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ค าน า 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 25561 แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง แผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดย
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนา
อ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้
ความหมายรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น นั้น 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ได้ทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา ตลอดจน
ความเดือนร้อนของประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวตาม
วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าที่ว่า “ท างานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง 
ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” จึงได้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า
ขึ้น โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 25561 ข้อ 22 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์ของประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องด าเนินการตามข้ันตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 

 

(1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่
เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยน าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนพัฒนาชุมชนมา
พิจารณาประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามา
วิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วน าเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
(4) กรณีองค์การบริหารส่วนส่วนต าบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

(5) หลังจากด าเนินการตามข้อ 1-4 แล้วให้ด าเนินการตามข้อ 24 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 25561 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ประชาคมท้องถิ่น
ตามสัดส่วนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า  เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าก่อด าภาครัฐและเอกชน ที่ให้ความร่วมมือในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีมา ณ โอกาสนี้ 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

         พฤษภาคม 2562 
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ส่วนที่ ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ด้านกายภาพ   

1.2 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
สภาต าบลป่าก่อด าได้รับการจัดตั้งเป็น  องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า  โดยประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศ
ทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ลงวันที่  25  ธันวาคม 2539 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า  ตั้งอยู่เลขที่  177  หมู่ที่ 1  บ้านโป่งมอญ  บนถนน 
ชร 1046  ถนนพหลโยธิน – โป่งมอญ  ต าบลป่าก่อด า  อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากที่ว่าการ
อ าเภอแม่ลาว ประมาณ 1.0 กิโลเมตร  และห่างจากตัวจังหวัดเชียงราย  ประมาณ 25 กิโลเมตร บริเวณพิกัด 
เอ็นบี 737912 เหนือ, 823836 ใต,้ 847844  ตะวันตก และ 721862 ตะวันตก 

 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
ต าบลป่าก่อด า มีลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบสูง และเป็นภูเขาบางส่วน  มีพ้ืนที่ตอนกลางต าบลเป็นที่

ราบ     ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ประชาชนตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยและใช้ท าการเกษตร    มีแม่น้ าลาวและแม่น้ าอ่ืนหลายสาย
ไหลผ่านตลอดทั้งต าบลมีพื้นที่ป่าไม้และภูเขาอยู่ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของต าบล  และมีถนนตัดผ่าน
ทุกหมู่บ้าน มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง  ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดกับ ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย, และ ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 
ทิศใต้ ติดกับ ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย 
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โป่งแพร่  อ.แม่ลาว  จ.เชียงราย 
ต าบลป่าก่อด า  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  34.26  ตารางกิโลเมตร   

 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศแบ่งออกเป็น  3  ฤดู  
1. ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม        ถึงเดือนมกราคม 
2. ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์   ถึงเดือนพฤษภาคม 
3. ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่ เดือนมิถุนายน      ถึงเดือนกันยายน 

 

๑.๔ ลักษณะของดิน ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว ดินร่วนปนทราย และดินลูกรัง 
พ้ืนที่ราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว 
  

๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ า เป็นแหล่งน้ าธรรมชาติและแหล่งน้ าที่สร้างขึ้นเอง ห้วย หนอง คลอง บึง 
สระน้ า ฝาย และน้ าฝน 

แหล่งน้ าธรรมชาติ 
- ล าน้ า, ล าห้วย มีดังนี้  คือ ล าน้ าลาว, ล าน้ าแม่มอญ, ล าน้ าแม่ผง, ล าน้ าแม่ขาว, ล าน้ าเหมืองร่อง

ลึก, ล าน้ าเหมืองกลาง, ล าน้ าร่องกาแกด, ล าน้ าห้วยตีนดง, ล าน้ าร่อง, ล าเหมืองป่าซาง, ล าน้ าท่อน้อย, ล าน้ า
เหมืองก่อ, ล าน้ าเหมืองแพะ, ล าน้ าเหมืองปู่โด้ง, ล าน้ าเหมืองปู่หมอ, ล าน้ าร่องปิน, ล าน้ าเหมืองต้นดอก, ล าน้ า
เหมืองต้นตอง, ล าน้ าเหมืองหนองมน, ล าน้ าเหมืองร่องห้าง, ล าน้ าเหมืองบ้านท่า 

- บึง,  หนอง, สระน้ า คือ หนองกวาง, หนองปึ๋ง, หนองกากอก, หนองก้าง, หนองบัวน้อย, หนอง
ผักหนาม, สระน้ าสาธารณะบ้านหนองบัว, สระน้ าหลุมปู่พร 
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แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
-  ฝาย    38    แห่ง 
-  บ่อโยก    15     แห่ง 
-  ประปาหมู่บ้าน       10   แห่ง 
-  บ่อน้ าตื้น            596   แห่ง 
-  บ่อบาดาล   13     แห่ง 

 

๑.๖ ลักษณะของไม้/ป่าไม้  (ที่มางานส่งเสริมการเกษตร) 
 
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 

๒.๑ เขตการปกครอง  แบ่งออกเป็น  7  หมู่บ้าน  ณ  พฤษภาคม ๒๕62 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน ต าแหน่ง 
1 บ้านโป่งมอญ นายอทุิตย์      ศรีจุมปา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 
2 บ้านหนองบัว นายชยพล      ไพยราช ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 
3 บ้านต้นม่วง นายนิรันดร์      ทิพย์สุภา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 
4 บ้านท่าขี้เหล็ก นายไสว      เครือวงค์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 
5 บ้านแม่ผง นายธนวัฒน์      โกเสนตอ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 
6 บ้านสันหนองล้อม นางวิไล      กาบแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 

11 บ้านสันหนองบัว นายสมพงษ์      ค าจ้อย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า เป็นการจัดรูปแบบการปกครองท้องถิ่นแบบทั่วไป มีฐานะเป็น
นิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 โดยยกฐานะจากสภา
ต าบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละหนึ่งแสนห้า
หมื่นบาท   

องค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า และนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

- สภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวนหมู่บ้านละสองคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าก่อด า 

- องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า มีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หนึ่งคน ซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง/การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

ซึ่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและผู้บริหาร อยู่ในต าแหน่งคราวละ  4  ปี 

2.2 การเลือกตั้ง 

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ปัจจุบันองค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าก่อด า มีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ที่มาจากการเลือกตั้งครั้งล่าสุด  เมื่อวันที่ 26 
มกราคม  2557 เนื่องจากครบวาระวันที่  12  ธันวาคม  2556 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผล
การเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  2,380 คน    

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
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ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้บริหาร จ านวน  1,906  คน คิดเป็นร้อยละ 80.08   
จ านวนบัตรเสีย 84 ใบ คิดเป็นร้อยละ 4.41 
บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 63 ใบ คิดเป็นร้อยละ 3.31 
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ  จ านวน  1,906  คน คิดเป็นร้อยละ 80.08   
จ านวนบัตรเสีย 31 ใบ คิดเป็นร้อยละ 1.63 
บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 54 ใบ คิดเป็นร้อยละ 2.83 

 

รายชื่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 
ที ่ ชื่อสกุล ที่อยู่ วุฒิ

การศึกษา 
วันที่ได้รับ

การเลือกตั้ง 
(วันเลือกตั้ง/

แต่งตั้ง) 

ต าแหน่ง เบอร์โทร 

1 นายสุทัศน์  ศรีจันทร์  58 ม.2 ต.ป่าก่อด า ป.โท 27 ม.ค. 57 นายกอบต. 093-1360823 

2 นายนันทวัฒน์ ทิศหนองแวง  89 ม.2 ต.ป่าก่อด า ป.ตรี 7 มี.ค. 57 รองนายกฯ 083-5787164 

3 นายอินจันทร์ สมสวัสดิ์  8 ม.5 ต.ป่าก่อด า ป.4 7 มี.ค. 57 รองนายกฯ 081-9508593 

4 นายสังวาลย์ สุขเสริญ 59 ม.9 ต.ป่าก่อด า ป.ตรี 1 ก.พ. 61 เลขานุการ - 
   
รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

ที ่ ชื่อสกุล ที่อยู่ วุฒิ
การศึกษา 

วันที่ได้รับ
การเลือกตั้ง 
(วันเลือกตั้ง/

แต่งตั้ง) 

ต าแหน่ง เบอร์โทร 

1 นายสานิต ศรีจุมปา 78 ม.2 ต.ป่าก่อด า ปวช. 26 ม.ค. 57 ส.อบต. ม.2 
(ประธานสภา) 

084-4813756 

2 นายบุญโรจน์ หน่อแก้ว 90 ม.5 ต.ป่าก่อด า ป.ตรี 26 ม.ค. 57 ส.อบต. ม.5  
(รองระธานสภา) 

086-9134021 

3 นายจันทร์ อินธิยศ 138 ม.1 ต.ป่าก่อด า ป.6 26 ม.ค. 57 ส.อบต. ม.1 083-3250488 

4 นางอรนงค์ แสนใส 95 ม.1 ต.ป่าก่อด า ม.ปลาย 26 ม.ค. 57 ส.อบต. ม.1 087-1769236 

5 นางเสาวนีย์ ยี่ภิญโญ 181 ม.2 ต.ป่าก่อด า ม.ปลาย 26 ม.ค. 57 ส.อบต. ม.2 085-0418955 

6 นายชัชวาลย์ แสงค ามา 40 ม.3 ต.ป่าก่อด า ป.6 26 ม.ค. 57 ส.อบต. ม.3 086-9244695 

7 นางติ๋ม ธรรมขันทา 23 ม.3 ต.ป่าก่อด า ม.ต้น 26 ม.ค. 57 ส.อบต. ม.3 085-0390895 

8 นายสถิตย์  เสียงแขก 103 ม.4 ต.ป่าก่อด า ม.ต้น 26 ม.ค. 57 ส.อบต. ม.4 081-8841822 

9 นายจ ารอง โนปัน 118 ม.4 ต.ป่าก่อด า ป.6 26 ม.ค. 57 ส.อบต. ม.4 081-6020677 

10 นางไพวรรณ์ แสงสว่าง 225 ม.5 ต.ป่าก่อด า ปวช. 26 ม.ค. 57 ส.อบต. ม.5 089-6367522 

11 นายบุญทรง บุญค าปัน 79 ม.6 ต.ป่าก่อด า ป.4 26 ม.ค. 57 ส.อบต. ม.6 098-7937329 

12 นายสมบัติ รัดเร็ว 1 ม.6 ต.ป่าก่อด า ป.4 26 ม.ค. 57 ส.อบต. ม.6 084-8088977 

13 นางพรศรี ค าฟู 49 ม.11 ต.ป่าก่อด า ม.ปลาย 26 ม.ค. 57  ส.อบต. ม.11 089-2994113 
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๓. ประชากร 
 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร : หน่วยเป็นคน  

ประชากรทั้งสิ้น  3,123 คน  แยกเป็นชาย  1,528  คน  หญิง  1,595 คน  มีความหนาแน่น
เฉลี่ย 66.51 คน / ตารางกิโลเมตร  (ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2562) 

 

หมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
หมู่ที่ 0 ป่าก่อด า 1 40 35 75 
หมู่ที่ 1 บ้านโป่งมอญ 257 284 293 564 
หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว 175 199 217 417 
หมู่ที่ 3 บ้านต้นม่วง 118 145 134 281 
หมู่ที่ 4 บ้านท่าขี้เหล็ก 144 152 169 320 
หมู่ที่ 5 บ้านแม่ผง 321 393 383 767 
หมู่ที่ 6 บ้านสันหนองล้อม 155 184 221 375 
หมู่ที่ 11 บ้านสันหนองบัว 110 141 143 273 
รวม 1,281 1,528 1,595 3,123 

 

๓.๒ ช่วงอายุและจ านวนประชากร  
 

ช่วงอายุ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม 
น้อยกว่า 1 ปี 11 11 22 
1 ปี - 2 ปี 27 20 47 
3 ปี – 5 ปี 39 24 63 
6 ปี – 11 ปี 139 84 223 
12 ปี – 14 ปี 40 50 90 
15 ปี – 17 ปี 63 39 102 
18 ปี – 25 ปี 117 139 256 
26 ปี – 49 ปี 447 526 973 
50 ปี – 60 ปี 304 334 638 
มากกว่า 60 ปีขึ้นไป 341 368 709 

รวม 1,528 1,595 3,123 
 
๔. สภาพทางสังคม 

4.1 การศึกษา 
- โรงเรียนประถมศึกษา      2    แห่ง ได้แก่ 
1.โรงเรียนบ้านโป่งมอญ     จ านวนนักเรียนประมาณ    93   คน 
2.โรงเรียนบ้านแม่ผง  จ านวนนักเรียนประมาณ    30   คน 

 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  1  แห่ง ได้แก่ 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าก่อด า        จ านวนนักเรียนประมาณ    46   คน 
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4.2 สาธารณสุข 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโป่งมอญ   1 แห่ง 
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน     7 แห่ง 

 

 4.3 อาชญากรรม 
ด้วยสภาพเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า อยู่ใกล้กับสถานีต ารวจภูธรแม่ลาว ท า

ให้ในพ้ืนทีไ่มพ่บเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น    ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน อีกท้ังแต่ละหมู่บ้าน มีสมาชิก อปพร.และมีผู้น าที่ช่วยกันสอดส่องดูแลความปลอดภัยให้กับ
สมาชิกในหมู่บ้าน    และช่วงกลางคืนได้มีแสงสว่างจากไฟฟ้าสาธารณส่องให้ความสว่างอย่างเพียงพอ แม้กระทั่ง
จุดที่มีความอันตรายและความเสี่ยง   
 

4.3 ยาเสพติด 
ในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลป่าก่อด าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  

หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสามารถท าได้ตามอ านาจหน้าที่  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรม
ให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี   และการด าเนินการ
ตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดกิจกรรม 

4.4 การสังคมสงเคราะห์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 
- ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
- รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

 
5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 

5.1 การคมนาคมขนส่ง 
มีถนนลาดยางแอลฟัลท์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรัง 

หมู่ที่ 
จ านวน 

สายทางรวม 
(สาย) 

ถนนลาดยาง
แอสฟัลส์
(สาย) 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก

(สาย) 

ถนนลูกรัง
(สาย) 

ทางล าลอง 
(สาย) 

1 19 3 16  - 
2 10 1 9  - 
3 10 1 9  - 
4 10 1 9  - 
5 15 3 9  - 
6 11 1 13  - 

11 11 2 9  - 
รวม 86 12 72  - 
ถนนเชื่อมระหว่าง

ต าบล 
4 - 2 - 

ถนนในการรับผิดชอบ
ของหน่วยงานอ่ืน 

2 - 1 - 
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5.2 การไฟฟ้า 

มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน  จ านวน  7  หมู่บ้าน คิดเป็น 1,213 ครัวเรือน    
 

          5.3 การประปา 
มีระบบประปาหมู่บ้าน มีจ านวน 11 แห่ง ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6และหมู่ท่ี 11 

 

          5.4 โทรศัพท์ 
ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 

 

          5.5 ไปรษณียห์รือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
มีการใช้บริการที่ท าการไปรษณีย์อ าเภอแม่ลาว ติดถนนทางหลวงไปทางทิศใต้ระยะทางประมาณ 

15 กิโลเมตร 
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
 

          6.1 การเกษตร 
หมู่บ้าน (นา/ไร่) ราย ข้าว

เจ้า 
ข้าว

เหนียว 
ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ 
(ราย/ไร่) 

เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า 
(ราย/ไร่) 

ปศุสัตว์ 
(ราย/ไร่) 

ยางพารา 
(ราย/ไร่) 

หมู่ที่ 1 บ้านโป่งมอญ 
หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว 
หมู่ที่ 3 บ้านต้นม่วง 
หมู่ที่ 4 บ้านท่าขี้เหล็ก 
หมู่ที่ 5 บ้านแม่ผง 
หมู่ที่ 6 บ้านสันหนองล้อม 
หมู่ที่ 11 บ้านสันหนองบัว 

913 
903 
586 
331 
883 
468 
568 

117 
115 
60 
40 

124 
62 
63 

31 
43 
9 
1 

29 
11 
53 

882 
860 
577 
330 
854 
457 
515 

 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

10/100 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

1/2 

- 
- 
- 
- 
- 

1/3.2 
- 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

1/2.5 

รวม 4,652 581 177 4,475 10/100 1/2 1/3.2 1/2.5 
 
6.2 การประมง 

- ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าไม่มีพ้ืนที่ท าการประมง 
 

          6.3 การปศุสัตว์ 
- เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค และการเลี้ยงสุกร คิด

เป็นร้อยละประมาณ 2.5 ของการประกอบอาชีพ 
 

          6.4 การบริการ 
- มีร้านบริการท าผม เสริมสวย พื้นที่ หมู่ที่ 2 และหมู่ท่ี 6 จ านวน 3 แห่ง 

 

          6.5 การท่องเที่ยว 
-ไร่ชาสุวิรุฬห์  

 

          6.6 อุตสาหกรรม 
- 

           



- 7 - 

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
1.กลุ่มปุ๋ย     3  กลุ่ม หมู่ที่ 1,2,11 
2.กลุ่มยุ้งฉาง    2  กลุ่ม หมู่ที่ 1,4 
3.กลุ่มเลี้ยงโค    2  กลุ่ม หมู่ที่ 3,5 
4.กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า    1  กลุ่ม หมู่ที่ 1 
5.กลุ่มข้าวซ้อมมือ    2  กลุ่ม หมู่ที่ 1,6 
6.กลุ่มเลี้ยงสุกร    1  กลุ่ม ระดับต าบล 
7.กลุ่มท าขนม    1  กลุ่ม หมู่ที่ 11 
8.กลุ่มท าขนมจีน    1  กลุ่ม หมู่ที่ 2 
9.กลุ่มท าแคบหมู    1  กลุ่ม หมู่ที่  11 
10.กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ    1  กลุ่ม ระดับต าบล 
11.กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์พืช        1  กลุ่ม ระดับต าบล 
12.กลุ่มออมทรัพย์            11*กลุ่ม   
13.กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน  7  กลุ่ม 
14.กลุ่มอาชีพ             13 กลุม่ 
15.กลุ่มผู้ใช้น้ า                      1  กลุ่ม 
16.กลุ่มผลิตข้าวชุมชน     2  กลุ่ม 
17.กลุ่มผู้สูงอายุ                            1  กลุ่ม ระดับต าบล 
18.สถาบันการจัดการเงินชุมชนบ้านหนองบัว 1    กลุ่ม 
19.กลุ่มปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยอินทรีย์              3  กลุ่ม 
20.กลุ่มผู้พิการ    1  กลุ่ม ระดับต าบล 
21. กลุ่มพัฒนาสตรี           7  กลุ่ม 

 

          6.8 แรงงาน 
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 60 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ปลูกข้าว ไร่ยาสูบ  

ข้าวโพด ท าสวน ที่เหลือประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปร้อยละ 27 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน ร้อยละ 4 ธุรกิจ
ส่วนตัว/ค้าขายร้อยละ 9 
 

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 

          7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
มีจ านวน 7 หมู่บ้าน และมีข้อมูลพื้นฐานแต่ละหมู่บ้านดังนี้ 
 

หมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
หมู่ที่ 1 บ้านโป่งมอญ 247 280 284 564 
หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว 171 192 225 417 
หมู่ที่ 3 บ้านต้นม่วง 109 142 139 281 
หมู่ที่ 4 บ้านท่าขี้เหล็ก 137 152 168 320 
หมู่ที่ 5 บ้านแม่ผง 307 387 380 767 
หมู่ที่ 6 บ้านสันหนองล้อม 139 169 206 375 
หมู่ที่ 11 บ้านสันหนองบัว 106 132 141 273 

รวม 1,216 1,495 1,578 3,073 
 



- 8 - 

7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
แบบส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

ส่วนที ่ 1  :  ข้อมลูพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน    

หมู่บ้าน/ชุมชน.......เขตองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า...........หมู่ที.่........1-6 และหมู่ที่ 11.......ต าบล...ป่าก่อด า....... 

อ าเภอ.....................แม่ลาว...............จังหวัด..........................เชียงราย.................................................... 

จ านวนประชากรทั้งหมด...........3,170.................คน    ชาย..........1,222.................คน     หญิง...........1,323........คน 

ครัวเรือนทั้งหมด............804.....................................ครัวเรือน     พ้ืนที่ท้ังหมด...............35.2.......................ตร.กม. 

ส่วนที ่ 2 : ข้อมูลด้านการเกษตร   
 

    

ประเภทของการท าการเกษตร 
จ านวน 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร)่ 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลีย่ 
(บาท/ไร)่ 

 ในเขต
ชลประทาน 

2.1) ท านา 300     ครัวเรือน 
5,305           ไร ่

5,600     กก./ไร ่ 24,800             
บาท/ไร ่

2.1) ท านา 

 นอกเขต
ชลประทาน 

47   ครัวเรือน 
469        ไร ่ 2,400    กก./ไร ่

11,400             
บาท/ไร ่

สวน ยางพารา 2.2) ท าสวน 4    ครัวเรือน 
49         ไร ่ 340    กก./ไร ่

9,000             
บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน 

สวน   ล าใย 1    ครัวเรือน 
1          ไร ่ 300      กก./ไร ่

2,000             
บาท/ไร ่

สวน   ยาสบู 40      ครัวเรือน 
334            ไร ่ 12,500   กก./ไร ่

25,000             
บาท/ไร ่

สวน                  1       ครัวเรือน 
4             ไร ่ 5,000     กก./ไร ่

500             บาท/
ไร่ 

สวน                  5      ครัวเรือน 
6           ไร ่ 10,200     กก./ไร ่

2,700             
บาท/ไร ่

สวน                  2      ครัวเรือน 
6            ไร ่ 5,000      กก./ไร ่

2,150             
บาท/ไร ่

สวน                  4      ครัวเรือน 
4.2             ไร ่ 5,625      กก./ไร ่

2,350             
บาท/ไร ่

สวน                  1       ครัวเรือน 
10             ไร ่ 10,000    กก./ไร ่

3,000             
บาท/ไร ่

สวน                  78       ครัวเรือน 
269.1             ไร ่ 4,632      กก./ไร ่

1,443             
บาท/ไร ่

สวน                  154       ครัวเรือน 
233.1             ไร ่ 4,632      กก./ไร ่

901                
บาท/ไร ่

ไร่ข้าวโพด 2.3) ท าไร่ 18       ครัวเรือน 
250             ไร ่ 7,500    กก./ไร ่

25,000          
บาท/ไร ่

2.3) ท าไร ่

ไร่ข้าวโพดสัตว ์ 33   ครัวเรือน 
146       ไร ่ 18,500   กก./ไร ่

12,000            
บาท/ไร ่

ไร่มันส าประหลัง 40       ครัวเรือน 
  377        ไร ่ 19,000   กก./ไร ่

16,900           
บาท/ไร ่

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

2.4) อื่นๆ            ครัวเรือน 
              ไร ่               กก./ไร ่

                      
บาท/ไร ่

2.4) อื่นๆ 
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7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการ
ท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน   - 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือ
การเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า      60  % 
2. ห้วย/ล าธาร      60  % 
3. คลอง      60  % 
 4. หนองน้ า/บึง      60 % 
 5. น้ าตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
3. ฝาย       
4. สระ      2 % 
5. คลองชลประทาน       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 

      

 
7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ      80% 
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ      80% 
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 

      80 % 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วน
ภูมิภาค) 

      

4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 
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8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 

8.1 การนับถือศาสนา 
ศาสนา 

ประชาชนในต าบลส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีจ านวนสถาบัน/องค์กรทางศาสนา ดังต่อไปนี้ 
-  วัด จ านวน  5 แห่ง  ดังนี้ 
1.วัดโป่งมอญ 
2.วัดสันต้นม่วง 

 3.วัดทรายมูล 
 4.วัดสันหนองบัว 
 5.วัดหมอกมุงเมือง 

-  ส านักสงฆ์  จ านวน    - แห่ง 
-  ศาลเจ้า  จ านวน    - แห่ง 
-  มัสยิด   จ านวน    - แห่ง 
-  โบสถ์คริสต์ จ านวน  1 แห่ง 
-  ฌาปนสถาน   จ านวน  5   แห่ง 

             -  สุสาน (คริสต์)  จ านวน  - แห่ง 
          

8.2 งานประเพณีและงานประจ าปี 
งานประเพณีและงานประจ าปีของต าบลป่าก่อ ได้แก่  
1) ประเพณีสงกรานต์รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุต าบลป่าก่อด า  
2) ประเพณีแห่เทียนพรรษา  
3) ประเพณีลอยกระทง  
4) ประเพณีสรงน้ าพระธาตุ ได้แก่  

