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คำนำ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน        
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 25561 แผนพัฒนาท้องถ่ิน หมายถึง แผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด  ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์   
โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนด
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำข้ึนสำหรับปงีบงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้าและให้ความหมายรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน นั้น 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ได้ทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา ตลอดจน
ความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าว        
ตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำที่ว่า “ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชน
เข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” จึงได้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชนมาพิจารณาประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าก่อดำข้ึน โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 25561 ข้อ 22 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อประโยชน์ของประชาชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินต้องดำเนินการตามขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน ดังต่อไปนี ้

(1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินจัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ            
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็น   
ที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
โดยนำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนพัฒนาชุมชน   
มาพิจารณาประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจดัทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน รวบรวมแนวทางและข้อมลูนำมาวิเคราะห์
เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินแล้วนำเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

(3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพจิารณาร่างแผนพัฒนาทอ้งถ่ินเพื่อเสนอผูบ้รหิารท้องถ่ิน 
(4) กรณีองค์การบริหารส่วนส่วนตำบล ให้ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

(5) หลงัจากดำเนินการตามข้อ 1-4 แล้วให้ดำเนินการตามข้อ 24 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 25561 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ประชาคมท้องถ่ิน
ตามสัดส่วนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ  เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลป่าก่อดำภาครัฐและเอกชน ที่ให้ความร่วมมือในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีมา ณ โอกาสนี้ 

 
องค์การบรหิารส่วนตำบลป่าก่อดำ 

         พฤษภาคม 2562 
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ส่วนท่ี ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ด้านกายภาพ   

1.2 ท่ีตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 
สภาตำบลป่าก่อดำได้รับการจัดตั้งเป็น  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ โดยประกาศ

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

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ  ตั้งอยู่เลขที่  177  หมู่ที่ 1  บ้านโป่งมอญ  บนถนน 
ชร 1046  ถนนพหลโยธิน – โป่งมอญ  ตำบลป่าก่อดำ  อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากที่ว่าการ
อำเภอแม่ลาว ประมาณ 1.0 กิโลเมตร  และห่างจากตัวจังหวัดเชียงราย  ประมาณ 25 กิโลเมตร บริเวณพิกัด 
เอ็นบี 737912 เหนือ, 823836 ใต้, 847844  ตะวันตก และ 721862 ตะวันตก 

 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
ตำบลป่าก่อดำ มีลักษณะพื้นที่ เป็นที่ราบสูง และเป็นภูเขาบางส่วน  มีพื้นที่ตอนกลางตำบล        

เป็นที่ราบซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนต้ังบ้านเรือนอยู่อาศัยและใช้ทำการเกษตร มีแม่น้ำลาวและแม่น้ำอื่นหลายสาย
ไหลผ่านตลอดทั้งตำบลมีพื้นทีป่่าไม้และภูเขาอยู่ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของตำบล  และมีถนนตัดผ่าน
ทุกหมู่บ้าน มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง  ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดกับ ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย, และ ต.บัวสลี อ.แมล่าว จ.เชียงราย 
ทิศใต ้ ติดกับ ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย 
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โป่งแพร่  อ.แม่ลาว  จ.เชียงราย 
ตำบลป่าก่อดำ  มีเนื้อทีท่ั้งหมดประมาณ  34.26  ตารางกโิลเมตร   

 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศแบง่ออกเป็น  3  ฤด ู 
1. ฤดูหนาว  เริ่มตัง้แต่ เดือนตุลาคม        ถึงเดือนมกราคม 
2. ฤดูร้อน  เริ่มตัง้แต่ เดือนกุมภาพันธ์   ถึงเดือนพฤษภาคม 
3. ฤดูฝน  เริ่มตัง้แต่ เดือนมิถุนายน      ถึงเดือนกันยายน 

 

๑.๔ ลักษณะของดิน ลักษณะของดินในพื้นทีเ่ป็นดินร่วน ดินเหนียว ดินร่วนปนทราย และดินลูกรงั 
พื้นที่ราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว 
  

๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ำ เป็นแหลง่น้ำธรรมชาติและแหลง่น้ำที่สร้างขึ้นเอง ห้วย หนอง คลอง บงึ 
สระน้ำ ฝาย และน้ำฝน 

แหล่งน้ำธรรมชาต ิ
- ลำน้ำ, ลำห้วย มีดังนี้  คือ ลำน้ำลาว, ลำน้ำแม่มอญ, ลำน้ำแม่ผง, ลำน้ำแม่ขาว, ลำน้ำเหมืองร่อง

ลึก, ลำน้ำเหมืองกลาง, ลำน้ำร่องกาแกด, ลำน้ำห้วยตีนดง, ลำน้ำร่อง, ลำเหมืองป่าซาง, ลำน้ำท่อน้อย, ลำน้ำ
เหมืองก่อ, ลำน้ำเหมืองแพะ, ลำน้ำเหมืองปู่โด้ง, ลำน้ำเหมืองปู่หมอ, ลำน้ำร่องปิน, ลำน้ำเหมืองต้นดอก, ลำน้ำ
เหมืองต้นตอง, ลำน้ำเหมืองหนองมน, ลำน้ำเหมืองร่องห้าง, ลำน้ำเหมืองบ้านท่า 

- บึง,  หนอง, สระน้ำ คือ หนองกวาง, หนองปึ๋ง, หนองกากอก, หนองก้าง, หนองบัวน้อย, หนอง
ผักหนาม, สระน้ำสาธารณะบ้านหนองบัว, สระน้ำหลุมปู่พร 
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แหล่งน้ำท่ีสร้างขึน้ 
-  ฝาย    38    แห่ง 
-  บ่อโยก    15     แห่ง 
-  ประปาหมูบ่้าน       10   แห่ง 
-  บ่อน้ำตื้น            596   แห่ง 
-  บ่อบาดาล   13     แห่ง 

 

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

๒.๑ เขตการปกครอง  แบ่งออกเป็น  7  หมู่บ้าน  ณ  เดือนกันยายน ๒๕64 
หมู่ท่ี ชื่อหมู่บา้น ชื่อผู้ใหญ่บา้น/กำนัน ตำแหน่ง 
1 บ้านโป่งมอญ นายอุทิตย ์ ศรีจุมปา ผู้ใหญบ่้านหมู่ที่ 1 
2 บ้านหนองบัว นางสมหมาย มณียศ ผู้ใหญบ่้านหมู่ที่ 2 
3 บ้านต้นม่วง นายนิรันดร ์ ทิพย์สุภา กำนันตำบลป่าก่อดำ 
4 บ้านท่าข้ีเหล็ก นายวิรัตน์ สมสวัสดิ ์ ผู้ใหญบ่้านหมู่ที่ 4 
5 บ้านแม่ผง นายธนวัฒน์ โกเสนตอ ผู้ใหญบ่้านหมู่ที่ 5 
6 บ้านสันหนองล้อม นางวิไล       กาบแก้ว ผู้ใหญบ่้านหมู่ที่ 6 

11 บ้านสันหนองบัว นายสมพงษ์       คำจ้อย ผู้ใหญบ่้านหมู่ที่ 11 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เป็นการจัดรูปแบบการปกครองท้องถ่ินแบบทั่วไป มีฐานะ     
เป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ินรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาตำบล       
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  7) พ.ศ. 2562 โดยยกฐานะ       
จากสภาตำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ     
หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท   

องค์การบริหารสว่นตำบล ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ และนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ 

- สภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
จำนวนหมู่บ้านละสองคน ซึ่งเลือกตั้งข้ึนโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลป่าก่อดำ 

- องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หนึ่งคน ซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งผู้บริหารท้องถ่ินโดยตรง/การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 

ซึ่งสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลและผู้บริหาร อยู่ในตำแหน่งคราวละ  4  ป ี

2.2 การเลือกต้ัง 

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับการเลอืกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ปัจจุบันองค์การ
บริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มาจากการเลือกตั้งครั้งล่าสุด  เมื่อวันที่ 26 
มกราคม  2557 เนื่องจากครบวาระวันที่  12  ธันวาคม  2556 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผล
การเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  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 จำนวน  1,906  คน คิดเป็นรอ้ยละ 80.08   
จำนวนบัตรเสีย 84 ใบ คิดเป็นร้อยละ 4.41 
บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 63 ใบ คิดเป็นรอ้ยละ 3.31 
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ  จำนวน  1,906  คน คิดเป็นรอ้ยละ 80.08   
จำนวนบัตรเสีย 31 ใบ คิดเป็นร้อยละ 1.63 
บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 54 ใบ คิดเป็นรอ้ยละ 2.83 

 

รายช่ือผู้บรหิารองค์การบรหิารส่วนตำบลป่าก่อดำ 

ท่ี ชื่อ - สกุล ท่ีอยู่ 
วุฒิ

การศึกษา 

วันท่ีได้รับ
การเลือกต้ัง 
(วันเลือกต้ัง/

แต่งต้ัง) 

ตำแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายสุทัศน์   ศรีจันทร์ 58 ม.2 ต.ป่าก่อดำ ปริญญาโท 27 ม.ค. 57 นายกอบต. อยู่ในตำแหน่ง 
2 นายนันทวัฒน์  ทิศหนองแวง 89 ม.2 ต.ป่าก่อดำ ปริญญาตรี 7 มี.ค. 57 รองนายกฯ ลาออกแล้ว 
3 นายอินจันทร์  สมสวัสดิ์ 8 ม.5 ต.ป่าก่อดำ ป.4 7 มี.ค. 57 รองนายกฯ อยู่ในตำแหน่ง 
4 นายสังวาลย์  สุขเสริญ 59 ม.9 ต.ป่าก่อดำ ปริญญาตรี 1 ก.พ. 61 เลขานุการ ลาออกแล้ว 

   
รายช่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากอ่ดำ 

ท่ี ชื่อ - สกุล ท่ีอยู่ วุฒิการศึกษา 

วันท่ีได้รับ
การเลือกต้ัง 
(วันเลือกต้ัง/

แต่งต้ัง) 

ตำแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายสานิต  ศรีจุมปา 78 ม.2 ต.ป่าก่อดำ ปวช. 26 ม.ค. 57 ประธานสภาฯ อยู่ในตำแหน่ง 
2 นายบุญโรจน์  หน่อแก้ว 90 ม.5 ต.ป่าก่อดำ ปริญญาตรี 26 ม.ค. 57 รองประธานสภาฯ อยู่ในตำแหน่ง 
3 นายจันทร์  อินธิยศ 138 ม.1 ต.ป่าก่อดำ ป.6 26 ม.ค. 57 ส.อบต. ม.1 อยู่ในตำแหน่ง 
4 นางอรนงค์  แสนใส 95 ม.1 ต.ป่าก่อดำ ม.ปลาย 26 ม.ค. 57 ส.อบต. ม.1 อยู่ในตำแหน่ง 
5 นางเสาวนีย์  ยี่ภิญโญ 181 ม.2 ต.ป่าก่อดำ ม.ปลาย 26 ม.ค. 57 ส.อบต. ม.2 อยู่ในตำแหน่ง 
6 นายชัชวาลย์  แสงคำมา 40 ม.3 ต.ป่าก่อดำ ป.6 26 ม.ค. 57 ส.อบต. ม.3 อยู่ในตำแหน่ง 
7 นางติ๋ม  ธรรมขันทา 23 ม.3 ต.ป่าก่อดำ ม.ต้น 26 ม.ค. 57 ส.อบต. ม.3 อยู่ในตำแหน่ง 
8 นายสถิตย์   เสียงแขก 103 ม.4 ต.ป่าก่อดำ ม.ต้น 26 ม.ค. 57 ส.อบต. ม.4 อยู่ในตำแหน่ง 
9 นายจำรอง  โนปัน 118 ม.4 ต.ป่าก่อดำ ป.6 26 ม.ค. 57 ส.อบต. ม.4 อยู่ในตำแหน่ง 

10 นางไพวรรณ์  แสงสว่าง 225 ม.5 ต.ป่าก่อดำ ปวช. 26 ม.ค. 57 ส.อบต. ม.5 ลาออกแล้ว 
11 นายบุญทรง  บุญคำปัน 79 ม.6 ต.ป่าก่อดำ ป.4 26 ม.ค. 57 ส.อบต. ม.6 อยู่ในตำแหน่ง 
12 นายสมบัติ  รัดเร็ว 1 ม.6 ต.ป่าก่อดำ ป.4 26 ม.ค. 57 ส.อบต. ม.6 อยู่ในตำแหน่ง 
13 นางพรศรี  คำฟู 49 ม.11 ต.ป่าก่อดำ ม.ปลาย 26 ม.ค. 57 ส.อบต. ม.11 อยู่ในตำแหน่ง 

 
๓. ประชากร 
 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร : หน่วยเป็นคน  

ประชากรทั้งสิ้น  3,123 คน  แยกเป็นชาย  1,528  คน  หญิง  1,595 คน  มีความหนาแน่น
เฉลี่ย 66.51 คน / ตารางกิโลเมตร  (ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2562) 
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สถิติประชากรและบ้านพื้นที่ตำบลป่าก่อดำ(เฉพาะเขตพื้นที่ อบต.ป่ากอ่ดำ) ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2564 
 

หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 
หมู่ที่ 0 ป่าก่อดำ 1 46 26 75 
หมู่ที่ 1 บ้านโป่งมอญ 257 275 284 564 
หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว 175 190 212 417 
หมู่ที่ 3 บ้านต้นม่วง 120 149 133 281 
หมู่ที่ 4 บ้านท่าข้ีเหล็ก 147 137 170 320 
หมู่ที่ 5 บ้านแม่ผง 337 387 381 767 
หมู่ที่ 6 บ้านสันหนองล้อม 169 191 231 375 
หมู่ที่ 11 บ้านสันหนองบัว 113 138 146 273 
รวม 1,319 1,513 1,583 3,096 

 

๓.๒ ช่วงอายุและจำนวนประชากร  
 

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 ปีข้ึนไป 341 368 709 

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

4.1 การศึกษา 
- โรงเรียนประถมศึกษา      2    แห่ง ได้แก่ 
1.โรงเรียนบ้านโป่งมอญ     จำนวนนักเรียนประมาณ    93   คน 
2.โรงเรียนบ้านแมผ่ง  จำนวนนักเรียนประมาณ    30   คน 

 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  1  แห่ง ได้แก ่
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าก่อดำ        จำนวนนักเรียนประมาณ    46   คน 

 

4.2 สาธารณสุข 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งมอญ   1 แห่ง 
ศูนย์สาธารณสุขมลูฐานชุมชน     7 แห่ง 
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 4.3 อาชญากรรม 
ด้วยสภาพเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ อยู่ใกล้กับสถานีตำรวจภูธรแม่ลาว ทำ

ให้ในพื้นที่ไม่พบเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน    ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งแต่ละหมู่บ้าน มีสมาชิก อปพร.และมีผู้นำที่ช่วยกันสอดส่องดูแลความปลอดภัยให้กับ
สมาชิกในหมู่บ้าน    และช่วงกลางคืนได้มีแสงสว่างจากไฟฟ้าสาธารณส่องให้ความสว่างอย่างเพียงพอ แม้กระทั่ง
จุดที่มีความอันตรายและความเสี่ยง   
 

4.3 ยาเสพติด 
ในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลป่าก่อดำได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ  ประชาชน  

หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลสามารถทำได้ตามอำนาจหน้าที่  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรม
ให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี   และการดำเนินการ
ตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดกิจกรรม 

4.4 การสังคมสงเคราะห์ 
องค์การบรหิารส่วนตำบลได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห ์ดังนี้ 
- ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพใหก้ับผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  และผูป้ว่ยเอดส์   
- รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้งดูเด็กแรกเกิด 

 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 

5.1 การคมนาคมขนส่ง 
มีถนนลาดยางแอลฟัลท์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลกูรัง 

หมู่ท่ี 
จำนวน 

สายทางรวม 
(สาย) 

ถนนลาดยาง
แอสฟัลส์
(สาย) 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก

(สาย) 

ถนนลูกรัง
(สาย) 

ทางลำลอง 
(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  - 
ถนนเช่ือมระหว่าง

ตำบล 
4 - 2 - 

ถนนในการรับผิดชอบ
ของหน่วยงานอื่น 

2 - 1 - 
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5.2 การไฟฟ้า 
มีระบบไฟฟ้าครบทกุหมูบ่้าน  จำนวน  7  หมู่บ้าน คิดเป็น 1,213 ครัวเรือน    

 

          5.3 การประปา 
มีระบบประปาหมู่บ้าน มีจำนวน 11 แห่ง ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6และหมูท่ี่ 11 

 

          5.4 โทรศัพท์ 
ปัจจุบันทกุหมู่บ้าน ใช้โทรศัพทเ์คลือ่นที่เป็นส่วนใหญ ่

 

          5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
มีการใช้บริการที่ทำการไปรษณีย์อำเภอแม่ลาว ติดถนนทางหลวงไปทางทิศใตร้ะยะทางประมาณ 

15 กิโลเมตร 
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
 

          6.1 การเกษตร 
หมู่บ้าน (นา/ไร่) ราย ข้าว

เจ้า 
ข้าว

เหนียว 
ข้าวโพด
เล้ียงสัตว์ 
(ราย/ไร่) 

เพาะเล้ียง
สัตว์น้ำ 
(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 

- ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำไม่มีพื้นที่ทำการประมง 
 

          6.3 การปศสุัตว์ 
- เขตพื้นที่องค์การบรหิารส่วนตำบลป่าก่อดำ มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค และการเลี้ยงสุกร คิด

เป็นรอ้ยละประมาณ 2.5 ของการประกอบอาชีพ 
 

          6.4 การบริการ 
- มีร้านบริการทำผม เสรมิสวย พื้นที่ หมูท่ี่ 2 และหมู่ที่ 6 จำนวน 3 แห่ง 

 

          6.5 การท่องเท่ียว 
-ไร่ชาสุวิรุฬห์  

 

