ยาว 89 เมตร 

- 210,000 - - - 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพดี
ปลอดภัยจากน ้า
กัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบายน า้
สะดวก ไม่ท่วม
ขัง 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
01 
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

57 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ตั งแต่บ้านนายค้า
มูล รัตตานัง เป็นต้นไป 
หมู่ 5 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน ้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน า้
เป็นไปอย่างสะดวก 

รางระบายน า้ คสล. 
กว้าง 0.50 เมตร  
ลึก 0.50 เมตร  
ยาว 27 เมตร 

- 73,000 - - - 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพดี
ปลอดภัยจากน ้า
กัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบายน า้
สะดวก ไม่ท่วม
ขัง 
 

กองช่าง 

58 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ตั งแต่ที่นา 
นายมงคล  หน่อแก้ว ถึง
ล้าห้วยผึ ง หมู่ 5 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน ้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน า้
เป็นไปอย่างสะดวก 
 

รางระบายน า้  คสล. 
กว้าง 0.70 เมตร 
สูง 1.00 เมตร 
ยาว 70  เมตร  

- - - 280,600 - 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพดี
ปลอดภัยจากน ้า
กัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบายน า้
สะดวก ไม่ท่วม
ขัง 
 

กองช่าง  

แบบ ผ.02 
01 



115 
 

115 
 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

59 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก บรเิวณ ซอย 1 
หมู่ 5 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน ้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน า้
เป็นไปอย่างสะดวก 

รางระบายน า้  คสล. 
กว้าง 0.50 เมตร 
สูง 0.50 เมตร 
ยาว 243 เมตร 

- - - 631,800 - 1  แห่ง 
 

1.ถนนมีสภาพดี
ปลอดภัยจากน ้า
กัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบายน า้
สะดวก ไม่ท่วม
ขัง 
 

กองช่าง 

60 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก หมู่ 5   ตั งแต่
บ้านนายณรงค์  หน่อ
แก้ว ถึงสวนนายประวัติ  
จันทร์หอม (เส้นในซอย) 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน ้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน า้
เป็นไปอย่างสะดวก 

รางระบายน า้  คสล. 
กว้าง 0.40 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร 
ยาว 126 เมตร  

- 290,000 - - - 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพดี
ปลอดภัยจากน ้า
กัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบายน า้
สะดวก ไม่ท่วม
ขัง 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
01 



116 
 

116 
 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

61 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก หมู่ 5   ตั งแต่
บ้านนายพุธ  หน่อแก้ว 
เป็นต้นไป 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน ้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน า้
เป็นไปอย่างสะดวก 

รางระบายน า้  คสล. 
กว้าง 0.40 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร 
ยาว 150 เมตร 

- - - - 390,000 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพดี
ปลอดภัยจากน ้า
กัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบายน า้
สะดวก ไม่ท่วม
ขัง 

กองช่าง 

62 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ตั งแต่บ้านนาย
หมื่น  สีโน  ถึงบ้านนาง
ดวงดาว  ไฝทอง หมู่ 5 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน ้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน า้
เป็นไปอย่างสะดวก 

รางระบายน า้  คสล. 
กว้าง 0.50 เมตร 
สูง 0.50  เมตร 
ยาว 457 เมตร  

- - -  1,188,200 
 

1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพดี
ปลอดภัยจากน ้า
กัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบายน า้
สะดวก ไม่ท่วม
ขัง 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
01 



117 
 

117 
 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

63 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ตั งแต่บ้าน
นางผัด  ขันค้า ถึงล้า
ห้วยผึ ง หมู่ 5 
  

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน ้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน า้
เป็นไปอย่างสะดวก 

รางระบายน า้  คสล. 
กว้าง 0.40 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร 
ยาว 221  เมตร 

- - - - 493,800  1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพดี
ปลอดภัยจากน ้า
กัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบายน า้
สะดวก ไม่ท่วม
ขัง 
 

กองช่าง 

64 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก หมู่ 6    
ตั งแต่บ้านนางบัวเขียว   
ใจธรรม เป็นต้นไป 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน ้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน า้
เป็นไปอย่างสะดวก 

รางระบายน า้  คสล. 
กว้าง 0.50 เมตร 
ลึก 0.70 เมตร 
ยาว 175 เมตร 

576,200 - - - - 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพดี
ปลอดภัยจากน ้า
กัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบายน า้
สะดวก ไม่ท่วม
ขัง 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
01 



118 
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

65 โครงการก่อสร้างพนัง
กันตลิ่ง คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก บรเิวณสายทาง 
บ้านเปียงกอก หมู่ 6 

1.เพื่อแก้ไขปญัหาน ้ากัด
เซาะถนน 
2.เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
 

พนังกันตลิ่ง คสล. 
ขนาดสูง 3 เมตร  
ยาว 20 เมตร 

212,800 - - - - 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพดี
ปลอดภัยจากน ้า
กัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 

66 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตั งแต่บ้านนายระ  
สุรินทร์ เป็นต้นไป  
หมู่ 6 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบตัิเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 13 เมตร  
หนา 0.15 เมตร   
พื นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 52 ตารางเมตร 
ไม่มไีหล่ทาง 

32,700 - - - - 1 แห่ง 1. เส้นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2.ลดอุบัติเหตุ 
ประชาชน
สามารถเดินทาง
ได้สะดวก 
รวดเร็ว 
3.การขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
01 
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

67 โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บริเวณล้า
เหมืองใหม-่ห้วยเฮี่ยน 
หมู่ 6 
 
  

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน ้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน า้
เป็นไปอย่างสะดวก 

ท่อลอดเหลีย่ม ขนาด
กว้าง 1.75 เมตร สูง 
1.75 เมตร ยาว 10 
เมตร  

256,400 - - - - 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพดี
ปลอดภัยจากน ้า
กัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบายน า้
สะดวก ไม่ท่วม
ขัง 
 

กองช่าง 

68 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตั งแต่บ้านนายณรงค์  
อินต๊ะยศ ถึงบ้านนาย
สุทัศน์  ปิ่นตาปาง  
หมู่ 6 

1. เพื่ อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3 .  เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร ข น ส่ ง
ผลผลิตทางการเกษตรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล. 
กว้าง 3 เมตร  
ยาว 62 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
พื นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 186  ตาราง
เมตร 

110,000 - - - - 1 แห่ง 1. เส้นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2.ลดอุบัติเหตุ 
ประชาชน
สามารถเดินทาง
ได้สะดวก 
รวดเร็ว 
3.การขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
01 



120 
 

120 
 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

69 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั งแต่
บ้านนายสุพัฒ  วิลัย   
เป็นต้นไป หมู่ 6  

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3 .  เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร ขน ส่ ง
ผลผลิตทางการเกษตรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล. 
ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 
63 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื นผิวจราจรไม่นอ้ยกว่า 
252 ตารางเมตร 
ช่วงที่ 2  กว้าง 3 เมตร ยาว 
311 เมตร หนา 0.15 
เมตร พื นผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 933 ตารางเมตร 
 

- 757,700 - - - 1 แห่ง 1. เส้นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2.ลดอุบัติเหตุ 
ประชาชนสามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 
รวดเร็ว 
3.การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

70 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั งแต่
บ้านนายสมาน พรมปัน  ถึง
ที่นานางรส  แสนแก้ว หมู่ 
6 

1. เพื่ อพัฒนา เส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
2.เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3.เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล. ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว  138  เมตร หนา 
0.15 เมตร พื นท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 552 ตาราง
เมตร 
 

- - 365,000   1 แห่ง 1. เส้นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2.ลดอุบัติเหตุ 
ประชาชนสามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 
รวดเร็ว 
3.การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
01 



121 
 

121 
 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

71 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ตั งแต่บ้านนายปัน  
บุตรดี  ถึงบ้านนายนคร  
ค้าตั๋น หมู่ 6 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน ้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน า้
เป็นไปอย่างสะดวก 

รางระบายน า้  คสล. 
ช่วงที่ 1 กว้าง 0.50 
เมตร ลึก 0.50 เมตร 
ยาว 30 เมตร 
ช่วงที่ 2 กว้าง 0.50 
เมตร ลึก 0.50 เมตร 
ยาว 9 เมตร 
ช่วงที่ 3 กว้าง 0.50 
เมตร ลึก 0.50 เมตร 
ยาว 49 เมตร 

- 240,000 - 
 

  1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพดี
ปลอดภัยจากน ้า
กัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบายน า้
สะดวก ไม่ท่วม
ขัง 
 

กองช่าง 

72 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บริเวณสวนนาย
หล่อย  ซอมน หมู่ 6 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน ้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน า้
เป็นไปอย่างสะดวก 

ท่อเหลี่ยม คสล. 
ขนาด 1 – 2.10 x 
1.80 x 7 เมตร 

- - 245,000 - - 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพดี
ปลอดภัยจากน ้า
กัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบายน า้
สะดวก ไม่ท่วม
ขัง 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
01 



122 
 

122 
 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

73 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั งแต่
สะพานลา้น ้าใจ ถึงบ้านใหม่
พัฒนา หมู่ 6 
 
  

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบตัิเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล. 
กว้าง 3 เมตร  
ยาว 157  เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
พื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
471  ตารางเมตร 

- - 313,000 - - 1 แห่ง 1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2.ลดอุบัติเหตุ 
ประชาชนสามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 
รวดเร็ว 
3.การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

74 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั งแต่
บ้านนายอ๊อด  อวดห้าว ถึง
บ้านนางสุณี  ปัญญาแก้ว  
หมู่ 6 

1 . เพื่ อพัฒนา เส้ นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
2.เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3.เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
สะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล. ขนาดผิว
จราจร  ช่วงที่ 1 กว้าง 3 
เมตร ยาว  37  เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
ช่วงที่ 2 กว้าง 2.50 
เมตร ยาว 27 เมตร หนา 
0.15 เมตร  

- - - 120,000 - 1 แห่ง 1. เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2.ลดอุบัติเหตุ 
ประชาชนสามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 
รวดเร็ว 
3.การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
01 



123 
 

123 
 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

75 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตั งแต่บ้านนางปวน  อิน
ค้า เป็นต้นไป หมู่ 6 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้มาตรฐาน 
2. เพื่อลดอุบตัิเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจร 
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตรมี
ความสะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 118 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
พื นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 472 ตารางเมตร 

- - - 288,400 - 1 แห่ง 1. เส้นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2.ลดอุบัติเหตุ 
ประชาชน
สามารถเดินทาง
ได้สะดวก 
รวดเร็ว 
3.การขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

76 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ตั งแต่บ้านนาง
ปวน  อินค้า – ด้านหน้า
โรงเรียนบ้านโป่งน ้าร้อน 
หมู่ 6 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน ้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน า้
เป็นไปอย่างสะดวก 

รางระบายน า้  คสล. 
กว้าง 0.40 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร 
ยาว 259  เมตร 

- - - 578,700 - 1 แห่ง 
 

1.ถนนมีสภาพดี
ปลอดภัยจากน ้า
กัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบายน า้
สะดวก ไม่ท่วม
ขัง 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
01 



124 
 

124 
 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

77 โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์ บริเวณ
ศาลเทพารักษ์บ้านเปีย
งกอก หมู่ 6 

1.เพื่อให้ประชาชนมีลาน
ส้าหรับท้ากิจกรรม
หมู่บ้าน 

ลานอเนกประสงค์ 
หนา 0.15 เมตร 
พื นที่สอยใช้สอยไม่
น้อยกว่า 137.36 
ตารางเมตร 
 

- - - - 64,900 1 แห่ง ประชาชนมีลาน
ส้าหรับด้าเนิน
กิจกรรมร่วมกัน 

กองช่าง 

78 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก หมู่ 7   ตั งแต่
บ้านนางบัวเขียว  วงค์
ทิพย์ ถึงบ้านนายเลิศ  
แก้วยอดด ี

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน ้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน า้
เป็นไปอย่างสะดวก 

รางระบายน า้  คสล. 
กว้าง 0.50 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร 
ยาว 132  เมตร 

298,800 - - - - 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพดี
ปลอดภัยจากน ้า
กัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบายน า้
สะดวก ไม่ท่วม
ขัง 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
01 



125 
 

125 
 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

79 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก บรเิวณฝั่งตรงข้าม
บ้านนางปอน  หน่อวงค์  
เป็นต้นไป หมู่ 7 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน ้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน า้
เป็นไปอย่างสะดวก 
 

รางระบายน า้  คสล. 
กว้าง 0.40 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร 
ยาว 39 เมตร  
พร้อมบ่อพัก 

87,200 - - - - 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพดี
ปลอดภัยจากน ้า
กัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบายน า้
สะดวก ไม่ท่วม
ขัง 
 

กองช่าง 

80 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ตั งแต่บ้านนาย
ปรีชา  ปัญญา  ถึงสวน
นางยุพิน  หน่อวงค์  
หมู่ 7 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน ้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน า้
เป็นไปอย่างสะดวก 

รางระบายน า้  คสล. 
กว้าง 0.50 เมตร 
สูง 0.50  เมตร 
ยาว 214 เมตร   

556,400 - - - - 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพดี
ปลอดภัยจากน ้า
กัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบายน า้
สะดวก ไม่ท่วม
ขัง 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
01 



126 
 

126 
 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

81 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ตั งแตส่วนนาง
ยุพิน  หน่อวงค์  ถึงบ้าน
นายศรีนวล  ปิ่นอุต  
หมู่ 7 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน ้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน า้
เป็นไปอย่างสะดวก 

รางระบายน า้  คสล. 
กว้าง 0.50 เมตร 
สูง 0.50  เมตร 
ยาว 246 เมตร  
 

- 639,600 - - - 1 แห่ง  1.ถนนมีสภาพดี
ปลอดภัยจากน ้า
กัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบายน า้
สะดวก ไม่ท่วม
ขัง 
 

กองช่าง 

82 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ตั งแต่บ้านนาง
บัวจิ๋น  ดวงดอก ถึงบ้าน
นายเทียม  หน่อแก้ว 
หมู่ 7 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน ้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน า้
เป็นไปอย่างสะดวก 

รางระบายน า้  คสล. 
ช่วงที่ 1 กว้าง 0.50 
เมตร สูง 0.50  เมตร 
ยาว 125 เมตร  
ช่วงที่ 2 กว้าง 0.50 
เมตร สูง 0.50 เมตร  
ยาว 62 เมตร  
 

- 497,700 - - - 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพดี
ปลอดภัยจากน ้า
กัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบายน า้
สะดวก ไม่ท่วม
ขัง 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
01 



127 
 

127 
 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

83 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ตั งแต่บ้านนาย
นิคม  เมืองนิตย์ หมู่ 7 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน ้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน า้
เป็นไปอย่างสะดวก 

รางระบายน า้  คสล. 
กว้าง 0.50 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร 
ยาว 47 เมตร 

- 126,000 - 
 

- - 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพดี
ปลอดภัยจากน ้า
กัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบายน า้
สะดวก ไม่ท่วม
ขัง 
 

กองช่าง 

84 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม บริเวณสวนนาย
ณรงค์  วงค์ทิพย์ หมู่ 7 
เชื่อมเขตตดิต่อบ้านเปยี
งกอกหมู่ 6 
 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน ้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน า้
เป็นไปอย่างสะดวก 

ท่อเหลี่ยมคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาด 1 - 
2.10 x 1.80 x 7 
เมตร 

- - 245,000 - - 1  แห่ง 1.ถนนมีสภาพดี
ปลอดภัยจากน ้า
กัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบายน า้
สะดวก ไม่ท่วม
ขัง 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
01 



128 
 

128 
 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

85 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ตั งแต่บ้าน 
นางสิงห์ทอง  ใบแสง 
ถึงบ้านนายเสนอ   
ภิชัยวรรณ ์ หมู่ 7 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน ้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน า้
เป็นไปอย่างสะดวก 

รางระบายน า้  คสล. 
กว้าง 0.40 เมตร 
สูง 0.40  เมตร 
ยาว 186 เมตร   
 

- - 430,000 - - 1 แห่ง  1.ถนนมีสภาพดี
ปลอดภัยจากน ้า
กัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบายน า้
สะดวก ไม่ท่วม
ขัง 
 

กองช่าง 

86 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ตั งแต่บ้านนาย
เสารค์้า  หน่อแก้ว ถึง
บ้านนายสรุินทร์  ผิว
ขาว หมู่ 7 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน ้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน า้
เป็นไปอย่างสะดวก 

รางระบายน า้  คสล. 
กว้าง 0.50 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร 
ยาว 185 เมตร 

- - - - 490,000 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพดี
ปลอดภัยจากน ้า
กัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบายน า้
สะดวก ไม่ท่วม
ขัง 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
01 



129 
 

129 
 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

87 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ตั งแต่บ้านนาง
จรรยา  วงค์มาลัย เป็น
ต้นไปหมู่ 7 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน ้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน า้
เป็นไปอย่างสะดวก 

รางระบายน า้  คสล. 
กว้าง 0.50 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร 
ยาว 88 เมตร 

- 235,000 - 
 

- - 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพดี
ปลอดภัยจากน ้า
กัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบายน า้
สะดวก ไม่ท่วม
ขัง 
 

กองช่าง 

88 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ตั งแต่บ้านนาย
ภาคิณ  พันธุพิน ถึงบ้าน
นางสาวชวิกา  วงค์ทิพย์ 
หมู่ 7 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน ้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน า้
เป็นไปอย่างสะดวก 

รางระบายน า้  คสล. 
กว้าง 0.50 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร 
ยาว 126 เมตร 

- - - 
 

330,000 
 

- 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพดี
ปลอดภัยจากน ้า
กัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบายน า้
สะดวก ไม่ท่วม
ขัง 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
01 