- ประเพณีสรงน้ าพระธาตุรัตนมหามงคลเจดีย์หมู่ที่ 1 
-  ประเพณีสรงน้ าพระธาตุวัดหมอกมุงเมือง หมู่ที่ 4 
- ประเพณีสรงน้ าพระธาตุมณีนาถสันต้นม่วง หมู่ที่ 3 
- ประเพณีสรงน้ าพระธาตุวัดไชยสิทธิ์ หมู่ที่ 11 

5) ประเพณีลงแขกท านา หมู่ที่ 6 
 

8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น  คือ การท าพิธีสะเคราะห์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นหมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว 
ภาษาถ่ิน คือ ภาษาเมืองล้านนา   

 

8.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น  คือ  
- สหกรณ์โคนมแม่ลาว เก็บสะสมน้ านมดิบและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นมโค 
- กลุ่มข้าวซ้อมมือ หมู่ที่ 1 บ้านโป่งมอญ  ผลิตข้าวซ้อมมือจ าหน่าย 
- กลุ่มข้าวซ้อมมือ หมู่ที่ 6 บ้านสันหนองล้อม ผลิตข้าวซ้อมมือจ าหน่าย 
- กลุ่มแคบหมู  หมู่ที่ 11 บ้านสันหนองบัว  ผลิตแคบหมูอาหารพื้นเมืองจ าหน่าย 

 
 



- 11 - 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
9.1  น้ า 

แหล่งน้ าธรรมชาติ 
- ล าน้ า, ล าห้วย มีดังนี้  คือ ล าน้ าลาว, ล าน้ าแม่มอญ, ล าน้ าแม่ผง, ล าน้ าแม่ขาว, ล าน้ าเหมืองร่อง
ลึก, ล าน้ าเหมืองกลาง, ล าน้ าร่องกาแกด, ล าน้ าห้วยตีนดง, ล าน้ าร่อง, ล าเหมืองป่าซาง, ล าน้ าท่อ
น้อย, ล าน้ าเหมืองก่อ, ล าน้ าเหมืองแพะ, ล าน้ าเหมืองปู่โด้ง, ล าน้ าเหมืองปู่หมอ, ล าน้ าร่องปิน, ล า
น้ าเหมืองต้นดอก, ล าน้ าเหมืองต้นตอง, ล าน้ าเหมืองหนองมน, ล าน้ าเหมืองร่องห้าง, ล าน้ าเหมือง
บ้านท่า 
- บึง, หนองและอ่ืน ๆ 6  แห่ง คือ หนองกวาง, หนองปึ๋ง, หนองกากอก, หนองก้าง, หนองบัวน้อย,
หนองผักหนาม 
แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
- ฝาย       38    แห่ง 
- บ่อโยก       15     แห่ง 
- ประปาหมู่บ้าน        11   แห่ง 
- บ่อน้ าตื้น     596   แห่ง 
- บ่อบาดาล          15     แห่ง 

 

9.2 ป่าไม้ 
- ในพ้ืนที่อยู่ในเขตป่าไม้เสื่อมโทรมบางส่วน 

 

9.3 ภูเขา 
- ในพ้ืนที่เป็นที่ราบ สลับกับที่ราบสูงบ้าง   

           

9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
- คุณภาพของทรัพยากรมีความปานกลาง บางพ้ืนที่เป็นป่ารกและความแห้งแลงไม่มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุม 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ยุทธศาสตร์ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้อง

มีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอดแนว
ทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์
ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้
เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจาก

ภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อม่ันในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางที่
ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น 
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและ ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิต
ภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขา
อุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทาง
การค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและ
พัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญ อาทิ 
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(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าท่ีเข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ 
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาด
และปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ 
สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่า
และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง 
และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความม่ันคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยใน 
องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ 

สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม 
จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

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

บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
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๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล่ าไปสู่สังคมที่

เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟู  และสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความมั่นคงด้าน

น้ า รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้ มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 
เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ จากสถานะของประเทศและ

บริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความตอ่เนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 
และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่
การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน 
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 
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การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการก าหนด
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้
จัดท าขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง
และโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  

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

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

(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี  
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการ ลงทุนภาครัฐไม่ต่ า

กว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะ ที่ปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)  

2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัยอย่าง
มีคุณภาพ  

(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ  
  (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน  

3. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน  

  (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง  
4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ การใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  

(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ  
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  
  (5) มีการบริหารจัดการให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของ  

5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม  
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น  
(3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม   
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กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
2. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5. การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
7. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9. การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 

THAILAND  ๔.๐ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มุ่งมั่นในการน า “โมเดลประเทศไทย ๔.๐”หรือ “ไทย
แลนด์ ๔.๐” มาใช้ เพื่อผลักดันประเทศให้หลุดพ้นกับดัก ๓ กับดักที่ก าลังเผชิญ ทั้ง  

๑) กับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap)  
๒) กับดักความเหลื่อมล้ า (Inequality Trap)  
๓) กับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา (Imbalance Trap)  เป้าหมายเพื่อน าประเทศมุ่งสู่ความม่ันคง 

มั่งค่ัง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านโมเดลนี้ 
ก่อนหน้าที่จะมีการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ นั้น ไทยเริ่มก้าวสู่โมเดลไทยแลนด์ ๑.๐ หลังจากเริ่มต้น

พัฒนาภาคเกษตรกรรม แล้วจึงค่อยปรับมาสู่ไทยแลนด์ ๒.๐ การลงทุนอุตสาหกรรมเบาที่มุ่งเน้นแรงงานราคาต่ า 
เช่น สิ่งทอ อาหาร และมาสู่ ไทยแลนด์ ๓.๐ มุ่งเน้นการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมหนัก ซึ่งการพัฒนาของ
ประเทศไทยใน ๓ ช่วงแรกนั้น ไทยมีการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงสุดเฉลี่ยถึง ๗% ต่อปี แต่มาถึงจุด
หนึ่งหลังปี ๒๕๔๐ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงมาเป็น ๓-๔% ต่อปี 

เหตุผลส าคัญเพราะไทยไม่เคยปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างจริงจังมาก่อน และไม่เคยมีการพัฒนา
เทคโนโลยีของตัวเอง แรงงานไม่ได้มีทักษะจนกลายเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ าของโอกาส ซึ่งในช่วงนี้รัฐบาล
ต้องการก้าวกระโดดข้ามหุบเหว ซึ่งต้องใช้ความกล้าหาญทางการเมือง และต้องใช้พลังที่เรียกกว่าพลังประชารัฐ
ในการขับเคลื่อนไทยแลนด์ ๔.๐ 

๓ กลไกขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐  กลไกขับเคลื่อน (Engines of Growth) ชุดใหม่ ประกอบด้วย 
(๑) Productive Growth Engine ซึ่งเป้าหมายส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู่ประเทศที่มีรายได้

สูง ( High Income Country) ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และ ความคิดสร้างสรรค์ 
กลไกดังกล่าว ประกอบไปด้วย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ การบริหารจัดการ

สมัยใหม่ และการสร้างคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา การ
พัฒนาโมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กิจการร่วมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงการบ่ม
เพาะธุรกิจด้านเทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการตอบโจทย์ความพยายามในการก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้
ปานกลางที่ไทยก าลังเผชิญอยู่ 

(๒) Inclusive Growth Engine เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์และเป็นการกระจายรายได้ โอกาส 
และความมั่งค่ังที่เกิดขึ้น 
 โดยกลไกนี้ ประกอบด้วย การสร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับกลุ่มจังหวัด  การพัฒนาเศรษฐกิจระดับ
ฐานรากในชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือตอบโจทย์ประเด็นปัญหาและความท้าทายทางสังคมในมิติ
ต่างๆ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการท าธุรกิจ การส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก การสร้างงานใหม่ๆ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
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การยกระดับขีดความสามารถ การเสริมสร้างทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของประชาชนให้ทันกับพลวัตการ
เปลี่ยนแปลงจากภายนอก และการจ่ายภาษีให้แก่ผู้ที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดแบบมีเงื่อนไข (Negative 
Income Tax) เพ่ือแก้ไขกับดักความเหลื่อมล้ าที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

(๓) Green Growth Engine การสร้างความมั่งคั่งของไทยในอนาคต จะต้องค านึงถึงการพัฒนาและใช้
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบโจทย์การหลุดออกจากกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนาระหว่าง
คนกับสภาพแวดล้อม 
 โดยกลไกนี้ประกอบด้วย  การมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน การปรับแนวคิดจากเดิมที่ค านึงถึงความ
ได้เปรียบเรื่องต้นทุน (Cost Advantage) เป็นหลัก มาสู่การค านึงถึงประโยชน์ที่ได้จากการลดความสูญเสียที่
เกิดข้ึนทั้งระบบ (Lost Advantage) หัวใจส าคัญอยู่ที่การพัฒนากระบวนการผลิตให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยที่สุด อันจะเกิดประโยชน์กับประเทศและประชาคมโลกด้วยในเวลาเดียวกัน 

ทั้ง ๓ กลไกขับเคลื่อน “ประเทศไทย ๔.๐” ถือเป็นการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความมั่งคั่งอย่างมั่นคง
และยั่งยืน เพื่อให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง ซึ่งถือเป็นเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจจากการพ่ึงพา
การลงทุนต่างประเทศ มีการลงทุนการวิจัยและพัฒนาตัวเองน้อยมากโดยมุ่งเน้นการ พัฒนาการศึกษาคน สร้าง
การวิจัยและพัฒนา โครงสร้างเศรษฐกิจ ให้ไทยสามารถอยู่ได้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ซึ่งรัฐบาลต้องกล้าพอที่จะถอดกับ
ดักจากการดึงเงินลงทุนต่างประเทศ เอาเทคโนโลยีของต่างชาติมา และต้องยืนอยู่บนขาตัวเองในระดับหนึ่ง 

 

1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
1) แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 

(1) ปรับโครงสร้างการผลิตสู่การพ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และปรับระบบ
การผลิตที่สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างสมดุล เพ่ือคงความเป็นฐานเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เช่น การพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์การเกษตร 

(2) ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสตลาด เน้น
การพัฒนาบุคลากร โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุน
การค้าการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

(3) พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญและเมืองชายแดนเพื่อรองรับการเชื่อมโยงในระดับ
นานาชาติ 

(4) พัฒนาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความม่ันคงและอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
เช่น ด้านสุขภาพ  ด้านการศึกษา  แรงงาน  ฯลฯ 

(5) พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาที่น าไปสู่
การพ่ึงตนเอง  มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(6) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เน้นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและใช้
ประโยชน์อย่างสมดุล และเตรียมการป้องกันและรับมือภัยธรรมชาติ 

 

2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย เชียงราย พะเยา  
แพร่ และน่าน มุ่งพัฒนาเชียงรายให้เป็นประตูการค้า การลงทุน  พัฒนาการเกษตรอินทรีย์  พัฒนาการท่องเที่ยว
ชายแดนและการท่องเที่ยว อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น และเร่งฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 
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3) แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2561-2564) 
วิสัยทัศน์ 
“เมืองแห่งการค้า การลงทุน การเกษตรและการท่องเที่ยว รุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมล้านนา 

ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข”  
เป้าประสงค์ 
(1) เพ่ือสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน

การค้า การลงทุน บริการโลจิสติกส์ การเกษตร การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน 
+6 และGMS 

(2) เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางหลักในการสร้างภูมิคุ้มกันในการสร้างคน สังคมที่มีคุณภาพ 

(3) เพ่ือสร้างสมดุลของระบบนิเวศและการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ เพื่อให้ประชาชนอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมท่ีดีและมีคุณภาพ 

(4) เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นท่ีปกติและแนว
ชายแดน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการ       

โลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS 
(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ  
(4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็น

สุข  
(5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และ

ยั่งยืน 
(6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย 
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 

2561-2564) 
วิสัยทัศน์ 
“ยึดหลักธรรมาภิบาล ท างานแบบมีส่วนร่วม ศูนย์รวมเศรษฐกิจการค้าพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาชนมีความสุข” 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้ 
 (1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 

กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
- กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน 
- กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคและ

การเกษตร 
- กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการเจริญเติบโตของ

ท้องถิ่นเพ่ือเชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และGMS 
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- กลยุทธ์ 1.4 พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร และงานควบคุมอาคาร  
(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

- กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด เพื่อเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

ให้ได้มาตรฐานสากล 
- กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนในชุมชน 
- กลยุทธ์ 2.4 ส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข 
- กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม

อัธยาศัย ให้ได้มาตรฐานการศึกษา 
- กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ 
- กลยุทธ์ 3.3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนประชาคมอาเซียนในเขต

พัฒนาเศรษฐกิจชายแดน 
- กลยุทธ์ 3.4 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น 
- กลยุทธ์ 3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข 

 (4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
- กลยุทธ์ 4.1 รักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน 
- กลยุทธ์ 4.2 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- กลยุทธ์ 4.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด อบายมุข สื่อด้านอิเลคทรอนิกส์และ

ปัญหาแรงงานต่างด้าว 
- กลยุทธ์ 4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

(5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
- กลยุทธ์ 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- กลยุทธ์ 5.2 ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย และ

มลภาวะ 
- กลยุทธ์ 5.3 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน 

(6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
- กลยุทธ์ 6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 
- กลยุทธ์ 6.2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
- กลยุทธ์ 6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน 
- กลยุทธ์ 6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลย ี
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 
2.1 วิสัยทัศน์      

“ท ำงำนแบบมีส่วนร่วม ประชำชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง” 
  
2.2  ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ/จุดมุ่งหมายการพัฒนา 
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(1)  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค การคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณะของ
ต าบลให้สอดคล้องกับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงทุนและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

(2)  พัฒนาด้านแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(3)  พัฒนาด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ และตามอัธยาศัยแก่เด็ก  เยาวชน  และ

ประชาชนให้มีการศึกษาอย่างทั่วถึง   
(4)  ส่งเสริม/สนับสนุน  การอนุรักษ์และสืบสาน เผยแพร่ ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่น  และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป 
(5) ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและ นันทนาการ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ 
(6)  ส่งเสริมสนับสนุนระบบการเกษตรปลอดสารพิษ  เกษตรอินทรีย์ เพ่ิมผลผลิต  เพ่ิมมูลค่าของ

สินค้าทางการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
(7)  ส่งเสริมและสนับสนับอาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การจัดหาตลาดจ าหน่ายสินค้า เพื่อให้

ประชาชนมีรายได้  
(8) การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสังคม สาธารณสุข  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
(9)  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน ปลอดภัยจากยาเสพติด 
(10)  ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูดูแลรักษาแหล่งน้ า ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนา

ปรับปรุงทัศนียภาพสิ่งแวดล้อม ให้เกิดสมดุลธรรมชาติ เพื่อให้คงอยู่และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 
(11)  พัฒนาการเมืองและการบริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข 
(12)  ส่งเสริมยึดหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใสในการบริหารงาน 
(13)  ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งเกิดการเรียนรู้และสามารถจัดการ เมื่อเกิดภัยพิบัติด้วยชุมชนเอง 

โดยเฉพาะกรณีแผ่นดินไหว  
(14)  สร้างเครือข่ายและบุคลากรร่วมกับท้องถิ่นใกล้เคียงในด้านเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เมื่อเกิด

สาธารณภัยหรือภัยพิบัติ อย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 5 ด้าน   
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจและสาธารณสุข   
  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการเมืองการปกครอง 
  

2.3 เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค 
2. เพ่ือพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา        
3. เพ่ือพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจและสาธารณสุข 
4. เพ่ือพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. เพ่ือพัฒนาด้านการบริหารและการเมืองการปกครอง 
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2.4 ตัวช้ีวัด 
1. กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตรวจ

รับงานโดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 

2. กรณีโครงการด้านอ่ืน ๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการ 
 

2.5 ค่าเป้าหมาย 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบคมนาคมและ
ระบบสาธารณูปโภค 

- การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค
ต่าง ๆ ในพ้ืนที่ เช่น ถนน สะพาน รางระบายน้ า ท่อลอดเหลี่ยม ท่อ 
คสล. หอกระจายข่าว ระบบน้ าอุปโภคบริโภค อาคารต่าง ๆ 
สิ่งก่อสร้างในฌาปนสถาน ป้ายจราจร กระจกโค้งป้องกันอุบัติเหตุ  
ไฟกระพริบ ฯลฯ  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการ
กีฬา 

- พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
- อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งการศาสนาและวัฒนธรรม เช่น โครงการรด
น้ าด าหัวผู้สูงอายุ โครงการจัดงานประเพณีต่าง ๆ ฯลฯ 
- สร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน เช่นการจัดการแข่งขันกีฬา การส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ฯลฯ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม เศรษฐกิจและสาธารณสุข        

- โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ เช่น การ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 
โครงการพัฒนาหมู่บ้านในด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริม
การสหกรณ์ ส่งเสริมเยาวชน สตรี อุดหนุน อปท.อ่ืน ส่วนราชการหรือ
หน่วยอื่นของรัฐ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดตั้งตาม
กฎหมาย เพ่ือด าเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาด้านสังคม
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต ฯลฯ        
- การป้องกันและระงับโรคติดต่อต่าง ๆ ควบคุมป้องกันโรคระบาดใน
พ้ืนที่ 
- พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรม 
- พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่าก่อด า ฯลฯ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- การพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น 
ปลูกต้นไม้ในป่าชุมชนป่าต้นน้ า ป่าสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์
ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า สร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ า ตามพระราชด าริฯ 
การบริหารจัดการขยะ ฯลฯ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารและการเมืองการปกครอง 
 

- เพ่ือพัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
- อุดหนุน อปท.อ่ืน ส่วนราชการหรือหน่วยอื่นของรัฐ องค์กร
ประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย 
- เพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารและการเมืองการปกครอง (ต่อ) 
 

- ด าเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานที่ด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
เพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. ฝึกอบรมราษฎรในหมู่บ้าน
ให้มีความรู้  
- ปลูกจิตส านึกให้ราษฎรมีความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อ
ความมั่นคงของชาติ เพ่ิมประสิทธิภาพ การป้องกันและบรรเทาสา-
ธารณภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ฯลฯ 

 
2.6 กลยุทธ์การพัฒนา   

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค 
กลยุทธ์ 
(1) การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
(2) การพัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคและการเกษตร 
(3) การพัฒนาด้านไฟฟ้าแสงสว่างและบริการสาธารณะ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 
 กลยุทธ์ 
(1) การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตาม

อัธยาศัย 
(2) การส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(3) การส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจและสาธารณสุข   
 กลยุทธ์ 
(1) การส่งเสริมการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การตลาด เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และยกระดับพัฒนา

รายได้ 
(3) การส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว การลงทุนและการบริการ 
(4) การส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนชุมชน 
(5) การส่งเสริมความเข้มแข็ง การมีส่วนร่วมและความสามัคคีในชุมชน 
(6) การส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
(7) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมระวัง

โรคติดต่อ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

 กลยุทธ์ 
(1) การส่งเสริมฟ้ืนฟู การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาภาวะ

โลกร้อน  
(2) การส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล น้ าเสีย มลภาวะ 
(3) การส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการเมืองการปกครอง 
กลยุทธ์ 
(1) การส่งเสริมบูรณาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน 
(2) การพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี เพื่ออ านวยความสะดวกและสนอง

ความต้องการของผู้ใช้บริการ 
(3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การบริหารจัดการระบบราชการให้มีประสิทธิภาพตามหลัก

ธรรมาภิบาล 
(4) การส่งเสริมพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน การป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อย บรรเทาสา -

ธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน  การเกษตรและแปรรูปสินค้าการเกษตร 
3. ส่งเสริมแนวทางการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. เสริมสร้างการมีส่วนร่วม บริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ ยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4. การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
  4.1 สิ่งแวดลอ้ม 
  4.2 การจัดระเบียบชุมชน 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและ
เสริมสร้าง ความเข้มแขง็ของชมุชน  
  1.1 การศึกษา 
  1.2 การศาสนา วัฒนธรรมประเพณ ี
  1.3 สวัสดิการสังคม 
  1.4 การสาธารณสุข 
  1.5 โครงสร้างพื้นฐาน 
  1.6 การผังเมือง 
  1.7 การกีฬา 
  1.8 งานเยาวชน 

5. การมีส่วนร่วม บริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ ยึดหลักธรรมาภิบาล 
5.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
5.2 การบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี      
5.3 การจัดระเบยีบโครงสร้าง การบริหารภายในองค์กร 
5.4 การพัฒนาต าบลร่วมกับหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

 
 

3. ส่งเสรมิแนวทางการด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.1 การเกษตรแบบพอเพยีงตาม
ทฤษฎีใหม่  

3.2 การท าเกษตรอินทรีย์ลดรายจ่าย   
   

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือตอบ
สนองตอบต่อปัญหาและ

ความต้องการของ
ประชาชน 

 

NPK SAO-Positioning 

 

ขับเคลื่อนนโยบายผู้บริหาร ในการ

ให้บริการสาธารณะตามอ านาจ

หน้าที ่
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด ามีความ
เชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า     

เป้าประสงค ์ 

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร ์



- 25 - 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่6 

การรักษาความมั่นคง
และความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน  

 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ

จังหวัด
เชียงราย  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาขีด

ความสามารถใน
การแข่งขันด้าน
การค้าการลงทุน 
และบริการโลจิ
สติกส์ เช่ือมโยง
กลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6 และ 

GMS 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์และ

คุณภาพชีวิต 
เพื่อให้

ประชาชนอยู่
เย็นเป็นสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าเกษตร

คุณภาพ
มาตรฐานสากล 
และเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การด ารงฐาน
วัฒนธรรม

ล้านนา เพื่อเพิ่ม
มูลค่าการ

ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เชิง
นิเวศ และเชิง

สุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การจัดการ

ทรัพยากรธรรม
ชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้
ด ารงความ
สมบูรณ์และ

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การรักษาความ

มั่นคง และ
ความปลอดภยั

ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

(พ.ศ.2560-
2564) 

1.การ
เสริมสร้าง 

และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย์ 

4.การ
เติบโตที่

เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดลอ้ม

เพื่อการ
พัฒนาอย่าง

ย่ังยืน 

2.การสร้าง
ความเป็น
ธรรมและ
ลดความ

เหลื่อมล้ าใน
สังคม 

3.การสร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ทาง

เศรษฐกิจ
และแข่งขัน

ได้อย่าง
ย่ังยืน 

5.การ
เสริมสร้าง
ความมั่นคง
แห่งชาติเพือ่
การพัฒนา
ประเทศสู่
ความมั่งคั่ง
และย่ังยืน 

6.การบริหาร
จัดการใน

ภาครัฐ การ
ป้องกันการ

ทุจรติ
ประพฤติมิ

ชอบและธรร
มาภิบาลใน
สังคมไทย 

7.การพัฒนา
โครงสร้าง

พื้นฐานและ
ระบบโลจิ

สติกส ์

8.การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
วิจัย และ
นวัตกรรม 

9.การพัฒนา
ภาค เมือง 
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

10.ความ
ร่วมมอื
ระหว่าง

ประเทศเพื่อ
การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

(พ.ศ.2560-
2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การสร้าง

โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาและ

เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ด้านการสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ด้านการปรับ
สมดุลและ

พัฒนาระบบ
การบริหาร

จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนบน 2  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาสภาพแวดล้อมใน
การพัฒนาการค้า การ
ลงทุนและโลจิสติกส์

เช่ือมโยงกับต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด ารงฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์ การบริหาร

จัดการส่ิงแวดล้อมและ
พลังงานโดยการมีส่วนรว่ม
ของชุมชนสู่การเป็นกลุ่ม

จังหวัดสีเขียว 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การสร้างความเข้มแข็งและ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ภาคเกษตร และ
อุตสาหกรรมการเกษตร

เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
ปลอดภัยที่มีศักยภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
พัฒนาและสนับสนุนการ
ยกระดับการท่องเท่ียวเชิง

นิเวศ ด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และ

สุขภาพ เพื่อเป็นการสร้าง
รายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน 
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โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อบจ.