          6.6 อุตสาหกรรม 
- 
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6.7 การพาณชิย์และกลุ่มอาชีพ 
1.กลุ่มปุ๋ย     3  กลุ่ม หมู่ที่ 1,2,11 
2.กลุ่มยุง้ฉาง    2  กลุ่ม หมู่ที่ 1,4 
3.กลุ่มเลี้ยงโค    2  กลุ่ม หมู่ที่ 3,5 
4.กลุ่มตัดเย็บเสือ้ผ้า    1  กลุ่ม หมู่ที่ 1 
5.กลุ่มข้าวซอ้มมือ    2  กลุ่ม หมู่ที่ 1,6 
6.กลุ่มเลี้ยงสุกร    1  กลุ่ม ระดับตำบล 
7.กลุ่มทำขนม    1  กลุ่ม หมู่ที่ 11 
8.กลุ่มทำขนมจีน    1  กลุ่ม หมู่ที่ 2 
9.กลุ่มทำแคบหม ู    1  กลุ่ม หมู่ที่  11 
10.กลุม่ปลูกผักปลอดสารพิษ    1  กลุ่ม ระดับตำบล 
11.กลุม่ผลิตเมล็ดพันธ์ุพืช        1  กลุ่ม ระดับตำบล 
12.กลุม่ออมทรัพย ์            11*กลุ่ม   
13.กลุม่อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 7  กลุ่ม 
14.กลุม่อาชีพ             13 กลุ่ม 
15.กลุม่ผู้ใช้น้ำ                      1  กลุ่ม 
16.กลุม่ผลิตข้าวชุมชน     2  กลุ่ม 
17.กลุม่ผูสู้งอายุ                            1  กลุ่ม ระดับตำบล 
18.สถาบันการจัดการเงินชุมชนบ้านหนองบัว 1    กลุ่ม 
19.กลุม่ปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยอินทรีย์              3  กลุ่ม 
20.กลุม่ผู้พกิาร    1  กลุ่ม ระดับตำบล 
21. กลุ่มพฒันาสตร ี          7  กลุ่ม 

 

          6.8 แรงงาน 
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 60 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว ไร่ยาสูบ  

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

7. เศรษฐกิจพอเพียงทอ้งถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
 

          7.1 ข้อมลูพ้ืนฐานของหมู่บา้นหรือชุมชน 
มีจำนวน 7 หมู่บ้าน และมีข้อมลูพื้นฐานแต่ละหมูบ่้านดังนี ้
 

หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน 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 บ้านท่าข้ีเหล็ก 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 
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7.2 ข้อมูลดา้นการเกษตร 
แบบสำรวจข้อมูลเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  (ด้านการเกษตรและแหล่งนำ้) 

ส่วนท่ี  1  :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 

หมู่บ้าน/ชุมชน.......เขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ...........หมู่ท่ี.........1-6 และหมู่ท่ี 11.......ตำบล...ป่าก่อดำ....... 

อำเภอ.....................แม่ลาว...............จังหวัด..........................เชียงราย.................................................... 

จำนวนประชากรท้ังหมด...........3,170.................คน    ชาย..........1,222.................คน     หญิง...........1,323........คน 

ครัวเรือนท้ังหมด............804.....................................ครัวเรือน     พื้นท่ีท้ังหมด...............35.2.......................ตร.กม. 

ส่วนท่ี  2 : ข้อมูลด้านการเกษตร   
 

ประเภทของการทำการเกษตร 
จำนวน 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

 ในเขต
ชลประทาน 

2.1) ทำนา 300     ครัวเรือน 
5,305           ไร ่

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

2.1) ทำนา 

 นอกเขต
ชลประทาน 

47   ครัวเรือน 
469        ไร ่ 2,400    กก./ไร่ 

11,400             
บาท/ไร ่

สวน ยางพารา 2.2) ทำสวน 4    ครัวเรือน 
49         ไร ่ 340    กก./ไร่ 

9,000             
บาท/ไร ่

2.2) ทำสวน 

สวน   ลำใย 1    ครัวเรือน 
1          ไร ่ 300      กก./ไร่ 

2,000             
บาท/ไร ่

สวน   ยาสูบ 40      ครัวเรือน 
334            ไร ่ 12,500   กก./ไร่ 

25,000             
บาท/ไร ่

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

500             บาท/
ไร ่

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

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./ไร่ 

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) ทำไร่ 18       ครัวเรือน 
250             ไร ่ 7,500    กก./ไร่ 

25,000          
บาท/ไร ่

2.3) ทำไร่ 

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

12,000            
บาท/ไร ่

ไร่มันสำประหลัง 40       ครัวเรือน 
  377        ไร ่ 19,000   กก./ไร่ 

16,900           
บาท/ไร ่

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

2.4) อ่ืนๆ            ครัวเรือน 
              ไร ่               กก./ไร ่

                      
บาท/ไร ่

2.4) อ่ืนๆ 
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7.3 ข้อมูลดา้นแหล่งนำ้ทางการเกษตร 
 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนท่ีใช้ในการ
ทำการเกษตร 

ปริมาณน้ำฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปีท่ีผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ำฝน  ✓ - 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ 
ความสำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำเพื่อ
การเกษตร 
ตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง 
ร้อยละของครัวเรือนท่ี

เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1. แม่น้ำ   ✓  ✓ 60  % 
2. ห้วย/ลำธาร   ✓  ✓ 60  % 
3. คลอง   ✓  ✓ 60  % 
 4. หนองน้ำ/บึง   ✓  ✓ 60 % 
 5. น้ำตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 

      

3.3) แหล่งน้ำท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง   ✓  ✓  
 2. อ่างเก็บน้ำ   ✓  ✓  
3. ฝาย   ✓  ✓  
4. สระ   ✓  ✓ 2 % 
5. คลองชลประทาน   ✓  ✓  
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 

      

 
7.4 ข้อมูลดา้นแหล่งนำ้กิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 

แหล่งน้ำ ไม่มี 
มี ท่ัวถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ท่ีเข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ   ✓  ✓ 80% 
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ   ✓  ✓ 80% 
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 

  ✓  ✓  80 % 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วน
ภูมิภาค) 

      

4.5 แหล่งน้ำธรรมชาติ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 
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8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 

8.1 การนบัถือศาสนา 
ศาสนา 

ประชาชนในตำบลส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพทุธ มีจำนวนสถาบัน/องค์กรทางศาสนา ดังต่อไปนี้ 
-  วัด จำนวน 5 แห่ง  ดงันี ้
1.วัดโป่งมอญ 
2.วัดสันต้นม่วง 

 3.วัดทรายมลู 
 4.วัดสันหนองบัว 
 5.วัดหมอกมุงเมือง 

-  สำนักสงฆ์  จำนวน    - แห่ง 
-  ศาลเจ้า  จำนวน    - แห่ง 
-  มสัยิด   จำนวน    - แห่ง 
-  โบสถ์ครสิต ์  จำนวน  1 แห่ง 
-  ฌาปนสถาน    จำนวน  5   แห่ง 

             -  สสุาน (ครสิต์)  จำนวน  - แห่ง 
          

8.2 งานประเพณีและงานประจำปี 
งานประเพณีและงานประจำปีของตำบลป่าก่อ ได้แก่  
1) ประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผูส้งูอายุตำบลป่าก่อดำ  
2) ประเพณีแหเ่ทียนพรรษา  
3) ประเพณีลอยกระทง  
4) ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ได้แก่  

- ประเพณีสรงน้ำพระธาตุรัตนมหามงคลเจดีย์หมู่ที่ 1 
-  ประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดหมอกมุงเมือง หมู่ที่ 4 
- ประเพณีสรงน้ำพระธาตุมณีนาถสันต้นม่วง หมู่ที่ 3 
- ประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดไชยสิทธ์ิ หมู่ที่ 11 

5) ประเพณีลงแขกทำนา หมูท่ี่ 6 
 

8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถ่ินทีโ่ดดเด่น  คือ การทำพิธีสะเคราะห์ ภูมิปญัญาท้องถ่ินหมูท่ี่ 2 บ้านหนองบัว 
ภาษาถ่ิน คือ ภาษาเมืองล้านนา   

 

8.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น  คือ  
- สหกรณ์โคนมแม่ลาว เก็บสะสมน้ำนมดิบและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโค 
- กลุ่มข้าวซ้อมมือ หมู่ที่ 1 บ้านโป่งมอญ  ผลิตข้าวซ้อมมือจำหน่าย 
- กลุ่มข้าวซ้อมมือ หมู่ที่ 6 บ้านสันหนองล้อม ผลิตข้าวซ้อมมือจำหน่าย 
- กลุ่มแคบหมู  หมู่ที่ 11 บ้านสันหนองบัว  ผลิตแคบหมูอาหารพื้นเมืองจำหน่าย 
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9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
9.1  น้ำ 

แหล่งน้ำธรรมชาต ิ
- ลำน้ำ, ลำห้วย มีดังนี้  คือ ลำน้ำลาว, ลำน้ำแมม่อญ, ลำน้ำแม่ผง, ลำน้ำแม่ขาว, ลำน้ำเหมืองร่อง
ลึก, ลำน้ำเหมืองกลาง, ลำน้ำร่องกาแกด, ลำน้ำห้วยตีนดง, ลำน้ำร่อง, ลำเหมอืงป่าซาง, ลำน้ำท่อ
น้อย, ลำน้ำเหมืองก่อ, ลำน้ำเหมืองแพะ, ลำน้ำเหมืองปู่โดง้, ลำน้ำเหมอืงปู่หมอ, ลำน้ำรอ่งปนิ, ลำ
น้ำเหมืองต้นดอก, ลำน้ำเหมืองต้นตอง, ลำน้ำเหมืองหนองมน, ลำน้ำเหมืองร่องห้าง, ลำน้ำเหมือง
บ้านท่า 
- บึง, หนองและอื่น ๆ 6  แห่ง คือ หนองกวาง, หนองปึ๋ง, หนองกากอก, หนองก้าง, หนองบัวน้อย,
หนองผักหนาม 
แหล่งน้ำท่ีสร้างขึน้ 
- ฝาย       38    แห่ง 
- บ่อโยก       15     แห่ง 
- ประปาหมู่บ้าน        11   แห่ง 
- บ่อน้ำตื้น     596   แห่ง 
- บ่อบาดาล          15     แห่ง 