130 
 

130 
 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

89 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ตั งแต่บ้าน ร.ต.ต. 
สุทิน  อินต๊ะอ้าย เป็น
ต้นไป หมู่ 7 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน ้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน า้
เป็นไปอย่างสะดวก 

รางระบายน า้  คสล. 
กว้าง 0.50 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร 
ยาว 112 เมตร 

- 300,000 - - - 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพดี
ปลอดภัยจากน ้า
กัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบายน า้
สะดวก ไม่ท่วม
ขัง 
 

กองช่าง 

90 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ตั งแต่บ้าน ร.ต.ต.
สุทิน  อินต๊ะอ้าย ถึง 
บ้านนายถนอม  ตันจิน๊ะ 
หมู่ 7 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน ้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน า้
เป็นไปอย่างสะดวก 

รางระบายน า้  คสล. 
กว้าง 0.40 เมตร 
สูง 0.40  เมตร 
ยาว 248 เมตร   
 

- - - - 554,100 1 แห่ง  1.ถนนมีสภาพดี
ปลอดภัยจากน ้า
กัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบายน า้
สะดวก ไม่ท่วม
ขัง 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
01 



131 
 

131 
 

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

91 โครงการก่อสร้างรั ว
คอนกรีตบล็อค สนาม
กีฬาประจ้าหมู่บ้าน
สาธารณประโยชน์บ้าน
ท่าหัด หมู่ 4 
 

1.เพื่อป้องกันการบุกรุกท่ี
สาธารณประโยชน์ 
2.เพื่อดูแลรักษาและ
คุ้มครองป้องกันท่ี
สาธารณประโยชน์ 
 

ก่อสร้างรั วคอนกรตี
บล็อก ยาว 168 
เมตร 

560,000 - - - - 1 แห่ง ที่สาธารณ 
ประโยชน ์
ได้รับการดูแล 
รักษา 

กองช่าง 

92 โครงการติดตั งไฟฟ้า
แสงสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย ์

1.เพื่อให้มีแสงสว่าง 
2.ป้องกันและลด
อุบัติเหต ุ

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 
-โคมไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์  
 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 จ้านวน 
(แห่ง) 

มีแสงสว่างทั่วถึง  
ลดอุบัตเิหต ุ

กองช่าง 

93 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซม ถนน 
สะพาน รางระบายน ้า 
ท่อเหลี่ยมในตา้บลโป่ง
น ้าร้อน 
 

1.เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
2.เพื่อยืดอายุการใช้งาน
ของครุภัณฑ์ทีด่ินและ
สิ่งก่อสร้าง 
 

ถนน สะพาน ราง
ระบายน ้า ท่อเหลี่ยม 
ในเขตต้าบลโป่งน ้า
ร้อน 

400,000 400,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 จ้านวน 
(แห่ง) 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
01 



132 
 

132 
 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

94 โครงการติดตั ง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม ไฟฟ้า 
สาธารณะ 

1.เพื่อให้มีแสงสว่าง 
2.ป้องกันและลดอุบัตเิหต ุ

ติดตั ง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม ไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ 1-7 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวน 
(แห่ง) 

มีแสงสว่างทั่วถึง 
ลดอุบัตเิหต ุ

กองช่าง 

95 โครงการก่อสร้างรั วตา
ข่ายเหล็กแรงดึงสูง รอบ
สนามกีฬา อบต.โป่งน ้า
ร้อน 
 

1.เพื่อป้องกันการบุกรุกท่ี
สาธารณประโยชน์ 
2.เพื่อดูแลรักษาและ
คุ้มครองป้องกันท่ี
สาธารณประโยชน์ 
 

รั วตาข่ายเหล็กแรงดึง
สูง ความยาว 365 
เมตร สูง 2.00 เมตร 

- - 665,000 665,000 665,000 1 แห่ง ที่สาธารณ 
ประโยชนไ์ด้รบั
การดูแลรักษา 

กองช่าง 

96 โครงการปรับปรุงสนาม
กีฬา อบต.โป่งน ้าร้อน 

1.เพื่อปรับปรุงสนามกีฬา
ในการใช้ด้าเนินกิจกรรรม
ด้านกีฬา กิจกรรมด้าน
อื่นๆ ของต้าบล 
 

ถมดินพร้อมบดอัด
แน่น พื นท่ี  8,887 
ตารางเมตร 

- - 300,000 - - 1 แห่ง ประชาชนมี
สถานท่ีออก
ก้าลังกาย และ
สามารถ
ประกอบ
กิจกรรมด้าน
อื่นๆ ได ้
 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
01 
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 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

97 โครงการก่อสร้างถนน
พาราแอสฟัลทต์ิก 
(Para-Asphalt) 
บริเวณรอบสนาม
กีฬา อบต.โป่งน ้าร้อน 
 

1.เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้
สนามกีฬามคีวาม
สะดวก ปลอดภัย 
 

ถนนพาราแอสฟัลท์ติก 
ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 46 เมตร  
พื นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 230 ตารางเมตร 
ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร 
ยาว 351 เมตร พื นท่ี
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,260 ตารางเมตร 

- - 894,000 - - 1  แห่ง 1.มีถนนรอบ
สนามกีฬา 
2.ประชาชน
ผู้ใช้สนาม
กีฬามีความ
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.มสีถานท่ี
ออกก้าลัง
กาย 

กองช่าง 

98 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายทาง 
ชม.ถ.14602 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน ้ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชน
สัญจร ไปมา สะดวก 
ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน า้
เป็นไปอย่างสะดวก 

รางระบายน า้  คสล. 
กว้าง 0.50 เมตร 
สูง  1.00  เมตร 
ยาว 30 เมตร   
 

- 125,000 - - - 1 แห่ง 1.ถนนมี
สภาพดี
ปลอดภัยจาก
น ้ากัดเซาะ 
2.ประชาชน
ใช้เส้นทางได้
สะดวก 
ปลอดภัย 
3.การระบาย
น ้าสะดวก ไม่
ท่วมขัง 
 

กองช่าง 

รวม 98  โครงการ - - 7,523,800 11,409,200 9,037,000 8,988,500 10,380,950 - - - 

แบบ ผ.02 
01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน อ้าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว 
       2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการผลติสื่อเพื่อการ
ประชาสมัพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว 

เพื่อให้มีสื่อ
ประชาสมัพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว  
ศิลปวัฒนธรรม และ
สินค้าท้องถิ่น 
 

ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว 
ศิลปวัฒนธรรม และ
สินค้าท้องถิ่นของ
ต้าบลโป่งน ้าร้อน 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สื่อประชา 
สัมพันธ์  
จ้านวน 2 
รูปแบบ 

1.นักท่องเที่ยว 
ประชาชน 
ได้รับข่าวสาร
ประชาสมัพันธ์
แหล่งองเที่ยว 
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
 

ส้านักปลดั 

2 โครงการมหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับจังหวัด
เชียงใหม่ 

1.เพื่อส่งเสรมิอนุรักษ์ 
ประเพณี วัฒนธรรม
อันดีงาม 
2.ส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยว 

อุดหนุนงบประมาณ 
ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอฝาง 
 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 อุดหนุนงบ 
ประมาณให้กับท่ี
ท้าการปก 
ครอง อ.ฝาง 
จ้านวน 1 ครั ง/ป ี

เศรษฐกิจด้าน
การท่องเที่ยว
ของจังหวัดดี
ขึ น ประชาชน
มีรายได้
เพิ่มขึ น 

ส้านักปลดั 

รวม  2 โครงการ - - 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 - - - 

แบบ ผ.02 
01 
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2.2 แผนงานการเกษตร 

 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัต ิ
การ การปลูกข้าวแบบ
ประณตี 
 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชน 
เกษตรกรทีส่นใจ มีการ
ปลูกข้าวแบบประณตี 

คณะกรรมการศูนย์
ถ่ายทอด ฯ 
ประชาชนผู้ที่สนใจ 
เกษตรกรทั่วไป 
จ านวน 30 คน 
 

20,000 - - - - ร้อยละ 70 
ของเข้าร่วม
อบรมมี
ความรู้
เพิ่มขึ้น 

เกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวสามารถลด
ต้นทุนการผลิต 
ผลิตขา้วได้
จ านวนเพิ่มขึ้น 

งานเกษตร 
ส านักงาน

ปลัด 

2 โครงการส่งเสริมการ
เลี้ยงสตัว์ปีกในต าบลโป่ง
น้ าร้อน 
 
 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชน 
เกษตรกรทีส่นใจ มี
ความรู้ในการเลี้ยงสัตว์
ปีก เพิ่มมากข้ึน 

คณะกรรมการศูนย์
ถ่ายทอด ฯ 
ประชาชนผู้ที่สนใจ 
เกษตรกรทั่วไป 
จ านวน 30 คน 
 
 
 

30,000 - - - - ร้อยละ 70 
ของผู้เข้า 
ร่วมอบรมมี
ความรู้เพิ่ม 
ขึ้น 

ประชาชน
สามารถลด
รายจ่ายเพิ่ม
รายได้ใน
ครอบครัว 

งานเกษตร 
ส านักงาน

ปลัด 

3 โครงการอบรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการท าการเกษตร 
 

เพื่อให้ผู้ที่ท า
การเกษตรมีความรู้ใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

คณะกรรมการศูนย์
ถ่ายทอด ฯ 
ประชาชนผู้ที่สนใจ 
เกษตรกรทั่วไป 
จ านวน 30 คน 

20,000 - - - - ร้อยละ 70 
ของผู้เข้า 
ร่วมอบรมมี
ความรู้เพิ่ม 
ขึ้น 

ผู้ที่ท า
การเกษตรมี
ความรู้ในการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
ใช้ในท า
การเกษตร 
 

งานเกษตร 
ส านักงาน

ปลัด 

แบบ ผ.02 
01 
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2.2 แผนงานการเกษตร 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริม
การเกษตรแบบ
ผสมผสานในต าบลโป่ง
น้ าร้อน 

1.เพื่อส่งเสริมให้
ครัวเรือนผู้มีรายได้
น้อยและผู้ทีส่นใจมี
ความรู้ในการปลูกพชื
และเลี้ยงสัตว์ตาม
การเกษตรแบบ
ผสมผสานอยา่ง
ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 
2.เพื่อส่งเสริมให้
ครัวเรือนผู้มีรายได้
น้อยและผู้ทีส่นใจ มี
พืชผักสวนครัวและ
เนื้อไว้บริโภค 
สามารถลดรายจ่าย 
เพื่มรายได้ให้กับ
ครอบครัวได้ 

เกษตรกรในต าบล 
โป่งน้ าร้อน จ านวน 
40 ครัวเรือน 

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ของ
ครัวเรือนที่
เข้าร่วม
โครงการมี
รายได้
เพิ่มข้ึน 

เกษตรกร ผู้มี
รายได้น้อย 
ครอบครัวผู้ที่
สนใจมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

งาน
เกษตร 
ส านัก 

งานปลัด 

แบบ ผ.02 
01 
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2.2 แผนงานการเกษตร 

 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการส่งเสริมการ
ผลิตทางการเกษตรที่ดี
และเหมาะสม 

เพื่อส่งเสริมให้
เกษตรกรมีความรู้ 
ความเข้าใจในการท า
เกษตรสมัยใหม่และใช้
เทคโนโลยีในการท า
การเกษตร 

กิจกรรมอบรม 
คณะกรรมการศูนย์
ถ่ายทอดฯ และ
ประชาชนท่ัวไป 

- - 20,000 20,000 - ผู้เข้าร่วม
อบรมจ านวน 
30 คน 

คณะกรรมการ
ศูนย์ฯ และ
ประชาชน มี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ท าเกษตร
สมัยใหม ่

งานเกษตร 
ส านักงาน

ปลัด 

6 โครงการส่งเสริมการ
ผลิตสารอินทรีย์
ทดแทนสารเคมี
การเกษตร 

เพื่อให้เกษตรกรม มี
สุขภาพท่ีดี มผีลผลติ
ปลอดภัยสูผู่้บริโภค 
และลดการใช้สารเคม ี

กิจกรรมอบรม 
คณะกรรมการศูนย์
ถ่ายทอดฯ และ
ประชาชนท่ัวไป 

- - 30,000 30,000 - ผู้เข้าร่วม
อบรม จ านวน 
30 คน 

คณะกรรมการ
ศูนย์ฯ และ
ประชาชน มี
การลดการใช้
สารเคม ี

งานเกษตร 
ส านักงาน

ปลัด 

7 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
ท างานแก่
คณะกรรมการศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
การเกษตรต าบลโป่งน้ า
ร้อน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การท างานให้กับ
คณะกรรมการศูนยฯ์ 

คณะกรรมการศูนย์
ถ่ายทอด ฯ 
จ านวน 20 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70 
ของ
คณะกรรมการ
ศูนย์เข้าร่วม
อบรม 

คณะกรรมการ
ศูนย์ฯมี
ความสามารถ
ในการบริหาร
จัดการศูนย์
ถ่ายทอด ฯ 
 

งานเกษตร 
ส านักงาน

ปลัด 

รวม 7 โครงการ - - 90,000 20,000 120,000 120,000 70,000 - - - 

แบบ ผ.02 
01 
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2.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการ
จัดท าบญัชีครัวเรือน
ให้แก่ประชาชนตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนนุการเรียนรู้
และการมีส่วนร่วม
ของหมู่บ้านใน
หมู่บ้านในการพัฒนา
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.เพื่อให้ประชาชน 
สามารถวางแผนการ
ใช้จ่ายและบริการ
จัดการแก้ไขปัญหา
ด้านเศรษฐกิจภายใน
ครอบครัวได้ 
 

ครัวเรือนในพื้นที่
ต าบลโปง่น้ าร้อน  
จ านวน 2,152 
ครัวเรือน 
 

- 40,000 40,000 40,000 40,000 ครัวเรือน
เข้าร่วม
โครงการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 
30 

1.ประชาชน
สามารถแก้ไข
ปัญหาหนี้สนิ
ในครัวเรือน
และมีเงินออม
ในครอบครัว 
2.หน่วยงานรัฐ
สามารถน า
ข้อมูลไปแก้ไข
ปัญหา
ครัวเรือนได้ 
 

งานพฒันา
ชุมชน 
ส านัก 

งานปลัด 
 

รวม  1 โครงการ - - - 40,000 40,000 40,000 40,000 - - - 

แบบ ผ.02 
01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน อ้าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครดบัไฟป่า 

1.เพื่อฝึกอบรมการ
ป้องกันและวิธีการดับ
ไฟป่า 

กิจกรรมอบรม 
อาสาสมัครดบัไฟป่า
ในต้าบลโป่งน ้าร้อน 
จ้านวน  70 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อาสาสมัคร
ดับไฟป่า 
จ้านวน 50 
คน เข้าร่วม
อบรม 
 

อาสาสมัครมี
ความรู้ ความ
เข้าใจและเข้า
ร่วมดับไฟป่า
เพิ่มขึ น 
 

งานป้องกัน 
ส้านักงาน 

ปลัด 

รวม 1 โครงการ - - 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - - - 

แบบ ผ.02 
01 
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  3.2 แผนงานเคหะและชุมชน  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล 

 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพระบบการ
จัดการขยะมูลฝอยโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน
และภาคีเครือข่ายแบบ
บูรณาการ 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบการจัดการขยะ
มูลฝอยโดยการมสี่วน
ร่วมของชุมชนและ
ภาคีเครือข่ายแบบ
บูรณาการ 

หมู่บ้านในต าบล  
จ านวน 7 หมู่บ้าน 
ภาคีเครือข่าย  
จ านวน 6 หน่วยงาน 

50,000 - - - - จ านวนหมู่บ้าน
และภาคีครือ
ข่าย เข้าร่วม
โครงการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
  

ชุมชน ภาคี
เครือข่าย มี
ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการขยะ
ตามแนว
ทางการลด
ปริมาณของเสีย
ให้น้อยลง (Less 
Waste) จนมี
การจัดการขยะ
ให้เหลือศูนย์ 
(Zero Waste) 

กองช่าง 

2 โครงการลดขยะ ลด
ภาระ ของชุมชนต าบล
โป่งน  าร้อน 

1.เพื่อแก้ไขปญัหาที่
เกิดขึ นในชุมชน  
2.เพื่อลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการก าจัด
ขยะมูลฝอยของ อบต. 
 