เชียงราย  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิ
สติกส์ เช่ือมโยง
กลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6 และ 

GMS 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
การสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนา

คุณภาพชีวิต
และการ

ป้องกันบรรเทา       
สาธารณภยั 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหาร

จัดการ
ทรัพยากรธรรม

ชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และ

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองการ

บริหาร 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อบต. 
ป่าก่อด า 

(พ.ศ.2561-
2565) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบคมนาคม

และระบบ
สาธารณูปโภค  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน

การศึกษา 
ศาสนา 

วัฒนธรรมและ
การกีฬา  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้าน 
การบริหารและ
การเมืองการ

ปกครอง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

สังคม เศรษฐกิจ
และสาธารณสุข  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ

จังหวัด
เชียงราย  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาขีด

ความสามารถใน
การแข่งขันด้าน
การค้าการลงทุน 
และบริการโลจิ
สติกส์ เช่ือมโยง
กลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6 และ 

GMS 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์และ

คุณภาพชีวิต 
เพื่อให้

ประชาชนอยู่
เย็นเป็นสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การส่งเสริมการ

ผลิตสินค้า
เกษตรคุณภาพ
มาตรฐานสากล 
และเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การด ารงฐาน
วัฒนธรรม

ล้านนา เพื่อเพิ่ม
มูลค่าการ

ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เชิง
นิเวศ และเชิง

สุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การจัดการ

ทรัพยากรธรรม
ชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้
ด ารงความ
สมบูรณ์และ

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การรักษาความ

มั่นคง และ
ความปลอดภยั

ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

เป้าประสงค์ 

2.เพื่อพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและการ

กีฬา 

5.เพื่อพัฒนาด้าน
การบริหารและ
การเมืองการ

ปกครอง 

3.เพื่อพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต สังคม 

เศรษฐกิจและ
สาธารณสุข 

4.เพื่อพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

1.เพื่อพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
คมนาคมและ

ระบบ
สาธารณูปโภค 
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3. การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  อุปสรรค  (SWOT) 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการณ์พัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่น เป็นการประเมินถึงโอกาส และภัยคุกคามหรือข้อจ ากัดอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มี
ผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้เทคนิคการ SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) เพ่ือพิจารณา
ศักยภาพการพัฒนาของแต่ละยุทธศาสตร์ ในแต่ละด้าน ดังนี้ 

 

จุดแข็ง (Streng=s)   
1. มีโครงสร้างกรอบอัตราก าลังบุคลากรที่ชัดเจน คลอบคลุมอ านาจหน้าที่ตามภารกิจ และ

สามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน 
2. มีรายได้จากเงินอุดหนุน และรายได้จากการจัดเก็บภาษีเป็นของตนเอง ท าให้เกิดความคล่องตัวใน

การบริหารงาน 
3. มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดอ านาจหน้าที่และภารกิจของ อบต. ไว้ชัดเจน ตาม พรบ.

ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. และ พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
4. สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถออกข้อบัญญัติได้เองภายใต้กรอบของกฎหมาย 
5. ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบของกฎหมาย 
6. ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถจัดสรรงบประมาณแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้โดยตรง 
7. มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน และมีการบรูณาการจัดท าแผน การท างานร่วมกับหน่วยงานหรือส่วน

ราชการอ่ืน 
8. มีการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย และเอ้ือประโยชน์

ต่อการปฏิบัติงานให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

จุดอ่อน (Weakness=W)   
1. ที่ตั้งของเขตองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า ไม่มีพ้ืนที่อุตสาหกรรมและการขยายตัวด้าน

เศรษฐกิจ ท าให้การจัดเก็บรายได้มีน้อย  
2. ขาดความต่อเนื่องในการบริหารงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ท าให้ขาด

เสถียรภาพทางการเมือง 
3. ความต้องการและความคาดหวังของประชาชนมีสูงต่อองค์การปริหารส่วนต าบลในการแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อน แต่องค์การบริหารส่วนต าบลตอบสนองได้น้อย 
4. งบประมาณด้านบริการสาธารณะที่มีอยู่อย่างจ ากัดไม่สามารถตอบสนองความต้องการ

ปัจจัยพื้นฐานของ อปท. ได้อย่างเพียงพอ   
5. มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ จ านวนมาก และมีการถ่ายโอนภารกิจเพ่ิมมากขึ้น ท าให้การ

ปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ทันต่อภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน 
6. ไม่สามารถน างบประมาณไปช่วยเหลือหน่วยงานอื่นได้อย่างคล่องตัว   
7. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน อบต. ยังขาดประสิทธิภาพ 
8. การบริหารงานบุคคลขาดการน าระบบคุณธรรมมาใช้ 
9. บุคลากรขาดการฝึกอบรมทักษะเฉพาะด้านอย่างต่อเนื่อง 
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โอกาส (Opportunity=O)   
1. มีพ้ืนที่และแหล่งน้ าธรรมชาติที่สามารถท าการเกษตรกรรมและผลิตพืชผลทางการเกษตรได้สูง 
2. แผนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับชาติเอ้ือหนุนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
3. นโยบายภาครัฐเอื้อในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
4. กฎหมายกระจายอ านาจฯ เอื้อต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
5. มีศาสนสถานจ านวนมากในพื้นที่ ซึ่งสามารถพัฒนาเสริมสร้างความพร้อมให้เป็นแหล่งพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนและประชานในต าบล 
6. มีเส้นทางคมนาคมหลายเส้นทางท าให้สามารถจะพัฒนาด้านเศรษฐกิจได้ 

 

อุปสรรค (Threat=T)   
1. งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐไม่เพียงพอต่อความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น 
2. รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการพัฒนาประเทศบ่อย  ส่งผลให้ท้องถิ่นต้องมีการปรับเปลี่ยน

นโยบายตามไปด้วย 
3. ปัญหาการเมืองระดับประเทศยังไม่มีเสถียรภาพ ยังมีการเปลี่ยนแปลง ท าให้นโยบายการพัฒนา

ท้องถิ่นไม่ชัดเจน 
4. การเมืองเข้ามามีบทบาทต่อการบริหารจัดการมากข้ึน 
5. ระเบียบฯ ข้อกฎหมาย จ ากัดอ านาจหน้าที่บางประการที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  
6. อ านาจหน้าหน้าที่ตามแผนการกระจายอ านาจฯ บางภารกิจยังไม่มีความชัดเจน 
7. รัฐบาลถ่ายโอนภารกิจให้ท้องถิ่นมากขึ้น แต่ไม่จัดสรรบุคลากรและงบประมาณให้ท้องถิ่น

บริหารงานได้อย่างเต็มที่ 
8. การให้ความอิสระองค์การบริหารส่วนต าบลจากส่วนกลางยังไม่เต็มที่ ยังต้องอยู่ภายใต้การ

ก ากับ ควบคุมดูแลจากส่วนภูมิภาค 
9. การจัดเก็บระบบฐานข้อมูลยังไม่มีความจริงจัง ไม่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ 
10. ปัญหาด้านเศรษฐกิจภายในประเทศเกิดการชะลอตัว 
11. ประชาชนและหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีอยู่ในพ้ืนที่ขาดความร่วมมือในการท างานท าให้ไม่เกิดการ 

บูรณาการร่วมกัน 
12. ความหลากหลายของประชากรที่เข้ามาท างานในพ้ืนที่ส่งผลท าให้เกิดปัญหายาเสพติดและ

ปัญหาอาชญากรรมและปัญหาด้านสาธารณสุขเพ่ิมมากข้ึน 
13. กฎหมายผังเมืองยังไม่ได้ถูกน ามาใช้บังคับอย่างจริงจัง 
14. ระเบียบ กฎหมายที่บังคับใช้ ไม่สามารถโต้แย้งในการตรวจสอบของส านักงานตรวจเงิน

แผ่นดินได้ 
 

ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกอบด้วย ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย และการคาดการณ์แนวโน้มใน
อนาคต 

ที ่ ขอบข่ายปัญหา ปริมาณปัญหา 
พ้ืนที่

เป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย แนวโน้มในอนาคต 

1 ด้านเศรษฐกิจ 
1.1  ผลผลิต 

 
 

 
- ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ
ต่ า , ดินเสื่อมสภาพจากการใช้
สารเคมี, พันธุ์พืชไม่มีคณุภาพ 

 
หมู่ที ่

1 - 11 
 

 
เกษตรกร  

หมู่ที่ 1 - 11 

 
- รณรงค์ลดการใช้สารเคมีและ
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย ์

 



- 29 - 

 

ที ่ ขอบข่ายปัญหา ปริมาณปัญหา 
พ้ืนที่

เป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย แนวโน้มในอนาคต 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.2 ปัจจัยการผลติ 
 
 
 

 
1.3 สถานท่ีจ าหน่าย
ผลผลติ 

 
 

1.4 ราคาผลผลติ 
 
 

1.5 ทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพ 

 
1.6 อาชีพรับจ้าง 

- น้ ามันมีราคาแพง 
- ปุ๋ยมีราคาแพง 
- สารเคมีก าจัดศตัรูพืชราคา
แพง 
 
- ตลาดรองรบัผลผลิตใน
พื้นที่และตลาดอื่นๆไม่
เพียงพอ 
 
- ราคาผลผลิตตกต่ า 
 
 
-  ขาดโอกาสในการประกอบ
อาชีพ 
 
- การจ้างแรงงานไม่ต่อเนื่อง
เพราะเป็นแรงงานในภาค
เกษตรกรรม 

หมู่ที ่
1 -11 

 
 
 

หมู่ที ่
1 - 11 

 
 

หมู่ที ่
1 - 11 

 
หมู่ที ่

1 - 11 
 

หมู่ที ่
1 - 11 

เกษตรกร     
หมู่ที่ 1 - 11 

 
 
 

เกษตรกร 
หมู่ที่ 1 - 11 

 
 

เกษตรกร      
หมู่ที่ 1 - 11 

 
เกษตรกร      

หมู่ที่ 1 - 11 
 

เกษตรกร      
หมู่ที่ 1 - 11 

-  รณรงค์ลดการใช้สารเคมีและ
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรียแ์ละเพิ่ม
ความรู้ในการลดต้นทุน 
 
 
-  อบต.ป่าก่อด า จะเข้ามามีส่วน
ร่วมในด้านการตลาด 
 
 
- จัดให้มีตลาดเกษตรกร,ปรับปรุง
คุณภาพผลผลติหรือแปรรูป 
 
- ส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
 
 
- มีการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น 

2 ด้านสังคม 
2.1 ยาเสพติดให้โทษ 
 
 
 
 
2.2 โรคเอดส ์
 
 
 
 
 
2.3 ความเอื้ออาทร
ลดน้อยลงและวัตถุ
นิยมเพิ่มมากข้ึน 
 

 
-  เคยมียาเสพติดระบาดใน
หมู่เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน 
 
 
 
- เคยมีคนตดิเช้ือป่วยและ
ตาย 
 
 
 
 
- วัตถุนิยมความส าคัญมาก
ขึ้นและความเอื้ออาทรลด
น้อยลง 

 
หมู่ที ่

1 – 11 
 
 
 

หมู่ที ่
1 - 11 

 
 
 

 
หมู่ที ่

1 - 11 
 

 
- กลุ่มเยาวชน
ผู้ใช้แรงงาน 
 
 
 
- ผู้ใช้แรงงาน
ที่ไปท างาน
รับจ้างและติด
เชื้อมาจาก
ต่างจังหวัด 
 
- ประชาชนใน
ต าบลป่าก่อด า 

 
- รัฐบาล/ส่วนราชการปราบปราม
และบ าบดัผู้ตดิยาและรณรงค์
ประชาสมัพันธ์ปัญหายาเสพติดจะ
เบาบางลง 
 
- รณรงค์และป้องกันมิให้มผีู้ติด
เชื้อเพิ่มมากข้ึน 
 
 
 
 
-  สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมการ
ใช้ชีวิตที่ถูกต้อง 

3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3.1 การคมนาคม 

 
- ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ น้ า
ท่วมขัง ถนนดินคับแคบไมไ่ด้
มาตรฐาน 
- ถนนลาดยางช ารุด และยัง
มีไมเ่พียงพอ 
- ถนนลูกรังช ารุดเสียหาย
และเป็น  ฝุ่นละออง 
-ถนนยังขาดไหล่ทางหรือไหล่
ทางช ารุด 

 
หมู่ที ่

1 - 11 

 
ประชาชน 

หมู่ที่ 1 - 11 

 
- การคมนาคมขนส่งดีขึ้นและ
สะดวกสบายมากข้ึน 
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ที ่ ขอบข่ายปัญหา ปริมาณปัญหา 
พ้ืนที่

เป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย แนวโน้มในอนาคต 

3 3.2 ประปา 
 
 
 
 
3.3 น้ าเพื่อการเกษตร 
 
 
 
3.4 ไฟฟ้า 
 
 
 
 
3.5 ลานกีฬา 
 

- ไม่ทั่วถึงทุกหลังคาเรือน 
- ช่วงฤดูแล้งน้ าใต้ดินไม่
เพียงพอท าประปาและน้ าไม่
พอใช้ 
 
- น้ าเพื่อเกษตรไม่เพียงพอ 
 
 
 
- ไฟฟ้าส่องสว่างตามทาง
สาธารณะไม่เพียงพอ 
- บางครัวเรือนยังไมม่ีไฟฟ้า
ใช้ 
 
-  ขาดลานกีฬาในการออก
ก าลังกายและอุปกรณ์ในการ
เล่นกีฬา 
 

หมู่ที ่
1 - 11 

 
 
 

หมู่ที ่
1 – 11 

 
 

หมู่ที ่
1 - 11 

 
 
 

หมู่ที ่
1 - 11 

 

ประชาชน 
หมู่ที ่1 - 11 
 
 
 

พื้นที่
การเกษตร   

หมู่ที่ 1 – 11 
 

ประชาชน 
หมู่ที ่1 – 11 
 
 
 

ประชาชน 
หมู่ที ่1 - 11 
 

-  ให้บริการได้ทั่วถึงครบทุก
หมู่บ้าน 
 
 
 
- ให้มีน้ าพอเพียงต่อการเกษตร 
 
 
 
-  ขยายเขตไฟฟ้าครอบคลุมทุก
ครัวเรือน 
- เพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างให้มากข้ึนทุก
หมู ่
 
- มีลานกีฬาและอุปกรณ์กีฬาครบ
ทุกหมู่บ้าน 
 

4 ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
4.1 ขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล 
 
 
4.2 มลพิษจากสาร
อันตราย 
 
4.3 ทรัพยากรน้ า 
 
 
 
 
 
 
4.4 ทรัพยากรดิน/
การใช้ที่ดิน 

 
 

4.5 ทรัพยากรป่าไม ้

 
 
 
-  ไม่มีสถานท่ีก าจดัขยะมลู
ฝอย/สถานท่ีก าจัดขยะมลู
ฝอยในเขตต าบล 
 
-การปนเปื้อนของสารเคมี
ทางการเกษตรในน้ าและดิน 
 
- แหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภคไมเ่พียงพอ 
- ปริมาณน้ าในแม่น้ าล าคลอง
ลดน้อยลง 
- ปัญหาน้ าท่วมฉับพลันในบาง
พื้นที่เกี่ยวเนื่องกับพ้ืนท่ีราบลุ่ม 
  
- ความเสื่อมโทรมของดิน 
-ขาดการบ ารุงและฟื้นฟู
สภาพดิน 
 
-สภาพป่าเสื่อมโทรม 

 
 
 

หมู่ที ่
1 - 11 

 
 

หมู่ที ่
1 - 11 

 
หมู่ที ่

1 - 11 
 
 
 
 
 

หมู่ที ่
1 - 11 

 
 

หมู่ที ่
1 – 11 

 
 
 

- ประชาชน
ทุกอาชีพ 

 
 

ประชาชน       
ต าบลป่าก่อด า 

 
ประชาชนทุก

อาชีพ 
 
 
 
 
 

กลุ่มเกษตรกร 
 
 
 

ประชาชนทุก
อาชีพ 

 
 
 
- มีสถานท่ีก าจัดขยะภายในต าบล 
 
 
 
- รณรงค์ลดลงการใช้สารเคมีทาง
การเกษตร 
 
- แหล่งน้ าอุปโภคบรโิภคเพียงพอ
ต่อความต้องการของประชาชน 
-ปริมาณน้ าในแม่น้ าล าคลองมี
ปริมาณเพิ่มมากข้ึน 
-ปัญหาน้ าท่วมลดลง 
 
 
- ดินมีความอุดมสมบูรณ์มาก
ยิ่งข้ึน 
 
 
- ป่าไม้มีอุดมสมบรูณ์มากยิ่งข้ึน 
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ที ่ ขอบข่ายปัญหา ปริมาณปัญหา 
พ้ืนที่

เป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย แนวโน้มในอนาคต 

4 4.6 มลพิษทางอากาศ 
 
 
4.7 มลพิษทางน้ า 
 

- มีการเผาเศษฟางข้าวหลัง
การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
 
- ปัญหาสารเคมมีีพิษจาก
การเกษตรปนเปื้อนสู่แหล่ง
น้ าธรรมชาต ิ
 

หมู่ที ่
1 – 11 

 
หมู่ที ่

1 - 11 

กลุ่มเกษตรกร 
 
 

กลุ่มเกษตรกร 
 

-เผาฟางข้าวหลังเก็บเกีย่วลดลง 
 
 
-รณรงค์การใช้สารเคมีและ
ส่งเสริมการใช้สารสกดัชีวภาพ 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านสาธารณสุข 
5.1 โรคระบบ
ทางเดินหายใจ 
 
 
 
5.2  โรคตดิต่อ 
 
 
 
 
 
5.3 พฤติกรรมการ
บริโภคไม่ถูก
สุขลักษณะ 
 
5.4 สุขภาพอนามยั 
 
 

 
- เนื่องจากปริมาณฝุ่นละออง
และการเผาฟางข้าว เศษ
วัชพืช ท าให้เกิดปัญหาระบบ
ทางเดินหายใจ 
 
- ขาดความรู้ความ 
เข้าใจในการป้องกันและปญัหา
โรคไขเ้ลือดออก โรคไข้หวัดนก 
โรคเอดส์ โรคพิษสุนัขบ้า  โรค
วัณโรค โรคอุบัตซิ้ า 
 
- พฤติกรรมการบริโภคไม่ถูก
หลักอนามัย 
 
 
- ประชาชนส่วนใหญ่ในพ้ืนท่ี
ยังขาดความรู้ทางด้าน
สุขภาพอนามัยของตนเอง
และครอบครัว 
-เครื่องมือทางการแพทย์ไม่
เพียงพอ 

 
หมู่ที ่

1 - 11 
 
 
 

  หมู่ที ่
1 - 11 

 
 
 
 

รพ.สต.บา้น
โป่งมอญ 

 
 

รพ.สต.บา้น
โป่งมอญ 

 

 
ประชาชนหมู่

ที ่
1 - 11 

 
 

ประชาชนหมู่
ที ่

1 - 11 
 
 
 

ประชาชนหมู่
ที ่

1 – 11 
 

ประชาชนหมู่
ที ่

1 - 11 
 

 

 
- รณรงค์เผาฟางข้าว เศษวัชพืช 
ให้น้อยลงและฝุ่นละอองให้ลดลง 
 
 
 
-  ป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคตดิต่อในต าบลลดน้อยลง 
 
 
 
 
- รณรงค์ให้ประชาชนมีพฤติกรรม
การบริโภคถูกหลักอนามัย 
 
 
- รณรงค์การรักษาสุขภาพของ
ประชาชนให้มีความรู้และส่งเสริม
สุขภาพอนามัยของประชาชนใน
ต าบล 
-เครื่องมือทางการแพทย์เพียงพอ
ต่อความต้องการ 
 

6 ด้านการบริหาร
จัดการองค์กรและ
การเปลี่ยนแปลง 
6.1 ด้านบุคคล 
 
 
 
6.2 อาคารสถานท่ี 

 
 
 
- บุคลากรยังไม่ครบตาม
กรอบโครงสร้าง 
 
 
- อาคารสถานท่ีไม่พอเพียง
กับจ านวนพนักงานและ
ภารกิจท่ีรับถ่ายโอนเพิ่มมาก
ขึ้นเรื่อยๆ 

 
 
 

- ภายใน 
อบต.ป่าก่อ
ด า 
 
- ภายใน 
อบต.ป่าก่อ
ด า 
 

 
 

 
- ส่วนราชการ
ต่างๆภายใน 
อบต.ป่าก่อด า 
 
- ส่วนราชการ
ต่างๆภายใน 
อบต.ป่าก่อด า 
 
 

 
 
 
-  สรรหาบุคลากรให้ครบตาม
กรอบโครงสร้าง 
 
 
 
- ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารสถานท่ี
เพิ่มเตมิให้พอเพียงกับภารกิจท่ี
มากขึ้น 
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ที ่ ขอบข่ายปัญหา ปริมาณปัญหา 
พ้ืนที่

เป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย แนวโน้มในอนาคต 

6 6.3 วัสดุอุปกรณ/์
เครื่องมือ ครุภณัฑ ์

-  วัสดุอุปกรณ์ ครุภณัฑ์ 
ส านักงานยังไม่พอเพียง 

- ภายใน 
อบต.ป่าก่อ
ด า 

- ส่วนราชการ
ต่างๆภายใน 
อบต.ป่าก่อด า 

- จ าเป็นต้องจัดหาวสัดุอุปกรณ์ 
ครุภณัฑ์ เครื่องมือ  เพิ่มเติมให้
พอเพียงกับภารกิจท่ีเพิ่มขึ้น 

 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย และการคาดการณ์

แนวโน้มในอนาคต 
 

ด้าน 
ขอบข่ายและ 

ปริมาณของปัญหา/
ความต้องการ 

สาเหตุของปัญหา 
พ้ืนทีเ่ป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและแนวโนม 
อนาคต 

1. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1.1 แหล่งน้ าและ
น้ าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

1) ขาดแคลนแหล่งน้ า
ในการเกษตรและ
น้ าประปาส าหรบั
อุปโภค-บริโภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

- ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าก่อด า 

- ประชาชนมีแหล่งน้ าและมี
น้ าประปาใช้อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐานมาก
ขึ้น 

1.2 ไฟฟ้า 1) ไฟฟ้าส่องสว่างทาง
และที่สาธารณะยังไม่
สามารถด าเนินการ
ครอบคลมุพื้นท่ีได้
ทั้งหมด 

- ทางและที่สาธารณะใน
เขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าก่อด า 

- ทางและที่สาธารณะมีแสง
สว่างเพียงพอประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและป้องกันการ
เกิดอาชญากรรมได ้

2) บางครัวเรือนไม่มี
ไฟฟ้าใช้ 
 

- ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าก่อด า 

- ขยายเขตไฟฟ้าที่อยู่อาศัย
ให้ครอบคลุมทุกพื้นที ่

1.3 ราง/ท่อระบาย
น้ า 

1) ระบบระบายน้ าบาง
หมู่บ้านยังไม่เพียงพอ  

- พื้นที่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

- มีรางระบายน้ าสามารถ
ระบายน้ าไดส้ะดวก ไม่ท่วม
ขัง 

1.4 การคมนาคม 1) ถนนเป็นหลมุเป็นบ่อ 
น้ าท่วมขัง ถนนดินคับ
แคบไมไ่ด้มาตรฐาน 
 

- พื้นที่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

- มีเส้นทางในการคมนาคม
เพียงพอและ ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

2) ถนนลาดยางช ารุด 
และยังมไีม่เพียงพอ 

- พื้นที่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

- มีเส้นทางในการคมนาคม
เพียงพอและ ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

3) ถนนลูกรังช ารุด
เสียหายและเป็นฝุ่น
ละออง 

- พื้นที่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

- มีเส้นทางในการคมนาคม
เพียงพอและ ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
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ด้าน 
ขอบข่ายและ 

ปริมาณของปัญหา/
ความต้องการ 

สาเหตุของปัญหา 
พ้ืนทีเ่ป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและแนวโนม 
อนาคต 

2. ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 
 

2.1 ด้าน
สาธารณสขุ 

1) มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม่ โรคระบาด 
โรคตดิต่อ 

- ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าก่อด า 

- ในพื้นที่ไม่มีการระบาด
ของโรคอุบัติใหม่ โรคระบาด  
โรคตดิต่อ 

2) ประชาชนในพ้ืนท่ี
ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง
แนวโน้มที่เพิ่มขึ้น เช่น 
เบาหวาน  ความดัน 

- ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผูป้่วย 

- พยายามให้มีผู้ป่วยลดลง 

3) ปริมาณขยะเพิ่มมาก
ขึ้น 

- ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าก่อด า 

- ปริมาณขยะถูกก าจัดให้
หมดด้วยวิธีการที่ถูกต้อง 

4) ประชาชนบริโภค
อาหารที่ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าก่อด า 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภคอาหาร
ที่ปลอดภัยได้ถูกต้อง 

5) เครื่องมือทาง
การแพทย์ไมเ่พียงพอ 

- รพ.สต.บ้านโป่งมอญ - จัดหาเครื่องมือทางการ
แพทย์ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

2.2 ลานกีฬา 1) ขาดลานกีฬาในการ
ออกก าลังกาย และ
อุปกรณ์ในการเล่นกีฬา 

- ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าก่อด า 

- จัดหาอุปกรณ์และลาน
กีฬาให้ครบทุกหมู่บ้าน 

3. ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและ
การท่องเท่ียว 

3.1 การวางแผน 1) ประชาชนไมม่ีการ
วางแผนในการ
ด าเนินงาน 

- เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ประชาชนสามารถวาง
แผนการด าเนินงานได้เอง 

3.2 การลงทุน 1) ปัจจัยการผลิตมี
ราคาแพงขึ้น 

- เกษตรกรในพ้ืนท่ี - รณรงค์ลดการใช้สารเคมี 
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
และเพิ่มความรู้ในการลด
ต้นทุนการผลิต 

3.3 การพาณิชย  
กรรม 

1) ประชาชนขาด
สถานท่ีจ าหน่ายสินค้า 

- ร้านค้าแผงลอย 
 
 

- ร้านค้าแผงลอยมีสถานท่ี
ในการขายจ าหน่ายสินค้า 

2) ดินเสื่อมคุณภาพจาก
การใช้สารเคมี พันธุ์พืช
ไม่มีคณุภาพ 

- เกษตรกรในพ้ืนท่ี - รณรงค์ลดการใช้สารเคมี
ส่งเสริมใช้ปุ๋ยอินทรีย ์

3) ผลผลติทาง
การเกษตรราคาตกต่ า 

- เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมรีาคาสูงขึ้น 

3.4 การท่องเท่ียว 1) ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าก่อ
ด าไมม่ีแหล่งท่องเที่ยว
และกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 
 

- ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าก่อด า 

- มีแหล่งทองเที่ยวในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลป่า
ก่อด าและส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 
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ด้าน 
ขอบข่ายและ 

ปริมาณของปัญหา/
ความต้องการ 

สาเหตุของปัญหา 
พ้ืนทีเ่ป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและแนวโนม 
อนาคต 

4. ด้านการจัด
ระเบียบชมุชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

4.1 การจราจร 1) การจราจรบนถนนมี
เพิ่มมากข้ึนอาจท าให้
เกิดอุบัติเหตุขึ้นได ้

- ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาบนถนน 

- มีระบบควบคุมการจราจร 
เช่น ติดตั้งสญัญาณไกระ
พริบเพื่อเตือนให้ระมัดระวัง 

4.2 การรักษา
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

1) มีการท าลายและลัก
ขโมยทรัพยส์ินของ
ประชาชนและราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะ
วิวาทกันในชุมชน  

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนละ
ส่วนราชการ เช่น การติดตั้ง
กล้องวงจรปิด  การให้ผู้น า 
อปพร. ควบคุมและระงับ
เหตุทะเลาวิวาท 

5. ด้านการ
บริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

5.1 ดินและน้ าใต้
ดิน 

1) เป็นพื้นที่ท่ีมีดินหิน
ลูกรังและน้ าใต้ดินไม่
เพียงพอในการเกษตร
และอุปโภค-บริโภคได ้

- พื้นที่การเกษตรในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าก่อด า 

- จัดหาแหล่งน้ าใหเ้พิ่มมาก
ขึ้น   

2) ดินเสื่อมโทรม ขาด
การบ ารุงและฟื้นฟู
สภาพดิน 

- พื้นที่การเกษตรในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าก่อด า 

- ดินมีความอุดมสมบรูณ์ มี
การปลูกพืชหมุนเวยีน 

3) ปริมาณน้ าในแม่น้ า
ล าคลองลดน้อยลง 

- พื้นที่การเกษตรในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าก่อด า 

- จัดท าฝาย, ประตรูะบาย
น้ า 

5.2 สิ่งแวดล้อม 1) มีปัญหาเรื่องขยะเพิม่
มากขึ้น 

- หมู่บ้านในเขตพื้นท่ี
องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าก่อด า 

- ปัญหาขยะประชาชน
สามารถก าจัดขยะเองไดโ้ดย
ไม่ส่งผลกระทบต่อหมู่บ้าน  

2) มีการเผาเศษฟางข้าว 
เศษใบไม้ หลังเก็บเกี่ยว
ผลผลติ 

- พื้นที่การเกษตรในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าก่อด า 

- รณรงค์ลดการเผาเศษฟาง
ข้าว เศษวัชพืชต่างๆ หลัง
เก็บเกี่ยว 

3) ปัญหาสารเคมีมีพิษ
จากการเกษตรปนเปื้อน
สู่แหล่งน้ าธรรมชาต ิ
 

พื้นที่การเกษตรในเขต 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าก่อด า 

- รณรงค์ใช้สารสกัดชีวภาพ 

6. ด้านการ
บริหารจัดการ
องค์กรและการ
เปลี่ยนแปลง 

6.1) ด้านบุคคล 
 

1) บุคลากรยังไม่ครบ
ตามกรอบโครงสร้าง 
 

- ภายในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าก่อด า  

- สรรหาบคุลากรให้ครบ
ตามกรอบโครงสร้าง 

6.2) อาคาร
สถานที่ 
 

1) อาคารสถานท่ีไม่
พอเพียงกับจ านวน
พนักงานและภารกิจที่
รับถ่ายโอนเพิ่มมากขึ้น
เรื่อยๆ 

- ภายในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าก่อด า  

- ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร
สถานท่ีเพิ่มเติมให้พอเพียง
กับภารกิจท่ีมากขึ้น 
 

6.3) วัสดุอุปกรณ์/
เครื่องมือ ครุภัณฑ ์

1) วัสดุอุปกรณ์ 
ครุภณัฑ์ ส านักงานยังไม่
เพียงพอ 

- ภายในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าก่อด า 

- จ าเป็นต้องจัดหาวสัดุ
อุปกรณ์ ครภุัณฑ์ เครื่องมือ  
เพิ่มเตมิให้พอเพียงกับ
ภารกิจท่ีเพิ่มขึ้น 
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ผลการวิเคราะห์ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า พบว่า ในเขต
ต าบลป่าก่อด ามีปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนและจะต้องด าเนินการแก้ไข ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล  
ป่าก่อด าได้ก าหนดแนวทาง ดังนี้   

1) แนวทางการพัฒนาโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1) การก่อสร้าง  ขยายถนน หรือปรับปรุงถนนให้มีประสิทธิภาพสะดวกในการสัญจรไปมา

ของประชาชน  
1.2) การก่อสร้างทางระบายน้ า/ท่อระบายน้ าให้มีประสิทธิภาพสามารถระบายน้ าได้ดี  
1.3) การจัดการจราจรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด าหรือพ้ืนที่ที่มีอุบัติเหตุ โดยการ

ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ  กระจกโค้ง  การวางกรวยจราจร   
1.4) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอในเขตชุมชน  สถานที่สาธารณะต่างๆ 
1.5) ก่อสร้างดาดคอนกรีตคลองส่งน้ า ขุดลอกเหมืองเพ่ือระบายน้ าทางการเกษตร 

 

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค ประเทศและต่างประเทศในเรื่องท่ีส่งผลกระทบต่อ อบต. 
ภายในปี พ.ศ. 2558 กลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียนจ านวน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย, สิงคโปร์,อินโดนีเซีย, 
มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, บรูไน, เวียดนาม, ลาว, พม่า และกัมพูชา จะมีการร่วมจัดตั้งประชาคมอาเซียนขึ้น ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 3 เสาหลัก ดังนี้คือ 

1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community – ASC) มุ่งให้
ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีระบบแก้ไขความขัดแย้ง ระหว่างกันได้ด้วยดี มีเสถียรภาพอย่างรอบ
ด้าน 

2) ประชาคมเศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community – AEC) มุ่งให้เกิดการรวมตัวกันทาง
เศรษฐกิจและการอ านวยความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน อันจะท าให้ภูมิภาคมีความเจริญมั่งคั่งและ
สามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได้เพ่ือความอยู่ดีกินดีของประชาชนในประเทศอาเซียน 

3) ประชาคม สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC) 
เพ่ือให้ประชาชนแต่ละประเทศอาเซียนอยู่ร่วมกันภายใต้แนวคิดสังคมที่เอ้ืออาทร มีสวัสดิการทางสังคมที่ดี และ
มีความม่ันคงทางสังคม 

การจัดตั้งประชาคมอาเซียนดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเลี่ยงไม่ได้ทั้ง
ทางด้านบวกและด้านลบ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนเพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่
ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด  

ผลกระทบด้านบวก คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีโอกาสพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น
และมีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลในด้านต่างๆ  เช่น ด้านบุคลากร ด้านเทคโนโลยีอุปกรณ์เครื่องมือต่างที่
จ าเป็น ด้านอาคารสถานที่หรือด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นต้น การพัฒนาศักยภาพขององค์กรดังกล่าวย่อมส่งผล
ให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดียิ่งขึ้น 

ผลกระทบด้านลบ คือ ถ้าหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน เช่น ความพร้อมด้านภาษาท่ีเป็นสากล การติดต่อสื่อสาร ความรู้ความเข้าใจของประชาชนใน
พ้ืนที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน   เป็นต้น ย่อมท าให้คุณภาพการให้บริการประชาชนลดลง รวมถึงปัญหาด้าน
สาธารณสุขเกี่ยวกับโรคระบาดต่างๆ และปัญหาต่างๆ ของสังคมท่ีอาจจะตามมา 

ดังนั้นสิ่งส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรด าเนินการก่อนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 
2558 คือ เร่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในยุคอาเซียนและยุคโลกาภิวัตน์ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการเปิดประเทศการเปิดเสรีต่าง ๆ 
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ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

๑ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบคมนาคมและ
ระบบสาธารณูปโภค 

1.บริการชุมชนและ
สังคม 

1.แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
2.แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

-กองช่าง 
 

-กองคลัง 
-ส านักปลัด 
 

๒ การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและการ
กีฬา 

1.บริการชุมชนและ
สังคม 

1.แผนงานการศึกษา 
2.แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

-กองการศึกษา 
-หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

-ส านักปลัด 
-กองคลัง 
 

๓ การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต สังคม 
เศรษฐกิจและ
สาธารณสุข 

1.บริหารทั่วไป 
2.การชุมชนและ
สังคม 
3.การเศรษฐกิจ 
4.การด าเนินงานอ่ืน 

1.แผนงานสาธารณสุข 
2.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
3.แผนงานการเกษตร 
4.แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 
5.แผนงานงบกลาง 

-ส านักปลัด 
-กองช่าง 
-หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

-กองคลัง 

๔ การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๑. บริการชุมชนและ
สังคม 
๒. การเศรษฐกิจ 
3.บริหารทั่วไป 

1.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
2.แผนงานการเกษตร 
 

-ส านักปลัด 
-กองช่าง 
-กองการศึกษา 

-กองคลัง 

๕ การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารการปกครอง 

1.บริหารทั่วไป 
2.บริการชุมชนและ
สังคม 
3.การเศรษฐกิจ 
4.การด าเนินงานอ่ืน 

1.แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
2.แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 
3.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
4.แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
5.แผนงานงบกลาง 

-ส านักปลัด 
-กองช่าง 
-กองการศึกษา 
-หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

-กองคลัง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า  อ าเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย 

 

ยุทธศาสตร ์
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖5 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
ระบบคมนาคมและระบบสาธารณปูโภค 

            

- แผนงานเคหะและชุมชน, แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 

7 2,700,000 8 3,020,000 16 5,800,000 23 7,750,000 22 6,960,000 76 26,230,000 

รวม 7 2,700,000 8 3,020,000 16 5,800,000 23 7,750,000 22 6,960,000 76 26,230,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและการกีฬา 

            

- แผนงานการศึกษา 13 1,586,000 14 1,631,000 19 1,740,000 18 1,720,000 18 1,725,000 82 8,402,000 

- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

13 356,000 14 491,000 14 1,293,000 14 1,293,000 14 1,293,000 69 4,726,000 

รวม 26 1,942,000 28 2,122,000 33 3,033,000 32 3,013,000 32 3,018,000 151 13,128,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านคณุภาพชีวิต สังคม 
เศรษฐกิจและสาธารณสุข 

            

- แผนงานสาธารณสุข 4 175,000 5 265,000 4 250,000 4 250,000 4 250,000 21 1,190,000 

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10 145,000 11 220,000 5 140,000 5 130,000 5 160,000 36 795,000 

- แผนงานการเกษตร 3 50,000 3 20,000 3 70,000 3 70,000 3 70,000 15 330,000 

- แผนงานงบกลาง 3 6,732,220 3 6,846,100 3 7,500,000 3 7,500,000 3 7,500,000 15 36,078,320 

รวม 20 7,102,220 22 7,401,000 15 7,960,000 15 7,950,000 15 7,980,000 87 38,393,320 

 
 
 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร ์
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖5 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

            

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 125,000 1 50,000 2 90,000 3 590,000 2 90,000 10 945,000 

- แผนงานการเกษตร 2 30,000 2 30,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000 10 240,000 

รวม 4 155,000 3 80,000 4 150,000 5 650,000 4 150,000 20 1,185,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารและ
การเมืองการปกครอง 

            

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 19 1,270,500 20 1,220,500 20 1,057,500 19 1,032,500 19 1,032,500 97 5,613,500 

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 8 790,000 7 440,000 9 940,000 8 840,000 9 1,140,000 41 4,150,000 

- แผนงานสร้างความแข้งแข็งของชุมชน 3 90,000 5 140,000 3 70,000 4 120,000 4 120,000 19 540,000 

- แผนงานเคหะและชุมชน, แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 

4 350,000 6 1,120,000 7 1,120,000 7 918,000 6 820,000 30 4,278,000 

รวม 34 2,500,500 38 2,920,500 39 3,187,500 38 2,910,500 38 3,112,500 187 14,631,500 

รวม ผ. 02 91 14,399,720 99 15,543,600 107 20,130,500 113 22,273,500 111 21,220,500 521 93,567,820 

รวม ผ. 02/1 1 2,000,000 - - 4 5,290,000 4 5,290,000 4 5,290,000 13 17,870,000 

รวม ผ. 03 - - - - 9 535,800 4 130,400 4 972,200 17 1,638,400 
รวมทั้งสิ้น 92 16,399,720 99 15,543,600 120 25,956,300 121 27,693,900 119 27,482,700 551 113,076,220 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 
ก. - ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยวและวิธีการผลิตการเกษตรยั่งยืนเชื่อมโยง

กับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN 
ข. - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ค. - ยุทธศาสตร์ของ อบต.ป่าก่อด า ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค  

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน, แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 
10, 11 หมู่ที่ 1 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยแกป่ระชาชน 

ถนน คสล.ขนาด
กว้าง 4 ม. ยาว 

500 ม. 

300,000 450,000 450,000
งบ

โดยประมาณ 

- - มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 
1, 12 หมู่ที่ 1 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยแกป่ระชาชน 

ถนน คสล.ขนาด
กว้าง 4 ม. ยาว 

340 ม. 

- - - 450,000
งบ

โดยประมาณ 

450,000
งบ

โดยประมาณ 

มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
คสล. น้ าร่องปิน หมู่ที่ 1 
(บริเวณนานางฟอง ธรรม
ขันทา) 

เพื่อให้สามารถระบาย
น  าไดส้ะดวกและมี

ประสิทธิภาพ 

ท่อลอดเหลีย่ม 
คสล. ขนาดกว้าง  
1 ม. ยาว 6 ม. 

- - - - 100,000
งบ

โดยประมาณ 

มีท่อลอดเหลี่ยม
ที่ด าเนินการ

เพิ่มขึ้น 

การระบายน้ าได้ดีขึ้น กองช่าง 

4 ถมดินลูกรังลานหน้า 

ฌาปนสถาน ประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 

เพื่อให้มีพื้นท่ีใช้
สาธารณะประโยชน์

เพิ่มขึ้น 

ลานดินลูกรัง 
จ านวน 1 แห่ง 

- 300,000 
งบ

โดยประมาณ 

- - - ปริมาณพื้นที่
ลานดินถม 

มีพื้นท่ีใช้ประโยชน์
ส าหรับสาธารณะ

ประโยชน ์

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. 02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

5 ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 

เพื่อให้มีสถานท่ี
ส าหรับจัดกิจกรรม

สาธารณะ 

อาคารอเนกประสงค์ 
ขนาดพื้นท่ีรวมไม่

น้อยกว่า 219 ตร.ม. 

720,000 
 

- - - - มีอาคาร
อเนกประสงค์ที่
ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
สถานท่ีจัดกิจกรรม

สาธารณะ 

 

กองช่าง 

6 เจาะบ่อบาดาลระบบ
ประปา หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้มีน  าใช้ส าหรับ
การอุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ 

บ่อบาดาลระบบ
ประปา  

จ านวน 1 แห่ง 

- 
 

270,000 
 

- - - มีบ่อบาดาล
ระบบประปา

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภคบรโิภคอย่าง

เพียงพอ 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างอาคารศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 2 

เพื่อเป็นอาคารศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนด้านอาชพี 
ศิลปะ วัฒนธรรมของ

หมู่บ้าน 

อาคารศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน 

กว้าง 6 ม.ยาว 
16 ม. 

- - 500,000 
งบ

โดยประมาณ 

- - มีอาคารศูนย์
การเรยีนรู้ชุมชน

ทีก่่อสร้าง
เพิ่มขึ้น 

มีอาคารศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนด้านอาชีพ ศิลปะ 
วัฒนธรรมของหมู่บ้าน 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้เพื่ออุปโภค

บริโภคอยา่งเพียงพอ 

ระบบประปา
หมู่บ้าน จ านวน 

1 แห่ง 

- - - 600,000 
งบ

โดยประมาณ 

- มรีะบบประปาท่ี
ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ าไว้
ส าหรับอุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างรั้วคอนกรตีพื้นท่ี
สาธารณะประจ าหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 

เพื่อป้องกันความ
ปลอดภัยรักษา

ทรัพย์สินส่วนรวม 

รั้วคอนกรีตขนาด
สูง 1.70 ม. ยาว 

100 ม. 

- - - - 250,000 
งบ

โดยประมาณ 

มีรั้วที่ก่อสร้าง
เพิ่มขึ้น 

ป้องกันทรัพย์สิน
ส่วนรวมของหมู่บ้าน

ให้ปลอดภัย 

กองช่าง 

10 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยแกป่ระชาชน 

ถนน คสล.ขนาด
กว้าง 4 ม. ยาว 

76 ม. 

200,000 
 

- - - - มีถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง/

ซ่อมแซมเพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

11 ปรับปรุงระบบท่อประปา 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้ส าหรับอุปโภค

บริโภคอยา่งเพียงพอ 

ระบบท่อประปา 
จ านวน 1 แห่ง 

- 250,000 
 

- - - มรีะบบท่อ
ประปาท่ีได้รับ
การปรับปรุง

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ 

 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

12 ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ฌาปนสถาน 

หมู่ที่ 3 

เพื่อเป็นท่ีพักบริการ
ให้แก่ประชาชนในงาน

ฌาปนกิจ 

อาคาร
อเนกประสงค์
จ านวน 2 หลัง 

- - 450,000 
งบ

โดยประมาณ 

600,000 
งบ

โดยประมาณ 

- มีอาคาร
อเนกประสงค์ที่
ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนสามารถใช้
บริการเป็นที่พักในงาน

ฌาปนกิจ 

กองช่าง 

13 ก่อสร้างลานคอนกรีต
ภายในฌาปนสถาน 

หมู่ที่ 3 

เพื่อให้มีลานคอนกรตี
ส าหรับจัดกิจกรรม
และอ านวยความ

สะดวกแกผู่้มาร่วมงาน
ฌาปนกิจ 

ลานคอนกรีต 
ขนาดพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 750 

ตร.ม.  

- - - 300,000 
งบ

โดยประมาณ 

- มีลานคอนกรตีที่
ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

มีลานคอนกรตีส าหรับ
จัดกิจกรรมและ

อ านวยความสะดวก
แก่ผู้มาร่วมงาน

ฌาปนกิจ 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างพนังกันดินสไลด์
(สระน้ าหนองปึ๋ง) หมู่ที่ 3 

 

เพื่อป้องกันน  ากัดเซาะ
ตลิ่ง 

พนังกนัดินสไลด ์

จ านวน 1 แห่ง 
- - - - 500,000 

งบ
โดยประมาณ 

มีพนังดินที่
ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ป้องกันน้ ากัดเซาะตลิ่ง กองช่าง 

15 วางท่อคอนกรีตล าเหมือง
หน้าวัดพร้อมเทคอนกรีต
ปิดทับ หมู่ที่ 3 

 

เพื่อให้การระบายน  า
ได้สะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 

ท่อคอนกรีตล า
เหมืองหน้าวัด 

หมู่ที่ 3 

- - - - 300,000 
งบ

โดยประมาณ 

มีพื้นท่ีใช้
ประโยชน์เพิม่

มากขึ้น 

การระบายน้ าได้ดีขึ้น กองช่าง 

16 ก่อสร้างถนน คสล. พร้อม
ไหล่ทาง ซอย 2 หมู่ที่ 4 

 
 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยแกป่ระชาชน 

ถนน คสล.ขนาด
กว้าง 4 ม. ยาว 

120 ม. 

240,000 
 

- - - - มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างฝายคสล.พร้อมมี
ประตูน้ าปดิ-เปิด (ล าน้ า
ร่องกั้ง) หมู่ที่ 4 

 

เพื่อให้มีระบบการ
บริหารจดัการน  าอย่าง

มีประสิทธิภาพ 

ฝาย คสล.พร้อมมี
ประตูน้ าปดิ-เปิด 

ขนาดกว้าง 10 ม. 
ยาว 10 ม.  

- 450,000 
 

- - - มีฝาย คสล.
พร้อมประตูน้ า

ปิด-เปิดที่
ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

การบริหารจัดการน้ ามี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 

(ล าน้ าแมผ่ง) หมู่ที่ 4 
เพื่อให้การระบายน  า

สะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 

ท่อลอดเหลีย่ม 
จ านวน 2 ช่อง 

- - 350,000 
งบ

โดยประมาณ 

- - มีท่อลอดเหลี่ยม
ที่ก่อสร้าง
เพิ่มขึ้น 

การระบายน้ าได้ดีขึ้น กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

19 ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 

เพื่อไว้จัดกิจกรรม
สาธารณะประจ า

หมู่บ้าน 

อาคารขนาด
กว้าง 8 ม. ยาว 

16 ม. 

- - - 650,000 
งบ

โดยประมาณ 

- มีอาคาร
อเนกประสงค์ที่
ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

มีพื้นท่ีส าหรับจัด
กิจกรรมสาธารณะ 

ประจ าหมู่บ้านเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

20 วางท่อลอดอัดแรง (หลัง
บ้านนายตัน) หมู่ที่ 4 

 

เพื่อให้สามารถระบาย
น  าไดส้ะดวกและมี

ประสิทธิภาพ 

ท่อลอดอัดแรง  
จ านวน 1 แห่ง 

- - - 100,000 
งบ

โดยประมาณ 

- มีท่อลอดอัดแรง
เพิ่มขึ้น 

การระบายน้ าได้ดีขึ้น กองช่าง 

21 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3, 
5 หมู่ที่ 4 

 
 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยแกป่ระชาชน 

ถนน คสล.ขนาด
กว้าง 4 ม. ยาว 

120 ม. 

- - - - 240,000 
งบ

โดยประมาณ 

มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

22 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน (ทรงแชมเปญ)  
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้เพื่ออุปโภค

บริโภคอยา่งเพียงพอ 

ระบบประปา
หมู่บ้าน  

จ านวน 1 แห่ง 

400,000 
 

- - - - มีระบบประปาท่ี
ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ าไว้
ส าหรับอุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 
(ดงเย็น) หมู่ที่ 5 

 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยแกป่ระชาชน 

ถนน คสล.ขนาด
กว้าง 4 ม. ยาว 

177 ม. 