 

9.2 ปา่ไม ้
- ในพื้นที่อยู่ในเขตป่าไมเ้สือ่มโทรมบางส่วน 

 

9.3 ภูเขา 
- ในพื้นที่เป็นที่ราบ สลับกบัทีร่าบสูงบ้าง   

           

9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาต ิ
- คุณภาพของทรัพยากรมีความปานกลาง บางพื้นทีเ่ป็นป่ารกและความแห้งแลงไม่มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุม 
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ส่วนท่ี 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

๑.๑ แผนยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ยุทธศาสตร ์
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จำเป็นจะต้อง

มีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่ อถ่ายทอดแนว
ทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแลว้ ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์
ประจำชาติ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้
เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้ องกันภัยคุกคามจาก

ภายนอก รวมทั้งสร้างความเช่ือมั่นในกลุม่ประเทศอาเซยีนและประชาคมโลกทีม่ีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางที่
ต้องให้ความสำคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมอืง ขจัดคอรร์ัปช่ัน 
สร้างความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอ้ยภายใน ตลอดจนการบรหิารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพฒันาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมอืระหว่างประเทศทุกระดบั และรกัษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กบัประเทศมหาอำนาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพฒันาเสรมิสร้างศักยภาพการผนกึกำลังปอ้งกันประเทศ การรกัษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมอืกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพฒันาระบบการเตรียมพร้อมแหง่ชาติและ ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 

เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจำเป็นต้องยกระดับผลิต
ภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขา
อุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทาง
การค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและ
พัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความสำคัญ อาทิ 
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(๑) การพฒันาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรกัษาเสถียรภาพเศรษฐกจิและสร้างความ
เช่ือมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซมู่ลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดบัไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซมู่ลค่ามากขึ้น 

(๒) การพฒันาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพฒันานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทลัและการค้าทีเ่ข้มข้นเพื่อสรา้งมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ 
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดบัภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่
หลากหลายตามรปูแบบการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกจิที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาด
และปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตใหเ้ข้มแข็งและยั่งยนื เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตรสง่เสรมิเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสูก่ารทำการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
รวมกลุม่เกษตรกรในการพฒันาอาชีพทีเ่ข้มแข็ง และการพฒันาสินค้าเกษตรทีม่ีศักยภาพและอาหารคุณภาพ 
สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพฒันาอุตสาหกรรม
ปัจจุบันทีม่ีศักยภาพสงู และพฒันาอุตสาหกรรมอนาคตที่มศัีกยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิม่มลูค่า
และยกระดับห่วงโซมู่ลค่าในระดับสูงข้ึน 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดบับริการที่เป็นฐานรายได้เดมิ เช่น การท่องเที่ยว และพฒันาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการใหบ้ริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบรกิารทีม่ีศักยภาพอื่นๆ 

(๓) การพฒันาผูป้ระกอบการและเศรษฐกจิชุมชน พัฒนาทกัษะผู้ประกอบการ ยกระดบัผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สูส่ากล และพฒันาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 

(๔) การพฒันาพื้นทีเ่ศรษฐกจิพเิศษและเมืองพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมอืงศูนย์กลางความเจรญิ จัดระบบผงัเมอืงทีม่ีประสทิธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิง่แวดล้อมเมือง 
และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกบัศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกจิโลกสร้างความเปน็หุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกบันานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยใน 
องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ 

สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม 
จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ 

(๑) การพฒันาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนบัสนุนการเจริญเตบิโตของประเทศ 
(๒) การยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พงึประสงค์ 
(๔) การสร้างเสรมิให้คนมสีุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสรมิสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ

บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
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๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสรา้งโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
เพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล่ำไปสู่สังคมที่

เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ 
(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกจิและสังคม 
(๒) การพฒันาระบบบรกิารและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสงูวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพฒันาการสื่อสารมวลชนใหเ้ป็นกลไกในการสนบัสนนุการพัฒนา 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟู  และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความมั่นคงด้าน

น้ำ รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนรุักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้ มปีระสิทธิภาพทัง้ ๒๕ ลุ่มน้ำ เน้นการปรบัระบบการ

บรหิารจัดการอทุกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพฒันาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 
(๔) การพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรบัตัวให้พร้อมกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลงัเพื่อสิ่งแวดล้อม 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 
เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถ่ินอย่างเหมาะสม มี ธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้
ความสำคัญ อาทิ 

(๑) การปรบัปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบรูณาการ 
(๓) การพฒันาระบบบรหิารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรบัปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ใหท้ันสมัย เปน็ธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพฒันาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรบัปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ จากสถานะของประเทศและ

บริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ ทำให้การกำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 
และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนา ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่
การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน 
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 



- 15 - 

การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการกำหนด
ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้
จัดทำข้ึน ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง
และโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
1. การหลุดพ้นจากกับดกัประเทศรายได้ปานกลางสู่รายไดส้งู  

(1) เศรษฐกจิขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5.0  
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP 

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

(3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มข้ึนไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยรอ้ยละ 2.5 ต่อปี  
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการ ลงทุนภาครฐัไม่ต่ำ

กว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะ ทีป่รมิาณการ
ส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ารอ้ยละ 4.0 ต่อปี)  

2. การพัฒนาศักยภาพคนใหส้นบัสนุนการเจรญิเตบิโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัยอย่าง
มีคุณภาพ  

(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกจิและสังคม (SocioEconomic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รบัการพัฒนาคุณภาพ  
  (3) สถาบันทางสงัคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน  

3. การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น  

  (2) บรกิารทางสงัคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง  
4. การสร้างการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจและสงัคมทีเ่ป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม  

(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรกัษ์และ การใช้ประโยชน์
อย่างยัง่ยืนและเป็นธรรม  

(2) ขับเคลื่อนประเทศสูเ่ศรษฐกจิและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม  
(3) เพิ่มขีดความสามารถในการรบัมือภัยพบิัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมอิากาศ  
(4) เพิ่มประสทิธิภาพและเสรมิสร้างธรรมาภิบาลในการบรหิารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  
  (5) มีการบรหิารจัดการใหส้มดลุระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของ  

5. การบริหารราชการแผ่นดินทีม่ีประสทิธิภาพ  
(1) การบรหิารงานภาครัฐที่โปรง่ใส เป็นธรรม มีประสทิธิภาพ และมีส่วนร่วม  
(2) ขจัดการทุจริตคอรร์ัปช่ัน  
(3) มีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม   
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กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับท่ี 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตรห์ลัก ดังนี ้
1. การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
2. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสงัคม 
3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4. การเตบิโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5. การเสรมิสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพือ่การพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสงัคมไทย 
7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ 
8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9. การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกจิ 
10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

 

THAILAND  ๔.๐ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มุ่งมั่นในการนำ “โมเดลประเทศไทย ๔.๐”หรือ “ไทย
แลนด์ ๔.๐” มาใช้ เพื่อผลักดันประเทศให้หลุดพ้นกับดัก ๓ กับดักที่กำลังเผชิญ ทั้ง  

๑) กับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap)  
๒) กับดักความเหลือ่มล้ำ (Inequality Trap)  
๓) กับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา (Imbalance Trap)  เป้าหมายเพื่อนำประเทศมุ่งสู่ความมั่นคง 

มั่งค่ัง และยัง่ยืน อย่างเป็นรปูธรรม ผ่านโมเดลนี้ 
ก่อนหน้าที่จะมีการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ นั้น ไทยเริ่มก้าวสู่โมเดลไทยแลนด์ ๑.๐ หลังจากเริ่มต้น

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

เหตุผลสำคัญเพราะไทยไม่เคยปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างจริงจังมาก่อน และไม่เคยมีการพัฒนา
เทคโนโลยีของตัวเอง แรงงานไม่ได้มีทักษะจนกลายเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำของโอกาส ซึ่ งในช่วงนี้รัฐบาล
ต้องการก้าวกระโดดข้ามหุบเหว ซึ่งต้องใช้ความกล้าหาญทางการเมือง และต้องใช้พลังที่เรียกกว่าพลังประชารัฐ
ในการขับเคลื่อนไทยแลนด์ ๔.๐ 

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

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

สมัยใหม่ และการสร้างคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา การ
พัฒนาโมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กิจการร่วมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงการบ่ม
เพาะธุรกิจด้านเทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการตอบโจทย์ความพยายามในการก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้
ปานกลางที่ไทยกำลังเผชิญอยู่ 