การคัดแยกขยะ 50,000 - - - - ปริมาณขยะ
ลดลงร้อยละ 
30 เมื่อเทียบ
กับปริมาณขยะ
ในปีท่ีผ่านมา 

ปริมาณขยะ
ลดลง ค่าใช้จ่าย
ในการก าจัดขยะ
ลดลง 

กองช่าง 

รวม 2 โครงการ - - 100,000 - - - - - - - 

แบบ ผ.02 
01 
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        3.3 แผนงานการเกษตร 

 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์ 
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหมอกควันและ
ไฟป่า 
 

เพื่อป้องกันและลด
ปัญหาหมอกควันและ
ไฟป่าในพื้นที่ต าบล
โป่งน้ าร้อน 

1.จัดท าแนวกันไฟ
ในต าบล 
2.หมอควันและไฟ
ป่าในต าบลลดลง 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปัญหาและ
หมอกควัน
และไฟป่าใน
ต าบลลดลง
ร้อยละ 60 

ปัญหา
หมอกควัน
และไฟป่าใน
ต าบลโป่งน้ า
ร้อนลดลง 

งานเกษตร 
ส านักงาน

ปลัด 

2 โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
ต าบลโป่งน้ าร้อน 
 

เพื่อสร้างจิตส านึกให้
ประชาชน รักษา
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมสืบชะตา 
ล าน้ าใจ 

30,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน
เข้าร่วม
กิจกรรม 
จ านวน 
400 คน 

ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ในต าบลมี
ความอุดม
สมบูรณ์มาก
ยิ่งข้ึน 

งานเกษตร 
ส านักงาน

ปลัด 

3 โครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ า 
 

1.เพื่อลดการชะล้าง
พังทลายของตลิ่ง 
2.เพื่อช่วยให้ดินชุ่มช้ืน 
ป่าไม้อุดมสมบูรณ ์

ฝายชะลอน้ า 
จ านวน  
3 แห่ง 

30,000 - - - - จ านวนฝาย
ชะลอน้ า 
ครบตาม
จ านวน 

ป่าไม้มคีวาม
อุดมสมบรูณ ์
การพังทลาย
หน้าดิน
ลดลง 

งานเกษตร 
ส านักงาน

ปลัด 

4 โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรต ิ

1.เพื่อเพิ่มพ้ืนท่ีสเีขียว
ในต าบลโป่งน้ าร้อน 

กิจกรรมปลูกต้นไม้
ในพื้นที่ต าบลโป่งน้ า
ร้อน 

20,000 20,000 20,000  20,000 20,000 มีพื้นที่สี
เขียวใน
ต าบล
เพิ่มขึ้น   
 

ทรัพยากร
ป่าไม้มคีวาม
อุดมสมบรูณ์
เพิ่มมากข้ึน 

งานเกษตร 
ส านักงาน

ปลัด 

รวม 4 โครงการ - - 130,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - - - 

แบบ ผ.02 
01 
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3.4  แผนงานสาธารณสุข 

 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดการขยะ
ชุมชนต้าบลโป่งน ้าร้อน 
 

1.เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ 
และสามารถคัดแยก
ขยะประเภทต่างๆ ได้
อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 
2.เพื่อลดปริมาณขยะ
จากแหล่งก้าเนิด
ต่างๆ ในเขตพื นที ่
 

กิจกรรมการคัดแยก
ขยะ 
 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 
ของครัว 
เรือนมีการ
จัดท้าถังขยะ
เปียกอย่าง
ถูกต้อง ตาม
หลักวิชาการ 

ปริมาณขยะ
ลดลง 
ค่าใช้จ่ายใน
การก้าจัด
ขยะลดลง 

งาน
สาธารณสุข 

ส้านัก 
งานปลัด 

รวม 1 โครงการ - - - 100,000 100,000 100,000 100,000 - - - 

แบบ ผ.02 
01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน อ้าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน่ 
   ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน่ 
       4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเรียนรู้และสืบ
สานงานประเพณลีอย
กระทงยี่เป็ง 
 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนไดเ้รียนรู้และ
ร่วมสืบสานประเพณีที่
ดีงามของท้องถิ่น
ท้องถิ่น 

1. กิจกรรมตาม
ประเพณีลอยกระทง 
ยี่เป็ง 
2. ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม 500 คน 

100,000 - 100,000 100,000 100,000 ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจ
ต่อการจัด
กิจกรรมอยา่ง
น้อยร้อยละ 80  

ประชาชนได้
เรียนรู้และมี
ส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
ประเพณีของ
ท้องถิ่นให้คง
อยู่ต่อไป 
 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการเรียนรู้และสืบ
สานงานประเพณีปี๋ใหม่
เมือง 
 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนไดเ้รียนรู้และ
ร่วมสืบสานประเพณีที่
ดีงามของท้องถิ่น
ท้องถิ่น 

1. กิจกรรมรดน ้าด้า
หัวและการแสดง
ศิลปวัฒนธรรม 
2. ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม 500 คน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจ
ต่อการจัด
กิจกรรมอยา่ง
น้อยร้อยละ 80 

ประชาชนได้
เรียนรู้และมี
ส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
ประเพณีของ
ท้องถิ่นให้คง
อยู่ต่อไป 
 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.02 
01 
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4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการเรียนรู้และสืบ
สานประเพณหีล่อเทียน
พรรษา 
 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนไดเ้รียนรู้ภูมิ
ปัญญาและร่วมสืบสาน
ประเพณีที่ดีงามของ
ท้องถิ่น 

1. กิจกรรมหล่อ
เทียนและถวายเทียน
จ้าน้าพรรษา 
2. ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม 100 คน 
 

20,000 - - - - ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจ
ต่อการจัด
กิจกรรมอยา่ง
น้อยร้อยละ 
80 

ประชาชนได้
เรียนรู้และมี
ส่วนร่วมในการ
สืบทอด
พระพุทธศาสนา
ให้คงอยู่ต่อไป 
 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรูศ้ิลปะ ศาสนา 
ประเพณี และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 
 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน ประชาชน
ทั่วไปไดเ้รียนรู้ศิลปะ 
ศาสนา ประเพณี และ
ภูมิปัญญา  

1. กิจกรรมอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
พิธีกรรมทางศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 
2. ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม 60 คน 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็ก เยาวชน
ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจ
ต่อการจัด
กิจกรรมอยา่ง
น้อยร้อยละ 
80 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนท่ัวไป
ได้เรียนรู้และมี
ส่วนร่วมสืบสาน
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีที่ดีงาม
ของท้องถิ่น 
 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.02 
01 
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4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้และสืบสาน
ประเพณีตั งธรรมเทศน์
มหาชาติลุม่น ้าฝาง 

เพื่อสนับสนุนใหส้ภา
วัฒนธรรมต้าบลฯ
ด้าเนินกิจกรรมส่งเสริม
ให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนท่ัวไปได้เรยีนรู้
ศาสนาและร่วมสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

อุดหนุน
งบประมาณ 
สภาวัฒนธรรม
ต้าบลโป่งน ้าร้อน  
-กิจกรรมตั งธรรม
เทศมหาชาต ิ
-ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม 300 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนเข้าร่วม
โครงการมคีวาม
พึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมอยา่งน้อย
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้
เรียนรู้และมีส่วน
ร่วมในการสืบทอด
พระพุทธศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น
ให้คงอยู่ต่อไป 

กอง 
การศึกษา 

6 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้และสืบสาน
ประเพณีสรงน ้าพระ
ธาตุศรีมหาโพธิ์ตะโป
ธาราม 

เพื่อสนับสนุนสภา
วัฒนธรรมต้าบลฯ 
ด้าเนินกิจกรรมส่งเสริม
ให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนท่ัวไปได้เรยีนรู้
ศาสนาและร่วมสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

อุดหนุน
งบประมาณ 
สภาวัฒนธรรม
ต้าบลโป่งน ้าร้อน  
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนเข้าร่วม
โครงการมคีวาม
พึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมอยา่งน้อย
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้
เรียนรู้และมีส่วน
ร่วมในการสืบทอด
พระพุทธศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น
ให้คงอยู่ต่อไป 

กอง 
การศึกษา 

7 โครงการงานประเพณี
สงกรานต์ประจ้าป ี

1.เพื่อเป็นการรักษา 
เอกลักษณ์ 
ขนบธรรมเนยีม 
ประเพณีและวัฒนธรรม 
 

อุดหนุน
งบประมาณ 
ที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอฝาง 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ภาครัฐ ประชาชน 
มีส่วนร่วมในงาน
ประเพณี
สงกรานต์  
จ้านวน 1 ครั ง 

ภาครัฐ ประชาชน
มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และสืบ
สานประเพณี
ท้องถิ่น 

กอง 
การศึกษา 

รวม 7 โครงการ - - 250,000 130,000 230,000 230,000 230,000 - - - 

แบบ ผ.02 
01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน อ้าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
   ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต 
       5.1 แผนงาน การศึกษา 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเสรมิสร้างเด็ก
ปฐมวัยโภชนาการดี 
สุขภาพดี ชีวีมีสุข 
 
 

เพื่อส่งเสริมให้ครผูู้ดูแล
เด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครองมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพอนามัย
และภาวะโภชนาการ
ของเด็กปฐมวัย 

ครูผูดู้แลเด็ก พ่อ
แม่ ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 75 คน 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 80 
ของเป้าหมาย
มีความเข้าใจ
ในการดูแล
สุขภาพ
อนามัยและ
ภาวะ
โภชนาการเด็ก 

เด็กปฐมวัยได้รับการ
เอาใจใส่สุขภาพ
อนามัย ภาวะ
โภชนาการ ท าให้มี
สุขภาพทีสมบูรณ์
แข็งแรง เจริญเติบโต
อย่างเหมาะสมตาม 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการอาหารเสรมิ 
(นม) ส าหรับเด็กนักเรียน 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
 

เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) ส าหรับเด็ก
นักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียน
สังกัด สพฐ. 

เด็กนักเรยีนใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียน
ได้รับอาหารเสรมิ 
(นม) เต็มตาม
จ านวน 

1,200,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 ร้อยละ 80 
ของเด็กเรียน
มีพัฒนาการ
สมวัยและ
ร่างกาย
เจริญเติบโต
ตามเกณฑ ์

เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
เด็กนักเรยีนใน
โรงเรียนสังกัด 
สพฐ.มีอาหารเสริม 
(นม)เพียงพอมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.02 
01 
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5.1 แผนงาน การศึกษา 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สถานศึกษา 
 

1.เพื่อสนับสนนุและ
ส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
2.เพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาล 

เด็กปฐมวัยใน ศพด. 
สังกัด อบต. จ านวน 
80 คน ได้แก ่
-ค่าอาหารกลางวนั 
ศพด. 
-ค่าจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) 
-ค่าหนังสือเรียน 
-ค่าอุปกรณ์การ
เรียน 
-ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 
-ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  ฯลฯ 
 

618,400 618,400 618,400 618,400 618,400 จ านวนเด็ก
ปฐมวัย 
ได้รับการ
สนับสนนุ
และ
ส่งเสริม
การศึกษา 
ร้อยละ 
100 

เด็กปฐมวัย
ได้รับการ
สนับสนนุและ
ส่งเสริม
การศึกษาตาม
นโยบาย
รัฐบาล 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.02 
01 
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5.1 แผนงาน การศึกษา 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริมภมูิ
ปัญญาท้องถิ่นในการท า
ขนมไทยสู่การเรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพ 

1.เพื่อส่งเสรมิการ
เรียนรู้อาชีพ 
2.ส่งเสรมิแนวคิดตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

อุดหนุนงบประมาณ 
รร.บ้านต้นผึ้ง 
นักเรียนโรงเรียนบา้น 
ต้นผึ้ง จ านวน 100 
คน 

25,000 - - - - จ านวน
นักเรียนมี
ความรู้ใน
การท าขนม
ไทย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 
70 

นักเรียนได้เรียนรู้
อาชีพสามารถน า
ความรู้ไป
ประกอบอาชีพได ้

กอง 
การศึกษา 

5 โครงเรยีนรู้ภมูิปัญญา
ท้องถิ่นตามวิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.เพื่ออนุรักษ์ภมูิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

อุดหนุนงบประมาณ  
รร.บ้านต้นผึ้ง 
นักเรียนโรงเรียนบา้น 
ต้นผึ้ง จ านวน 100 
คน 

- 20,000 - - - จ านวน
นักเรียนมี
ความรู้ภมูิ
ปัญญา
ท้องถิ่นไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 80  
 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้รับการอนุรักษ์ 
และสบืทอด 

กอง 
การศึกษา 

6 โครงการเรียนรู้อาชีพการ
ท าผ้าประดิษฐ์มงคล 

1.เพื่อส่งเสรมิการ
เรียนรู้อาชีพ 
2.เพื่อสร้างความ
ตระหนักและจติส านึก
ในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

อุดหนุนงบประมาณ  
รร.บ้านต้นผึ้ง 
นักเรียนโรงเรียนบา้น 
ต้นผึ้ง จ านวน 100 
คน 
 

- - 20,000 - - จ านวน
นักเรียนมี
ความรู้ใน
การท าผ้า
ประดิษฐ ์
ได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 
70 

นักเรียนตระหนัก
และเห็น
ความส าคญัใน
การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
และรูจ้ักไดเ้รียนรู้
อาชีพ 
 

กอง 
การศึกษา 

แบบ ผ.02 
01 
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5.1 แผนงาน การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการเรียนรู้อาชีพ
เลี้ยงไก ่
 

1.เพื่อส่งเสรมิการ
เรียนรู้อาชีพ 
2.ส่งเสรมิแนวคิดตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

อุดหนุนงบประมาณ 
รร.บ้านโป่งน้ าร้อน 
นักเรียนโรงเรียนบา้น 
โป่งน้ าร้อน  
จ านวน 50 คน 
 

20,000 20,000 - - - จ านวน
นักเรียน 
มีความรู้ใน
อาชีพการ
เลี้ยงไก่ ไม่
น้อยกว่า 
40 คน  
 

นักเรียนมี
ความรู้ความ
เข้าใจมีทักษะ
อาชีพการเลี้ยง
ไก ่

กอง 
การศึกษา 

8 โครงการเรียนรู้อาชีพงาน
ประดิษฐ์ของใช้ ของ
ประดับ ของตกแต่งจาก
ไหมพรม 

1.เพื่อส่งเสรมิการ
เรียนรู้อาชีพ 
2.ส่งเสรมิแนวคิดตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

อุดหนุนงบประมาณ 
รร.บ้านโป่งน้ าร้อน 
นักเรียนโรงเรียนบา้น
โป่งน้ าร้อน 
จ านวน 50 คน 

- - 20,000 20,000 - จ านวน
นักเรียน 
มีความรู้ใน
งานประดิษฐ์ 
ไม่น้อยกว่า 
30 คน 
 

นักเรียนมี
ความรู้ มีทักษะ
ในการประดิษฐ์ 
ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

กอง 
การศึกษา 

แบบ ผ.02 
01 
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5.1 แผนงาน การศึกษา 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการเรียนรู้อาชีพการ
ท าน้ าดื่มสมุนไพรเพื่อ
สุขภาพ 

1.เพื่อส่งเสรมิการ
เรียนรู้อาชีพ 
2.ส่งเสรมิแนวคิดตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

อุดหนุนงบประมาณ 
รร.บ้านหัวฝาย 
นักเรียนโรงเรียน 
บ้านหัวฝาย 
จ านวน 30 คน 

20,000 - - - - จ านวน
นักเรียนมี
ความรู้ด้าน
อาชีพ ไม่
น้อยกว่า 
20 คน 

นักเรียนมี
ความรู้ 
ความสามารถ
ในการ
ประกอบ
อาชีพได้ 

กอง 
การศึกษา 

10 โครงการเรียนรู้อาชีพ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นการท าไข่
เค็มสมุนไพร 

1.เพื่อส่งเสรมิการ
เรียนรู้อาชีพ 
2.ส่งเสรมิแนวคิดตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

อุดหนุนงบประมาณ 
รร.บ้านหัวฝาย 
นักเรียนโรงเรียน 
บ้านหัวฝาย 
จ านวน 30 คน 

- 15,000 - - - จ านวน
นักเรียนมี
ความรู้ด้าน
อาชีพ ไม่
น้อยกว่า 
20 คน 

นักเรียนมี
ความรู้ 
ความสามารถ
ในการ
ประกอบ
อาชีพได้ 

กอง
การศึกษา 

11 โครงการเรียนรู้อาชีพ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นการท าเนื้อ
สวรรค ์

1.เพื่อส่งเสรมิการ
เรียนรู้อาชีพ 
2.ส่งเสรมิแนวคิดตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

อุดหนุนงบประมาณ 
รร.บ้านหัวฝาย 
นักเรียนโรงเรียน 
บ้านหัวฝาย 
จ านวน 30 คน 

- - 20,000 - - จ านวน
นักเรียนมี
ความรู้ด้าน
อาชีพ ไม่
น้อยกว่า 
20 คน 

นักเรียนมี
ความรู้ 
ความสามารถ
ในการ
ประกอบ
อาชีพได้ 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.02 
01 



151 
 

151 
 

5.1 แผนงาน การศึกษา 

 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการเรียนรู้อาชีพ
เกษตรพอเพียง 

1.เพื่อส่งเสรมิการ
เรียนรูเ้รื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.เพื่อส่งเสรมิการ
เรียนรู้อาชีพ 

อุดหนุนงบประมาณ 
รร.บ้านป่าบง 
นักเรียนโรงเรียน 
บ้านป่าบง 
จ านวน 35 คน 

20,000 - 20,000 - - จ านวน
นักเรียน 
มีความรู้
อาชีพเกษตร
พอเพียงไม่
น้อยกว่า 25 
คน 

นักเรียนมี
ความรู้อาชีพ
เกษตร
พอเพียง 

กอง 
การศึกษา 

13 โครงการเรียนรู้อาชีพ
การเลีย้งไก่พันธ์ไข่ตาม
หลักเศรษฐกิจเกษตร
พอเพียง 
 

1.เพื่อส่งเสรมิการ
เรียนรูเ้รื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.เพื่อส่งเสรมิการ
เรียนรู้อาชีพ 

อุดหนุนงบประมาณ 
รร.บ้านป่าบง 
 

- 20,000 - - - จ านวน
นักเรียนมี
ความรู้ด้าน
อาชีพ ไม่น้อย
กว่า 25 คน 

นักเรียนมี
ความรู้อาชีพ
การเลีย้งไก่  

กอง 
การศึกษา 

14 โครงการอาหาร
กลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียน 
 

เพื่อจัดอาหารกลางวัน
ส าหรับนักเรียน
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

อุดหนุนงบประมาณ 
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
ในต าบลโป่งน้ าร้อน 

2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 ร้อยละ 80 
ของเด็กเรียน
มีพัฒนาการ
สมวัยและ
ร่างกาย
เจริญเติบโต
ตามเกณฑ ์

เด็กนักเรยีน
ในโรงเรียน
สังกัด สพฐ.ได้
รับประทาน
อาหาร
กลางวัน มี
สุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