- 450,000 
 

- - - มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

24 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 
(ดงเจริญ) หมู่ที่ 5 
 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยแกป่ระชาชน 

ถนน คสล.ขนาด
กว้าง 4 ม. ยาว 

225 ม. 

- - 500,000 
งบ

โดยประมาณ 

- - มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

25 ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ฌาปนสถาน 
หมู่ที่ 5 

เพื่อเป็นท่ีพักบริการ
ให้แก่ประชาชนในงาน

ฌาปนกิจ 

อาคาร
อเนกประสงค์
จ านวน 1 หลัง 

- 
 

- - 600,000 
งบ

โดยประมาณ 

- มีอาคาร
อเนกประสงค์ที่
ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนสามารถใช้
บริการเป็นที่พักในงาน

ฌาปนกิจ 

กองช่าง 

26 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  

(ล าน้ าข้าง รร.บ้านแม่ผง) 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้การระบายน  า
สะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 

ท่อลอดเหลีย่ม 
จ านวน 1 แห่ง 

- - - 200,000 
งบ

โดยประมาณ 

- มีท่อลอดเหลี่ยม
ที่ก่อสร้าง
เพิ่มขึ้น 

การระบายน้ าได้ดีขึ้น กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

27 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 

(เชื่อมบ้านทุ่งโห้ง หมู่ที่ 6 
ต.จอมหมอกแก้ว) หมู่ที่ 5 

เพื่อให้การระบายน  า
สะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 

ท่อลอดเหลีย่ม 
จ านวน 1 แห่ง 

- - - - 350,000 
งบ

โดยประมาณ 

มีท่อลอดเหลี่ยม
ที่ก่อสร้าง
เพิ่มขึ้น 

การระบายน้ าได้ดีขึ้น กองช่าง 

28 ก่อสร้างถนน คสล.เข้า
หมู่บ้าน (เส้นหนา้วัด) 
 หมู่ที่ 5 

 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยแกป่ระชาชน 

ถนน คสล.ขนาด
กว้าง 4 ม. ยาว 

180 ม. 

- - - - 450,000 
งบ

โดยประมาณ 

มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

29 ก่อสร้างลานคอนกรีต
บริเวณหน้าวัด หมู่ที่ 5 

เพื่อให้มีลานคอนกรตี
ส าหรับจัดกิจกรรม

ประจ าหมู่บ้าน 

ลานคอนกรีต 
ขนาดพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 750 

ตร.ม.  

- - - - 300,000 
งบ

โดยประมาณ 

มีลานคอนกรตีที่
ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

มีลานคอนกรตีส าหรับ
จัดกิจกรรมประจ า

หมู่บ้าน 

กองช่าง 

30 ก่อสร้างถนน คสล.พร้อม
ไหล่ทาง ซอย 7 หมู่ที่ 6 

 
 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยแกป่ระชาชน 

ถนน คสล.ขนาด
กว้าง 4 ม. ยาว 

120 ม. 

240,000 
 

- - - - มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

31 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 
เชื่อมหมู่ที่ 9 ทต.ป่าก่อด า 
(ต่อจากของเดิม) 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยแกป่ระชาชน 

ถนน คสล.ขนาด
กว้าง 4 ม. ยาว 

700 ม. 

- 450,000 
 

450,000 
งบ

โดยประมาณ 

450,000 
งบ

โดยประมาณ 

450,000 
งบ

โดยประมาณ 

มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 
(ซอยประปา) หมู่ที่ 6 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยแกป่ระชาชน 

ถนน คสล.ขนาด 

กว้าง 4 ม. ยาว 
170 ม. 

- - 450,000 
งบ

โดยประมาณ 

- - มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

33 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 
1/2 หมู่ที่ 6 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยแกป่ระชาชน 

ถนน คสล.ขนาด 

กว้าง 4 ม. ยาว 
120 ม. 

- - - 300,000 
งบ

โดยประมาณ 

- มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

34 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 
7/1 หมู่ที่ 6 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยแกป่ระชาชน 

ถนน คสล.ขนาด 

กว้าง 4 ม. ยาว 
160 ม. 

- - - - 400,000 
งบ

โดยประมาณ 

มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

35 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 

(ล าน้ าเหมืองก่อ) หมู่ที่ 6 
 
 

เพื่อให้การระบายน  า
สะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 

ท่อลอดเหลีย่ม 
จ านวน 1 แห่ง 

- - - 280,000 
งบ

โดยประมาณ 

- มีท่อลอดเหลี่ยม
ที่ก่อสร้าง
เพิ่มขึ้น 

การระบายน้ าได้ดีขึ้น กองช่าง 

36 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 

(ล าน้ าแมผ่ง) หมู่ที่ 6 
 
 

เพื่อให้การระบายน  า
สะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 

ท่อลอดเหลีย่ม 
จ านวน 1 แห่ง 

- - - - 350,000 
งบ

โดยประมาณ 

มีท่อลอดเหลี่ยม
ที่ก่อสร้าง
เพิ่มขึ้น 

การระบายน้ าได้ดีขึ้น กองช่าง 

37 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน (ทรงแชมเปญ)  
หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้เพื่ออุปโภค

บริโภคอยา่งเพียงพอ 

ระบบประปา
หมู่บ้าน  

จ านวน 1 แห่ง 

600,000 
 

- - - - มีระบบประปาท่ี
ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ าไว้
ส าหรับอุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

38 ก่อสร้างรางระบายน้ า
พร้อมฝาปดิ ซอย 4,5  
หมู่ที่ 11 

เพื่อให้การระบายน้ า
ได้ดีขึ้นและเพิม่พื้นท่ี
ผิวจราจรให้กว้างขึ้น 

รางระบายน้ า 
ขนาดกว้าง 0.50 
ม. ลึก 0.60 ม. 
ยาว 120 ม. 

- 400,000 
 

- - - มีรางระบายน้ า
ที่ก่อสร้าง
เพิ่มขึ้น 

การระบายน้ าได้ดีและ
ผิวจราจรกว้างขึ้น

สามารถสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

39 ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ฌาปนสถาน 
หมู่ที่ 11 

เพื่อเป็นท่ีพักบริการ
ให้แก่ประชาชนในงาน

ฌาปนกิจ 

อาคาร
อเนกประสงค์
จ านวน 1 หลัง 

- - 500,000 
งบ

โดยประมาณ 

- - มีอาคาร
อเนกประสงค์ที่
ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนสามารถใช้
บริการเป็นที่พักในงาน

ฌาปนกิจ 

กองช่าง 

40 ก่อสร้างลานคอนกรีต
บริเวณลานอาคาร
อเนกประสงค์ประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 

เพื่อให้มีลานส าหรับ
การจัดกิจกรรมประจ า

หมู่บ้าน 

ลานคอนกรีต 
จ านวน 1 แห่ง 

- - - 200,000 
งบ

โดยประมาณ 

- มีลานคอนกรตีที่
ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

มีลานคอนกรตีส าหรับ
การจัดกิจกรรมประจ า

หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

41 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 
2/1 หมู่ที่ 11 

 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยแกป่ระชาชน 

ถนน คสล.ขนาด 

กว้าง 4 ม. ยาว 
55 ม. 

- - - 140,000 
งบ

โดยประมาณ 

- มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

42 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 
2/2 หมู่ที่ 11 

 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยแกป่ระชาชน 

ถนน คสล.ขนาด 

กว้าง 4 ม. ยาว 
70 ม. 

- - - 180,000 
งบ

โดยประมาณ 

- มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

43 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 
11 เชื่อมหมู่ที่ 2 ต.บัวสล ี

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยแกป่ระชาชน 

ถนน คสล.ขนาด 

กว้าง 4 ม. ยาว 
210 ม. 

- - - 550,000 
งบ

โดยประมาณ 

- มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

44 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
ซอย 2 หมู่ที่ 11 

 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยแกป่ระชาชน 

ปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนน 
จ านวน 1 สาย 

- - - - 220,000 
งบ

โดยประมาณ 

มีถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ซ่อมแซมเพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

45 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 4, 
4/1 หมู่ที่ 11 

 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยแกป่ระชาชน 

ถนน คสล.ขนาด 

กว้าง 4 ม. ยาว 
170 ม 

- - - - 450,000 
งบ

โดยประมาณ 

มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

46 ก่อสร้างฝาย คสล.ล าน้ า, 
ล าหมือง, ล าคลอง เขต
พื้นที่ อบต.ป่าก่อด า 

เพื่อให้มีระบบการ
บริหารจดัการน  าอย่าง

มีประสิทธิภาพ 

ฝาย คสล.ล าน้ า
,ล าหมือง,ล า

คลองเขตพื้นท่ี  

- - 300,000 
งบ

โดยประมาณ 

300,000 
งบ

โดยประมาณ 

300,000 
งบ

โดยประมาณ 

ฝาย คสล.ที่
ก่อสร้างมี
เพิ่มขึ้น 

มีระบบการบริหาร
จัดการน  าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

47 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  
ล าน้ า,ล าเหมือง,ล าคลอง 

เพื่อให้มีระบบการ
บริหารจดัการน  าอย่าง

มีประสิทธิภาพ 

ท่อลอดเหลีย่ม  
ล าน้ า,ล าเหมือง

,ล าคลอง 

เขตพื้นท่ี อบต.
ป่าก่อด า 

- - 300,000 
งบ

โดยประมาณ 

300,000 
งบ

โดยประมาณ 

300,000 
งบ

โดยประมาณ 

ท่อลอดเหลีย่ม 

ที่ก่อสร้างมี
เพิ่มขึ้น 

มีระบบการบริหาร
จัดการน  าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

48 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
สายการเกษตร 

เพื่อให้มีระบบการ
บริหารจดัการน  าอย่าง

มีประสิทธิภาพ 

ปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนน
สายการเกษตร 
เขตพื้นท่ี อบต.

ป่าก่อด า 

- - 500,000 
งบ

โดยประมาณ 

500,000 
งบ

โดยประมาณ 

500,000 
งบ

โดยประมาณ 

มีถนนท่ีได้รับ
การปรับปรุง/

ซ่อมแซมเพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

49 ขยาย/เสรมิไหล่ทางถนน
เขตพื้นท่ี อบต.ป่าก่อด า 

 

เพื่อเพ่ิมความกว้าง
ของเส้นทางคมนาคม

ให้มีความสะดวก
ปลอดภัย 

ไหล่ทางถนน
และผิวจราจรที่

กว้างขึ้น 

- - 350,000 
งบ

โดยประมาณ 

350,000 
งบ

โดยประมาณ 

350,000 
งบ

โดยประมาณ 

มีไหล่ทางถนนท่ี
เพิ่มขึ้น 

เส้นทางคมนาคมกว้าง
ขึ้นมีความปลอดภัย

มากขึ้น 

กองช่าง 

50 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
เขตพื้นท่ี อบต.ป่าก่อด า 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยแกป่ระชาชน 

ถนนท่ีได้รับการ
ซ่อมแซม 

- - 200,000 
งบ

โดยประมาณ 

200,000 
งบ

โดยประมาณ 

200,000 
งบ

โดยประมาณ 

ถนนได้รับการ
ปรับปรุง/

ซ่อมแซมให้ดีขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

51 ปรับปรุง/ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะเขตพื้นท่ี อบต.
ป่าก่อด า 

เพื่อให้มีแสงสว่างจาก
ไฟฟ้าสาธารณะอย่าง

ทั่วถึง 

ไฟฟ้าสาธารณะ
ที่ใช้งานได้ปกติ 

- - 100,000 
งบ

โดยประมาณ 

100,000 
งบ

โดยประมาณ 

100,000 
งบ

โดยประมาณ 

ไฟฟ้าสาธารณะ
ได้รับการ
ปรับปรุง/

ซ่อมแซมให้ดีขึ้น 

ไฟฟ้าสาธารณะใช้งาน
ได้ตามปกติเพิม่แสง
สว่างให้ปลอดภยั
ช่วงเวลากลางคืน 

กองช่าง 

52 เป่าบ่อบาดาล เพื่อล้างท าความ
สะอาดบ่อบาดาลให้
สะอาดส าหรับอุปโภค

บริโภคในชุมชน 

บ่อบาดาล - - 100,000 
งบ

โดยประมาณ 

100,000 
งบ

โดยประมาณ 

100,000 
งบ

โดยประมาณ 

บ่อบาดาลที่
ได้รับการเป่าบ่อ

ให้ดีขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้ที่
สะอาดส าหรับอุปโภค

บริโภค 

กองช่าง 

53 ขุดลอกล าน้ า,ล าเหมือง,  
ล าคลอง,หนองน้ า,สระน้ า
สาธารณะเขตพื้นท่ี อบต.
ป่าก่อด า 

เพื่อให้มีระบบการ
บริหารจดัการน  าอย่าง

มีประสิทธิภาพ 

ขุดลอกล าน้ า,ล า
เหมือง,ล าคลอง,
หนองน้ า,สระน้ า

สาธารณะ 

- - 300,000 
งบ

โดยประมาณ 

300,000 
งบ

โดยประมาณ 

300,000 
งบ

โดยประมาณ 

ล าน้ าท่ีได้รับการ
ขุดลอกมสีภาพ

พื้นที่ดีขึ้น 

มีระบบการบริหาร
จัดการน้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

รวม  53 โครงการ 2,700,000 3,020,000 5,800,000 7,750,000 6,960,000  
 



- 47 - 

ก. - ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 
- ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

ข. -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข 
ค. -  ยุทธศาสตร์ของ อบต.ป่าก่อด า ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา  

2.๑ แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 ศึกษาแหล่งเรยีนรู้นอก
สถานที ่

เพื่อให้เด็กใน ศพด.
อบต.ป่าก่อด า ได้
ศึกษาแหล่งเรยีนรู้

นอกสถานท่ี 

แหล่งเรียนรู้นอก
สถานท่ี 

20,000 

 
20,000 

 
20,000 

งบ
โดยประมาณ 

20,000 
งบ

โดยประมาณ 

20,000 
งบ

โดยประมาณ 

จ านวนกิจกรรม เด็กใน ศพด.อบต. 
ป่าก่อด า ไดเ้รียนรู้สิ่ง

แปลกใหม่เสริม
ประสบการณ ์

กอง
การศึกษาฯ 

2 ส่งเสริมกิจกรรมของ ศพด.
อบต.ป่าก่อด า 

เพื่อให้เด็ก ศพด.ได้
ร่วมท ากิจกรรมต่างๆ 

ที่พัฒนาความรู ้

กิจกรรมของ
ศพด. 

อบต.ป่าก่อด า 

20,000 

 
20,000 

 
- - - จ านวนกิจกรรม เด็กใน ศพด.อบต. 

ป่าก่อด า ไดร้่วมท า
กิจกรรมที่พัฒนาความรู ้

กอง
การศึกษาฯ 

3 จัดซื้ออาหารเสริมนม เพื่อให้เด็กนักเรยีน
สังกัด สพฐ. 2 โรง

และเด็กใน ศพด.อบต.
ป่าก่อด า ไดม้ีนมดืม่
ตามหลักโภชนาการ 

อาหารเสริมนม
ของเด็กนักเรียน 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
งบ

โดยประมาณ 

500,000 
งบ

โดยประมาณ 

500,000 
งบ

โดยประมาณ 

จ านวนเด็ก
นักเรียนท่ีได้ดื่ม

นม 

เด็กนักเรยีนสังกัด
สพฐ. 2 โรงและเด็ก 
ศพด.อบต.ป่าก่อด า 
ได้ดืม่นมตามหลัก

โภชนาการ 

กอง
การศึกษาฯ 

4 กีฬาสีสมัพันธ์ ศพด.อบต.
ป่าก่อด า 

เพื่อให้เด็กนักเรยีน 
ศพด.อบต.ป่าก่อด า มี

มีกิจกรรมพัฒนา
กล้ามเนื้อและสุขภาพ 

กิจกรรมที่ช่วย
ส่งเสริม

พัฒนาการเด็ก
นักเรียน 

- - 10,000 
งบ

โดยประมาณ 

10,000 
งบ

โดยประมาณ 

10,000 
งบ

โดยประมาณ 

จ านวนเด็กท่ี
นักเรียนเข้าร่วม

กิจกรรม 

เด็กใน ศพด.อบต.ป่า
ก่อด า ได้พัฒนา

กล้ามเนื้อและสุขภาพ 

กอง
การศึกษาฯ 

5 สายใยรัก 3 วัย เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างเด็กเล็ก 
ผู้ปกครอง และ

ผู้สูงอาย ุ

กิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์  

3 วัย 

- - 10,000 
งบ

โดยประมาณ 

10,000 
งบ

โดยประมาณ 

10,000 
งบ

โดยประมาณ 

จ านวนกิจกรรม เกิดสมัพันธ์ภาพอันดี
ระหว่างคน 3 วัย 

กอง
การศึกษาฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

6 เศรษฐกิจพอเพียง ศพด. 
อบต.ป่าก่อด า 

เพื่อให้นักเรียน ศพด.
อบต.ป่าก่อด าได้

เรียนรู้และท ากิจกรรม
ด้านเศรษฐกิจพอเพยีง 

กิจกรรมของ
ศพด.อบต. 
ป่าก่อด า 

- - 10,000 
งบ

โดยประมาณ 

10,000 
งบ

โดยประมาณ 

10,000 
งบ

โดยประมาณ 

จ านวนกิจกรรม นักเรียน ศพด.อบต.
ป่าก่อด าไดเ้รียนรู้และ
ลงมือปฏิบัตจิริงด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

กอง
การศึกษาฯ 

7 พัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียน 
ศพด.อบต.ป่าก่อด า 

เพื่อให้ผู้ปกครองมสี่วน
ร่วมในการพัฒนาเด็ก
ศพด.ที่เหมาะสมกบัวัย 

ศักยภาพของ
เด็ก ศพด.อบต.

ป่าก่อด า 

10,000 

 
20,000 

 
20,000 

งบ
โดยประมาณ 

20,000 
งบ

โดยประมาณ 

20,000 
งบ

โดยประมาณ 

จ านวนกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาเด็ก ศพด.ที่
เหมาะสมกับวัย 

กอง
การศึกษาฯ 

8 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
(ค่าอาหารกลางวัน ศพด.
อบต.ป่าก่อด า) 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนได้
มีอาหารกลางวัน

รับประทานตามหลัก
โภชนาการ 

อาหารกลางวัน
ของเด็ก ศพด.
อบต.ป่าก่อด า 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
งบ

โดยประมาณ 

400,000 
งบ

โดยประมาณ 

400,000 
งบ

โดยประมาณ 

จ านวนเด็ก
นักเรียนท่ีได้รับ
อาหารกลางวัน 

เด็กใน ศพด.อบต. 
ป่าก่อด า ไดร้ับอาหาร

กลางวันตามหลัก
โภชนาการ 

กอง
การศึกษาฯ 

9 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เรียนการสอนส าหรับ 
ศพด.อบต.ป่าก่อด า) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือ
เรียน ค่าอุปกรณ์การ
เรียน ค่าเครื่องแบบ 
ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีนส าหรับเด็ก

ปฐมวัย อายุ 3-5 ปี 

ได้หนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน 
เครื่องแบบ และมี
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรยีนส าหรับเด็ก
ปฐมวัยอายุ 3-5 ปี 

- 70,000 
 

70,000 
งบ

โดยประมาณ 

70,000 
งบ

โดยประมาณ 

70,000 
งบ

โดยประมาณ 

จ านวนเด็ก
นักเรียนท่ีได้รับ
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเรียนการ

สอน 

เด็กปฐมวัย อายุ 3-5 
ปี มีพัฒนาการที่
เหมาะสมกับวัย 

กอง
การศึกษาฯ 

10 วันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้า
แสดงออกและได้ท า
กิจกรรมร่วมกันในวัน

เด็กแห่งชาต ิ

กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
งบ

โดยประมาณ 

 

40,000 
งบ

โดยประมาณ 

40,000 
งบ

โดยประมาณ 

จ านวนของเด็ก
นักเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

เด็กนักเรยีนได้ท า
กิจกรรมร่วมกันและ

กล้าแสดงออก 

กอง
การศึกษาฯ 

11 การเรยีนรู้และอนุรักษ ์

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนได้เรียนรู้
เกี่ยวกับภูมิปญัญา

ท้องถิ่น 

ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

20,000 

 
20,000 

 
10,000 

งบ
โดยประมาณ 

10,000 
งบ

โดยประมาณ 

10,000 
งบ

โดยประมาณ 

จ านวนของเด็ก
นักเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

เด็กนักเรยีนได้ศึกษา
เรียนรูภู้มิปญัญา

ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

12 พัฒนาศักยภาพผู้ปกครอง 
ศพด.อบต.ป่าก่อด า 

เพื่อพัฒนาผู้ปกครอง
เด็กให้มีศักยภาพในการ
เลี้ยงดูและเสรมิสร้าง

พัฒนาการเด็ก 

กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพ
ผู้ปกครอง 

- - 10,000 
งบ

โดยประมาณ 

10,000 
งบ

โดยประมาณ 

10,000 
งบ

โดยประมาณ 

จ านวน
ผู้ปกครองที่เข้า

ร่วม 

ผู้ปกครองได้รับความรู้
และได้รับการพัฒนา

ศักยภาพในการเลี้ยงดู
เด็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

13 พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรกองการศึกษาฯ  

เพื่อพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรกอง

การศึกษาฯ 

ครูและบุคลากร
กองการศึกษาฯได้
พัฒนาศักยภาพ 

- - 30,000 
งบ

โดยประมาณ 

30,000 
งบ

โดยประมาณ 

30,000 
งบ

โดยประมาณ 

จ านวนครูและ
บุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ครูและบุคลากรกอง
การศึกษาฯ ท่ีเข้าร่วม
โครงการน าความรูม้า

พัฒนาองค์กร 

กอง
การศึกษาฯ 

14 อบรมภาษา ตา่งประเทศ 
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่
อาเซียน (AEC) 

เพื่อพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาให้สามารถ
ติดต่อสื่อสารใน

เบื้องต้นได ้

ประชาชนและ
บุคลากรท้องถิ่น 

50,000 
 

50,000 
 

- - - จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนและบุคลากร
ท้องถิ่นสามารถใช้ภาษา
ติดต่อสื่อสารเบื้องต้นได ้

กอง
การศึกษาฯ 

15 พัฒนาทักษะศักยภาพเด็ก
และเยาวชน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ศักยภาพเด็กและ
เยาวชน 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
งบ

โดยประมาณ 

20,000 
งบ

โดยประมาณ 

20,000 
งบ

โดยประมาณ 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กและเยาวชนมี
ศักยภาพคณุภาพชีวิต

ที่ด ี

กอง
การศึกษาฯ 

16 เรียนรูส้ืบสานวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
อันดีงามและภูมิปญัญา

ท้องถิ่น 

กิจกรรมด้าน
วัฒนธรรมและภมูิ

ปัญญาท้องถิ่น 

- - 40,000 
งบ

โดยประมาณ 

40,000 
งบ

โดยประมาณ 

40,000 
งบ

โดยประมาณ 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนไดส้ืบสาน
วัฒนธรรมและภมูิ

ปัญญาท้องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 

17 ค่าอาหารกลางวัน (อุดหนุน
โรงเรียนบ้านโป่งมอญ) 

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้
รับประทานอาหารกลางวัน

ตามหลักโภชนาการ 

นักเรียนโรงเรียน
บ้านโป่งมอญ 

308,000 

 
304,000 

 
320,000 

งบ
โดยประมาณ 

320,000 
งบ

โดยประมาณ 

320,000 
งบ

โดยประมาณ 

จ านวนนักเรียน
ที่ได้รับประทาน
อาหารกลางวัน 

นักเรียนทุกคนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันตามหลัก

โภชนาการ 

กอง
การศึกษาฯ 

18 ค่าอาหารกลางวัน (อุดหนุน
โรงเรียนบ้านแม่ผง) 

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้
รับประทานอาหารกลางวัน

ตามหลักโภชนาการ 

นักเรียนโรงเรียน
บ้านแม่ผง 

164,000 

 
132,000 

 
160,000 

งบ
โดยประมาณ 

160,000 
งบ

โดยประมาณ 

160,000 
งบ

โดยประมาณ 

จ านวนนักเรียน
ที่ได้รับประทาน
อาหารกลางวัน 

นักเรียนทุกคนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันตามหลัก

โภชนาการ 

กอง
การศึกษาฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

19 อบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ น าสู่วิถี
เศรษฐกิจพอเพียง (อุดหนุน
โรงเรียนบ้านโป่งมอญ) 