(๒) Inclusive Growth Engine เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์และเป็นการกระจายรายได้ โอกาส 
และความมั่งค่ังที่เกิดข้ึน 
 โดยกลไกนี้ ประกอบด้วย การสร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับกลุ่มจังหวัด  การพัฒนาเศรษฐกิจระดับ
ฐานรากในชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อตอบโจทย์ประเด็นปัญหาและความท้าทายทางสังคมในมิติ
ต่างๆ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือ้อำนวยต่อการทำธุรกิจ การสง่เสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก การสร้างงานใหม่ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
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การยกระดับขีดความสามารถ การเสริมสร้างทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของประชาชนให้ทันกับพลวัตการ
เปลี่ยนแปลงจากภายนอก และการจ่ายภาษีให้แก่ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดแบบมีเงื่อนไข (Negative 
Income Tax) เพื่อแก้ไขกับดักความเหลื่อมล้ำที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน 

(๓) Green Growth Engine การสร้างความมัง่ค่ังของไทยในอนาคต จะต้องคำนึงถึงการพฒันาและใช้
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม เพื่อตอบโจทย์การหลุดออกจากกับดักความไมส่มดลุของการพฒันาระหว่าง
คนกับสภาพแวดล้อม 
 โดยกลไกนี้ประกอบด้วย  การมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน การปรับแนวคิดจากเดิมที่คำนึงถึงความ
ได้เปรียบเรื่องต้นทุน (Cost Advantage) เป็นหลัก มาสู่การคำนึงถึงประโยชน์ที่ได้จากการลดความสูญเสียที่
เกิดข้ึนทั้งระบบ (Lost Advantage) หัวใจสำคัญอยู่ที่การพัฒนากระบวนการผลิตให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยที่สุด อันจะเกิดประโยชน์กับประเทศและประชาคมโลกด้วยในเวลาเดียวกัน 

ทั้ง ๓ กลไกขับเคลื่อน “ประเทศไทย ๔.๐” ถือเป็นการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความมั่งค่ังอย่างมั่นคง
และยั่งยืน เพื่อให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ซึ่งถือเป็นเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจจากการพึ่งพา
การลงทุนต่างประเทศ มีการลงทุนการวิจัยและพัฒนาตัวเองน้อยมากโดยมุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาคน สร้าง
การวิจัยและพัฒนา โครงสรา้งเศรษฐกิจ ให้ไทยสามารถอยู่ได้ในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งรัฐบาลต้องกล้าพอที่จะถอดกับ
ดักจากการดึงเงินลงทุนต่างประเทศ เอาเทคโนโลยีของต่างชาติมา และต้องยืนอยู่บนขาตัวเองในระดับหนึ่ง 

 

1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
1) แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 

(1) ปรบัโครงสร้างการผลิตสู่การพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และปรบัระบบ
การผลิตทีส่ร้างมลูค่าเพิ่มอย่างสมดุล เพื่อคงความเป็นฐานเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เช่น การพฒันาประสิทธิภาพ
การผลิตและสร้างมลูค่าเพิม่ใหผ้ลิตภัณฑ์การเกษตร 

(2) ยกระดบัการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสตลาด เน้น
การพัฒนาบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน และสิง่อำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ระบบโลจิสตกิสเ์พื่อสนับสนุน
การค้าการพฒันาแหล่งท่องเที่ยว 

(3) พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญและเมืองชายแดนเพือ่รองรับการเช่ือมโยงในระดับ
นานาชาติ 

(4) พัฒนาคนและสงัคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความมั่นคงและอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
เช่น ด้านสุขภาพ  ด้านการศึกษา  แรงงาน  ฯลฯ 

(5) พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาที่นำไปสู่
การพึ่งตนเอง  มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

(6) บรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน เน้นการอนรุักษ์ฟื้นฟูและใช้
ประโยชน์อย่างสมดุล และเตรียมการป้องกันและรับมือภัยธรรมชาติ 

 

2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย เชียงราย พะเยา  
แพร่ และน่าน มุ่งพฒันาเชียงรายใหเ้ป็นประตกูารค้า การลงทุน  พัฒนาการเกษตรอินทรีย์  พัฒนาการทอ่งเที่ยว
ชายแดนและการท่องเที่ยว อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมลา้นนาและภูมิปัญญาท้องถ่ิน และเร่งฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 
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3) แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2561-2564) 
วิสัยทัศน์ 
“เมืองแหง่การค้า การลงทุน การเกษตรและการท่องเที่ยว รุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมล้านนา 

ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข”  
เป้าประสงค์ 
(1) เพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ โดยเน้นการเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน

การค้า การลงทุน บริการโลจิสตกิส์ การเกษตร การทอ่งเที่ยวและวัฒนธรรม เช่ือมโยงกลุม่จังหวัด กลุม่อาเซียน 
+6 และGMS 

(2) เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางหลักในการสร้างภูมิคุ้มกันในการสร้างคน สังคมที่มีคุณภาพ 

(3) เพื่อสร้างสมดุลของระบบนเิวศและการพัฒนาเมืองให้นา่อยู่ เพื่อใหป้ระชาชนอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพ 

(4) เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชนในพื้นที่ปกติและแนว
ชายแดน 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
(1) ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบรกิาร       

โลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุม่อาเซียน+6และ GMS 
(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสง่เสรมิการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกบั

สิ่งแวดล้อม 
(3) ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิม่มูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ  
(4) ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็น

สุข  
(5) ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบรูณ์และ

ยั่งยืน 
(6) ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน  

 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย 
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 

2561-2564) 
วิสัยทัศน์ 
“ยึดหลกัธรรมาภิบาล ทำงานแบบมีส่วนร่วม ศูนย์รวมเศรษฐกิจการค้าพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาชนมีความสุข” 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้ 
 (1) ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด 

กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
- กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิสใ์ห้ได้มาตรฐาน 
- กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาแหลง่น้ำและระบบบรหิารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและ

การเกษตร 
- กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐานรองรบัการเจริญเติบโตของ

ท้องถ่ินเพือ่เช่ือมโยง กลุม่จงัหวัด กลุม่อาเซียน+6 และGMS 
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- กลยุทธ์ 1.4 พัฒนางานด้านผงัเมอืง งานวิศวกรรมจราจร และงานควบคุมอาคาร  
(2) ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกจิและการทอ่งเที่ยว 

- กลยุทธ์ 2.1 สง่เสรมิและพฒันาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- กลยุทธ์ 2.2 สง่เสรมิและพฒันาอาชีพและการตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน

ให้ได้มาตรฐานสากล 
- กลยุทธ์ 2.3 สง่เสรมิและพฒันาการท่องเที่ยว วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนในชุมชน 
- กลยุทธ์ 2.4 สง่เสรมิ อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน 

(3) ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข 
- กลยุทธ์ 3.1 สง่เสรมิและพฒันาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม

อัธยาศัย ให้ได้มาตรฐานการศึกษา 
- กลยุทธ์ 3.2 สง่เสรมิและพฒันาการศึกษาสู่อาชีพ 
- กลยุทธ์ 3.3 สง่เสรมิและพฒันาการจัดการศึกษาโรงเรียนประชาคมอาเซียนในเขต

พัฒนาเศรษฐกิจชายแดน 
- กลยุทธ์ 3.4 สง่เสรมิและพฒันาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถ่ิน 
- กลยุทธ์ 3.5 สง่เสรมิและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข 

 (4) ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
- กลยุทธ์ 4.1 รักษาความสงบเรียบรอ้ยเพือ่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของ

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

ปัญหาแรงงานต่างด้าว 
- กลยุทธ์ 4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุ ผู้พิการและผู้ดอ้ยโอกาส 

(5) ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมให้สมบรูณ์และยัง่ยืน 
- กลยุทธ์ 5.1 สง่เสรมิและพฒันาการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
- กลยุทธ์ 5.2 สง่เสรมิและพฒันาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ำเสีย และ

มลภาวะ 
- กลยุทธ์ 5.3 สง่เสรมิและพฒันาการอนุรกัษ์พลงังานและการใช้พลังงานทดแทน 

(6) ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร 
- กลยุทธ์ 6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถ่ิน 
- กลยุทธ์ 6.2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 
- กลยุทธ์ 6.3 สง่เสรมิการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถ่ินของทุกภาคส่วน 
- กลยุทธ์ 6.4 พัฒนาปรบัปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ 
2.1 วิสัยทัศน์      

“ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” 
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2.2  ยุทธศาสตร์ 
พันธกิจ/จุดมุ่งหมายการพัฒนา 
(1)  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค การคมนาคมขนส่งและการบรกิารสาธารณะของ

ตำบลใหส้อดคล้องกบัการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงทุนและการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 
(2)  พัฒนาด้านแหลง่น้ำให้เพียงพอตอ่การอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(3)  พัฒนาด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ และตามอธัยาศัยแก่เด็ก  เยาวชน  และ

ประชาชนให้มกีารศึกษาอย่างทั่วถึง   
(4)  ส่งเสรมิ/สนบัสนุน  การอนรุักษ์และสบืสาน เผยแพร่ ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรม

ท้องถ่ิน  และภูมิปญัญาท้องถ่ิน ให้คงอยูส่ืบไป 
(5) ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและ นันทนาการ เพื่อให้เกิดการพฒันาด้านร่างกาย จิตใจ 
(6)  ส่งเสรมิสนบัสนุนระบบการเกษตรปลอดสารพิษ  เกษตรอนิทรีย์ เพิ่มผลผลิต  เพิ่มมลูค่าของ