รวม 14 โครงการ - - 4,418,400 4,908,400 5,413,400 5,853,400 6,333,400 - - - 

แบบ ผ.02 
01 



152 
 

152 
 

  5.2 แผนงานสาธารณสุข  

 
 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการรักปลอดภัยอย่า
ไว้ใจเอดส ์
 

1.เพื่อสร้างความเข้าใจ
เรื่องโรคเอดส ์
2.เพื่อป้องกันและการ
แพร่กระจายโรค  
 

เยาวชน ผู้น าชุมชน 
จ านวน 50 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วมฯ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 
80 

อัตราการเพิ่ม
ของผู้ป่วยลดลง 

งาน
สาธารณสุข 
ส านักงาน 

ปลัด 

2 โครงการให้ความรู้แก่
ประชาชนในการดูแล
ส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค 

เพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ และทักษะการ
ส่งเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันโรค 

ประชาชน 
จ านวน 60 คน 

- - 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วมฯ 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 
80 

ผู้เข้าร่วมอบรม
มีความรู้ความ
เข้าใจในการ
ดูแลสุขภาพ 
อัตราการ
เจ็บป่วยลดลง 

งาน
สาธารณสุข 
ส านักงาน 

ปลัด 

3 โครงการอบรมให้ความรู้
และป้องกันโรคทีเ่กิดใน
ฤดูฝน 
 

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ 
ความเข้าใจท่ีถูกต้องใน
การป้องกัน รักษา โรค
ที่เกิดในฤดูฝน 
 

ประชาชน 
จ านวน 60 คน 

15,000 15,000 - - - ผู้เข้าร่วมฯ 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 
80 

ผู้เข้าร่วมอบรม 
มีความรู้ ความ
เข้าใจ ในการ
ป้องกัน รักษา 
โรคที่เกิดในฤดู
ฝน ได้อย่าง
ถูกต้อง 
 

งาน
สาธารณสุข 
ส านักงาน 

ปลัด 

แบบ ผ.02 
01 
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5.2 แผนงานสาธารณสุข  

 
 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการอบรมให้
ความรู้และป้องกัน
โรคที่เกิดขึ้นในฤดู
หนาว 
 

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ ความ
เข้าใจท่ีถูกต้องในการ
ป้องกัน รักษา โรคที่เกิดใน
ฤดูหนาว 
 

ประชาชน 
จ านวน 60 คน 

15,000 15,000 - - - ผู้เข้าร่วมฯ 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ผู้เข้าร่วมอบรม 
มีความรู้ ความเข้าใจ 
ในการป้องกัน รักษา 
โรคที่เกิดในฤดฝูน ได้
อย่างถูกต้อง 
 

งาน
สาธารณสุข 
ส านักงาน 

ปลัด 

5 โครงการอบรมให้
ความรู้และป้องกัน
โรคที่เกิดขึ้นในฤดู
ร้อน 
 

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ ความ
เข้าใจท่ีถูกต้องในการ
ป้องกัน รักษา โรคที่เกิดใน
ฤดูร้อน 
 

ประชาชน 
จ านวน 60 คน 

50,000 50,000 - - - ผู้เข้าร่วมฯ 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80  

ผู้เข้าร่วมอบรม 
มีความรู้ ความเข้าใจ 
ในการป้องกัน รักษา 
โรคที่เกิดในฤดฝูน ได้
อย่างถูกต้อง 
 

งาน
สาธารณสุข 
ส านักงาน 

ปลัด 

6 โครงการป้องกัน
และควบคมุโรคพิษ
สุนัขบ้า 
 

1.เพื่อป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าสู่คน 
2.เพื่อส ารวจและขึ้น
ทะเบียนสตัว ์

สุนัข และแมว ใน
ต าบลโป่งน้ าร้อน  
จ านวน 900 ตัว 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 95 ของ 
สุนัขและแมว  
ที่ข้ึนทะเบียน
ได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันพิษสุนัขบ้า   
 

ประชาชนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

งาน
สาธารณสุข 
ส านักงาน 

ปลัด 

แบบ ผ.02 
01 
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5.2 แผนงานสาธารณสุข  

 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการควบคมุและ
ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

1.เพื่อควบคุมและ
ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

อุดหนุนงบประมาณ 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 1-7 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการ
อุดหนุน
งบประมาณ
ให้กับคณะ 
กรรมการ
หมู่บ้าน ปี
ละ 1 ครั้ง 

1.ประชาชน
ได้รับความรู้
และสามารถ
ควบคุม
ป้องกันโรค
ขาดสาร
ไอโอดีน 
เพิ่มขึ้น 

งาน 
สาธารณสุข 
ส านักงาน 

ปลัด 

8 โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก 
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

1.เพื่อเฝ้าระวังและ
ติดตามภาวะ
โภชนาการ 
2.เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจ
ถึงภาวะโภชนาการ 

อุดหนุนงบประมาณ 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 1-7 

50,000 50,000 - - - มีการ
อุดหนุน
งบประมาณ
ให้กับคณะ 
กรรมการ
หมู่บ้าน ปี
ละ 1 ครั้ง 

1.ปัญหาภาวะ
โภชนาการ
ลดลง 
2.ประชาชน
ได้รับความรู้
ในเรื่อง
โภชนาการ 

งาน 
สาธารณสุข 
ส านักงาน 

ปลัด 

9 โครงการควบคมุโรค
หนอนพยาธิของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

1.เพื่อให้ประชาชนมี 
พฤติกรรมการบรโิภค
ที่ถูกต้อง เหมาะสม 
2.เพื่อควบคุมโรค
หนอนพยาธ ิ

อุดหนุนงบประมาณ 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 1-7 

50,000 50,000 - - - มีการ
อุดหนุน
งบประมาณ
ให้กับคณะ 
กรรมการ
หมู่บ้าน ปี
ละ 1 ครั้ง 

1.ประชาชนมี
ความรู้ และ
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมการ
บริโภคที่
ถูกต้อง 

งาน 
สาธารณสุข 
ส านักงาน 

ปลัด 

แบบ ผ.02 
01 
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5.2 แผนงานสาธารณสุข  

 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม 
บรมราชกุมาร ี

.เพื่อส่งเสริมภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
ดีของเด็กตั้งแต่อยู่ใน
ครรภ ์

อุดหนุนงบประมาณ 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 1-7 

- - 50,000 50,000 50,000 มีการ
อุดหนุน
งบประมาณ
ให้กับคณะ 
กรรมการ
หมู่บ้าน ปี
ละ 1 ครั้ง 
 

แม่และเด็กมี
โภชนาการและ
สุขภาพดีขึ้น 
 

งาน
สาธารณสุข 
ส านักงาน

ปลัด 

11 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค ์

1.เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น 
2.เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการช่วยฟื้น
คืนชีพเบื้องต้น 
 

อุดหนุนงบประมาณ 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ 1-7 

- - 50,000 50,000 50,000 มีการ
อุดหนุน
งบประมาณ
ให้กับคณะ 
กรรมการ
หมู่บ้าน ปี
ละ 1 ครั้ง 

1.ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจ และ
ปฏิบัติเรื่องการ
ปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและ
การฟื้นคืนชีพ 
ได ้
 

งาน
สาธารณสุข 
ส านักงาน

ปลัด 

รวม 11 โครงการ - - 270,000 270,000 220,000 220,000 220,000 - - - 

แบบ ผ.02 
01 
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 5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์   

 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส ารวจและ
จัดท าข้อมูลด้อยโอกาส/
คนไร้ที่พ่ึง 

เพื่อให้ได้ข้อมูล
ผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่
พึ่งที่ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 

ประชาชนต าบลโป่ง
น  าร้อนหมู่ที่ 1- 7  

5,000 5,000 - - - ร้อยละ 80 
ของจ านวน
หมู่บ้าน 

ข้อมูล
ผู้ด้อยโอกาส/    
คนไร้ที่พ่ึง
ครบถ้วน 
ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน 
 

งานพัฒนา
ชุมชน

ส านักงาน
ปลัด 

รวม 1 โครงการ - - 5,000 5,000 - - - - - - 

แบบ ผ.02 
01 
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  5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

 
 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาคนและ
สังคมอย่างมีคณุภาพ 

1.เพื่อสร้างความ
ตระหนักใหส้ังคมรับรู้
และตื่นตัวต่อ
ความส าคญัทางการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน
เพื่อครอบครัวอบอุ่น 
2.เพื่อให้พ่อแม่ 
ผู้ปกครองมีความรู้
ความเข้าใจในการเลี้ยง
ดูเด็กแรกเกิด 
 

ประชาชน เยาวชน
ต าบลโป่งน้ าร้อน   
จ านวน 50 คน 

14,000 14,000 - - - จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 60 

พ่อแม่ 
ผู้ปกครองมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
เลี้ยงดเูด็ก 

งานพัฒนา
ชุมชน

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพสตรีตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.เพื่อส่งเริมการมีส่วน
ร่วมของสตรีในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
2. เพื่อเป็นการส่งเสริม
อาชีพและเพิ่มพูน
รายได ้

กลุ่มสตรตี าบลโป่งน้ า
ร้อน 
จ านวน 70 คน 

15,000 - - - - จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 60 

กลุ่มสตรมีี
ศักยภาพในการ
พัฒนาตนเอง 
ครอบครัว และ
ชุมชนตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

งานพัฒนา
ชุมชน

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.02 
01 
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5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

 
 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการแกไ้ขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี
และการค้ามนุษย ์

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็กสตรีและ
การค้ามนุษย ์

เด็กเยาวชนและสตรี    
จ านวน  60 คน  

15,000 15,000 - - - ร้อยละ 70 
ของผู้ร่วม
กิจกรรมมี
ความพึง
พอใจในการ
จัดกิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
แก้ไขปัญหา
ความรุ่นแรงต่อ
เด็ก สตรีและ
การค้ามนุษย ์
 

งานพัฒนา
ชุมชน

ส านักงาน
ปลัด 

4 โครงการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุต าบลโป่งน้ า
ร้อน 

เพื่อให้ผู้สูงอายุพบปะ
แลกเปลีย่น
ประสบการณ์ซึ่งกัน
และกัน 

ผู้สูงอายุ จ านวน 
200 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของผู้สูงอายุ
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้สูงอายุมจีิตใจ
แจ่มใส เบิก
บาน ไม่ซึมเศร้า  

งานพัฒนา
ชุมชน

ส านักงาน
ปลัด 

 

5 โรงเรียนผูสู้งอายุต าบล
โป่งน้ าร้อน 

1.เพื่อส่งเสรมิการ
เรียนรู้ ภูมิปัญญา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
2.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและจัดการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของผูสู้งอาย ุ
 

ผู้สูงอายุต าบล 
โป่งน้ าร้อน  
จ านวน 200 คน 

- - 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู้สูงอายุเข้า
ร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น ภูมิปัญญา 
วัฒนธรรม
ท้องถิ่นได้รับ
การสืบทอด 
 

งานพัฒนา 
ชุมชน 

ส านักงาน 
ปลัด 

แบบ ผ.02 
01 
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5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการส่งเสริมความรู้
เรื่องคุ้มครองสิทธิสตร ี

เพื่อให้สตรตี าบลโป่งน้ า
ร้อนมีความรู้เรื่องสิทธิ
สตร ี

สตรีในต าบล  
จ านวน 50 คน 

10,000 10,000 - - - ผู้เข้าร่วม
อบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจ
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

ผู้เข้าร่วมฯ มี
ความรู้ความ
เข้าใจการ
คุ้มครองสิทธิสตร ี

งานพัฒนา
ชุมชน

ส านักงานปลัด 
 

7 โครงการป้องและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อน
วัยอันควร 
 

เพื่อให้ความรู้ความ
เข้าใจในการกป้องกัน
ตนเอง จากการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

เด็กและเยาวชน 
จ านวน 50 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วม
อบรม 
มีความรู้
ความเข้าใจ 
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 60 

ปัญหาการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัย
ลดลง 

งานพัฒนา
ชุมชน

ส านักงานปลัด 
 

8 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของกลุ่มอาชีพ กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 
 

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
ของกลุ่มอาชีพและกลุม่
วิสาหกิจชุมชน 

สมาชิกกลุ่มอาชีพ 
วิสาหกิจชุมชน 
จ านวน 20 คน 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วม
อบรมมี
ความพึง
พอใจ 
ร้อยละ 80 

กลุ่มอาชีพมีการ
บริหารจดัการ
กลุ่มที่มีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น 

งานพัฒนา
ชุมชน

ส านักงานปลัด 
 

9 โครงการคืนความสดใสสู่
วัยชรา 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมโีอกาส
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ประสบการณ์ชีวิต 

ผู้สูงอายุ จ านวน 30 
คน 

15,000 - - - - ผู้สูงอายุมี
ความพึง
พอใจต่อการ
จัดกิจกรรม
ร้อยละ 80 

คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุดีขึ้น 

งานพัฒนา
ชุมชน

ส านักงานปลัด 
 

แบบ ผ.02 
01 
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5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการเยาวชนอาสา
พัฒนาชุมชน 

1.เพื่อสร้างจิตส านึกให้
เด็กและเยาวชนมีจติ
สาธารณะช่วยเหลือ
สังคม 
2.เพื่อเสริมสร้างความ
รัก ความสามัคคี ความ
เข้าใจอันดีแก่กลุ่ม
เยาวชน 
 

เด็กและเยาวชนใน
ต าบลโป่งน้ าร้อน  
จ านวน 50 คน 

- - 30,000 30,000 30,000 เด็กและ
เยาวชน เข้า
ร่วมโครงการ
จ านวน 50 
คน 

1.เด็กและเยาวชนมี
จิตสาธารณะ อาสา
พัฒนาสังคม 
2.เด็กเยาวชนมี
ความรัก สามัคคี 
สามารถประสาน
พลังระหว่าง
หน่วยงาน ชุมชน 
และสังคมได้อย่าง
กว้างขวางมากขึ้น 
 

งานพัฒนา
ชุมชน 
ส านัก 

งานปลัด 

11 โครงการสตรีกับวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.เพื่อให้กลุม่สตรีมี
ความเข้าใจในแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.เพื่อให้กลุม่สตรีมีการ
ใช้ชีวิตประจ าวันตาม
หลักความพอเพียง 
3.เพื่อให้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ใน
ลักษณะการรวมตัว
สร้างความสามัคคี 
ความเข้มแข็งในชุมชน 
พึ่งพาตนเองได ้
 

สตรีในต าบลโป่งน้ า
ร้อน จ านวน 40 คน 

- - 20,000 20,000 20,000 สตรีในต าบล
โป่งน้ าร้อน  
เข้าร่วม
โครงการ 
จ านวน 40 
คน 

1.กลุม่สตรีมีความรู้
ความเข้าใจใน
แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง2.สามารถ
แปรรูปสมุนไพรเป็น
ผลิตภณัฑ์ใช้ใน
ครัวเรือนได ้

งานพัฒนา
ชุมชน 
ส านัก 

งานปลัด 

แบบ ผ.02 
01 
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5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการพัฒนากายใจ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
พิการ 

1.เพื่อให้ผู้พิการและ
ผู้ดูแล ผู้พิการมีความ
เข้าใจในการปฏิบตัิตน
เพื่อลดภาวะการณ์เกดิ
โรค 
2.เพื่อให้ผู้พิการและ
ผู้ดูแลผู้พิการมีโอกาส
แลกเปลีย่นความรู้
ความคิดและ
ประสบการณ์ร่วมกัน 

ผู้พิการและผูดู้แลผู้
พิการ จ านวน 50 
คน 

- - 20,000 20,000 20,000 ผู้พิการและ
ผู้ดูแลผู้พิการ 
เข้าร่วม
โครงการฯ 
จ านวน 50 
คน 

1.ผู้พิการและผู้ดูแล
ผู้พิการมีการดูแล 
เอาใจใส่คนใน
ครอบครัว 
2.มีความเข้าใจการ
ปฏิบัติตนเพื่อลด
ภาวะการณ์เกดิโรค 
3.สามารถด ารง 
ชีวิตอย่างมีคุณค่า 
 

งานพัฒนา
ชุมชน 
ส านัก 

งานปลัด 

13 โครงการพัฒนาศักยภาพ
แกนน าเด็กและเยาวชน
ต าบลโป่งน้ าร้อน 

1.เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีทักษะ 
สามารถท างานเป็น
กลุ่มในการท า
ประโยชน์แก่ชุมชน 
2.เพื่อส่งเสรมิและ
สนับสนุนให้เยาวชนมี
บทบาท มีหน้าท่ี มีส่วน
ร่วมในการช่วยเหลือ
สังคม 

เด็กและเยาวชนใน
ต าบลโป่งน้ าร้อน  
จ านวน 50 คน 

- - 30,000 30,000 30,000 เด็กและ
เยาวชน เข้า
ร่วมโครงการ
จ านวน 50 
คน 

เด็กและเยาวชน มีมี
บทบาท มีหน้าท่ี มี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น มี
ทักษะ ท างานเป็น
กลุ่ม มีความคิด
สร้างสรรค์ และใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์
 

งานพัฒนา
ชุมชน 
ส านัก 

งานปลัด 

รวม 13 โครงการ - - 109,000 79,000 240,000 240,000 240,000 - - - 

แบบ ผ.02 
01 
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  5.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการงานวันเด็ก
แห่งชาติ 
 
 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชนได้ท ากิจกรรมที่
สร้างสรรค์ รู้บทบาท
หน้าท่ี สิทธิของตนเอง 

เด็ก เยาวชน เข้าร่วม
กิจกรรม  400 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวาม
พึงพอใจในการ
ด าเนินกิจกรรม 