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
การท าปุ๋ยอินทรีย์จากเศษ
วัสดุเหลือใช้และตระหนัก

ถึงความพอเพียง 

นักเรียนโรงเรียน
บ้านโป่งมอญ 

9,000 

 
- - - - จ านวนนักเรียนท่ี

ได้รับความรู้ 
นักเรียนสามารถน า

ความรู้ไปใช้ในการท า
ปุ๋ยอินทรีย์จากเศษวัสดุ
เหลือใช้ในแบบพอเพียง 

กอง
การศึกษาฯ 

20 ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(อุดหนุนโรงเรยีนบ้านแมผ่ง) 

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
แนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้

ในการด าเนินชีวิต 

นักเรียนโรงเรียน
บ้านแม่ผง 

25,000 25,000 - - - จ านวนนักเรียน
ที่ได้เรยีนรู ้

นักเรียนได้เรียนรู้แนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนิน

ชีวิต 

กอง
การศึกษาฯ 

21 การฝึกอบรมส่งเสริม
สุนทรียภาพและอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น ให้แก่
นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ 
(อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งมอญ) 

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
และตระหนักถึงคุณค่า
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
และใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ 

นักเรียนโรงเรียน
บ้านโป่งมอญ 

- 10,000 
 

- - - จ านวนนักเรียนท่ี
ได้รับความรู้ 

นักเรียนได้เรียนรู้และ
ตระหนักถึงคุณค่า

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
สามารถใช้เวลาว่างให้

เกิดประโยชน์ได ้

กอง
การศึกษาฯ 

22 พาน้องท่องเที่ยวไทย ไม่ไป
ไม่รู้ (อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โป่งมอญ) 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีนที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

นักเรียนโรงเรียน
บ้านโป่งมอญ 

- - 25,000 
งบ

โดยประมาณ 

- - จ านวนนักเรียน
ที่ได้เรยีนรู ้

ได้พัฒนาคณุภาพผู้เรยีน
ที่เอื้อต่อการจัดการเรยีน

การสอน 

กอง
การศึกษาฯ 

23 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(อุดหนุนโรงเรยีนบ้านแมผ่ง) 

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และน ามาใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 

นักเรียนโรงเรียน
บ้านแม่ผง 

- - 35,000 
งบ

โดยประมาณ 

- - จ านวนนักเรียน
ที่ได้เรยีนรู ้

นักเรียนได้เรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
น ามาใช้ในการด าเนิน

ชีวิต 

กอง
การศึกษาฯ 

24 อบรมเชิงปฏิบัติการ
เสรมิสร้างทักษะชีวิตต้าน
ทุจริต (อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โป่งมอญ) 

เพื่อส่งเสริมนักเรียน
ด้านทักษะชีวิตในการ

ต่อต้านการทุจริต 

นักเรียนโรงเรียน
บ้านโป่งมอญ 

- - - 25,000 
งบ

โดยประมาณ 

- จ านวนนักเรียน
ที่ได้เรยีนรู ้

ได้พัฒนานักเรียนด้าน
ทักษะชีวิตในการต่อต้าน

การทุจริต 

กอง
การศึกษาฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

25 เลี้ยงไก่พันธุไ์ข่เพื่ออาหาร
กลางวันนักเรียน (อุดหนุน
โรงเรียนบ้านแมผ่ง) 

เพื่อส่งเสริมทักษะ
นักเรียนในการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับ

ผู้อื่นได ้

นักเรียนโรงเรียน
บ้านแม่ผง 

- - - 25,000 
งบ

โดยประมาณ 

- จ านวนนักเรียน
ที่ได้เรยีนรู ้

 ได้พัฒนาทักษะนักเรยีน
ในการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้

กอง
การศึกษาฯ 

26 อบรมเชิงปฏิบัติการ
เสรมิสร้างทักษะทางภาษา
เพื่อการสื่อสาร (อุดหนุน
โรงเรียนบ้านโป่งมอญ) 

เพื่อส่งเสริมนักเรียน
ด้านทักษะทางภาษา

เพื่อการสื่อสาร 

นักเรียนโรงเรียน
บ้านโป่งมอญ 

- - - - 30,000 
งบ

โดยประมาณ 

จ านวนนักเรียน
ที่ได้เรยีนรู ้

ได้พัฒนานักเรียนด้าน
ทักษะทางภาษาเพื่อการ

สื่อสาร 

กอง
การศึกษาฯ 

27 เลี้ยงไก่พันธุไ์ข่เพื่ออาหาร
กลางวันนักเรียน (อุดหนุน
โรงเรียนบ้านแมผ่ง) 

เพื่อส่งเสริมนักเรียนใน
การท าเกษตรอินทรีย ์

นักเรียนโรงเรียน
บ้านแม่ผง 

- - - - 25,000 
งบ

โดยประมาณ 

จ านวนนักเรียน
ที่ได้เรยีนรู ้

 ได้ส่งเสรมินักเรยีนใน
การท าเกษตรอินทรีย ์

กอง
การศึกษาฯ 

28 สืบสานวัฒนธรรมไทย 
(อุดหนุนโรงเรยีนบ้านแมผ่ง) 

เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ขนม
ธรรมเนยีมประเพณี

ท้องถิ่นไทย 

นักเรียนโรงเรียน
บ้านแม่ผง 

- - 10,000 
งบ

โดยประมาณ 

- - จ านวนนักเรียน
ที่ได้เรยีนรู ้

 ได้ส่งเสรมิอนุรักษ์ขนม
ธรรมเนยีมประเพณี
ท้องถิ่นไทย 

กอง
การศึกษาฯ 

รวม  28 โครงการ 1,586,000 1,631,000 1,740,000 1,720,000 1,725,000  
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2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 สรงน้ าพระธาตุมหารัตน 

มงคลเจดีย์ หมู่ที่ 1 
เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์

ประเพณีวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

งานประเพณสีรง
น้ าพระธาต ุ

หมู่ที่ 1 

25,000 

 
10,000 

 
10,000 

งบ
โดยประมาณ 

10,000 
งบ

โดยประมาณ 

10,000 
งบ

โดยประมาณ 

จ านวนผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการ 

อนุรักษ์ สืบสานงาน
ประเพณีวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 

2 สรงน้ าพระธาตุมณีนาถ 

สันต้นม่วง หมู่ที่ 3 
เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์

ประเพณีวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

งานประเพณสีรง
น้ าพระธาต ุ

หมู่ที่ 3 

10,000 

 
10,000 

 
10,000 

งบ
โดยประมาณ 

10,000 
งบ

โดยประมาณ 

10,000 
งบ

โดยประมาณ 

จ านวนผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการ 

อนุรักษ์ สืบสานงาน
ประเพณีวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 

3 สรงน้ าพระธาตุหมอกมุง
เมือง หมู่ที่ 4 

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

งานประเพณสีรง
น้ าพระธาต ุ

หมู่ที่ 4 

10,000 

 
10,000 

 
10,000 

งบ
โดยประมาณ 

10,000 
งบ

โดยประมาณ 

10,000 
งบ

โดยประมาณ 

จ านวนผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการ 

อนุรักษ์ สืบสานงาน
ประเพณีวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 

4 สรงน้ าพระธาตุไชยสิทธ์ิ   
หมู่ที่ 11 

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

งานประเพณสีรง
น้ าพระธาต ุ

หมู่ที่ 11 

10,000 

 
10,000 

 
10,000 

งบ
โดยประมาณ 

10,000 
งบ

โดยประมาณ 

10,000 
งบ

โดยประมาณ 

จ านวนผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการ 

อนุรักษ์ สืบสานงาน
ประเพณีวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 

5 ประเพณีลอยกระทง เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

กิจกรรมเกี่ยวกับ
ประเพณีลอย

กระทง 

60,000 

 
80,000 

 
80,000 

งบ
โดยประมาณ 

80,000 
งบ

โดยประมาณ 

80,000 
งบ

โดยประมาณ 

จ านวนผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการ 

อนุรักษ์ สืบสานงาน
ประเพณีวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 

6 สืบสานจดังานประเพณี
สงกรานตร์ดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุ (ปี๋ใหม่เมือง) 

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

งานประเพณี
สงกรานต ์

50,000 

 
80,000 

 
- - - จ านวนผู้ที่เข้า

ร่วมโครงการ 
อนุรักษ์ สืบสานงาน
ประเพณีวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 

7 สืบสานจดังานประเพณี
หล่อเทียนพรรษา 

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

งานประเพณหีล่อ
เทียนพรรษา 

30,000 

 
30,000 

 
30,000 

งบ
โดยประมาณ 

30,000 
งบ

โดยประมาณ 

30,000 
งบ

โดยประมาณ 

จ านวนผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการ 

อนุรักษ์ สืบสานงาน
ประเพณีวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 

8 อบรมคุณธรรมน าชีวิต เพื่อพัฒนาจิตใจให้สงบ
และมสีมาธิ รักษา

ศีลธรรมในการใช้ชีวิต 

ประชาชนในเขต
อบต.ป่าก่อด า 

10,000 

 
20,000 

 
20,000 

งบ
โดยประมาณ 

20,000 
งบ

โดยประมาณ 

20,000 
งบ

โดยประมาณ 

จ านวนผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการ 

พัฒนาจิตใจให้สงบ 
สมาธิ มีศลีธรรม 

กอง
การศึกษาฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

9 การแข่งขันกีฬาประชาชน
ต าบลป่าก่อด า 

เพื่อให้ประชาชนได้
ตระหนักถึงการออก

ก าลังกายและการมสี่วน
ร่วมรูร้ักสามัคค ี

งานกีฬา
ประชาชนต าบล

ป่าก่อด า 

85,000 

 
120,000 

 
150,000 

งบ
โดยประมาณ 

150,000 
งบ

โดยประมาณ 

150,000 
งบ

โดยประมาณ 

จ านวนผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนไดร้่วมออก
ก าลังกายและรู้รัก

สามัคค ี

กอง
การศึกษาฯ 

10 จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาระดับต่างๆ 

เพื่อการมีส่วนร่วมและ
ตระหนักถึงการออก

ก าลังกาย 

เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา 

30,000 

 
30,000 

 
30,000 

งบ
โดยประมาณ 

30,000 
งบ

โดยประมาณ 

30,000 
งบ

โดยประมาณ 

จ านวนผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการ 

การมีส่วนร่วม
ตระหนักถึงการออก
ก าลังกายรูร้ักสามัคค ี

กอง
การศึกษาฯ 

11 จัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬา 
ประจ าศูนย์กีฬา  

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกายและเล่นกีฬา 

วัสดุอุปกรณ์กีฬา
ประจ าศูนย์กีฬา 

30,000 35,000 35,000 
งบ

โดยประมาณ 

35,000 
งบ

โดยประมาณ 

35,000 
งบ

โดยประมาณ 

วัสดุอุปกรณ์
กีฬาประจ าศูนย์

กีฬา 

ประชาชนมีสุขภาพท่ีด ี กอง
การศึกษาฯ 

12 ปรับปรุง/ซ่อมแซมสนาม
กีฬา อบต.ป่าก่อด า 

เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซม
ให้มีสนามกีฬาท่ีดี

กว่าเดิม 

สนามกีฬา อบต. 
ป่าก่อด า 

- - 400,000 
งบ

โดยประมาณ 

400,000 
งบ

โดยประมาณ 

400,000 
งบ

โดยประมาณ 

สนามกีฬาท่ีได้รับ
การปรับปรุง/

ซ่อมแซม 

มีสนามกีฬาท่ีดีรองรับ
การจัดกิจกรรมของ

ประชาชนในต าบลป่า
ก่อด า 

กองช่าง 

13 ก่อสร้างลานกีฬาหรือลาน
ออกก าลังกายประจ า
หมู่บ้าน 

เพื่อให้เด็กและเยาวชน 
ใช้ท ากิจกรรมยามว่าง 
ให้ห่างไกลจากยาเสพ
ติดและออกก าลังกาย 

ลานกีฬา ประจ า
หมู่บ้านภายในเขต 

อบต.ป่าก่อด า 

- - 500,000 
งบ

โดยประมาณ 

500,000 
งบ

โดยประมาณ 

500,000 
งบ

โดยประมาณ 

จ านวนลานกีฬา
ที่ก่อสร้าง 

เด็กและเยาวชนมลีาน
กีฬาสามารถเล่นกีฬา
และออกก าลังกายได ้

กองช่าง 

14 สืบสานวัฒนธรรมและ
ประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่
เมือง) (อุดหนุนท่ีว่าการ 
อ.แม่ลาว) 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิการ
ด าเนินงานตามอ านาจ
หน้าท่ีของ อ.แม่ลาว 

ประเพณี
สงกรานต ์

4,000 4,000 4,000 
งบ

โดยประมาณ 

4,000 
งบ

โดยประมาณ 

4,000 
งบ

โดยประมาณ 

จ านวนโครงการ เพิ่มประสิทธิการ
ด าเนินงานตามอ านาจ
หน้าท่ีของ อ.แม่ลาว 

ส านักงาน
ปลดั 

15 ประเพณีนมสัการและสรงน้ า
พระธาตุดอยตุง (อุดหนุน 
ที่ว่าการ อ.แม่ลาว) 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิการ
ด าเนินงานตามอ านาจ
หน้าท่ีของ อ.แม่ลาว 

ประเพณีนมสัการ
และสรงน้ าพระ

ธาตุดอยตุง 

2,000 2,000 4,000 
งบ

โดยประมาณ 

4,000 
งบ

โดยประมาณ 

4,000 
งบ

โดยประมาณ 

จ านวนโครงการ เพิ่มประสิทธิการ
ด าเนินงานตามอ านาจ
หน้าท่ีของ อ.แม่ลาว 

ส านักงาน
ปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

16 ส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัด
เชียงราย ในคราวที่จะมีการ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 
46 "เจยีงฮายเกมส์” 
(อุดหนุนท่ีว่าการ อ.แม่ลาว) 

เพื่อส่งเสริมบูรณาการ
เชื่อมโยงศิลปะวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาดีของทุก
ภาคส่วน อ.แมล่าวและ 
จ.เชียงราย ในคราวการ

แข่งขันกีฬาแห่งชาติ 

จ านวน 1 ครั้ง - 50,000 - - - จ านวนครั้งท่ี
อุดหนุน 

บูรณาการเช่ือมโยง
ศิลปะวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาดีของทุก
ภาคส่วน อ.แมล่าว
และ จ.เชียงราย ใน
คราวการแข่งขันกีฬา

แห่งชาติ 

ส านักงาน
ปลดั 

รวม 16 โครงการ 356,000 491,000 1,293,000 1,293,000 1,293,000  
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ก. - ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยวและวิธีการผลิตการเกษตรยั่งยืนเชื่อมโยง
กับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN 
- ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 -  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข. -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

ค. -  ยุทธศาสตร์ของ อบต.ป่าก่อด า ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจและสาธารณสุข  
3.๑ แผนงานสาธารณสุข 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 การป้องกัน ควบคุม
โรคตดิต่อและไม่ติดต่อ
ชนิดต่างๆ 

เพื่อป้องกันและลดการ
แพร่ระบาดของ

โรคตดิต่อและไม่ติดต่อ 

 

ประชาชนในเขต
อบต.ป่าก่อด า 

15,000 

 
50,000 

 
50,000 

งบ
โดยประมาณ 

50,000 
งบ

โดยประมาณ 

50,000 
งบ

โดยประมาณ 

จ านวนกิจกรรม ป้องกันและลดการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ 

และไม่ตดิต่อ 

ส านักงาน
ปลดั 

2 รณรงค์ต้านภยัเอดส ์ เพื่อรณรงค์ให้ความรู้
ด้านการป้องกันโรค

เอดส ์

ประชาชนในเขต
อบต.ป่าก่อด า 

10,000 - - - - จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้ความรู้
เกี่ยวกับการโรคเอดส ์

ส านักงาน
ปลดั 

3 ส่งเสริมผูสู้งวัยใส่ใจสุขภาพ เพื่อผู้สูงอายไุด้รับ
ความรู้และดูแลสุขภาพ

ที่ถูกวิธ ี

ผู้สูงอาย ุ

อบต.ป่าก่อด า 
10,000 

 
20,000 

 
- - - จ านวนผู้สูงอายุ

ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายสุามารถดูแล
สุขภาพได้ถูกวิธี 

ส านักงาน
ปลดั 

4 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา้ 

เพื่อเป็นการด าเนินงาน
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก

โรคพิษสุนัขบ้า 

สัตว์ วัคซีนและ
วัสดุอุปกรณ ์

- 35,000 40,000 
งบ

โดยประมาณ 

40,000 
งบ

โดยประมาณ 

40,000 
งบ

โดยประมาณ 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

ป้องกันควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าไม่ให้แพร่
ระบาดในพ้ืนท่ี 

ส านักงาน
ปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

5 ประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อม
แผนเตรียมรับอุบัติเหตุหมู่
และสาธารณภัย อ.แมล่าว 
(อุดหนุนโรงพยาบาล 

แม่ลาว) 

เพื่อทบทวน ฝึกทักษะ 
เตรียมความพร้อม ใน

การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั 

จ านวน 1 ครั้ง/ปี - 20,000 20,000 
งบ

โดยประมาณ 

20,000 
งบ

โดยประมาณ 

20,000 
งบ

โดยประมาณ 

จ านวนครั้งท่ี
อุดหนุน 

ผู้เข้าร่วมโครงการได้
ความรู้ด้านการช่วยเหลือ

ผู้ประสบภยั 

ส านักงาน
ปลดั 

6 การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข (อุดหนุน
คณะกรรมการชุมชน/
หมู่บ้าน) 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ

ด้านสาธารณสุข 

คณะกรรมการ
ชุมชน/หมู่บ้าน 
ในเขต อบต.ป่า

ก่อด า 

140,000 140,000 140,000 
งบ

โดยประมาณ 

140,000 
งบ

โดยประมาณ 

140,000 
งบ

โดยประมาณ 

จ านวน 7 
หมู่บ้าน ๆ อย่าง
น้อยหมู่บ้านละ

3 โครงการ 

หมู่บ้านสามารถ
ด าเนินงานตาม

แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน

สาธารณสุขได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงาน
ปลดั 

รวม 6 โครงการ 175,000 265,000 250,000 250,000 250,000  
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3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 ประชาชนร่วมใจต้านภัย 

ยาเสพตดิ 
เพื่อป้องกันยาเสพติด

ระบาดในเขต  
อบต.ป่าก่อด า 

ประชาชนในเขต
อบต.ป่าก่อด า 

10,000 20,000 20,000 
งบ

โดยประมาณ 

20,000 
งบ

โดยประมาณ 

20,000 
งบ

โดยประมาณ 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนร่วมใจกันต้าน
ภัยยาเสพตดิ 

ส านักงาน
ปลดั 

2 รณรงค์งดสูบบุหรี่โลก เพื่อลดปัญหาการสูบ
บุหรี่ รู้จัดโทษของบุหรี ่

ประชาชนในเขต 
อบต.ป่าก่อด า 

10,000 - - - - จ านวนผู้ร่วม
โครงการ 

ประชาชนไดรู้้จักโทษ
จากการสูบบหุรี ่

ส านักงาน
ปลดั 

3 เพิ่มมูลค่าแปรรูปสินค้า
ผลิตภณัฑ์จากกล้วย 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในการแปรรูป

ผลผลติจากกล้วย 

การแปรรปูกล้วย 15,000 - - - - จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้ใน
การแปรรปูกล้วยเพื่อ

เพิ่มมูลค่า 

ส านักงาน
ปลดั 

4 เศรษฐกิจพอเพียง 

ชุมชนสร้างสุข 
เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

ทุกหมู่บ้าน 20,000 25,000 - - - จ านวนหมู่บ้านที่
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนใช้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียงใน

การด าเนินชีวิต 

ส านักงาน
ปลดั 

5 สร้างงานสร้างรายได้ใหผู้้
พิการ 

เพื่อส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิตคนพิการให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

สร้างงานสร้าง
รายได้ให้ผู้พิการ 

15,000 20,000 - - - จ านวนผู้ร่วม
โครงการ 

ผู้พิการมีคณุภาพชีวิต
ที่ด ี

ส านักงาน
ปลดั 

6 อบรมส่งเสรมิศักยภาพของ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายไุด้มีการ
พัฒนาศักยภาพในการ
ด าเนินชีวิตอย่างเป็นสุข 

ทุกหมู่บ้าน 15,000 30,000 - - - จ านวนผู้สูงอายุ
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายไุด้มีการพัฒนา
ศักยภาพในการด าเนิน

ชีวิตอย่างเป็นสุข 

ส านักงาน
ปลดั 

7 ถ่ายทอดภูมิปญัญาท้องถิ่น
จากผู้สูงอายสุู่ลูกหลาน 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภมูิ
ปัญญาท้องถิ่นมิให้สญู
หายและถ่ายทอดให้

ลูกหลานไดส้ืบสานคงไว ้

เศรษฐกิจชุมชน 
อบต.ป่าก่อด า 

15,000 10,000 - - - จ านวนกลุ่ม
เศรษฐกิจชุมชน

ที่ได้รับการ
สนับสนุน 

อนุรักษ์สืบทอดภมูิ
ปัญญาให้คงงอยู่

ตลอดไป 

ส านักงาน
ปลดั 

8 อบรมส่งเสรมิอาชีพกลุ่ม
พัฒนาสตร ี

เพื่อส่งเสริมความรู้และ
ทักษะด้านอาชีพกลุ่ม
พัฒนาสตรี เพิม่รายได้

ในครัวเรือน 

กลุ่มพัฒนาสตร ี

อบต.ป่าก่อด า 
15,000 15,000 - 20,000 

งบ
โดยประมาณ 

20,000 
งบ

โดยประมาณ 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สามารถพัฒนาทักษะด้าน
อาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้นใน

ครัวเรือน 

ส านักงาน
ปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

9 อบรมสมุนไพรส าหรับ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อส่งเสริมให้ผูสู้งอายุ
มีความรู้ความเข้าใจใน

การใช้สมุนไพร 

ผู้สูงอาย ุ

อบต.ป่าก่อด า 
15,000 15,000 - - - จ านวนผู้สูงอายุ

ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายสุามารถใช้
สมุนไพรได้อย่าง

ถูกต้อง 

ส านักงาน
ปลดั 

10 สายสมัพันธ์สู่ครอบครัว เพื่อสร้างพัฒนาการ
เรียนรู้และสายสัมพันธ์
อันดีภายในครอบครัว 

ครัวเรือนในเขต 

อบต.ป่าก่อด า 
15,000 15,000 - - - จ านวนครัวเรือน

ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ครอบครัวมีความ
เข้มแข็งมีสายสัมพันธ์

ที่ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลดั 

11 อนุรักษ์และพัฒนาพืช
สมุนไพร 

เพื่อสร้างจิตส านึก ใน
การเห็นคณุค่าของการ

รักษาทรัพยากร
สมุนไพรและการใช้

ประโยชน์จากสมุนไพร 

พันธุ์พืชสมุนไพร - 30,000 - - - จ านวน 1 
โครงการ 

ประชาชนมีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ พัฒนาและ
การรู้จักใช้ประโยชน์จาก

สมุนไพรได ้

ส านักงาน
ปลดั 

12 จัดท าแปลงเรียนรู้พืช
สมุนไพร 

เพื่อให้เป็นแปลงปลูก
สมุนไพรชนิดต่างๆ ไว้
เป็นแหล่งเรียนรู้ของ

นักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชนท่ัวไป 

แปลงสมุนไพร - 20,000 - - - จ านวนแปลง
สมุนไพร 

สามารถพัฒนาทักษะ
ด้านอาชีพมีรายได้
เพิ่มขึ้นในครัวเรือน 

ส านักงาน
ปลดั 

13 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์แปรรูป
สินค้า 

เพื่อส่งเสริมการแปรรูป
สินค้าให้มีความ

หลากหลาย 

กลุ่มสตร/ี
ประชาชนในเขต 
อบต.ป่าก่อด า 

- 20,000 - - - ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม

โครงการได้รบั
การส่งเสริม 

ได้รับการส่งเสรมิการ
แปรรูปสินค้า 

ส านักงาน
ปลดั 

14 ส่งเสริมอาชีพส าหรับ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุให้มรีายได ้

ผู้สูงอายุ  
อบต.ป่าก่อด า 

- - 30,000 
งบ

โดยประมาณ 

- 50,000 
งบ

โดยประมาณ 

จ านวนผู้สูงอายุ
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายุมรีายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักงาน
ปลดั 

15 ส่งเสริมพัฒนาคณุภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้

ดีขึ้น 

ผู้สูงอายุ  
อบต.ป่าก่อด า 

- - 30,000 
งบ

โดยประมาณ 

50,000 
งบ

โดยประมาณ 

- จ านวนผู้สูงอายุ
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายุมีคณุภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

16 เพิ่มประสิทธิภาพผู้สูงอาย ุ เพื่อส่งเสริม
ประสิทธิภาพผูสู้งอายุ

ในการด าเนินชีวิต 

ผู้สูงอายุ  
อบต.ป่าก่อด า 

- - 50,000 
งบ

โดยประมาณ 

- - จ านวนผู้สูงอายุ
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายมุีการด าเนิน 
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลดั 

17 อบรมส่งเสรมิศักยภาพ 
ผู้พิการ 

เพื่อใหผู้้พิการได้มีการ
พัฒนาศักยภาพในการ
ด าเนินชีวิตอย่างเป็นสุข 

ผู้พิการ  
อบต.ป่าก่อด า 

- - 10,000 
งบ

โดยประมาณ 

10,000 
งบ

โดยประมาณ 

20,000 
งบ

โดยประมาณ 

จ านวนผู้พิการที่
เข้าร่วมโครงการ 

ผู้พิการได้มีการพัฒนา
ศักยภาพในการด าเนิน

ชีวิตอย่างเป็นสุข 

ส านักงาน
ปลดั 

18 แลกเปลีย่นเรยีนรูผู้้สูงอาย ุ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
เรียนรู้ในชีวิตประจ าวัน

ของผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุ  
อบต.ป่าก่อด า 

- - - 30,000 
งบ

โดยประมาณ 

- จ านวนผู้สูงอายุ
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายมุีพัฒนาการ
เรียนรู้ในชีวิตประจ าวัน 

ดีขึ้น 

ส านักงาน
ปลดั 

19 เพิ่มประสิทธิภาพกลุ่ม
พัฒนาสตร ี

เพื่อส่งเสริมความรู้และ
ทักษะกลุ่มพัฒนาสตรี  

กลุ่มพัฒนาสตรี 
อบต.ป่าก่อด า 

- - - - 50,000 
งบ

โดยประมาณ 

จ านวนกลุ่ม
พัฒนาสตรีที่เข้า
ร่วมโครงการ 

สามารถส่งเสริม
พัฒนาทักษะด้านการ

ด าเนินชีวิต 

ส านักงาน
ปลดั 

รวม 19 โครงการ 145,000 220,000 140,000 130,000 160,000  
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3.3 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 อบรมให้ความรู้การป้องกัน 
ก าจัดศัตรูพืชและโรค
ระบาดสัตว ์

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ด้านการป้องกัน
ความเสยีหายจากการ
ระบาดของศัตรูพืชและ

โรคสตัว ์

ประชาชน 

อบต.ป่าก่อด า 
15,000 30,000 30,000 

งบ
โดยประมาณ 

30,000 
งบ

โดยประมาณ 

30,000 
งบ

โดยประมาณ 

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมอบรม
ได้รับความรู ้

เกษตรกรมีความรู้และ
สามารถป้องกันโรค

ระบาดได ้

ส านักงาน
ปลดั 

2 พัฒนาการบริหารจัดการ
ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบล 

เพื่อพัฒนาการบริหาร
จัดการศูนย์ถา่ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 

ศูนย์ถ่ายทอด 

เทคโนโลย ี

การเกษตรประจ า
ต าบลป่าก่อด า 

20,000 20,000 20,000 
งบ

โดยประมาณ 

20,000 
งบ

โดยประมาณ 

20,000 
งบ

โดยประมาณ 

จ านวนศูนย์
เทคโนโลยี

ประจ าต าบล 

ศูนย์ถ่ายทอดฯได้รบั
การพัฒนาอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ส านักงาน
ปลดั 

3 รณรงค์ป้องกันแมลงวัน
ผลไม ้

เพื่อรณรงค์ป้องกัน
แมลงวันผลไม้ทีเ่จาะ

ท าลายผลผลิต
การเกษตร 

เกษตรกร 

อบต.ป่าก่อด า 
15,000 20,000 20,000 

งบ
โดยประมาณ 

20,000 
งบ

โดยประมาณ 

20,000 
งบ

โดยประมาณ 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ลดการท าลายพืชผล
การเกษตรและ

แมลงวันผลไมล้ดลง 

ส านักงาน
ปลดั 

รวม 3 โครงการ 50,000 70,000 70,000 70,000 70,000  
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3.4 แผนงานงบกลาง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อสร้างหลักประกัน
ด้านรายได้แกผู่้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุท่ีมสีิทธิ
ในเขต 

อบต.ป่าก่อด า 

5,534,620 5,520,100 6,000,000 
งบ

โดยประมาณ 

6,000,000 
งบ

โดยประมาณ 

6,000,000 
งบ

โดยประมาณ 

ร้อยละผู้มสีิทธิ
ได้รับเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอาย ุ

สร้างหลักประกันด้าน
รายได้แก่ผูสู้งอาย ุ

ส านักงาน
ปลดั 

2 สนับสนุนเบี้ยยังชีพคน
พิการ 

เพื่อสร้างหลักประกัน
ด้านรายได้แก่คนพิการ 

คนพิการที่มีสิทธิ
ในเขต 

อบต.ป่าก่อด า 

969,600 1,056,000 1,200,000 
งบ

โดยประมาณ 

1,200,000 
งบ

โดยประมาณ 

1,200,000 
งบ

โดยประมาณ 

ร้อยละผู้มสีิทธิ
ได้รับเบี้ยยังชีพ

คนพิการ 

สร้างหลักประกันด้าน
รายได้แก่คนพิการ 

ส านักงาน
ปลดั 

3 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

เพื่อสร้างหลักประกัน
ด้านรายได้แกผู่้ป่วย

เอดส ์

ผู้ป่วยเอดส์ที่มี
สิทธิในเขต 

อบต.ป่าก่อด า 

228,000 270,000 300,000 
งบ

โดยประมาณ 

300,000 
งบ

โดยประมาณ 

300,000 
งบ

โดยประมาณ 

ร้อยละผู้มสีิทธิ
ได้รับเบี้ยยังชีพ

ผู้ป่วยเอดส ์

สร้างหลักประกันด้าน
รายได้แก่ผู้ป่วยเอดส ์

ส านักงาน
ปลดั 

รวม 3 โครงการ 6,732,220 6,846,100 7,500,000 7,500,000 7,500,000  
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ก. - ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 
ข. -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
ค. -  ยุทธศาสตร์ของ อบต.ป่าก่อด า ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

4.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้สิ่งแวดล้อมมี
ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย 

ภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อมเขต

พื้นที ่
อบต.ป่าก่อด า 

25,000 - 40,000 
งบ

โดยประมาณ 

40,000 
งบ

โดยประมาณ 

40,000 
งบ

โดยประมาณ 

จ านวนโครงการ ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
มีความเป็นระเบยีบร้อย

น่าอยู่น่ามอง 

ส านักงาน
ปลดั 

2 การบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยต าบลป่าก่อด า 

เพื่อลดปัญหาขยะใน
ชุมชน สู่ชุมชนน่าอยู่ 

ทุกหมู่บ้านในเขต
ต าบลป่าก่อด า 

100,000 50,000 50,000 
งบ

โดยประมาณ 

50,000 
งบ

โดยประมาณ 

50,000 
งบ

โดยประมาณ 

จ านวนขยะที่
ลดลง 

ขยะในชุมชนลดลง ส านักงาน
ปลดั 

3 ก่อสร้างอาคารคดัแยกและ
เก็บขยะ 

เพื่อลดปัญหาขยะใน
ชุมชน  

ทุกหมู่บ้านในเขต
ต าบลป่าก่อด า 

 

- - - 500,000 
งบ

โดยประมาณ 

- จ านวนขยะ
ลดลง 

ขยะในชุมชนลดลง กองช่าง 

รวม 3 โครงการ 125,000 50,000 90,000 590,000 90,000  
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4.2 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 ตามแนวพระราชด าริฯ 
ร่วมใจปลูกป่า 

ส่งเสริมสนับสนุนการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ปลูกป่าพื้นท่ี
สาธารณะของ
ต าบลป่าก่อด า 

10,000 10,000 10,000 
งบ

โดยประมาณ 

10,000 
งบ

โดยประมาณ 

10,000 
งบ

โดยประมาณ 

จ านวนต้นไม้ที่
ปลูกป่า 

ช่วยชะลอวิกฤตการณ์
ทางธรรมชาติของโลก 

ส านักงาน
ปลดั 

2 ก่อสร้างฝายชะลอน้ ากัก
เก็บความชุ่มชื้น 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้
ประโยชน์และให้ความ

ชุ่มชื้นกับพ้ืนดิน 

ฝายชะลอน้ า 20,000 20,000 50,000 
งบ

โดยประมาณ 

50,000 
งบ

โดยประมาณ 

50,000 
งบ

โดยประมาณ 

จ านวนฝาย
ชะลอน้ าที่สร้าง

ขึ้น 

เพิ่มความชุ่มช้ืนให้กับ
พื้นดินและธรรมชาต ิ

ส านักงาน
ปลดั 

รวม 2 โครงการ 30,000 30,000 60,000 60,000 60,000  
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ก. - ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
- ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ข. -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
ค. -  ยุทธศาสตร์ของ อบต.ป่าก่อด า ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารและการเมืองการปกครอง  

5.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 ค่าใช้จ่ายส าหรับการ
เลือกตั้ง การท าประชา
พิจารณ์ ประชามตติ่าง ๆ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ส าหรับการเลือกตั้ง
ทั่วไป/เลือกตั้งซ่อมฯ 
การท าประชาพิจารณ์ 

ประชามตติ่างๆ 

การเลือกตั้ง 

การท าประชา
พิจารณ์ 

ประชามตติ่างๆ 

300,000 390,000 300,000 
งบ

โดยประมาณ 

300,000 
งบ

โดยประมาณ 

300,000 
งบ

โดยประมาณ 

ร้อยละของผูม้ี
สิทธิไปเลือกตั้ง 

ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุขไดร้ับ

การพัฒนา 

ส านักงาน
ปลดั 

2 โครงการวันท้องถิ่นไทย เพื่อจัดนิทรรศการวัน
ท้องถิ่นไทย และ
พนักงานเข้าร่วม

กิจกรรม 

อบรมจัด
นิทรรศการ

แสดงผลงานและ
เข้าร่วมกิจกรรม
กับทางอ าเภอ 

30,000 30,000 30,000 
งบ

โดยประมาณ 

30,000 
งบ

โดยประมาณ 

30,000 
งบ

โดยประมาณ 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้ไดเ้ข้าร่วมกจิกรรม
วันท้องถิ่นไทย 

ส านักงาน
ปลดั 

3 โครงการท้องถิ่นปลอด
ทุจริต 

เพื่อให ้อปท.บริหาร
งานแบบโปร่งใส 

สามารถตรวจสอบได ้

อบต.ป่าก่อด า
ปลอดทุจรติ 

10,000 10,000 10,000 
งบ

โดยประมาณ 

10,000 
งบ

โดยประมาณ 

10,000 
งบ

โดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การท างาน

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์จาการ
บริหารแบบเต็มที ่

ส านักงาน
ปลดั 

4 โครงการอบรมคณุธรรม
จริยธรรมและความโปร่งใส
ส าหรับ จนท.ท้องถิ่น 

เพื่อให้ จนท.ท้องถิ่น  
มีคุณธรรม จริยธรรม 

ในการบริการประชาชน 

จนท.ท้องถิ่น 50,000 50,000 50,000 
งบ

โดยประมาณ 

50,000 
งบ

โดยประมาณ 

50,000 
งบ

โดยประมาณ 

ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ต่อการบริการ 

เจ้าหน้าท่ีมีคณุธรรม 
จริยธรรมในการ
บริการประชาชน 

ส านักงาน
ปลดั 

5 พัฒนาศักยภาพผู้น าและ
บุคลากรท้องถิ่น 

เพื่อพัฒนาผู้น าและ
บุคลากรใหม้ีความรู้

และมีประสิทธิภาพใน
การท างาน 

ผู้น าและบุคลากร
ท้องถิ่น 

250,000 120,000 120,000 
งบ

โดยประมาณ 
 

120,000 
งบ

โดยประมาณ 
 

120,000 
งบ

โดยประมาณ 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้น าและบุคลากรมี
ศักยภาพและ

ประสิทธิภาพการ
ท างานเพิ่มขึ้น 

ส านักงาน
ปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

6 ส ารวจความพึงพอใจใน
การบริการสาธารณะ 

เพื่อประเมินผลการ
จัดบริการสาธารณะแก่

ประชาชน 

ประชาชนในเขต 
อบต.ป่าก่อด า 

13,000 13,000 15,000 
งบ

โดยประมาณ 

15,000 
งบ

โดยประมาณ 

15,000 
งบ

โดยประมาณ 

ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ต่อการบริการ 

เป็นแนวทางการ
ปรับปรุงในการบริการ

ประชาชน 

ส านักงาน
ปลดั 

7 ส่งเสริมขับเคลื่อนการ
จัดท าแผนหมู่บ้าน/แผน
ชุมชน 

เพื่อขับเคลื่อนการจัดท า
แผนหมู่บ้านใหม้ีความ
เข้มแข้งและบรูณาการ

การมีส่วนร่วม 

ประชาชนในเขต 
อบต.ป่าก่อด า 

10,000 5,000 5,000 
งบ

โดยประมาณ 

5,000 
งบ

โดยประมาณ 

5,000 
งบ

โดยประมาณ 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

การจัดท าแผนพัฒนา
หมู่บ้านมีความ

เข้มแข็งและมีการ 

บูรณาการร่วมกัน 

ส านักงาน
ปลดั 

8 ประชาคมเพื่อจดัท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

เพื่อออกประชาคม 
จัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ป ี

ประชาชนในเขต 
อบต.ป่าก่อด า 

50,000 25,000 25,000 
งบ

โดยประมาณ 

25,000 
งบ

โดยประมาณ 

25,000 
งบ

โดยประมาณ 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

รับรู้ถึงปัญหาความ
ต้องการของประชาชน

อย่างแท้จริง 

ส านักงาน
ปลดั 

9 พัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้และการ
จัดท า/ปรับปรุงข้อมูลแผน
ที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บรายได้

ของท้องถิ่น 

อบต.ป่าก่อด า 100,000 100,000 - - - ร้อยละของการ
จัดท าแผนที่ภาษี
หรือการจดัเก็บ

รายได ้

เพิ่มประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานการจดัเก็บ

ภาษี 

กองคลัง 

10 บริการจดัเก็บภาษี
เคลื่อนที ่

เพื่อบริการประชาชนใน
ชุมชน 

ประชาชนในเขต 
อบต.ป่าก่อด า 

- 20,000 20,000 
งบ

โดยประมาณ 

20,000 
งบ

โดยประมาณ 

20,000 
งบ

โดยประมาณ 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มีการจัดเก็บภาษี
เพิ่มขึ้น 

กองคลัง 

11 อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง 

เพื่อให้ความรู้ ความ
เข้าใจและแนวทาง

ปฏิบัติตาม พรบ.ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงาน 
ผู้น าชุมชนและ

ประชาชน 

- - 25,000 
งบ

โดยประมาณ 

- - จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มีความเข้าใจและ
แนวทางปฏิบัติตาม 

พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง 

กองคลัง 

12 ด าเนินการและสนับสนุน
การด าเนินงานจัดกิจกรรม
มวลชนของอ าเภอแม่ลาว 

(อุดหนุนท่ีว่าการ อ.แม่ลาว) 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิการ
ด าเนินงานตามอ านาจ
หน้าท่ีของ อ.แม่ลาว 

กลุ่มพลังมวลชน 15,000 15,000 15,000 
งบ

โดยประมาณ 

15,000 
งบ

โดยประมาณ 

15,000 
งบ

โดยประมาณ 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพิ่มประสิทธิการ
ด าเนินงานตามอ านาจ
หน้าท่ีของ อ.แม่ลาว 

ส านักงาน
ปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

13 จัดกิจกรรมงานพ่อขุนเม็ง
รายมหาราชและงาน
กาชาดจังหวัดเชียงราย 

(อุดหนุนท่ีว่าการ อ.แม่ลาว) 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิการ
ด าเนินงานตามอ านาจ
หน้าท่ีของ อ.แม่ลาว 

งานพ่อขุนเม็ง
รายฯ 

27,000 27,000 27,000 
งบ

โดยประมาณ 

27,000 
งบ

โดยประมาณ 

27,000 
งบ

โดยประมาณ 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพิ่มประสิทธิการ
ด าเนินงานตามอ านาจ
หน้าท่ีของ อ.แม่ลาว 

ส านักงาน
ปลดั 

14 จัดกิจกรรมเทิดพระเกยีรติ
และถวายสดุดเีนื่องใน
วโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ฯ 

(อุดหนุนท่ีว่าการ อ.แม่ลาว) 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิการ
ด าเนินงานตามอ านาจ
หน้าท่ีของ อ.แม่ลาว 

กิจกรรม
เทิดพระเกยีรตฯิ 

5,500 5,500 5,500 
งบ

โดยประมาณ 

5,500 
งบ

โดยประมาณ 

5,500 
งบ

โดยประมาณ 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพิ่มประสิทธิการ
ด าเนินงานตามอ านาจ
หน้าท่ีของ อ.แม่ลาว 

ส านักงาน
ปลดั 

15 จัดกิจกรรมเทิดพระเกยีรติ
และถวายสดุดเีนื่องใน
วโรกาสวันคล้ายวันพระ
ราชสมภพสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนน ี

(งานทานหาแม่ฟ้าหลวง) 
(อุดหนุนท่ีว่าการ อ.แม่ลาว) 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิการ
ด าเนินงานตามอ านาจ
หน้าท่ีของ อ.แม่ลาว 

กิจกรรม
เทิดพระเกยีรตฯิ 

2,000 2,000 2,000 
งบ

โดยประมาณ 

2,000 
งบ

โดยประมาณ 

2,000 
งบ

โดยประมาณ 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพิ่มประสิทธิการ
ด าเนินงานตามอ านาจ
หน้าท่ีของ อ.แม่ลาว 

ส านักงาน
ปลดั 

16 จัดกิจกรรมเทิดพระเกยีรติ
และถวายสดุดี เนื่องใน
วโรกาสวันคล้ายวันพระ
ราชสมภพสมเด็จพระศรี
นครินทร์ทราบรมราชชนนี
(งานพิธไีหว้สาแม่ฟ้าหลวง) 

(อุดหนุนท่ีว่าการ อ.แม่ลาว) 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิการ
ด าเนินงานตามอ านาจ
หน้าท่ีของ อ.แม่ลาว 

กิจกรรม
เทิดพระเกยีรตฯิ 

2,000 2,000 2,000 
งบ

โดยประมาณ 

2,000 
งบ

โดยประมาณ 

2,000 
งบ

โดยประมาณ 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพิ่มประสิทธิการ
ด าเนินงานตามอ านาจ
หน้าท่ีของ อ.แม่ลาว 

ส านักงาน
ปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

17 จัดกิจกรรมวันปิยมหาราช 

(อุดหนุนท่ีว่าการ อ.แม่ลาว) 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิการ
ด าเนินงานตามอ านาจ
หน้าท่ีของ อ.แม่ลาว 

กิจกรรม
เทิดพระเกยีรตฯิ 

1,000 1,000 1,000 
งบ

โดยประมาณ 

1,000 
งบ

โดยประมาณ 

1,000 
งบ

โดยประมาณ 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพิ่มประสิทธิการ
ด าเนินงานตามอ านาจ
หน้าท่ีของ อ.แม่ลาว 

ส านักงาน
ปลดั 

18 จัดกิจกรรมเทิดพระเกยีรติ
และถวายสดุดเีนื่องใน
วโรกาสวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ (อุดหนุน
ที่ว่าการ อ.แม่ลาว) 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิการ
ด าเนินงานตามอ านาจ
หน้าท่ีของ อ.แม่ลาว 

กิจกรรม
เทิดพระเกยีรตฯิ 

5,000 5,000 5,000 
งบ

โดยประมาณ 

5,000 
งบ

โดยประมาณ 

5,000 
งบ

โดยประมาณ 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพิ่มประสิทธิการ
ด าเนินงานตามอ านาจ
หน้าท่ีของ อ.แม่ลาว 

ส านักงาน
ปลดั 

 

19 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ ์

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ครุภณัฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องใช้ต่างๆ ให้อยู่

ในสภาพที่ดีและพร้อม
ใช้งานได้ 

อบต.ป่าก่อด า/
ศพด. อบต. 
ป่าก่อด า 

50,๐๐๐    
 

50,๐๐๐    
 

50,๐๐๐    
 งบ

โดยประมาณ 

50,๐๐๐    
งบ

โดยประมาณ 

50,๐๐๐    
 งบ

โดยประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณ

รายจ่าย 

ครุภณัฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องใช้ต่าง ได้รับ

การปรับปรุงซ่อมแซม
ให้อยู่ในสภาที่ดีและ
สามารถใช้งานได ้

-ส านักงาน
ปลดั 

-กอง
การศึกษา 

 
20 จัดหาวัสดุส านักงาน วัสดุ

ไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุก่อสร้าง 
วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงาน
บ้านงานครัว   วัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง ฯลฯ 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ท างาน อ านวยความ
สะดวกและให้บริการ

ประชาชน 

อบต.ป่าก่อด า 150,๐๐๐    150,๐๐๐    150,๐๐๐   
งบ

โดยประมาณ 

150,๐๐๐    
งบ

โดยประมาณ 

150,๐๐๐    
งบ

โดยประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณ

รายจ่าย 

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
อ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานพร้อม
ให้บริการประชาชน 

-ส านักงาน
ปลัด 

-กองคลัง 
-กองช่าง 

-กอง
การศึกษา 

21 จัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง ฯลฯ 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ท างาน อ านวยความ
สะดวกและให้บริการ

ประชาชน 

อบต.ป่าก่อด า 200,๐๐๐    200,๐๐๐    
 

200,๐๐๐    
งบ

โดยประมาณ 

200,๐๐๐   
งบ

โดยประมาณ 

200,๐๐๐   
งบ

โดยประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณ

รายจ่าย 

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
อ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานพร้อม
ให้บริการประชาชน 

-ส านักงาน
ปลัด 

-กองคลัง 
-กองช่าง 

-กอง
การศึกษา 

รวม 21 โครงการ 1,270,500 1,220,500 1,057,500 1,032,500 1,032,500  
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5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 อบรมการป้องกัน 
สาธารณภัย 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการ

ป้องกันสาธารณภัย 

ประชาชนในเขต
พื้นที่  

อบต.ป่าก่อด า 
 

10,000 10,000 10,000 
งบ

โดยประมาณ 

10,000 
งบ

โดยประมาณ 

10,000 
งบ

โดยประมาณ 

ประชาชนไดร้ับ
ความรู้การ

ป้องกันสาธารณ
ภัย 

ประชาชนมีความรู้
เรื่องการป้องกันสา

ธารภัย 

ส านักงาน
ปลดั 

2 ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร 
กระจกโค้งและสัญญาณไฟ 
ภายในต าบลป่าก่อด า 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ

เดินทาง 

ป้ายสัญญาณ
จราจร กระจก

โค้งและสัญญาณ
ไฟ 

160,000 160,000 160,000 
งบ

โดยประมาณ 

160,000 
งบ

โดยประมาณ 

160,000 
งบ

โดยประมาณ 

ความปลอดภัย
ในชีวิตและ

ทรัพย์สินในการ
เดินทาง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกและปลอดภยั

ในการเดินทาง 

ส านักงาน
ปลดั 

3 ซักซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

เพื่อเตรียมความพร้อม
และปฏิบตัิงานด้าน
ธารณภัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น อปพร.
และประชาชน 
อบต.ป่าก่อด า 

25,000 25,000 25,000 
งบ

โดยประมาณ 

25,000 
งบ

โดยประมาณ 

25,000 
งบ

โดยประมาณ 

จ านวนของ
ผู้เข้าร่วม

โครงการได้
ความรู ้

มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

ส านักงาน
ปลดั 

4 หน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน
บริการประชาชน 

เพื่อให้ความช่วยเหลือ
และบริการประชาชน
ผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่าง

เร่งด่วน 

ผู้ป่วยในเขต
พื้นที่  

อบต.ป่าก่อด า 

25,000 25,000 25,000 
งบ

โดยประมาณ 

25,000 
งบ

โดยประมาณ 

25,000 
งบ

โดยประมาณ 

จ านวนผู้ป่วย
ได้รับความ

ช่วยเหลืออย่าง
เร่งด่วน 

ผู้ปว่ยได้รับความ
ช่วยเหลืออย่าง

เร่งด่วน 

ส านักงาน
ปลดั 

5 ป้องกันปัญหาไฟป่าและ
ปัญหาหมอกควัน 

เพื่อให้เตรียมความ
พร้อมในการจัดการ
ปัญหาไฟป่าและ

หมอกควัน ลดภาวะ
ปัญหาโลกร้อน 

ในเขตพื้นท่ี 
อบต.ป่าก่อด า 

20,000 20,000 20,000 
งบ

โดยประมาณ 

20,000 
งบ

โดยประมาณ 

20,000 
งบ

โดยประมาณ 

อบต.ป่าก่อด าได้
แก้ไขปัญหาไฟ
ป่าและปญัหา
หมอกควัน 

ลดปัญหาไฟป่าและ
ปัญหาหมอกควันใน

พื้นที่เขต 

อบต.ป่าก่อด า 

ส านักงาน
ปลดั 

6 ติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อป้องกันจุดเสี่ยงใน
สถานท่ีมีความเสี่ยงต่อ
อันตรายหรือการเกดิ

อาชญากรรม 

กล้อง CCTV - - 150,๐๐๐   
งบ

โดยประมาณ 

150,๐๐๐   
งบ

โดยประมาณ 

150,๐๐๐   
งบ

โดยประมาณ 

จ านวนกล้อง
วงจรปิด 

ป้องกันจุดเสี่ยงใน
สถานท่ีมีความเสี่ยงต่อ
อันตรายหรือการเกดิ

อาชญากรรม 

ส านักงาน
ปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

7 ฝึกอบรม จดัตั้ง/ทบทวน/
ศึกษาดูงาน ของ อปพร. 