สินค้าทางการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
(7)  ส่งเสรมิและสนับสนับอาชีพ การแปรรปูผลิตภัณฑ์ การจัดหาตลาดจำหน่ายสินค้า เพือ่ให้

ประชาชนมีรายได้  
(8) การสง่เสรมิพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสังคม สาธารณสุข  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน 
(9)  เสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ประชาชนอยู่ดีมสีุข มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยส์ิน ปลอดภัยจากยาเสพติด 
(10)  ส่งเสรมิการอนุรักษ์และฟื้นฟูดูแลรักษาแหลง่น้ำ ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รวมทัง้พัฒนา

ปรับปรงุทัศนียภาพสิง่แวดล้อม ให้เกิดสมดลุธรรมชาติ เพื่อให้คงอยู่และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 
(11)  พัฒนาการเมืองและการบริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข 
(12)  ส่งเสรมิยึดหลักธรรมาภิบาล ความโปรง่ใสในการบริหารงาน 
(13)  ส่งเสรมิให้ชุมชนเข้มแข็งเกิดการเรียนรู้และสามารถจัดการ เมื่อเกิดภัยพิบัติด้วยชุมชนเอง 

โดยเฉพาะกรณีแผ่นดินไหว  
(14)  สร้างเครือข่ายและบุคลากรร่วมกับท้องถ่ินใกล้เคียงในด้านเครื่องมือ วัสดุ อปุกรณ์ เมื่อเกิด

สาธารณภัยหรือภัยพบิัติ อย่างมปีระสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปา่กอ่ดำ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 5 ด้าน   
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจและสาธารณสุข   
  

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการเมืองการปกครอง 
  

2.3 เปา้ประสงค ์
1. เพื่อพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค 
2. เพื่อพฒันาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา        
3. เพื่อพฒันาด้านคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจและสาธารณสุข 
4. เพื่อพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. เพื่อพฒันาด้านการบรหิารและการเมอืงการปกครอง 
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2.4 ตัวชี้วัด 
1. กรณีโครงการโครงสร้างพื้นฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตรวจ

รับงานโดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 

2. กรณีโครงการด้านอื่น ๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ทีก่ำหนดไว้ในโครงการทุกประการ 
 

2.5 ค่าเปา้หมาย 
 

ยุทธศาสตร ์ เป้าหมาย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบคมนาคมและ
ระบบสาธารณูปโภค 

- การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
ต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่น ถนน สะพาน รางระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม ท่อ 
คสล. หอกระจายข่าว ระบบน้ำอุปโภคบริโภค อาคารต่าง ๆ 
สิ่งก่อสร้างในฌาปนสถาน ป้ายจราจร กระจกโค้งปอ้งกันอุบตัิเหตุ  
ไฟกระพริบ ฯลฯ  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการ
กีฬา 

- พัฒนา สง่เสริม สนับสนุน การศึกษาทัง้ในระบบและนอกระบบ 
- อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งการศาสนาและวัฒนธรรม เช่น โครงการรด
น้ำดำหัวผู้สงูอายุ โครงการจัดงานประเพณีต่าง ๆ ฯลฯ 
- สร้างเสรมิสุขภาวะในชุมชน เช่นการจัดการแข่งขันกีฬา การส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ฯลฯ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคณุภาพ
ชีวิต สังคม เศรษฐกิจและสาธารณสุข        

- โครงการพฒันาสงัคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ เช่น การ
ช่วยเหลือผู้สงูอายุ ผู้พกิาร ผูป้่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 
โครงการพัฒนาหมูบ่้านในด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริม
การสหกรณ์ ส่งเสริมเยาวชน สตรี อุดหนุน อปท.อื่น ส่วนราชการหรอื
หน่วยอื่นของรฐั องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรทีจ่ัดต้ังตาม
กฎหมาย เพื่อดำเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพฒันาด้านสังคม
และสง่เสรมิคุณภาพชีวิต ฯลฯ        
- การปอ้งกันและระงบัโรคติดต่อต่าง ๆ ควบคุมป้องกนัโรคระบาดใน
พื้นที ่
- พัฒนา วางแผน สง่เสรมิการลงทุนและการพาณิชยกรรม 
- พัฒนา สง่เสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุขของหมูบ่า้น 
กองทุนหลกัประกันสุขภาพ อบต.ป่ากอ่ดำ ฯลฯ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- การพฒันาและการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น 
ปลูกต้นไม้ในป่าชุมชนป่าต้นน้ำ ป่าสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์
ฟื้นฟูแหลง่น้ำ สร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ตามพระราชดำริฯ 
การบริหารจัดการขยะ ฯลฯ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ
บริหารและการเมืองการปกครอง  

- เพื่อพฒันาระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข 
- อุดหนุน อปท.อื่น ส่วนราชการหรือหน่วยอื่นของรัฐ องค์กร
ประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดต้ังตามกฎหมาย 
- เพื่อใหก้ารบรหิารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสดุ 
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ยุทธศาสตร ์ เป้าหมาย 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ
บริหารและการเมืองการปกครอง (ต่อ)  

- ดำเนินการหรอือุดหนุนหน่วยงานที่ดำเนินการแก้ไขปญัหายาเสพติด 
เพิ่มศักยภาพการปฏิบัตงิานให้แก่ อปพร. ฝึกอบรมราษฎรในหมู่บ้าน
ให้มีความรู ้ 
- ปลกูจิตสำนึกใหร้าษฎรมีความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อ
ความมั่นคงของชาติ เพิ่มประสิทธิภาพ การปอ้งกันและบรรเทาสา-
ธารณภัยและลดอบุัติเหตบุนท้องถนน ฯลฯ 

 
2.6 กลยุทธ์การพัฒนา   

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน ระบบคมนาคมและระบบสาธารณปูโภค 
กลยุทธ์ 
(1) การพฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
(2) การพฒันาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำเพือ่อุปโภคบริโภคและการเกษตร 
(3) การพฒันาด้านไฟฟ้าแสงสว่างและบริการสาธารณะ 

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

อัธยาศัย 
(2) การส่งเสริมการเรียนรูอ้นุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 
(3) การส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจและสาธารณสขุ   
 กลยุทธ์ 
(1) การส่งเสริมการพฒันาตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
(2) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การตลาด เพิม่มลูค่าผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน และยกระดับพฒันา

รายได ้
(3) การส่งเสริมพฒันาการท่องเที่ยว การลงทุนและการบริการ 
(4) การส่งเสริมและสนบัสนุนกองทุนชุมชน 
(5) การส่งเสริมความเข้มแข็ง การมสี่วนร่วมและความสามคัคีในชุมชน 
(6) การส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
(7) การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาระบบบริการสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมระวัง

โรคติดต่อ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

 กลยุทธ์ 
(1) การส่งเสริมฟื้นฟู การพฒันาอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและลดปญัหาภาวะ

โลกร้อน  
(2) การส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกลู น้ำเสีย มลภาวะ 
(3) การส่งเสริมอนรุักษ์พลังงานและการใช้พลงังานทดแทน 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารและการเมืองการปกครอง 
กลยุทธ์ 
(1) การส่งเสริมบูรณาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทอ้งถ่ินของทุกภาคส่วน 
(2) การพฒันาปรับปรงุเครือ่งมอืเครือ่งใช้และเทคโนโลยี เพือ่อำนวยความสะดวกและสนอง

ความต้องการของผู้ใช้บริการ 
(3) การพฒันาศักยภาพบุคลากร การบริหารจัดการระบบราชการให้มปีระสิทธิภาพตามหลัก

ธรรมาภิบาล 
(4) การส่งเสริมพฒันาการจัดระเบียบชุมชน การป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อย บรรเทาสา -

ธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2. ส่งเสรมิการค้า การลงทุน  การเกษตรและแปรรปูสินค้าการเกษตร 
3. ส่งเสรมิแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
4. ส่งเสรมิการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. เสรมิสร้างการมสี่วนร่วม บริหารงานมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ยึดหลกัธรรมาภิบาล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4. การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
  4.1 สิ่งแวดล้อม 
  4.2 การจัดระเบียบชุมชน 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและ
เสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน  
  1.1 การศึกษา 
  1.2 การศาสนา วัฒนธรรมประเพณี 
  1.3 สวัสดิการสังคม 
  1.4 การสาธารณสุข 
  1.5 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.6 การผังเมือง 
  1.7 การกีฬา 
  1.8 งานเยาวชน 

5. การมีส่วนร่วม บริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ ยึดหลักธรรมาภิบาล 
5.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5.2 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี      
5.3 การจัดระเบียบโครงสร้าง การบริหารภายในองค์กร 
5.4 การพัฒนาตำบลร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 
 

3. ส่งเสริมแนวทางการดำเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.1 การเกษตรแบบพอเพียงตาม
ทฤษฎีใหม่  

3.2 การทำเกษตรอินทรีย์ลดรายจ่าย   
   

ขับเคลื่อนยทุธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถ่ิน  เพื่อตอบ
สนองตอบต่อปญัหาและ

ความต้องการของ
ประชาชน 

 

NPK SAO-Positioning 

 