เด็ก เยาวชน ได้
ท ากิจกรรมที่
เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง ใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน์ มี
ความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและ
ผู้อื่น 
 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการค่ายคุณธรรม
จริยธรรมเสรมิสร้าง
จิตส านึกแก่เด็กและ
เยาวชน 
 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน ได้เรียนรู้
หลักธรรมทางศาสนา 
และการน ามา
พัฒนาการด าเนินชีวิต
ในทางที่ถูกต้อง
เหมาะสม 

เด็ก เยาวชน เข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 60 
คน 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวาม
พึงพอใจในการ
ด าเนินกิจกรรม 

เด็ก เยาวชน ได้
เรียนรูห้ลักธรรม
ทางศาสนา 
สามารถน ามา
ปรับใช้ในการ
ด าเนินชีวิต ได้
อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.02 
01 
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  5.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการต้นกล้าศลิปะ
และการเรียนรู้วิถีชีวิต
ชุมชน 
 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชนในพ้ืนท่ีได้
เรียนรู้วิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่นผ่านแสดงออก
ทางศิลปะที่สร้างสรรค ์

เด็ก เยาวชน เข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 70 
คน 

20,000 20,000 - - - ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความพึงพอใจ
ในการด าเนิน
กิจกรรม 

เด็ก เยาวชนได้
เรียนรู้วิถีชีวิต 
วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น
เกิดความรัก 
หวงแหน และ
ร่วมกันอนุรักษ์
และรักษาสืบไป 
 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการประกวด
เรียงความเยาวชน
จิตส านึกรักบ้านเกิด 
 
 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน ไดส้ะท้อน
ความต้องการ และ
แสดงออกในการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาและ
ดูแลรักษาชุมชนบ้าน
เกิดของตนเอง 

เด็ก เยาวชน เข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 40 
คน 

15,000 15,000 - - - ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความพึงพอใจ
ในการด าเนิน
กิจกรรม 

เด็ก เยาวชน ได้
แสดงออกใน
กิจกรรมที่
สร้างสรรค์และมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาและดูแล
รักษาชุมชนบ้าน
เกิดของตนเอง 
 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.02 
01 
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  5.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์
ต้านยาเสพติดอ าเภอฝาง 
 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้ออกก าลัง
กาย สร้างความสามคัคี
กับประชาชนต าบล
ต่างๆในพ้ืนท่ีอ าเภอฝาง 

- กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬา 
- จ านวนผู้เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาฯ 
จ านวน  60 คน 

40,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความพึงพอใจ
ในการด าเนิน
กิจกรรม 

ประชาชนได้
ออกก าลังกายมี
สุขภาพท่ี
แข็งแรง มีน้ าใจ
นักกีฬา มีความ
สามัคคีและเอื้อ
อาทรต่อกัน  
 

กอง
การศึกษา 

6 โครงการส่งเสริมการเล่น
กีฬาและออกก าลังกาย
ต้านภัยยาเสพติด 
 
 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนรักการออก
ก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
เสรมิสร้างความสมาน
สามัคคีของประชาชน
ในพื้นที่ 

- กิจกรรมการเล่น
กีฬาประเภทต่างๆ 
ตามความสนใจ 
- ผู้เข้าร่วมการ
แข่งขัน จ านวน 100 
คน 

100,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความพึงพอใจ
ในการด าเนิน
กิจกรรม 

ประชาชนให้
ความสนใจการ
ออกก าลังกาย มี
สุขภาพท่ี
แข็งแรง มีความ
สามัคคี  
 

กอง
การศึกษา 

7 โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก
ปฐมวัยสานสัมพันธ์
สายใยรักในครอบครัว 
 
 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
ปฐมวัย พ่อแม่ 
ผู้ปกครองได้เล่นกีฬา
ร่วมกัน เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีของ
สมาชิกในครองครัว 

- กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาเด็กปฐมวัย 
- ผู้เข้าร่วมการ
กิจกรรม จ านวน 
100 คน 

- - 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความพึงพอใจ
ในการด าเนิน
กิจกรรม 

เด็กปฐมวัย พ่อ
แม่ ผู้ปกครองมี
สุขภาพท่ี
แข็งแรง มี
ความสัมพันธ์ที่ดี
ของสมาชิกใน
ครองครัว 
 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.02 
01 
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  5.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการแข่งขันฟุตบอล        
"ซอคเกอร์โป่งน้ าร้อน 
คัพ” 
 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน ได้เล่นกีฬา 
ออกก าลังกาย
เสรมิสร้างสุขภาพท่ี
แข็งแรง และได้พัฒนา
ทักษะด้านการกีฬา 

- กิจกรรมการแข่งขัน
ฟุตบอล 
- ผู้เจ้าร่วมการ
แข่งขัน จ านวน 100 
คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความพึงพอใจ
ในการด าเนิน
กิจกรรม 
  

เด็ก เยาวชน มี
สุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง และมี
ทักษะด้านการ
กีฬาท่ีดีขึ้น 
 

กอง
การศึกษา 

9 โครงการแข่งขันกีฬา 
เปตองต่อต้านยาเสพติด 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนรักการออก
ก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
เสรมิสร้างความสมาน
สามัคคีของประชาชน
ในพื้นที่ 

- กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาเปตอง 
- ผู้เข้าร่วมการ
แข่งขัน จ านวน 100 
คน 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความพึงพอใจ
ในการด าเนิน
กิจกรรม 

ประชาชนให้
ความสนใจการ
ออกก าลังกาย 
มีสุขภาพท่ี
แข็งแรง มีความ
สามัคคี  
 

กอง
การศึกษา 

รวม 9 โครงการ - - 300,000 190,000 170,000 170,000 170,000 - - - 

แบบ ผ.02 
01 
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 5.6 แผนงานงบกลาง  

 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุน
การสงเคราะหเ์บี้ย 
ยังชีพผู้สูงอายุ 
 

เพื่อสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุตาม
ประกาศผู้มี
สิทธิไดร้ับเบี้ย
ฯ 

5,000,000 5,500,000 6,000,000 6,500,000 7,000,000 ร้อยละ 100 
ของผู้มีสิทธิ
ได้รับเบี้ยยัง
ชีพ 

ผู้สูงอายไุด้รับ
เบี้ยอย่างท่ัวถึง 
มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

งานพัฒนา
ชุมชน  

ส านักงาน 
ปลัด 

2 โครงการสนับสนุน
การสงเคราะหเ์บี้ย 
ยังชีพความพิการ 
 

เพื่อสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพความ
พิการ 

ผู้พิการตาม
ประกาศผู้มี
สิทธิไดร้ับเบี้ย
ฯ 

1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 ร้อยละ 100 
ของผู้มีสิทธิ
ได้รับเบี้ยยัง
ชีพ 
 

ผู้พิการได้รับ
เบี้ยอย่างท่ัวถึง 
มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

งานพัฒนา
ชุมชน  

ส านักงาน 
ปลัด 

3 โครงการสนับสนุน
การสงเคราะห์ เบี้ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส ์

เพื่อสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

ผู้ป่วยเอดส์
ตามประกาศผู้
มีสิทธิได้รับ
เบี้ยฯ 

300,000 350,000 400,000 450,000 500,000 ร้อยละ 100 
ของผู้มีสิทธิ
ได้รับเบี้ยยัง
ชีพ 
 

ผู้ป่วยเอดส์
ได้รับเบี้ยอย่าง
ทั่วถึงมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

งานพัฒนา
ชุมชน  

ส านักงาน 
ปลัด 

4 สมทบงบประมาณ 
-กองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลโป่งน้ า
ร้อน 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการ
ด าเนินงาน
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบลโป่ง
น้ าร้อน 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล
โป่งน้ าร้อน 

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 โครงการ/ 
กิจกรรม ใน
การส่งเสริม
สุขภาพ ไม่
น้อยกว่า 8 
โครงการ  

กองทุน
สามารถ
ด าเนินการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
ประชาชนใน
ต าบลได้อย่าง
ทั่วถึง 

งาน
สาธารณสุข 

ส านักงานปลัด 
 

รวม 4 โครงการ - - 6,460,000 7,510,000 8,560,000 9,610,000 10,660,000 - - - 

แบบ ผ.02 
01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน อ้าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
   ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
       6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝึกซ้อม
แผนปฏิบัติการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั  

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกัน
และการบรรเทาสา
ธารณภัยด้านต่างๆ มี
ทักษะและความพร้อม 
สามารถใช้วัสดุอุปกรณ์
ในการช่วยเหลือชีวิต
ผู้ประสบภยัในสภาวะ
ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง
และปลอดภัย  
 

ประชาชนต าบลโป่ง
น้ าร้อน สมาชิก อป
พร. และอาสากู้ชีพ 
เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน  250 คน 
 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 1. มีผูเ้ข้าร่วม
โครงการร้อย
ละ 80 ของ
เป้าหมาย 
2. ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้
เกี่ยวกับการ
ป้องกันและ
การบรรเทาสา 
ธารณภัยด้าน
ต่างๆ  
 

1. ประชาชนมีความรู ้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
การป้องกัน 
และการบรรเทาสา
ธารณภัยด้านอัคคภีัย 
มีทักษะและความ
พร้อมสามารถ
น าไปใช้ในสภาวะ
ฉุกเฉินได ้
2. เครือข่ายการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในพื้นที่มี
ความเข้มแข็ง 
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

งานป้องกัน 
ส านักงาน 

ปลัด 
 

แบบ ผ.02 
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6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการรณรงค์ความ
ปลอดภัยและลดอุบตัิเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
ส าคัญ (7 วันแห่งความ
ปลอดภัย) 
 

1.เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนเกิดความ
ตื่นตัวและตระหนักถึง
ความปลอดภัยในการ
ขับข่ีบนท้องถนน 
2. เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลส าคัญ 
 

1. ตั้งจุดบริการ
ประชาชน ในเขต
พื้นที ่จ านวน ๑ จุด 
๒. จ านวนการเกิด
อุบัติเหตุในพ้ืนต าบล 
โป่งน้ าร้อนลดลง
ในช่วงเทศกาลส าคัญ 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 1. จ านวนผู้
มาใช้บริการ 
ณ จุดบริการ
ประชาชน 
2. จ านวน
สถิติการเกิด
อุบัติเหตุใน
พื้นที ่ 

ประชาชนและผู้สญัจร
ทางถนนในพ้ืนท่ีเกิด
ความมั่นใจ และความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
ลดการเกิดอุบัตเิหตุ
ทางถนนและการ
สูญเสียที่เกดิขึ้นจาก
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลและลด
ปัญหาอาชญากรรม 

งานป้องกัน 
ส านักงาน 

ปลัด 
 

3 โครงการฝึกอบรม
ทบทวน อปพร. 

เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานใหแ้ก่สมาชิก 
อปพร. ในพื้นที่ ใหม้ี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสาธารณภัยใน
รูปแบบต่างๆ สามารถ
ช่วยเหลือป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัได้
อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 
 

1. สมาชิก อปพร.  
เข้าร่วมโครงการ  
จ านวน   50 คน 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีผู้เข้าร่วม
โครงการร้อย
ละ 80 ของ
เป้าหมาย 

สมาชิก อปพร. มี
ความรู้เกี่ยวกับ      
สาธารณภัยรูปแบบ
ต่างๆ สามารถ
ช่วยเหลือป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
เกิดเครือข่ายความ
ร่วมมือท่ีเข้มแข็งใน
การท างาน 

งานป้องกัน 
ส านักงาน 

ปลัด 
 

แบบ ผ.02 
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6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการติดตั้ง
อุปกรณ์ถังดบั 
เพลิง 

เพื่อป้องกันและดูแลความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
ตามจุดเสีย่งการเกิดภัยใน
พื้นที่  

ติดตั้งอุปกรณ์
ถังดับเพลิงใน
พื้นที่ จ านวน 
7  จุด 

27,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ
จ านวนจุดเสี่ยง
การเกิดภัยในพื้นที่
ได้รับการตดิตั้งถัง
ดับเพลิง 

มีอุปกรณ์ที่มคีวาม
พ้อมและเพียงพอ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยของชีวิต
และทรัพยส์ิน 

งานป้องกัน 
ส านักงาน 

ปลัด 
 

5 โครงการติดตั้ง
ป้ายครื่องหมาย
จราจร 

เพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน ลด
ความสญูเสยีในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนใน
พื้นที ่

ติดตั้งป้าย 
เครื่องหมาย
จราจรตามจดุ
เสี่ยงในพ้ืนท่ี
ต าบลโป่งน้ า
ร้อน  
จ านวน 8   จุด 

85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 1.ร้อยละ 80 ของ
จ านวนจุดเสี่ยงใน
พื้นที่ได้รับการ
ติดตั้งป้าย
เครื่องหมายจราจร 
2. สถิติการเกดิ
อุบัติเหตุทางถนน
ลดลง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยของชีวิต
และทรัพยส์ิน 
อุบัติเหตุทางถนน
ลดลงจ านวนลง 

งานป้องกัน 
ส านักงาน 

ปลัด 
 

6 โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด 
CCTV 

เพื่อป้องกันและดูแลรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินให้กับประชาชน
สถานท่ีราชการ เขตชุมชน 
และสถานท่ีส าคญั ลดการ
ก่ออาชญากรรมและ
เหตุร้ายต่างๆ ในพื้นที ่

ติดตั้งกล้อง 
CCTV ตามจดุ
เสี่ยงในพ้ืนท่ี  
จ านวน 7  จุด 

- - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ของ
จ านวนจุดเสี่ยงใน
พื้นที่ได้รับการ
ติดตั้งกล้องวงจร
ปิด CCTV 

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
และมีความ
ปลอดภัยของชีวิต
และทรัพยส์ิน มี
ความอุ่นใจในการ
การด าเนินชีวิต 

งานป้องกัน 
ส านักงาน 

ปลัด 
 

รวม 6 โครงการ - - 207,000 180,000 380,000 380,000 380,000 - - - 

แบบ ผ.02 
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6.2 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพ
ติด 
 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

เยาวชน/
ประชาชน 
จ านวน 200 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 การแพร่ระบาด
ของยาเสพติด
น้อยลงพื้นที่สี
แดงลดลง 

เยาวชน ประชาชน 
ไม่เสพ ไมต่ิด ยาเสพ
ติด 

ส านักงาน 
ปลัด 

2 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

1.เพื่อให้การด าเนินงาน
การป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิในด้าน
ต่างๆ เกิดประสิทธิภาพ 
 

อุดหนุน ศป.ปส.
อ าเภอฝาง 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการอุดหนุน
งบประมาณ
ให้กับศป.ปส.
อ าเภอฝาง 1 
ครั้ง/ป ี
 

ลดปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพ
ติด เสริมสร้าง
กระบวนการการมี
ส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง  

ส านักงาน 
ปลัด 

3 โครงการขอรับเงิน
อุดหนุนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพ
ติด 

1.เพื่อให้การด าเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิของจังหวัด
เชียงใหม่ในด้านต่าง ๆ 
เกิดเอกภาพและเกดิ
ประสิทธิภาพ 
2.เพื่อให้มีระบบการ
สนับสนุนท่ีเพียงพอและ
เอื้ออ านวยต่อการน า
แผนปฏิบัติการ 

อุดหนุน ศอ.ปส.
จังหวัดเชียงใหม ่
 

24,000 - - - - มีการอุดหนุน
งบประมาณ 
ศอ.ปส.จังหวัด
เชียงใหม่  
1 ครั้ง/ป ี
 

การด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิใน
พื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงาน 
ปลัด 

รวม 3 โครงการ - - 104,000 80,000 80,000 80,000 80,000 - - - 

แบบ ผ.02 
01 
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6.3 แผนงาน งบกลาง  

 
 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
(ส ารองจ่าย) 
 

เพื่อป้องกันและ
บรรเทาความ
เดือดร้อนแก่
ผู้ประสบภยัด้าน
ต่างๆ  เช่น 
อุทกภัย อัคคีภัย  
วาตภัย ฯลฯ 

ผู้ประสบภยั 
ในต าบลโป่งน  า
ร้อน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ผู้ประสบภยัไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

การปฏิบัติงานใน
การช่วยเหลือ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย มี
ประสิทธิภาพ ทันต่อ
เหตุการณ ์
ประชาชน
ผู้ประสบภยัได้รับ
การช่วยเหลือ 
 

งานป้องกัน 
ส านักงาน 

ปลัด 

รวม 1 โครงการ - - 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - - - 

แบบ ผ.02 
01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน อ้าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
   ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีภายใตห้ลักธรรมาภิบาล 
       7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอบรม สมัมนา 
และศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองค์กร 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ประสบการณ์ และ
แนวความคิดในการ
บริหารจดัการองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้
เหมาะสมทันเหตุการณ์
ในสภาวะแวดล้อมท่ี
เปลี่ยนแปลงไปของ
ชุมชน 
 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต.  กลุม่
ผู้น าชุมชน 
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง 
จ านวน 80 คน 

300,000 - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารับ
การอบรม 
สัมมนา และ
ศึกษาดูงาน 

ผู้เข้าร่วมฯ 
สามารถน าความรู้
มาปรับใช้กับ
องค์กรและชุมชน 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.02 
01 
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7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรมตาม
นโยบายก ากับ
ดูแลองค์การที่ด ี
 

เพื่อใหผู้้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. ข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น  มี
ความรู้ ความเข้าใจ และยึด
มั่นในหลักคณุธรรม 
จริยธรรม สามารถน า
หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานให้
บรรลผุลสัมฤทธ์ิ 
 

ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
อบต. 
ข้าราชการ
และพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 50 
คน 

30,000 - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการยึดมั่น
ในหลักคุณธรรม
จริยธรรม 