 

เพื่อเพ่ิมทักษะความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การรักษาความ
ปลอดภัย 

อปพร. 
อบต.ป่าก่อด า 

100,000 
 

- 200,๐๐๐ 
งบ

โดยประมาณ 

- 200,๐๐๐ 
งบ

โดยประมาณ 

ร้อยละของ  
อปพร. มีทักษะ

เพิ่มมากข้ึน 

อปพร.มีความรู้และ
ทักษะด้านรักษาความ
ปลอดภัย ได้ความรู้

ใหม่ๆ 

ส านักงาน
ปลดั 

8 รณรงค์ลดอุบัติเหตบุนท้อง
ถนนและให้บริการ

ประชาชน 

เพื่อให้บริการด้าน
ความปลอดภัยให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ลดอุบัตเิหตุบน
ท้องถนน 

๕0,000 
 

๕0,000 
 

๕0,000 
งบ

โดยประมาณ 

๕0,000 
งบ

โดยประมาณ 

๕0,000 
งบ

โดยประมาณ 

ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยได้ทันท่วงที

ทุกเหต ุ

ประชาชนไดร้ับบริการ
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ส านักงาน
ปลดั 

9 เงินส ารองจ่าย 
(แผนงานงบกลาง) 

เพื่อส ารองจ่ายไปใช้
เพื่อกรณีฉุกเฉิน มี

ความจ าเป็นเร่งด่วน 
สาธารณภัย 

ประชาชนของ
อบต.ป่าก่อด า 

 

400,000 
 

150,000 
 

300,000 
งบ

โดยประมาณ 
 

400,000 
งบ

โดยประมาณ 
 

500,000 
งบ

โดยประมาณ 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ประชาชนไดร้ับการ
ช่วยเหลือและบรรเทา
ทุกขอ์ย่างทันท่วงที 

ส านักงาน
ปลดั 

รวม 9 โครงการ 790,000 440,000 940,000 840,000 1,140,000  
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5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 จัดนิทรรศการร้านสินค้า
ชุมชนงานมหกรรมอาหาร
และของดีอ าเภอแม่ลาว  

เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมกับหน่วยงาน

ต่างๆ 

กลุ่มร้านค้า
ชุมชน 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
งบ

โดยประมาณ 

20,000 
งบ

โดยประมาณ 

20,000 
งบ

โดยประมาณ 

จ านวนร้านค้าท่ี
เข้าร่วมโครงการ 

สินค้าชุมชนไดร้ับการ
ส่งเสริมร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ 

ส านักงาน
ปลดั 

2 สร้างความสามัคคี 
ปรองดอง สมานฉันท ์

เพื่อสร้างความสามัคคี 
ปรองดอง สมานฉันท์ให้

เกิดขึ้นในชุมชน 

ประชาชนในเขต 
อบต.ป่าก่อด า 

- 20,000 - 30,000 
งบ

โดยประมาณ 

- จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความ
สามัคคี ปรองดอง 

สมานฉันท์ให้เกิดขึ้น
ในชุมชน 

ส านักงาน
ปลดั 

3 จัดอบรมเรื่องกฎหมายที่
ควรรู ้

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ความรู้ความเข้า

เกี่ยวกับกฎหมายที่
ส าคัญในเบื้องต้น 

ประชาชนในเขต 
อบต.ป่าก่อด า 

- 30,000 30,000 
งบ

โดยประมาณ 

- 30,000 
งบ

โดยประมาณ 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนไดม้ีความรู้
ความเข้าเกี่ยวกับ

กฎหมายทีส่ าคัญใน
เบื้องต้น 

ส านักงาน
ปลดั 

4 อบรมการบริหารจัดการ
ระบบประปาหมูบ่้าน 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบรหิาร
จัดการระบบประปา

หมู่บ้าน และเกิดความ
เข้มแข็ง 

การบริหาร
จัดการระบบ

ประปาหมู่บ้าน 

50,000 50,000 
 

- 50,000 
งบ

โดยประมาณ 

50,000 
งบ

โดยประมาณ 

จ านวนผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนไดม้ีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการ

ระบบประปาหมูบ่้าน 
และมีความเข้มแข็ง 

กองช่าง 

5 ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
(สถานท่ีกลาง) 

เพื่อเป็นศูนย์กลางของ
อปท. รวบรวมข้อมูล 
ประสานงาน เกี่ยวกับ

สาธารณภัยต่างๆ 

อปท.ทุกแห่งใน
เขตอ าเภอแม่

ลาว 

20,000 
(อบต.ป่าก่อ

ด า) 

20,000 
(อุดหนุน ทต.

แม่ลาว) 

20,000 
(อุดหนุน ทต.

ป่าก่อด า) 

20,000 
(อุดหนุน ทต.

ดงมะดะ) 

20,000 
(อุดหนุน อบต.

จอมหมอก
แก้ว) 

มีศูนย์กลาง
ประสานงาน

ของอปท.ระดับ
อ าเภอ 

มีศูนย์ปฏิบตัิการใน
การช่วยเหลือ

ประชาชนของอปท. ที่
อ านวยความสะดวกใน

การท างาน 

ส านักงาน
ปลดั 

รวม 4 โครงการ 90,000 140,000 70,000 120,000 120,000  
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5.4 แผนงานเคหะและชุมชน, แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 ปรับปรุงอาคาร ศพด.หลัง
เก่าเป็นห้องประชุม ศพด.
อบต.ป่าก่อด า 

เพื่อใช้ส าหรับจัด
กิจกรรมของ ศพด.

อบต.ป่าก่อด า 

ห้องประชุม
ศพด.อบต.ป่าก่อ

ด า 

5๐,๐๐๐     - - - - จ านวนห้อง
ประชุมที่
ปรับปรุง 

เด็กนักเรยีนศพด.
อบต.ไดม้ีสถานท่ีจดั

กิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างรั้ว อบต.ป่าก่อด า เพื่อการรักษาความ
ปลอดภายใน  
อบต.ป่าก่อด า 

รั้ว อบต.ป่าก่อด า - 400,000 - 400,000 
งบ

โดยประมาณ 

- รั้ว อบต.ป่าก่อ
ด า ที่เพ่ิมขึ้น  

มีการรักษาความปลอด
ภายใน  

อบต.ป่าก่อด า 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.
ป่าก่อด า 

เพื่อบริการประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ 

ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ 

- 340,000 - - 400,000 
งบ

โดยประมาณ 

ประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
การรับบริการ 

มีการบริการ
ประชาชนท่ีมาติดต่อ

ราชการเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

4 การบริหารจัดการน้ าด้วย
ระบบธนาคารน้ าใต้ดิน 

เพื่อให้มีระบบการ
บริหารจดัการน  าอย่าง

มีประสิทธิภาพ 

ระบบธนาคาร
น้ าใต้ดิน ภายใน

เขตพื้นท่ี
รับผิดชอบของ 
อบต.ป่าก่อด า 

- 30,000 
 

30,000 
งบ

โดยประมาณ 

30,000 
งบ

โดยประมาณ 

30,000 
งบ

โดยประมาณ 

จ านวนพื้นที่
ก่อสร้าง 

มีระบบการบริหาร
จัดการน  าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
อบต.ป่าก่อด า 

เพื่อรองรับภารกจิที่
เพิ่มขึ น 

อาคาร
อเนกประสงค์ 
อบต.ป่าก่อด า 

- - 560,000 
งบ

โดยประมาณ 
 

- - อาคาร
อเนกประสงค์ที่

เพิ่มขึ้น 

มอีาคารอเนกประสงค์
ที่จะรองรับภารกิจที่

เพิ่มขึ น 

กองช่าง 

6 ปรับปรุงห้องน้ า  
อบต.ป่าก่อด า  

เพื่อปรับปรุงห้องน  าให้
มีสภาพที่ดีขึ น 

ห้องน้ า อบต.ป่า
ก่อด า 

จ านวน 2 ห้อง 

- - 50,000 
งบ

โดยประมาณ 

- - ห้องน้ ามีสภาพดี
ขึ้น 

มีการปรับปรุงห้องน  า
ให้มีสภาพท่ีดีขึ น 

กองช่าง 

7 ปรับปรุงอาคาร ศพด.
อบต.ป่าก่อด า จ านวน 3 
รายการ 

เพื่อปรับปรุงอาคาร 
ศพด.อบต.ป่าก่อด าให้

มีสภาพดีขึ น 

ปรับปรุงอาคาร
อาคาร ศพด.
อบต.ป่าก่อด า 

- - 180,000 
งบ

โดยประมาณ 
 

- - ปรับปรุงอาคาร 
ศพด.อบต.ป่าก่อ

ด าให้ดีขึ้น 

มีการปรับปรุงอาคาร 
ศพด.อบต.ป่าก่อด าให้

มีสภาพดีขึ น 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

8 ต่อเติมอาคาร ศพด.อบต.
ป่าก่อด า 

เพื่อให้อาคารมสีภาพ
พร้อมรับการจัดการ

เรียนการสอน 

จ านวน 1 แห่ง - - - 130,000 
งบ

โดยประมาณ 

- มีอาคารสภาพที่
ดีขึ้น 

อาคารมสีภาพพร้อม
รับการจดัการเรียน

การสอน 

กองช่าง 

9 ปรับปรุงอาคาร ศพด.หลัง
เก่า 

เพื่อใช้ส าหรับจัด
กิจกรรมของ ศพด.

อบต.ป่าก่อด า 

อาคาร ศพด.
อบต.ป่าก่อด า 

-     - - - 90,000 
งบ

โดยประมาณ 

อาคราทีไ่ดร้ับ
การปรับปรุง 

เด็กนักเรยีนศพด.
อบต.ไดม้ีสถานท่ีจดั

กิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 

10 ปรับปรุงห้องกองคลัง เพื่อบริการประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ 

ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ 

- - - 58,000 
งบ

โดยประมาณ 

- ประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
การรับบริการ 

มีการบริการ
ประชาชนท่ีมาติดต่อ

ราชการเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

11 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ ์

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ครุภณัฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องใช้ต่างๆ ให้อยู่

ในสภาพที่ดีและพร้อม
ใช้งานได้ 

อบต.ป่าก่อด า 
 

50,๐๐๐    
 

50,๐๐๐    
 งบ

โดยประมาณ 

50,๐๐๐    
งบ

โดยประมาณ 

50,๐๐๐    
 งบ

โดยประมาณ 

50,๐๐๐    
 งบ

โดยประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณ

รายจ่าย 

ครุภณัฑ์ต่างๆ ไดร้ับ
การปรับปรุงซ่อมแซม
ให้อยู่ในสภาที่ดีและ
สามารถใช้งานได ้

กองช่าง 

12 บ ารุงรักษา ปรับปรุงท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

เพื่อบ ารุงรักษา 
ปรับปรุงที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ให้อยู่ใน
ลักษณะมีสภาพดี
สามารถใช้งานได ้

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

20๐,๐๐๐     
 

20๐,๐๐๐     20๐,๐๐๐    
งบ

โดยประมาณ 

20๐,๐๐๐    
งบ

โดยประมาณ 

20๐,๐๐๐    
งบ

โดยประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณ

รายจ่าย 

สิ่งก่อสร้างได้รับการ
บ ารุงรักษาให้อยู่ใน
ลักษณะสภาพทีด่ี
สามารถใช้งานได ้

กองช่าง 

13 ก่อสร้าง/จดัท าป้ายตา่งๆ 
ภายในเขต อบต.ปา่ก่อด า 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกและความ

ปลอดภัยแก่ประชาชน
ผู้สญัจรไปมา 

ป้ายต่างๆ 5๐,๐๐๐     
 

50,๐๐๐     
 

5๐,๐๐๐     
งบ

โดยประมาณ 

5๐,๐๐๐     
งบ

โดยประมาณ 

5๐,๐๐๐     
งบ

โดยประมาณ 

จ านวนป้าย
ต่างๆ 

อ านวยความสะดวก
และความปลอดภัยแก่
ประชาชนผู้สญัจรไป

มา 

กองช่าง 

รวม 13 โครงการ 350,000 1,120,000 1,120,000 918,000 820,000  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 

ก. - ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยวและวิธีการผลิตการเกษตรยั่งยืนเชื่อมโยง
กับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN 

ข. - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ค. - ยุทธศาสตร์ของ อบต.ป่าก่อด า ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค  

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน, แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อม
ระหว่าง หมู่ที่ 1 (สายทาง
ข้างส านักงานเกษตร 
อ.แม่ลาว) ต.ป่าก่อด า - 
หมู่ที่ 4 ต.โป่งแพร่ อ.แม่
ลาว จ.เชียงราย 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยแกป่ระชาชน
ในการสัญจรระหว่าง

ต าบล 

ถนนลาดยาง 
ขนาดกว้าง 6 

เมตร ยาว 700 
เมตร 

2,000,000 - - - - ความยาวถนนท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชน 

ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสญัจร
ไปมาระหว่างต าบล 

กองช่าง 

2 ปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตเลียบ
คลองชลประทานเชื่อม
ระหว่างหมู่ที่ 3, 11 ต.ป่า
ก่อด า – หมู่ที่ 3 ต.บัวสลี 
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยแกป่ระชาชน

ในการสัญจร 

ถนนลาดยาง
ขนาดกว้าง 6 

เมตร ยาว 
2,940 เมตร 

 

- - 2,000,000 
งบ

โดยประมาณ 

2,000,000 
งบ

โดยประมาณ 

2,000,000 
งบ

โดยประมาณ 

ระยะความยาว
ถนนท่ีปรับปรุง 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนนคสล.สายดงเย็น
เชื่อมกับถนนบ้านป่าแดง 
ต าบลจอมหมอก-แก้ว 

เพื่อให้สะดวกและ
ปลอดภัยแกป่ระชาชน 

ถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

- 
 

- 
 

1,000,000 
งบ

โดยประมาณ 

1,000,000 
งบ

โดยประมาณ 

1,000,000 
งบ

โดยประมาณ 

ความยาวถนนท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชน 

ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสญัจร
ไปมาระหว่างต าบล 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

4 ก่อสร้างรางระบายน้ า ม.6 
อบต.ป่าก่อด า เชื่อม ม.9 
ทต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว  
จ.เชียงราย 

เพื่อให้การระบายน้ า
ได้สะดวกมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

รางระบายน้ า ม. 
6 เชื่อม ม.9 
ทต.ป่าก่อด า 
ยาว 1,300 

เมตร 

-  1,290,000 
งบ

โดยประมาณ 

1,290,000 
งบ

โดยประมาณ 

1,290,000 
งบ

โดยประมาณ 

ความยาวราง
ระบายที่
ก่อสร้าง 

การระบายน้ าได้
สะดวกและมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 เชื่อม หมู่ที่ 
9 ทต.ป่าก่อด า (ต่อจาก
ของเดิม) 

เพื่อให้พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมใหส้ะดวก
และปลอดภัยแก่

ประชาชน 

ถนนม.6 เชื่อม  
ม.9 ทต.ป่าก่อด า 

ที่ได้มาตรฐาน 

- - 1,000,000 
งบ

โดยประมาณ 

1,000,000 
งบ

โดยประมาณ 

1,000,000 
งบ

โดยประมาณ 

ความยาวถนนท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชน 

ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสญัจร
ไปมาระหว่างต าบล 

กองช่าง 

รวม 6 โครงการ 2,000,000 - 5,290,000 5,290,000 5,290,000  
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนผูสู้งอายุ 
อบต.ป่าก่อด า 

- เครื่องท าน้ าร้อน-เย็น จ านวน 2 
เครื่อง มีรายละเอียดและคณุสมบตัิการ
จัดหาตามราคาท้องถิ่น 

-  30,000 
งบ

โดยประมาณ 

- - ส านักงาน
ปลัด 

2 บริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและ

กิจกรรมของ
โรงเรียนผูสู้งอายุ 
อบต.ป่าก่อด า 

- โต๊ะโฟมโอเมก้าขาว จ านวน 30 ตัว 
มีรายละเอียดและคณุสมบตัิการจดัหา
ตามราคาท้องถิ่น 

- - 42,000 
งบ

โดยประมาณ 

- - ส านักงาน
ปลัด 

3 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและ

กิจกรรมของ
โรงเรียนผูสู้งอายุ 
อบต.ป่าก่อด า 

- เก้าอี้พลาสติก จ านวน 200 ตัว 
มีรายละเอียดและคณุสมบตัิการจดัหา
ตามราคาท้องถิ่น 

- - 20,000 
งบ

โดยประมาณ 

- - ส านักงาน
ปลัด 

4 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อใช้บริการให้กับ
โรงเรียนผูสู้งอายุ 
อบต.ป่าก่อด า 

- เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 
บีทียู แบบตั้งพ้ืนหรือแขวน จ านวน 4 
เครื่อง มีรายละเอียดและคณุสมบตัิ
การจัดหาตามบญัชีมาตรฐานครภุณัฑ์
ของส านักงบประมาณ 

- - 129,600 
งบ

โดยประมาณ 

- - ส านักงาน
ปลัด 

5 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อรับบริการ 
ผู้มาตดิต่อราชการ 
ห้องส านักงานปลัด

อบต.ป่าก่อด า 
 

- เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000  
บีทียู แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) 
จ านวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดและ
คุณสมบัติการจัดหาตามบญัชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ 

- - - 36,400 
งบโดยประมาณ 

- ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ. 03 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

6 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ไฟฟ้าและ

วิทยุ 

เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและ

กิจกรรมของ
โรงเรียนผูสู้งอายุ 
อบต.ป่าก่อด า 

- เครื่องขยายเสยีงกลางแจ้ง จ านวน 
1 ชุด มีรายละเอียดและคณุสมบตัิการ
จัดหาตามราคาท้องถิ่น 

- - 10,000 
งบ

โดยประมาณ 

- - ส านักงาน
ปลัด 

7 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ไฟฟ้าและ

วิทยุ 

เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและ

กิจกรรมของ
โรงเรียนผูสู้งอายุ 
อบต.ป่าก่อด า 

- เครื่องขยายเสยีงครบชุด จ านวน 1 
ชุด มีรายละเอียดและคุณสมบตัิการ
จัดหาตามราคาท้องถิ่น 

- - - 50,000 
งบโดยประมาณ 

- ส านักงาน
ปลัด 

8 บริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและ
จัดกิจกรรมในห้อง

ประชุม ศพด. 
อบต.ป่าก่อด า 

- โต๊ะโฟมโอเมก้าขาว จ านวน 20 ตัว 
มีรายละเอียดและคณุสมบตัิการจดัหา
ตามราคาท้องถิ่น 

- - - 28,000 
งบโดยประมาณ 

- กอง
การศึกษาฯ 

9 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและ

กิจกรรมของ
โรงเรียนผูสู้งอายุ 
อบต.ป่าก่อด า 

- เก้าอี้พลาสติก จ านวน 200 ตัว 
มีรายละเอียดและคณุสมบตัิการจดัหา
ตามราคาท้องถิ่น 

- - - 16,000 
งบโดยประมาณ 

- กอง
การศึกษาฯ 

10 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานตดิต่อ

ราชการ 

- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบ
ดับเบิ้ลแค็ป จ านวน 1 คัน 
มีรายละเอียดและคณุสมบตัิการจดัหา
ตามบัญชมีาตรฐานครุภณัฑ์ของส านัก
งบประมาณ 

- - - - 868,000 
งบ

โดยประมาณ 

ส านักงาน
ปลัด 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

11 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
เครื่อง

ดับเพลิง 

เพื่อใช้ในกิจกรรม
งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภยั 
อบต.ป่าก่อด า 

- สายส่งน้ าดับเพลิง จ านวน 2 ชุด/ปี 
มีรายละเอียดและคณุสมบตัิการจดัหา
ตามราคาท้องถิ่น 

- - 60,000 
งบ

โดยประมาณ 

- 60,000 
งบ

โดยประมาณ 

ส านักงาน
ปลัด 

12 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
เครื่อง

ดับเพลิง 

เพื่อป้องกันอัคคีภัย
ที่จะเกิดขึ้นกับ 
อบต.ป่าก่อด า 

- เครื่องดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง 
จ านวน 5 เครื่อง/ปี มีรายละเอียด
และคณุสมบัติการจัดหาตามราคา
ท้องถิ่น 

- - 10,000 
งบ

โดยประมาณ 

- 10,000 
งบ

โดยประมาณ 

ส านักงาน
ปลัด 

13 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร 

เพื่อใช้ในกิจกรรม
การรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

อบต.ป่าก่อด า 

- เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงลม ชนิด
สะพายหลัง จ านวน 1 เครื่อง/ปี มี
รายละเอียดและคุณสมบตัิการจดัหา
ตามบัญชมีาตรฐานครุภณัฑ์ของส านัก
งบประมาณ 

- - 34,200 
งบ

โดยประมาณ 

- 34,200 
งบ

โดยประมาณ 

ส านักงาน
ปลัด 

 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ไฟฟ้าและ

วิทยุ 

เพื่อใช้ในการ
กิจกรรมของ 
อบต.ป่าก่อด า 

- เครื่องขยายเสยีงพร้อมชุด จ านวน 1 
ชุด มีรายละเอียดและคุณสมบตัิการ
จัดหาตามราคาท้องถิ่น 

- - 200,000 
งบ

โดยประมาณ 

- - ส านักงาน
ปลัด 

รวม 13 โครงการ - - 535,800 130,400 972,200  
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมนิผล 

 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
(4) วิสัยทัศน์ (5) 

(5) กลยุทธ์ (5) 

(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 

(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 

(8) แผนงาน (5) 

(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่า 80 คะแนน 
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2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
   (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
   (2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
   (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
   (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
   (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(5) 

   (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 

   (7) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
   (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

   (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 

   (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 

   (11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 

   (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่า 80 คะแนน 
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3. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ 
ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง 
ฯลฯ 

20 
(3) 

3 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
จ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 2 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ 
ฯลฯ 

(2) 2 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 2 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม 
การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2) 2 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับ
ถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) 2 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 2 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 2 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วม
คิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ 
ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 2 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

 (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ
การบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(3) 1 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 

(2) 2 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน 
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพ
และกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป 
เป็นต้น 

(2) 1 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียวธรรมชาติต่างๆทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผล
ต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2) 1 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น 
ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน
ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน)  
O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(2) 1 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ

ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

1 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

 
(10) 
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ประเด็น
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 
 
3.4 วิสัยทัศน ์
 
 
 
 
3.5 กลยุทธ ์
 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
 
 

 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. 
และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี และ Thailand 4.0 

(10) 1 
1 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(5) 5 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องการท าตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์ 

(5) 5 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่
ชัดเจน 

(5) 5 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 5 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(5) 5 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดข้ึน
ผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 5 
5 

รวมคะแนน 100 9 
 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต….……………………………………………………… 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... ................................................................................................... ...... 