ขับเคลื่อนนโยบายผู้บริหาร ในการ

ให้บริการสาธารณะตามอำนาจ

หน้าที่ 
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

การจัดทำแผนพฒันาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำมีความ
เช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ     

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปา่ก่อดำ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ

จังหวัด
เชียงราย  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาขีด

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

GMS 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์และ

คุณภาพชีวิต 
เพ่ือให้

ประชาชนอยู่
เย็นเป็นสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าเกษตร

คุณภาพ
มาตรฐานสากล 
และเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การดำรงฐาน
วัฒนธรรม

ล้านนา เพ่ือเพ่ิม
มูลค่าการ

ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เชิง
นิเวศ และเชิง

สุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การจัดการ

ทรัพยากรธรรม
ชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้
ดำรงความ

สมบูรณ์และ
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การรักษาความ

มั่นคง และ
ความปลอดภัย

ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

(พ.ศ.2560-
2564) 

1.การ
เสริมสร้าง 

และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย์ 

4.การ
เติบโตที่

เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อการ
พัฒนาอย่าง

ย่ังยืน 

2.การสร้าง
ความเป็น
ธรรมและ
ลดความ

เหลื่อมลำ้ใน
สังคม 

3.การสร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ทาง

เศรษฐกิจ
และแข่งขัน

ได้อย่าง
ย่ังยืน 

5.การ
เสริมสร้าง
ความม่ันคง
แห่งชาติเพื่อ
การพัฒนา
ประเทศสู่
ความม่ังคั่ง
และย่ังยืน 

6.การบริหาร
จัดการใน

ภาครฐั การ
ป้องกันการ

ทุจริต
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
ร่วมมือ
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 
ดำรงฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์ การบริหาร

จัดการสิ่งแวดล้อมและ
พลังงานโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนสู่การเป็นกลุ่ม

จังหวัดสีเขียว 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การสร้างความเข้มแขง็และ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

ภาคเกษตร และ
อุตสาหกรรมการเกษตร

เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร
ปลอดภัยที่มีศักยภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
พัฒนาและสนับสนุนการ
ยกระดับการท่องเที่ยวเชิง

นิเวศ ด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และ

สุขภาพ เพ่ือเป็นการสร้าง
รายได้สู่ชุมชนอย่างยัง่ยืน 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อบจ.

เชียงราย  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบโลจิ
สติกส์ เชื่อมโยง
กลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6 และ 

GMS 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
การสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนา

คุณภาพชีวิต
และการ

ป้องกันบรรเทา       
สาธารณภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหาร

จัดการ
ทรัพยากรธรรม

ชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และ

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองการ

บริหาร 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อบต. 
ป่าก่อดำ 

(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 เชื่อมโยง
กลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6 และ 

GMS 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์และ

คุณภาพชีวิต 
เพ่ือให้

ประชาชนอยู่
เย็นเป็นสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การส่งเสริมการ

ผลิตสินค้า
เกษตรคุณภาพ
มาตรฐานสากล 
และเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การดำรงฐาน
วัฒนธรรม

ล้านนา เพ่ือเพ่ิม
มูลค่าการ

ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เชิง
นิเวศ และเชิง

สุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การจัดการ

ทรัพยากรธรรม
ชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้
ดำรงความ

สมบูรณ์และ
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การรักษาความ

มั่นคง และ
ความปลอดภัย

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 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  อุปสรรค  (SWOT) 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการณ์พัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาใน
อนาคตของท้องถ่ิน เป็นการประเมินถึงโอกาส และภัยคุกคามหรือข้อจำกัดอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มี
ผลต่อการพัฒนาท้องถ่ิน รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถ่ิน อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในขององ ค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยใช้เทคนิคการ SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) เพื่อพิจารณา
ศักยภาพการพัฒนาของแต่ละยุทธศาสตร์ ในแต่ละด้าน ดังนี้ 

 

จุดแข็ง (Streng=s)   
1. มีโครงสร้างกรอบอัตรากำลังบุคลากรที่ชัดเจน คลอบคลมุอำนาจหน้าที่ตามภารกจิ และ

สามารถเปลี่ยนแปลงปรบัปรุงได้ตามภารกจิที่ได้รบัการถ่ายโอน 
2. มีรายได้จากเงินอุดหนุน และรายได้จากการจัดเก็บภาษีเป็นของตนเอง ทำใหเ้กิดความคล่องตัวใน

การบริหารงาน 
3. มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กำหนดอำนาจหน้าที่และภารกิจของ อบต. ไว้ชัดเจน ตาม พรบ.

กำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และ พรบ.สภาตำบลและองค์การบรหิารส่วนตำบล  
4. สภาองค์การบรหิารส่วนตำบลสามารถออกข้อบัญญัติได้เองภายใต้กรอบของกฎหมาย 
5. ผูบ้รหิารท้องถ่ินกำหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบของกฎหมาย 
6. ผู้บรหิารท้องถ่ินสามารถจัดสรรงบประมาณแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้โดยตรง 
7. มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน และมีการบรูณาการจัดทำแผน การทำงานร่วมกับหน่วยงานหรือส่วน

ราชการอื่น 
8. มีการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย และเอื้อประโยชน์

ต่อการปฏิบัติงานใหบุ้คลากรสามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

จุดอ่อน (Weakness=W)   
1. ที่ตั้งของเขตองค์การบรหิารส่วนตำบลป่าก่อดำ ไม่มพีื้นทีอุ่ตสาหกรรมและการขยายตัวด้าน

เศรษฐกจิ ทำให้การจัดเก็บรายได้มีน้อย  
2. ขาดความต่อเนื่องในการบรหิารงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ทำให้ขาด

เสถียรภาพทางการเมอืง 
3. ความต้องการและความคาดหวังของประชาชนมีสงูต่อองค์การปริหารส่วนตำบลในการแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อน แต่องค์การบรหิารส่วนตำบลตอบสนองได้น้อย 
4. งบประมาณด้านบริการสาธารณะที่มีอยู่อย่างจำกัดไม่สามารถตอบสนองความต้องการ

ปัจจัยพื้นฐานของ อปท. ได้อย่างเพียงพอ   
5. มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ จำนวนมาก และมีการถ่ายโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้น ทำให้การ

ปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ทันต่อภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน 
6. ไม่สามารถนำงบประมาณไปช่วยเหลอืหน่วยงานอื่นได้อย่างคล่องตัว   
7. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน อบต. ยังขาดประสิทธิภาพ 
8. การบริหารงานบุคคลขาดการนำระบบคุณธรรมมาใช้ 
9. บุคลากรขาดการฝึกอบรมทักษะเฉพาะด้านอย่างต่อเนื่อง 
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โอกาส (Opportunity=O)   
1. มีพื้นที่และแหลง่น้ำธรรมชาติที่สามารถทำการเกษตรกรรมและผลิตพืชผลทางการเกษตรไดสู้ง 
2. แผนยุทธศาสตรจ์ังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดบัชาติเอื้อหนุนต่อการพฒันาท้องถ่ิน 
3. นโยบายภาครัฐเอื้อในการส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน 
4. กฎหมายกระจายอำนาจฯ เอื้อต่อการบรหิารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
5. มีศาสนสถานจำนวนมากในพื้นที่ ซึ่งสามารถพัฒนาเสริมสร้างความพร้อมให้เป็นแหล่งพฒันา

คุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนและประชานในตำบล 
6. มีเส้นทางคมนาคมหลายเส้นทางทำให้สามารถจะพัฒนาด้านเศรษฐกิจได้ 

 

อุปสรรค (Threat=T)   
1. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐไม่เพียงพอต่อความต้องการในการพฒันาท้องถ่ิน 
2. รัฐบาลมีการเปลีย่นแปลงนโยบายการพฒันาประเทศบอ่ย  ส่งผลให้ท้องถ่ินตอ้งมีการปรบัเปลี่ยน

นโยบายตามไปด้วย 
3. ปัญหาการเมืองระดบัประเทศยังไม่มเีสถียรภาพ ยังมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้นโยบายการพัฒนา

ท้องถ่ินไม่ชัดเจน 
4. การเมอืงเข้ามามีบทบาทตอ่การบรหิารจัดการมากขึ้น 
5. ระเบียบฯ ข้อกฎหมาย จำกัดอำนาจหน้าทีบ่างประการทีส่่งผลต่อการพฒันาท้องถ่ิน  
6. อำนาจหน้าหน้าที่ตามแผนการกระจายอำนาจฯ บางภารกิจยังไมม่ีความชัดเจน 
7. รัฐบาลถ่ายโอนภารกจิให้ทอ้งถ่ินมากข้ึน แต่ไม่จัดสรรบุคลากรและงบประมาณให้ท้องถ่ิน

บรหิารงานได้อย่างเต็มที ่
8. การให้ความอสิระองค์การบริหารส่วนตำบลจากส่วนกลางยังไม่เตม็ที่ ยังต้องอยู่ภายใต้การ

กำกับ ควบคุมดูแลจากส่วนภูมิภาค 
9. การจัดเก็บระบบฐานข้อมลูยังไม่มีความจริงจัง ไม่สามารถนำมาประยกุต์ใช้ได้ 
10. ปัญหาด้านเศรษฐกจิภายในประเทศเกิดการชะลอตัว 
11. ประชาชนและหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่ขาดความร่วมมือในการทำงานทำให้ไมเ่กิดการ 