ผู้เข้าร่วมฯ สามารถน าหลัก
คุณธรรม จรยิธรรม
หลักธรรมทางพระพุทธ 
ศาสนา ความรู้ และ
ประสบการณ์ที่ไดร้ับไปปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานและ
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการ
ฝึกอบรม
หลักสตูร “การ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิผล
ในการ
ปฏิบัติงาน” 
 
 

เพื่อให้ขา้ราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับ
พัฒนาสมรรถนะหลักด้าน
การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ และการ
บริการที่ดี  

ข้าราชการ
และพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น  
จ านวน 30 
คน 

40,000 - 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 ของผูเ้ข้า
รับการฝึกอบรมมี
สมรรถนะหลักด้านการ
มุ่งผลสัมฤทธ์ิ และการ
บริการที่ดี ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

ผู้เข้าร่วมฯ ได้รับพัฒนา
สมรรถนะหลักด้านการมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ และการบริการที่
ดี และสามารถดึงศักยภาพ
ของตนเองมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิ 
ผลและประสิทธิภาพ 
 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.02 
01 
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7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
ปฏิบัติงานของ 
อบต.โป่งน  าร้อน 
 

1.เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

จัดจ้างหน่วยงานภายนอก 
ด าเนินการประเมินความ
พึงพอใจ 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ผลการประเมิน
การปฏิบัติ
ราชการ ปีละ 1 
ครั ง 

สามารถน า
ข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อ
การบริการที่ดี
ยิ่งขึ น 
 

ส านักงาน 
ปลัด 

5 โครงการจดัท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

1.เพื่อด าเนินการตาม
ระเบียบการจดัท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.เพื่อส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การร่วมคดิร่วมท าร่วม
ตัดสินใจ 

1. แผนชุมชน 
2.แผนพัฒนาท้องถิ่น  
3.การเพิ่มเตมิ  
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ 
4.แผนด าเนินงาน 
5.รายงานติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
 

30,000 30,000 - - - จ านวน
แผนพัฒนาฯ 
 

การด าเนินการ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เป็นไป
ตามระเบียบ 
และหนังสือสั่งการ  

ส านักงาน 
ปลัด 

6 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

1.เพื่อให้คณะกรรมการ
การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และ
คณะกรรมการหมู่บา้น มี
ความรู้ความเข้าใจมี
ทักษะในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

กิจกรรมอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการจดัท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ 
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนา 
คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น และคณะกรรม 
การหมู่บ้านผู้มีหน้าที่
จัดท าแผนชุมชน 

- - 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรมมีความรู้
ความเข้าใจใน
การจัดท า
แผนพัฒนาฯ 
เพิ่มขึ น 

ผู้มีหน้าที่จดัท า
แผนพัฒนาฯ มี
ความรู้ ความ
เข้าใจ 
สามารถด าเนินการ
จัดท าแผนฯ ได้
ถูกต้องตาม
ระเบียบฯ 

ส านัก 
งานปลัด 

 

แบบ ผ.02 
01 
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7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะ 

ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการสนบัสนนุ
การด าเนินงานศนูย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

1.เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนนุการ
ด าเนินงานของศูนย์
ช่วยเหลือประชาชน
ของ อปท.ระดับ
อ าเภอ 
2.เพื่อเป็นศูนย์กลาง
ในการติดต่อ
ประสานงานระหวา่ง 
อปท.และหน่วยงาน
อื่น 

ศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 1 ศูนย ์

- - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ที่รับการ
ช่วยเหลือ
ได้รับ
ค าปรึกษา 
แนะน าตาม
หลักเกณฑ์
และวิธีการใน
การขอรับ
ความ
ช่วยเหลือใน
ด้านตา่งๆ 
อย่างถูกต้อง 
 

ประชาชน
สามารถ
ขอรับความ
ช่วยเหลือ
จากศูนย์ฯ 
ได้อย่าง
ทันท่วงท ี

ส านัก 
งานปลัด 

แบบ ผ.02 
01 
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7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
      

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุง
กระบวนการท างานหรือลด
ขั นตอนการท างานการ
บริการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

1.เพื่อลดขั นตอนใน
การปฏิบัติงานการ
บริการประชาชน 
2.เพื่ออ านวยความ
สะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของ
ประชาชน 

เพื่อลดขั นตอนในการ
ท างานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโปง่
น  าร้อนให้สั นลง และ
เป็นการอ านวยความ
สะดวกต่อประชาชน
ผู้รับบริการในเขตพื นที่
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโปง่น  าร้อน หมู่ 
1-7 และประชาชนที่
อยู่นอกเขตการรับ
บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโปง่
น  าร้อน 

- 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ที่มาใช้
บริการ
ได้รับความ
สะดวก 
รวดเร็วใน
การติดต่อ
ขอรับ
บริการ 

1.ประชาชนที่มา
ใช้บริการได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็วในการ
ติดต่อขอรับ
บริการ และมี
ความพึงพอใจใน
การให้บริการของ 
เจ้าหน้าที่  
2.การปฏิบัติ
ราชการมีความ
คล่องตัว และ
บุคลากรมีความ
กระตือรือร้นใน
การปฏิบัติงาน 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.02 
01 
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7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการองค์การ
บริหารส่วนต าบล
โป่งน  าร้อนเคลื่อนที่
พบประชาชน 

1.เพื่อให้บริการ
ประชาชนในด้านการ
รับแจ้งเร่ืองราวร้อง
ทุกข์เกี่ยวกับงาน
โครงสร้างพื นฐาน 
และบริการอ่ืนๆ 
2.เพื่อให้ส่วนราชการ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องได้
ให้บริการประชาชน
นอกพื นที ่
 

ให้บริการประชาชน
ในเขตพื นที่ อบต.โปง่
น  าร้อน หมู่ 1-7  
หมู่บ้านละ 1 วัน 

- 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การขอรับบริการ
จากหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เข้าร่วม
โครงการ 

1.ประชาชน
ได้รับการบริการ
ที่สะดวกและ
รวดเร็ว 
2.ประชาชน
ได้รับการบริการ
จากหน่วยงาน
อื่นๆ นอกพื นที ่

ส านักงาน
ปลัด 

10 โครงการจัดตั งศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโปง่น  าร้อน 

1.เพื่อให้ประชาชน
สามารถตรวจดูข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการได ้
2.เพื่อให้การ
ด าเนินการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการเป็นไป
อย่างถูกต้องและม ี
ประสิทธิภาพ 
 

จัดตั งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโปง่
น  าร้อน เพื่อให้บริการ
ประชาชนในพื นที่
และนอกพื นที่
สามารถตรวจดูข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการได้  

- 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน ที่มา
ใช้บริการ
สามารถตรวจดู
ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ
ได ้

1.ประชาชน
สามารถตรวจดู
ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ
ได ้
2.การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ
เป็นไปอย่าง
ถูกต้องและ 
มีประสิทธิภาพ 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ.02 
01 
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7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ทางดา้น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1.เพื่อพัฒนา
บุคลากรใหม้ีความรู้
ความเข้าใจเรื่องวินัย 
ความรับผิดทาง
ละเมิด 
2.เพื่อให้บุคลากร
เข้าใจกระบวนการ
เกี่ยวกับการ
ด าเนินการทางวินัย 
 

กิจกรรมอบรม 
ให้กับ ผู้บริหาร 
พนักงาน ลูกจ้าง 
อบต.โป่งน  าร้อน 

- - 15,000 15,000 15,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจ 
เพิ่มขึ น ร้อยละ 
70 

ผู้เข้าร่วมอบรม
มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
วินัย ความรับ
ผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่
รัฐ 

ส านัก 
งานปลัด 

10 โครงการงานรัฐพิธี
ประจ าป ี

1.เพื่อให้ประชาชนได้
แสดงออกซึ่งความ
จงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

อุดหนุน
งบประมาณ 
ที่ท าการปกครอง
อ าเภอฝาง 
กิจกรรมรัฐพิธี 
 

27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 มีการอุดหนุน
งบประมาณให้ที่
ท าการปกครอง
อ าเภอฝาง   
1 ครั ง/ปี 

ภาครัฐ 
ประชาชนเข้า
ร่วมการประกอบ
พิธี แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบันชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์
 

ส านัก 
งานปลัด 

รวม 10  โครงการ - - 452,500 137,500 722,500 722,500 722,500 - - - 

แบบ ผ.02 
01 
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       7.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

 
 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

1.เพื่อปรับปรุงระบบ
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ินให้
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
2.เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได ้
 

ระบบแผนทีภ่าษี
และทะเบยีน
ทรัพย์สิน 

100,000 100,000 - - - สามารถ
จัดเก็บภาษี
ได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 70  
ของลูกหนี้คง
ค้าง 

1.จัดเก็บภาษไีด้
ถูกต้อง 
2.ลูกหนีภ้าษีคงค้าง 
ลดลง 

กองคลัง 

2 โครงการจดัท าแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

1.เพื่อปรับปรุงระบบ
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ินให้
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
2.เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได ้
 

-กิจกรรมฝึกอบรม, 
-กิจกรรมส ารวจ
ข้อมูลระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 
 

- - 200,000 200,000 200,000 สามารถ
จัดเก็บภาษี
ได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 70  
ของลูกหนี้คง
ค้าง 

1.จัดเก็บภาษไีด้
ถูกต้อง 
2.ลูกหนีภ้าษีคงค้าง 
ลดลง 
3.มีระบบ
สารสนเทศในการ
จัดเก็บภาษ ี

กองคลัง 

รวม 2  โครงการ - - 100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 - - - 

แบบ ผ.02 
01 
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7.3 แผนงาน การศึกษา 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอบรมเสริมสรา้ง
ความรู้และพัฒนาทักษะ
การปฏิบัติงานของครู
ผู้ดูแลเด็กและ
คณะกรรมการบรหิาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพื่อส่งเสริมให้ครผูู้ดูแล
เด็กและคณะกรรมการ
บริหารศูนย์ฯมีความรู้
ความเข้าใจในบทบาท
หน้าท่ีและความรู้ใน
การปฏิบัติงาน 

ครูผูดู้แลเด็กและ
คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ฯ 25 
คน 

15,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ 80 
ของเป้าหมาย 
มีความรู้ 
เข้าใจใน
บทบาทหน้าท่ี
การปฏิบัติงาน 

ครูผูดู้แลเด็กและ
คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ฯมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าท่ี
และความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน สามารถ
ด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์และสภาพแวดล้อม
อาคารสถานท่ีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์
และสภาพแวดล้อมท้ัง
ภายในภายนอกของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
สะอาด ปลอดภยั เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย 
 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
และสภาพแวดล้อม
อาคารสถานท่ีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 2 
แห่ง 

- - 50,000 50,000 50,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 2 
แห่ง มี
สภาพแวดล้อม
สะอาด 
ปลอดภัย 

สภาพแวดล้อมท้ัง
ภายในภายนอกของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้สะอาด ปลอดภัย 
เอื้อต่อการเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัย 
 

กอง
การศึกษา 
กองช่าง 

แบบ ผ.02 
01 
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7.3 แผนงาน การศึกษา 

 
 
 

 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการต่อเติมอาคาร
สถานท่ี สนามเด็กเล่น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพื่อต่อเติมอาคาร
สถานท่ี สนามเด็กเล่น
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้มีความพร้อมและ
เพียงพอต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
 
 

ต่อเติมอาคาร
สถานท่ี สนามเด็ก
เล่นศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 2 แห่ง 

- - 100,000 100,000 100,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 2 
แห่ง มีอาคาร
และสนามเด็ก
เล่นเพียงพอ
ส าหรับเด็ก 

เด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการส่งเสรมิ
พัฒนาการด้าน
ต่างๆ มีพัฒนาการ
เป็นไปตาวยั 
 

กอง
การศึกษา 
กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 15,000 25,000 175,000 175,000 175,000 - - - 

แบบ ผ.02 
01 
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         7.4 แผนงาน เคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง/ต่อ
เติม/ซ่อมแซม อาคารที่
ท้าการ อบต.โป่งน ้าร้อน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัตริาชการ 
การให้บริการประชาชน 
และสามารถรองรับ
บุคลากร และภาระงาน
ที่เพ่ิมขึ น 

ปรับปรุง ต่อเตมิ 
ซ่อมแซม 
อาคาร ส้านักงาน 

- 600,000 - 600,000 600,000 จ้านวน 
(แห่ง) 

มีพื นท่ีเพียงพอ
ต่อการปฏิบตัิ
ราชการ 
ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
รับบริการ 
 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ที่ท้าการ อบต. 

เพื่อเพ่ิมความเป็น
ระเบียบสวยงาม 
สะดวกต่อการให้บริการ
ประชาชน 

ภูมิทัศน์ อบต. - - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 70 
ของ
ผู้รับบริการ
มีความพึง
พอใจต่อ
สถานท่ี
ให้บริการ 
 

สภาพแวดล้อม
ของ อบต. 
สวยงาม มี
ระเบียบ สะดวก
ต่อการให้บริการ 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างสวน
สุขภาพต้าบลโป่งน ้าร้อน 

1.เพื่อให้ เด็ก เยาวชน 
ประชาชน มีสถานท่ี
พักผ่อน และใช้ออก
ก้าลังกาย 
 

สวนสุขภาพต้าบล 
โป่งน ้าร้อน 

- - 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 
(แห่ง) 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ได้
สถานท่ีพักผ่อน 
และใช้ออกก้าลัง
กาย 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - - 600,000 800,000 1,400,000 1,400,000 - - - 

แบบ ผ.02 
01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน อ้าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น และ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
   ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งน ้าร้อน ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาอเนกประสงค์ 
ต้านยาเสพติด 
 

1.เพื่อให้มสีถานท่ีออก
ก าลังกายและเล่นกีฬา 
2.เพื่อส่งเสรมิและ
สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ได้ออกก าลัง
กาย เพื่อสุขภาพ 
ห่างไกลจากอบายมุข
และสิ่งเสพตดิ 

ลานกีฬาอเนกประสงค์ 
อบต.โป่งน  าร้อน 
ประกอบด้วย 
1.สนามฟุตบอล 7 คน 
2.สนามบาสเกตบอล 
3.สนามวอลเลย์บอล 
4.สนามตะกร้อ 
5.สนามเปตอง 
6.ลานกีฬามวยไทย 
7.ลานแอโรบิค 
8.ลานอเนกประสงค ์
9.ครภุัณฑ์เครื่องออก
ก าลังกายกลางแจ้ง  
10.ระบบไฟฟ้า 

1,947,400 1,947,400 - - - 1 แห่ง เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ได้ออก
ก าลังกายใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 
สุขภาพแข็งแรง
ห่างไกลจากอบายมุข
และสิ่งเสพตดิ 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 
01 
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบ้านหนองพนัง 
หมู่ 1 ถึง บ้านเปียง กอก 
หมู่ 6  (ชม.ถ.14603) 

1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้มาตรฐาน 
2.เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจร
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3.เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
สะดวก รวดเร็ว 
 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 4,800 เมตร 

- 12,768,000 - - - 1 แห่ง 1.เส้นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน 
2.ลดอุบัติเหตุ
ประชาชนสามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 
รวดเร็ว 
3.การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางบ้านดอน หมู่ 2 ต.
โป่งน  าร้อน ถึง บ้านแม่
มาว หมู่ 2 ต.ม่อนปิ่น   
(ชม.ถ.14606) 
 
 
 

1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้มาตรฐาน 
2.เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจร
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3.เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
สะดวก รวดเร็ว 
 

ถนน คสล. กว้าง 5.00 
เมตร ระยะทาง 1,175 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
ลงดินไหล่ทางเฉลีย่ข้างละ 
0.50 เมตร พื นที่ไม่น้อย
กว่า 5,875 ตารางเมตร 

- - 3,495,500 - - 1 แห่ง 1.เส้นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน 
2.ลดอุบัติเหตุ
ประชาชนสามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 
รวดเร็ว 
3.การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 
01 
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมเสรมิผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Asphalt Concrete) 
สายทางบ้านต้นผึ งใต้  
หมู่ 7 ถึงบ้านต้นผึ ง หมู่ 
5  (ชม.ถ.14610) 
 
 

1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 
2.เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
3.เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร
มีความสะดวก รวดเร็ว 

ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
(Asphalt Concrete) 
กว้าง 4.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร ระยะทาง 
1.1 กิโลเมตร พื นที่ไม่
น้อยกว่า 4,400 ตาราง
เมตร 

- - 1,747,000 - - 1 แห่ง 1.เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2.ลดอุบัติเหตุ
ประชาชนสามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 
รวดเร็ว 
3.การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างเสริม 
ผิวแอสฟัสต์สายทางบ้าน
ดอน หมู่ 2 ถึงบ้านหัว
ฝาย หมู่ 3 (ชม.ถ.
14611) 
 

1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 
2.เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
3.เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร
มีความสะดวก รวดเร็ว 
 

เสรมิผิวแอสฟสัต ์
กว้าง 6 เมตร 
ยาว 3,495  เมตร 

7,105,560 7,105,560 - - - 1 แห่ง 1.เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2.ลดอุบัติเหตุ
ประชาชนสามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 
รวดเร็ว 
3.การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 
01 



186 
 

186 
 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
บ้านเปียงกอก หมู่ที่ 6 ต าบล
โป่งน  าร้อน เช่ือมสายทางบ้าน
หนองพนัง-บ้านสันป่ายาง หมู่
ที่ 10 ต าบลเวียง (ชม.ถ.
14619) 

1. เพื่อขยายขีดความ 
สามารถของชุมชน ในการ
ขนส่งผลผลติทางการเกษตร 
ออกสู่ตลาดได้สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภยัยิ่งขึ น 
 2. เพื่ออ านวยความสะดวก 
รวดเร็ว ความปลอดภัยใน
การเดินทางสญัจร ไป-มา 
ของผู้ใช้รถ ใช้ถนน รวมทั ง
เพื่อลดอุบัตเิหตุในการจราจร 

ถนน คสล. ขนาดผิว
จราจร กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 143.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
858 ตารางเมตร 

500,000 - - - - 1 แห่ง 1. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางสญัจรมี
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั
ในการเดินทาง  
2. การขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรออกสูต่ลาด
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั
ยิ่งขึ น  

กองช่าง 
อบต. 

โป่งน  าร้อน 
อบจ.ชม. 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
บ้านเปียงกอก หมู่ที่ 6 ต าบล
โป่งน  าร้อน- บ้านสันป่ายาง 
หมู่ที่ 10 ต าบลเวียง 
(ชม.ถ.14603) 
 

1. เพื่อขยายขีดความ 
สามารถของชุมชน ในการ
ขนส่งผลผลติทางการเกษตร 
ออกสู่ตลาดได้สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภยัยิ่งขึ น 
 2. เพื่ออ านวยความสะดวก 
รวดเร็ว ความปลอดภัยใน
การเดินทางสญัจร ไป-มา 
ของผู้ใช้รถ ใช้ถนน รวมทั ง
เพื่อลดอุบัตเิหตุในการจราจร 
 

ถนน คสล. ขนาดผิว
จราจร กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 143.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
858  ตารางเมตร 

- - 500,000 - - 1 แห่ง 1. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางสญัจรมี
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั
ในการเดินทาง  
2. การขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรออกสูต่ลาด
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 
อบต. 

โป่งน  าร้อน 
อบจ.ชม. 

แบบ ผ.02/1 
01 



187 
 

187 
 

แบบ ผ.02/1 
01 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางบ้านหัวฝาย-ทางเลยีบ
น  ามาว ฝั่งขวา (ชม.ถ.14623) 

1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้มาตรฐาน 
2.เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจร
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3.เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
สะดวก รวดเร็ว 
 
 

ถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,395 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
พื นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 5,580 ตาราง
เมตร 

- - - 3,297,800 - 1 แห่ง 1.เส้นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน 
2.ลดอุบัติเหตุ
ประชาชนสามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 
รวดเร็ว 
3.การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ตั งแต่บ้านหัวฝาย หมู่ 3 ต.
โป่งน  าร้อน ถึง บ้านหัวนา หมู่ 6 ต.
ม่อนปิ่น (ชม.ถ.14624) 

1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้มาตรฐาน 
2.เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจร
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3.เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
สะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,181 เมตร หนา 
0.15 เมตร 
พื นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 4,724 ตาราง
เมตร 

- - - 2,800,000 - 1 แห่ง 1.เส้นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน 
2.ลดอุบัติเหตุ
ประชาชนสามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 
รวดเร็ว 
3.การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 



188 
 

188 
 

แบบ ผ.02/1 
01 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

 
 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น  าคอนกรีตเสรมิเหล็ก ตั งแต่
สวนนายอนันต์  ตรยีาวรกลุ 
ถึงศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ใน
วัดปิตยาราม หมู่ 4 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน  ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน  า
เป็นไปอย่างสะดวก 

รางระบายน  า  คสล. 
กว้าง 0.50 เมตร 
สูง 0.50 เมตร 
ยาว 273  เมตร 

- - 709,800 - - 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพดีปลอดภัย
จากน  ากัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้เส้นทางได้
สะดวก ปลอดภัย 
3.การระบายน  าสะดวก ไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น  าคอนกรีตเสรมิเหล็ก ตั งแต่
สวนนายสมจิตร  รัตตานัง  
ถึงสุสานบ้านท่าหดั หมู่ 4 

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนน
เสียหายจากน  ากัดเซาะ 
2.เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
ไปมา สะดวก ปลอดภัย 
3.เพื่อให้การระบายน  า
เป็นไปอย่างสะดวก 

รางระบายน  า  คสล. 
กว้าง 0.50 เมตร 
สูง 0.50 เมตร 
ยาว 235  เมตร 

- - 611,000 - - 1 แห่ง 1.ถนนมีสภาพดีปลอดภัย
จากน  ากัดเซาะ 
2.ประชาชนใช้เส้นทางได้
สะดวก ปลอดภัย 
3.การระบายน  าสะดวก ไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
บ้านท่าหัด หมู่ 4 –หมู่ 3 
ต าบลม่อนปิ่น 
(ชม.ถ.14626) 

1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้มาตรฐาน 
2.เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจร
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3.เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตรมี
ความสะดวก รวดเร็ว 
 

ถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
969 เมตร หนา 0.15 
เมตร 
พื นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 3,304 ตาราง
เมตร ไหล่ทางลงดินถม
กว้างข้างละ 0.50 
เมตร 

- 2,018,800 2,018,800 - - 1 แห่ง 1.เส้นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน 
2.ลดอุบัติเหตุประชาชน
สามารถเดินทางได้
สะดวก รวดเร็ว 
3.การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองช่าง 



189 
 

189 
 

 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

 
 
 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองพนัง หมู่ 1  
ต.โป่งน  าร้อน เชื่อม
บ้านใหม่ชยาราม หมู่ 
19 ต.เวียง  

1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้มาตรฐาน 
2.เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจร
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3.เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตรมี
ความสะดวก รวดเร็ว 
 
 

ถนน คสล. 
กว้าง 6 เมตร 
ยาว 852 เมตร 

- - - - 3,000,000 1 แห่ง 1.เส้นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน 
2.ลดอุบัติเหตุประชาชน
สามารถเดินทางได้
สะดวก รวดเร็ว 
3.การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน 
แอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทางบ้านต้นผึ ง หมู่ 
5 ถึง หมู่ 3 ต.ม่อนปิ่น  
(ชม.ถ.14608) 

1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้มาตรฐาน 
2.เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจร
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3.เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตรมี
ความสะดวก รวดเร็ว 
 

ถนนแอสฟัลต์คอนกรตี 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,070 เมตร 

- - - - 1,562,200 1 แห่ง 1.เส้นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน 
2.ลดอุบัติเหตุประชาชน
สามารถเดินทางได้
สะดวก รวดเร็ว 
3.การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 
01 



190 
 

190 
 

 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบ้านท่าหัด หมู่ 
4 ถึง หมู่ 10 ต.ม่อน
ป่ิน (ชม.ถ.14612) 
 

1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้มาตรฐาน 
2.เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจร
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3.เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตรมี
ความสะดวก รวดเร็ว 
 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 4,761 เมตร 

- - - - 12,664,500 1 แห่ง 1.เส้นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน 
2.ลดอุบัติเหตุประชาชน
สามารถเดินทางได้สะดวก 
รวดเร็ว 
3.การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบ้านเปียงกอก  
หมู่ 6 ถึง บ้านต้นผึ งใต้  
หมู่ 7 (ชม.ถ.
1460014) 
 

1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้มาตรฐาน 
2.เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจร
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3.เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตรมี
ความสะดวก รวดเร็ว 
 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 628 เมตร 

- - - - 1,670,500 1 แห่ง 1.เส้นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน 
2.ลดอุบัติเหตุประชาชน
สามารถเดินทางได้สะดวก 
รวดเร็ว 
3.การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 
01 



191 
 

191 
 

 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

 
 
 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางโรงเรียนโป่ง
น  าร้อน เชื่อมสายทาง
หนองพนัง –บ้าน 
เปียงกอก 
(ชม.ถ.14617) 
 

1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้มาตรฐาน 
2.เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชน
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
3.เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตรมี
ความสะดวก รวดเร็ว 
 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,008 เมตร 

- 2,681,500 - - - 1 แห่ง 1.เส้นทางคมนาคม
มีมาตรฐาน 
2.ลดอุบัติเหตุ
ประชาชนสามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 
รวดเร็ว 
3.การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมี
ความรวดเร็ว 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้าง
ประปา หมู่ 1 

1.เพื่อให้ประชาชนมีน  า
อุปโภคบรโิภค 

ประปาผิวดิน ขนาด
ใหญ่ 

  4,000,000 4,000,000 - 1 แห่ง ประชาชนมีน  า
อุปโภคบรโิภค
เพียงพอ 
 

กองช่าง 

19 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า 

1.เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ 
2.เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหต ุ

-ขยายเขตไฟฟ้า  
หมู่ 1-7 
-ย้ายเสาไฟฟ้าที่กีด
ขวางการจราจร หมู่ 
1-7 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน 
แห่ง 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง  
ลดอุบัตเิหตุทางถนน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 
01 



192 
 

192 
 

 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการปรับปรุงเสรมิผิว
จราจรพาราแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต สายทางโรงเรยีน
บ้านโป่งน  าร้อน เชื่อมสาย
ทางบ้านหนองพนัง 
(ชม.ถ.146-17) 

1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้มาตรฐาน 
2.เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3.เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
สะดวก รวดเร็ว 
4.เพื่อเช่ือมโยงเส้นทางเข้า
สู่แหล่งท่องเที่ยว 

ปรับปรุงเสริมผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00-6.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร ระยะทาง 
542 เมตร พื นท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 2,234 ตาราง
เมตร  

- - - 1,160,000 - 1 แห่ง 1.เส้นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน 
2.ลดอุบัติเหตุ
ประชาชนสามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 
รวดเร็ว 
3.การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

21 โครงการปรับปรุงเสรมิผิว
จราจรพาราแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต สายทางบ้าน
หนองพนัง หมู่ 1 ถึง บ้าน
เปียงกอก หมู่ 6 (ชม.ถ.
146-03) 

1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้มาตรฐาน 
2.เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 
3.เพื่อให้การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
สะดวก รวดเร็ว 
4.เพื่อเช่ือมโยงเส้นทางเข้า
สู่แหล่งท่องเที่ยว 

ปรับปรุงเสริมผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00-6.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร ระยะทาง 
542 เมตร พื นท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 2,234 ตาราง
เมตร  

- - - 1,440,000 - 1 แห่ง 1.เส้นทางคมนาคมมี
มาตรฐาน 
2.ลดอุบัติเหตุ
ประชาชนสามารถ
เดินทางไดส้ะดวก 
รวดเร็ว 
3.การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 
01 
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193 
 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการก่อสร้าง 
สะพานคอนกรตีเสริม
เหล็กข้ามล าน  ามาว  
หมู่ 3 

1. เพื่อขยายขีดความ 
สามารถของชุมชน ในการขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร ออกสู่
ตลาดไดส้ะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยยิ่งขึ น 
 2. เพื่ออ านวยความสะดวก 
รวดเร็ว ความปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร ไป-มา ของผู้ใช้รถ 
ใช้ถนน รวมทั งเพื่อลดอุบัติเหตุใน
การจราจร 
 

สะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง  
6.00 เมตร  
ยาว  50 เมตร   

- - - - 8,500,000 1 แห่ง 1. ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
สัญจรมีความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยัในการ
เดินทาง  
2. การขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตรออกสูต่ลาด
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัยยิ่งขึ น 
  
 

กองช่าง 
อบต. 

โป่งน  าร้อน 
อบจ.ชม. 

23 โครงการก่อสร้าง
สะพานคอนกรตีเสริม
เหล็กข้ามล าน  าสาขา
แม่มาว  หมู่ 3 (บ้าน
คนจีน) 

1. เพื่อขยายขีดความ 
สามารถของชุมชน ในการขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร ออกสู่
ตลาดไดส้ะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยยิ่งขึ น 
 2. เพื่ออ านวยความสะดวก 
รวดเร็ว ความปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร ไป-มา ของผู้ใช้รถ 
ใช้ถนน รวมทั งเพื่อลดอุบัติเหตุใน
การจราจร 
 

สะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง  
4.00 เมตร  
ยาว  21 เมตร   

- - - - 3,570,000 1 แห่ง 1. ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
สัญจรมีความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยัในการ
เดินทาง  
2. การขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตรออกสูต่ลาด
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัยยิ่งขึ น 
  
 

กองช่าง 
อบต. 

โป่งน  าร้อน 
อบจ.ชม. 

แบบ ผ.02/1 
01 
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แผนงานเคหะและชุมชน  

 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางบ้าน
ดอน หมู่ 2 – สาย
ทางเลียบล าน  าแม่ใจ 
(ฝั่งซ้าย) (ชม.ถ.
14625)  

1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 
2.เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
3.เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร
มีความสะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 395 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
พื นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 1,580 
ตารางเมตร 

- - 933,800 - - 1 แห่ง 1.เส้นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2.ลดอุบัติเหตุ
ประชาชน
สามารถเดินทาง
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3.การขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทางเลยีบ
ล าน  าแม่ใจ (ฝั่งขาว) 
บ้านหนองพนัง-บ้าน
เปียงกอก –ชม.ถ.
14617 (ชม.ถ.
14621) 

1.เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน 
2.เพื่อลดอุบัติเหตุใน
การเดินทาง ประชาชน
สัญจรได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
3.เพื่อให้การขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร
มีความสะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 2,601 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
พื นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 
10,404 ตาราง
เมตร 

    6,149,000 1 แห่ง 1.เส้นทาง
คมนาคมมี
มาตรฐาน 
2.ลดอุบัติเหตุ
ประชาชน
สามารถเดินทาง
ได้สะดวก รวดเร็ว 
3.การขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรมีความ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

รวม 25 โครงการ - - 9,552,960 26,839,260 13,382,100 24,931,600 26,416,200 - - - 

แบบ ผ.02/1 
01 
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1.2 แผนงานการเกษตร 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างฝาย
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(ฝายย่าซอ) 

1.เพื่อให้มีน ้าใช้ในการ
อุปโภค บริโภค ท้า
การเกษตรและเลี ยงสัตว ์
2.เพื่อกระจายความชุ่ม
ชื นในดิน 
 

ก่อสร้างฝายคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก 
กว้าง 6 เมตร 

- 5,000,000 - - - จ้านวน 
(แห่ง) 

เกษตรกรมีน ้าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
งานเกษตร 
ส้านักงาน 
ปลัด 

2 โครงการก่อสร้างราง
รินคอนกรีตเสรมิเหล็ก  
บริเวณล้าน ้ามาว  
บ้านหัวฝาย หมู่ 3 

1.เพื่อให้มีน ้าใช้อุปโภค 
บริโภค ท้าการเกษตร 
และเลี ยงสตัว์อย่างทั่วถึง 
2.เพื่อให้การแบ่งน ้ามี
ประสิทธิภาพ 
 
 

รางรินคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 
1.20 เมตร ลึก 1.50 
เมตร ยาว 55 เมตร  

-  280,000 - - - 1 แห่ง เกษตรกรมีน ้าใช้
ในการเกษตร  

กองช่าง 
งานเกษตร 
ส้านักงาน 

ปลัด 

3 โครงการก่อสร้างฝาย
แบ่งน ้าล้าน ้ามาว 

1.เพื่อให้มีน ้าใช้ในการ
อุปโภค บริโภค ท้า
การเกษตร และเลี ยง
สัตว ์
2.เพื่อให้มีการแบ่งน ้าได้
อย่างทั่วถึง  
 

ก่อสร้างฝายแบ่งน ้า  
กว้าง 20 เมตร 

- - 1,500,000 -  จ้านวน 
(แห่ง) 

เกษตรกรมีน ้าใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 
อบต. 

โป่งน ้าร้อน 
อบจ.ชม. 

แบบ ผ.02/1 
01 
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1.2 แผนงานการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างคลองส่ง
น ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ตั งแต่ บ้านหัวฝาย หมู่ 3 
ถึง เขตติดต่อบ้านหัวนา 
ต้าบลม่อนปิ่น 

1.เพื่อให้มีน ้าใช้ใน
การอุปโภค บริโภค 
ท้าการเกษตรและ
เลี ยงสตัว ์
 

คลองส่งน ้าคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก 
ยาว 3,000 เมตร 

- - - 2,000,000 - จ้านวน 
(แห่ง) 

เกษตรกรมีน ้าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
งานเกษตร 
ส้านักงาน 

ปลัด 

5 โครงการก่อสร้างป้องกัน
การกัดเซาะลา้ห้วยแม่ใจ 
(เรียงหินในกล่องเกเบี ยน) 

1.เพื่อป้องกันน ้ากัด
เซาะตลิ่ง 
2.เพื่อป้องกันน ้า
ทะลักเข้าท่วมพื นที่
การเกษตร 

1.ก่อสร้างพนังกันดินโดย
การเรยีงหินในกล่องเก
เบี ยน 
2.เรยีงหินในกล่องเก
เบี ยน 
ช่วงที่ 1 ตั งแต่วัดไชย
มงคล หมู่ 1 เป็นต้นไป 
ช่วงที่ 2 ตั งแต่ท้ายสวน 
นางพรรณี  เรือนใจ หมู่ 
6 เป็นต้นไป 

- - - 5,000,000 - จ้านวน 
(แห่ง) 

น ้ากัดเซาะตลิ่ง
น้อยลง 
พืชผลทาง
การเกษตร 
ทรัพย์สินของ
ประชาชนเสียหาย
น้อยลง 

กองช่าง 
งานเกษตร 
ส้านักงาน

ปลัด 

แบบ ผ.02/1 
01 
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1.2 แผนงานการเกษตร  

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการขุดลอกล้าน า้แม่
ใจ ล้าน ้าแม่มาว และล้า
น ้าสาขา 

1.เพื่อให้มีน ้าใช้ในการ
อุปโภค บริโภค ท้า
การเกษตร  
2.เพื่อขยายล้าน ้าและ
ก้าจัดวัชพืช ท้าให้การ
ระบายน ้า สะดวกและ
ป้องกันน ้าท่วม 

ขุดลอกล้าน ้าใจ 
ล้าน ้ามาว และลา้
น ้าสาขา 

- - 1,000,000 - - จ้านวน 
(แห่ง) 

1.มีน ้าใช้ในการ
อุปโภค บริโภคท้า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 
2.ล้าน า้ไมต่ื นเขิน 
กว้างขึ น ไม่มีวัชพืช 
สามารถระบายน ้าได้
อย่างสะดวก และ
ป้องกันการเกิดน ้า
ท่วม 

กองช่าง 
งานเกษตร 
ส้านักงาน 

ปลัด 

7 โครงการก่อสร้างฝายริน  
หมู่ 2 

1.เพื่อให้มีน ้าใช้ในการ
อุปโภค บริโภค ท้า
การเกษตรและเลี ยง
สัตว ์
2.เพื่อกระจายความ
ชุ่มชื นในดิน 

ก่อสร้างฝาย
คอนกรีต 
เสรมิเหล็ก 
กว้าง 4  เมตร  
 

- - - - 500,000 จ้านวน 
(แห่ง) 

เกษตรกรมีน ้าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
งานเกษตร 
ส้านักงาน 

ปลัด 

แบบ ผ.02/1 
01 
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1.3  แผนงานการเกษตร  

 

ที ่ โครงการ   วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการขุดลอก
อ่างเก็บน ้า 

1.เพื่อให้มีน ้าใช้ใน
การอุปโภค 
บริโภค ท้า
การเกษตร  
2.เพื่อขยายล้าน ้า
และก้าจดัวัชพืช 
ท้าให้การระบาย
น ้า สะดวกและ
ป้องกันน ้าท่วม 
 

1. ขุดลอกอ่างเก็บ
น ้าห้วยผึ ง หมู่ 4,5 
อ่างเก็บน ้าห้วยส้าน 
หมู่ 7 
อ่างเก็บน ้า
สาธารณะ หมู่ 6   

- - - 500,000 - จ้านวน 
(แห่ง) 

1.มีน ้าใช้ในการ
อุปโภค บริโภคท้า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 
2.ล้าน า้ไมต่ื นเขิน 
กว้างขึ น ไม่มีวัชพืช 
สามารถระบายน ้าได้
อย่างสะดวก และ
ป้องกันการเกิดน ้า
ท่วม 

กองช่าง 
งานเกษตร 
ส้านักงาน

ปลัด 

รวม 8 โครงการ - - - 5,280,000 2,500,000 7,500,000 500,000 - - - 

แบบ ผ.02/1 
01 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เชน่ โตะ๊ท างาน 
เก้าอี้ เคร่ืองโทรศัพท์บ้าน เครื่อง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
พัดลม คร่ืองปรับอากาศ เครื่องดูดฝุ่น 
ฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักงาน
ปลัด 

2 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ
เช่น โคมไฟฟ้าส่องสว่างโซลา่เซลล์
เครื่องขยายเสียง โทรทัศน์ ฯลฯ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส านักงาน
ปลัด 

3 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร ่

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เชน่ 
กล้องถ่ายภาพนิง่ระบบดิจิตอล เครื่อง
ฉายสไลต์ ฯลฯ  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักงาน
ปลัด 

4 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เช่น  เครื่อง
ตัดหญ้า เครื่องท าน้ าเยน็ ฯลฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักงาน 
ปลัด 

แบบ ผ.03 
01 



200 
 

200 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

5 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา ครุภัณฑ์กีฬา เช่น บาร์คู่ ม้าหู มา้ขวาง 
เหล็กยกน้ าหนัก เคร่ืองออกก าลังกาย
กลางแจ้ง ฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักงาน 
ปลัด 

6 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ส านักงาน 
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก แบบประมวลผล 
จอคอมพิวเตอร์  เครื่องอ่านบัตร 
(Smart Card) 
 

42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 ส านักงาน 
ปลัด 

7 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น ครุภัณฑ์อื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภท
ครุภัณฑ์ในกลุ่มได ้

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักงาน 
ปลัด 

8 การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง เช่น ชุด
ดับเพลิง เครื่องดับเพลิง ฯลฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักงาน 
ปลัด 

แบบ ผ.03 
01 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

 

 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

9 บริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เชน่ พัดลม โต๊ะ
ท างาน เก้าอี้ ตู้เอกสาร เครื่องถ่าย
เอกสาร ฯลฯ 

150,000 150,000 150,000 150,000 30,000 กองคลัง 

10 บริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 
 

-รถจักรยานยนต ์
-รถบรรทุก (ดีเซล) 

- - 840,000 840,000 840,000 กองคลัง 

11 บริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร ่

กล้องถ่ายภาพนิง่ระบบดิจิตอล - - 10,000 10,000 10,000 กองคลัง 

12 บริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ส านักงาน เครื่องอ่านบัตร (Smart 
Card) 

- - 17,000 17,000 17,000 กองคลัง 

แบบ ผ.03 
01 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

13 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 

ครุภัณฑ์ส านักงาน  เก้าอี้ท างาน  ตู้
เอกสาร โต๊ะ ฯลฯ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองการศึกษา 

14 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 
จ านวน 2 ชุด 
 

- - 16,000 16,000 16,000 กองการศึกษา 

15 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เชน่  โตะ๊ท างาน 
เก้าอี้ ฯลฯ  

10,000 - - 10,000 10,000 กองช่าง 

16 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 
เครื่องอ่านบัตร (Smart Card) ฯลฯ 
 

- - 17,000 17,000 17,000 กองช่าง 

17 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส ารวจ 

ครุภัณฑ์ส ารวจ เช่น กล้องวัดมมุ เทปวัด
ระยะ ฯลฯ  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองช่าง 

18 การเกษตร ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
การเกษตร 

ครุภัณฑ์การเกษตร เช่น เครื่องพ่นยา 
ฯลฯ 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 งานเกษตร 
ส านักงานปลัด 

แบบ ผ.03 
01 



๒๐๓ 
 

 
 

ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมนิผล 

 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง 
ถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็น
แนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท า
งบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ 
๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมิน 
ผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบ
วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
 
 
 



๒๐๔ 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๕ 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
จ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนาประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไข
ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(๓)  

 
 

 
 
 
 
 



๒๐๖ 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทค 
โนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วย
เทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-
Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity 
(โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนา
และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  



๒๐๗ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
 
๓.๗ จุดยืนทางยุทธ 
ศาสตร์(Positioning) 
 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการ
ให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพ
ของพ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงาน
และความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๘ 
 
4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
มีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้อง
ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดังนี้     

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 



๒๐๙ 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่ง
เองว่าเป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการ
จริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มี
จ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ 
(Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนด
ไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พ่ึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  
และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคณุภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ินที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  



๒๑๐ 
 

  

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการ
มีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนา
อะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มี
ผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน เริ่มต้นในช่วง
เวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้าง
โอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) 
ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) 
การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕)  



๒๑๑ 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕)  

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕)  

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕)  

 
  



๒๑๒ 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ 
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนด
ร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร
ค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่
ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถ
ปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการ
บ่งบอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือ
ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิม 
เติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติ
ต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 

  ๑.  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
๑.๑  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  
 -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๓ 
 

 
 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ยุทธศาสตร์ อปท.  
 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 31 7,523,800 37 11,409,200 14 9,037,000 15 8,988,500 14 10,380,950 

2. ด้านเศรษฐกิจตามแนวทางปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเทีย่ว 

6 150,000 4 120,000 7 220,000 7 220,000 5 170,000 

3. ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

7 260,000 5 230,000 5 230,000 5 230,000 5 230,000 

4. ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

7 250,000 5 130,000 6 230,000 6 230,000 6 230,000 

5. ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา การ
กีฬา และคณุภาพชีวิต 

36 11,562,400 33 12,962,400 31 14,603,400 28 16,093,400 27 17,623,400 

6. ด้านการพัฒนาด้านจดัระเบียบ
ชุมชน สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

9 811,000 7 760,000 8 960,000 8 960,000 8 960,000 

7. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

7 467,500 8 222,500 16 1,697,500 17 2,297,500 16 2,282,500 

รวม 103 21,024,700 99 25,834,100 87 26,977,900 86 29,019,400 81 31,876,850 

   
 



๒๑๔ 
 

 
 

      ๑.๒ การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 
  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย

ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
   แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 

 

4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
      4.4.1  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อน จะด าเนินการก่อสร้างถนนสายต่างๆ ภายในหมู่บ้าน 
รวมถึงการซ่อมแซมถนนที่ช ารุด เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย การก่อสร้างรางระบายน้ า 
ฝายน้ าล้น และขุดลอกคลองต่างๆ ในแต่ละหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าเพ่ือการอุปโภคทุกครัวเรือน และมีน้ า
เพียงพอส าหรับการเกษตร เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในต าบลโป่งน้ าร้อนประกอบอาชีพเกษตรกร มีพ้ืนที่การ
ท าเกษตรเป็นส่วนมาก  การด าเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานได้สนับสนุนงบประมาณครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

 2.  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว 
   สภาพพ้ืนที่โดยรวมของต าบลโป่งน้ าร้อน มีความเหมาะสมต่อการประกอบอาชีพด้านการ
เกษตรกรรม โดยพืชที่เกษตรกรในต าบลโป่งน้ าร้อนนิยมปลูกแก่ ข้าว ส้ม  ลิ้นจี่ หอมหัวใหญ่  กระเทียม เป็นต้น  
แต่ในปัจจุบันพืชผลทางการเกษตรได้รับผลกระทบ ราคาตกต่ า องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อน จะ
ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้แก่เกษตรกรในการท าเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม 
สนับสนุนการก่อตั้งกลุ่มเศรษฐกิจต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รวมกลุ่มกันท างาน ผลิตสินค้า ตั้งกลุ่มจ าหน่าย รวมถึง
ส่งเสริมการออมทรัพย์ในครัวเรือน การจัดท าบัญชีครัวเรือน สนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น 
  3.  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
    องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อน จะส่งเสริมและสนับสนุนการจัดฝึกอบรมเยาวชน ผู้น า
ชุมชน และประชาชนทั่วไปในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปลูกป่าทดแทน ปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติร่วมกับหน่วยงานราชการอ่ืนๆ สนับสนุนให้ประชาชนเพาะกล้าไม้ การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอก
ควันและไฟป่า ของต าบลโป่งน้ าร้อน รวมถึงการจัดการขยะอย่างยั่งยืน 
  4. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อน จะด าเนินการส่งเสริมและให้ความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมประเพณีต่างๆ  ทั้งในระดับต าบล ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด ส่งเสริมการท านุบ ารุงศาสนาทั้งศาสนา
พุทธ และศาสนาอิสลาม จัดกิจกรรมอบรมจริยธรรมส าหรับเยาวชนในต าบล  ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  
  5.  การพัฒนาด้านการศึกษา และคุณภาพชีวิต  
    องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อน จะด าเนินการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการจัด
การศึกษาทั้งในและนอกระบบ โดยเน้นให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในต าบลโป่งน้ าร้อนรับการศึกษา เริ่มตั้งแต่ก่อน
เข้าวัยเรียน การสนับสนุนด้านอาหารเสริมนมและอาหารกลางวัน จะด าเนินการพัฒนาระบบการบริการสุขภาพ 



๒๑๕ 
 
การเสริมสร้างสุขภาพ การเฝ้าระวังและการป้องกันโรค ทั้งโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมี
ความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง การดูแลสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ติดเชื้อ (HIV) ให้ได้รับ
สวัสดิการที่ดี และทั่วถึง โดยการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ และสร้างอาชีพให้แก่ คนชรา ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ติดเชื้อ 
(HIV) 
   6.  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความระเบียบเรียบร้อย 
    องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อน จะด าเนินการส่งเสริมการสร้างจิตส านึกให้ประชาชนมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนเครือข่ายชุมชน การดูแลความสงบเรียบร้อยภายในต าบลโป่งน้ าร้อน สร้าง
ความสามัคคี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชนในต าบลโป่งน้ าร้อน แก้ไขปัญหายาเสพติดในต าบลโป่ง
น้ าร้อน โดยด าเนินการร่วมกับหน่วยงานราชการอ่ืนๆ ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ในด้านต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ดินโคลนถล่ม แผ่นดินไหว ฯลฯ 
 

  7.  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
   องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อน จะด าเนินการสร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากรภายในหน่วยงาน โดยการสนับสนุนการเข้าฝึกอบรม การศึกษาต่อ และการศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ตามหลักธรรมาภิบาล     
  4.4.2  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  ๑.  ข้อสังเกต  ผลจากการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ส่วนราชการ ผู้น าหมู่บ้าน และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องมีโอกาสเข้าร่วมในกระบวนการหรือขั้นตอน
ต่างๆ ของการพัฒนาท้องถิ่น ตั้งแต่การรับรู้ข้อมูลการปฏิบัติงาน การร่วมแสดงทัศนะแสดงความคิดเห็น ร่วมเสนอ
ปัญหา ความต้องการของหมู่บ้าน ร่วมคิดแนวทางการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ การด าเนินการ 
การติดตามประเมินผล รวมทั้งการร่วมรับผลประโยชน์จากการพัฒนา ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี  ท าให้
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่วนราชการ ผู้น าหมู่บ้าน มีโอกาสเรียนรู้ท าความเข้าใจประเด็นนโยบาย
สาธารณะร่วมกัน ปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อแสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุด ทุกฝ่ายยอมรับมากที่สุด และมีผลกระทบเชิง
ลบน้อยที่สุด 
  ๒.  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ส่วนราชการ ผู้น าหมู่บ้าน ผู้มีส่วนได้เสีย จะต้องเริ่มต้นด้วยการสร้างส านึก เพ่ือให้
ประชาชน ส่วนราชการ ผู้น าหมู่บ้าน ฯลฯ รับรู้ปัญหาประกอบกับการสร้างความเข้าใจและปรับทัศนคติ ให้มี
ทัศนคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน  หลังจากการสรรหากลุ่มสัดส่วนประชาคมในระดับต่างๆ เพ่ือจะได้
ประสานงาน และให้ประชาชนมีความเข้าใจและมีความจริงใจในการเข้าร่วม สามารรถท าการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารกันได้ แล้วสร้างฉันทามติร่วมกัน จะต้องก าหนดความประสงค์หรือจุดมุ่งหมายในการมีส่วนร่วมให้ชัดเจน 
และต้องมีระบบประเมินผลจากกระบวนการของการมีส่วนร่วมทั้งหมด ปรับปรุงกลไกการท างานให้เกิดความ
โปร่งใส มีความเป็นประชาธิปไตย ยอมรับความคิดเห็นของกันและกัน เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  3.  ผลจากการพัฒนาท้องถิ่น 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบล ได้ด าเนินการโครงการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชน ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น และพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ซึ่งผลจากการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  สรุปได้ดังนี้   

 
 
 



๒๑๖ 
 

   3.1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อน ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการก่อสร้างถนนสายต่างๆ 
ภายในหมู่บ้าน รวมถึงการซ่อมแซมถนนที่ช ารุด เพ่ือให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย การ
ก่อสร้างรางระบายน้ า ฝายน้ าล้น และขุดลอกคลองต่างๆ  เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าเพื่อการอุปโภคทุกครัวเรือน และมี
น้ าเพียงพอส าหรับการเกษตร ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานในระดับดีมาก 

  3.2  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว 
   องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อน ได้ด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการส่งเสริม
การเกษตรแบบอินทรีย์  และพัฒนาอาชีพให้กลุ่มต่างๆ ในต าบลเพ่ือให้ประชาชนได้รวมกลุ่มผลิตสินค้า ตั้งกลุ่ม
จ าหน่าย รวมถึงส่งเสริมการออมทรัพย์ในครัวเรือน ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานในระดับดี 
   3.3  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
    องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อน ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินกิจกรรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปลูกป่าทดแทน โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติร่วมกับหน่วยงาน
ราชการอ่ืนๆ สนับสนุนให้ประชาชนเพาะกล้าไม ้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานในระดับดี   
   3.4 การพัฒนาด้านการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
   องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อน ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการส่งเสริมอนุรักษ์ สืบ
สานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมประเพณีต่างๆ  ทั้งในระดับต าบล ระดับ
อ าเภอ และระดับจังหวัด ส่งเสริมการท านุบ ารุงศาสนาทั้งศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม จัดกิจกรรมอบรม
จริยธรรมส าหรับเยาวชนในต าบล  ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินงานในระดับดีมาก 
   3.5  การพัฒนาด้านการศึกษา และคุณภาพชีวิต  
   องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อน ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต โดยการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ โดยเน้นให้นักเรียนทุกคนในต าบลโป่งน้ าร้อนรับการศึกษา 
เริ่มตั้งแต่ก่อนเข้าวัยเรียน การสนับสนุนด้านนมและอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลโป่ง
น้ าร้อน มีการด าเนินการพัฒนาระบบการบริการสุขภาพ การเสริมสร้างสุขภาพ การเฝ้าระวังและการป้องกันโรค 
ทั้งโรคติดต่อและไม่ติดต่อ สนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อการด าเนินงานในระดับดี 
   3.6  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความระเบียบเรียบร้อย 
   องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อน ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม รวมทั้งการป้องกันการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ  การแก้ไขปัญหายาเสพติดในต าบลโป่งน้ าร้อน โดย
ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานในระดับดี 
   3.7 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วยนวัตกรรมการบริหารที่
เหมาะสม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อน ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือการด าเนินการสร้างจิตส านึกและ
พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภายในหน่วยงาน โดยการสนับสนุนการเข้าฝึกอบรม การศึกษาต่อ และ
การศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการด าเนินงานระดับดี 
 

****************** 
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