บูรณาการร่วมกัน 
12. ความหลากหลายของประชากรที่เข้ามาทำงานในพื้นทีส่่งผลทำให้เกิดปัญหายาเสพติดและ

ปัญหาอาชญากรรมและปญัหาด้านสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้น 
13. กฎหมายผงัเมืองยงัไม่ได้ถูกนำมาใช้บังคับอย่างจริงจัง 
14. ระเบียบ กฎหมายที่บงัคับใช้ ไม่สามารถโต้แย้งในการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงิน

แผ่นดินได ้
 

ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
ผลการวิเคราะหป์ัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินตามประเด็นการพฒันาท้องถ่ิน 

ประกอบด้วย ขอบข่ายและปรมิาณของปญัหา พื้นทีเ่ป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย และการคาดการณ์แนวโน้มใน
อนาคต 

ท่ี ขอบข่ายปัญหา ปริมาณปัญหา 
พื้นท่ี

เป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย แนวโน้มในอนาคต 

1 ด้านเศรษฐกิจ 
1.1  ผลผลิต 

 
 

 
- ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ
ต่ำ , ดินเสื่อมสภาพจากการใช้
สารเคมี, พันธ์ุพืชไม่มีคุณภาพ 

 
หมู่ที่ 

1 - 11 
 

 
เกษตรกร  

หมู่ที่ 1 - 11 

 
- รณรงค์ลดการใช้สารเคมีและ
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
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ท่ี ขอบข่ายปัญหา ปริมาณปัญหา 
พื้นท่ี

เป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย แนวโน้มในอนาคต 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.2 ปัจจัยการผลิต 
 
 
 

 
1.3 สถานที่จำหน่าย
ผลผลิต 

 
 

1.4 ราคาผลผลิต 
 
 

1.5 ทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพ 

 
1.6 อาชีพรับจ้าง 

- น้ำมันมีราคาแพง 
- ปุ๋ยมีราคาแพง 
- สารเคมีกำจัดศัตรูพืชราคา
แพง 
 
- ตลาดรองรับผลผลิตใน
พื้นที่และตลาดอ่ืนๆไม่
เพียงพอ 
 
- ราคาผลผลิตตกต่ำ 
 
 
-  ขาดโอกาสในการประกอบ
อาชีพ 
 
- การจ้างแรงงานไม่ต่อเน่ือง
เพราะเป็นแรงงานในภาค
เกษตรกรรม 

หมู่ที่ 
1 -11 

 
 
 

หมู่ที่ 
1 - 11 

 
 

หมู่ที่ 
1 - 11 

 
หมู่ที่ 

1 - 11 
 

หมู่ที่ 
1 - 11 

เกษตรกร     
หมู่ที่ 1 - 11 

 
 
 

เกษตรกร 
หมู่ที่ 1 - 11 

 
 

เกษตรกร      
หมู่ที่ 1 - 11 

 
เกษตรกร      

หมู่ที่ 1 - 11 
 

เกษตรกร      
หมู่ที่ 1 - 11 

-  รณรงค์ลดการใช้สารเคมีและ
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และเพิ่ม
ความรู้ในการลดต้นทุน 
 
 
-  อบต.ป่าก่อดำ จะเข้ามามีส่วน
ร่วมในด้านการตลาด 
 
 
- จัดให้มีตลาดเกษตรกร,ปรับปรุง
คุณภาพผลผลิตหรือแปรรูป 
 
- ส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
 
 
- มีการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น 

2 ด้านสังคม 
2.1 ยาเสพติดให้โทษ 
 
 
 
 
2.2 โรคเอดส์ 
 
 
 
 
 
2.3 ความเอ้ืออาทร
ลดน้อยลงและวัตถุ
นิยมเพิ่มมากขึ้น 
 

 
-  เคยมียาเสพติดระบาดใน
หมู่เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน 
 
 
 
- เคยมีคนติดเชื้อป่วยและ
ตาย 
 
 
 
 
- วัตถุนิยมความสำคัญมาก
ขึ้นและความเอ้ืออาทรลด
น้อยลง 

 
หมู่ที่ 

1 – 11 
 
 
 

หมู่ที่ 
1 - 11 

 
 
 

 
หมู่ที่ 

1 - 11 
 

 
- กลุ่มเยาวชน
ผู้ใช้แรงงาน 
 
 
 
- ผู้ใช้แรงงาน
ที่ไปทำงาน
รับจ้างและติด
เชื้อมาจาก
ต่างจังหวัด 
 
- ประชาชนใน
ตำบลป่าก่อดำ 

 
- รัฐบาล/ส่วนราชการปราบปราม
และบำบัดผู้ติดยาและรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ปัญหายาเสพติดจะ
เบาบางลง 
 
- รณรงค์และป้องกันมิให้มีผู้ติด
เชื้อเพิ่มมากขึ้น 
 
 
 
 
-  สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมการ
ใช้ชีวิตที่ถูกต้อง 

3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3.1 การคมนาคม 

 
- ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ น้ำ
ท่วมขัง ถนนดินคับแคบไม่ได้
มาตรฐาน 
- ถนนลาดยางชำรุด และยัง
มีไม่เพียงพอ 
- ถนนลูกรังชำรุดเสียหาย
และเป็น  ฝุ่นละออง 
-ถนนยังขาดไหล่ทางหรือไหล่
ทางชำรุด 

 
หมู่ที่ 

1 - 11 

 
ประชาชน 

หมู่ที่ 1 - 11 

 
- การคมนาคมขนส่งดีขึ้นและ
สะดวกสบายมากขึ้น 
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ท่ี ขอบข่ายปัญหา ปริมาณปัญหา 
พื้นท่ี

เป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย แนวโน้มในอนาคต 

3 3.2 ประปา 
 
 
 
 
3.3 น้ำเพื่อการเกษตร 
 
 
 
3.4 ไฟฟ้า 
 
 
 
 
3.5 ลานกีฬา 
 

- ไม่ทั่วถึงทุกหลังคาเรือน 
- ช่วงฤดูแล้งน้ำใต้ดินไม่
เพียงพอทำประปาและน้ำไม่
พอใช้ 
 
- น้ำเพื่อเกษตรไม่เพียงพอ 
 
 
 
- ไฟฟ้าส่องสว่างตามทาง
สาธารณะไม่เพียงพอ 
- บางครัวเรือนยังไม่มีไฟฟ้า
ใช้ 
 
-  ขาดลานกีฬาในการออก
กำลังกายและอุปกรณ์ในการ
เล่นกีฬา 
 

หมู่ที่ 
1 - 11 

 
 
 

หมู่ที่ 
1 – 11 

 
 

หมู่ที่ 
1 - 11 

 
 
 

หมู่ที่ 
1 - 11 

 

ประชาชน 
หมู่ที่ 1 - 11 
 
 
 

พื้นที่
การเกษตร   

หมู่ที่ 1 – 11 
 

ประชาชน 
หมู่ที่ 1 – 11 
 
 
 

ประชาชน 
หมู่ที่ 1 - 11 
 

-  ให้บริการได้ทั่วถึงครบทุก
หมู่บ้าน 
 
 
 
- ให้มีน้ำพอเพียงต่อการเกษตร 
 
 
 
-  ขยายเขตไฟฟ้าครอบคลุมทุก
ครัวเรือน 
- เพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างให้มากขึ้นทุก
หมู่ 
 
- มีลานกีฬาและอุปกรณ์กีฬาครบ
ทุกหมู่บ้าน 
 

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

 
 

4.5 ทรัพยากรป่าไม้ 

 
 
 
-  ไม่มีสถานที่กำจัดขยะมูล
ฝอย/สถานที่กำจัดขยะมูล
ฝอยในเขตตำบล 
 
-การปนเปื้อนของสารเคมี
ทางการเกษตรในน้ำและดิน 
 
- แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค
บริโภคไม่เพียงพอ 
- ปริมาณน้ำในแม่น้ำลำคลอง
ลดน้อยลง 
- ปัญหาน้ำท่วมฉับพลันในบาง
พื้นที่เก่ียวเน่ืองกับพื้นที่ราบลุ่ม 
  
- ความเสื่อมโทรมของดิน 
-ขาดการบำรุงและฟื้นฟู
สภาพดิน 
 
-สภาพป่าเสื่อมโทรม 

 
 
 

หมู่ที่ 
1 - 11 

 
 

หมู่ที่ 
1 - 11 

 
หมู่ที่ 

1 - 11 
 
 
 
 
 

หมู่ที่ 
1 - 11 

 
 

หมู่ที่ 
1 – 11 

 
 
 

- ประชาชน
ทุกอาชีพ 

 
 

ประชาชน       
ตำบลป่าก่อดำ 

 
ประชาชนทุก

อาชีพ 
 
 
 
 
 

กลุ่มเกษตรกร 
 
 
 

ประชาชนทุก
อาชีพ 

 
 
 
- มีสถานที่กำจัดขยะภายในตำบล 
 
 
 
- รณรงค์ลดลงการใช้สารเคมีทาง
การเกษตร 
 
- แหล่งน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอ
ต่อความต้องการของประชาชน 
-ปริมาณน้ำในแม่น้ำลำคลองมี
ปริมาณเพิ่มมากขึ้น 
-ปัญหาน้ำท่วมลดลง 
 
 
- ดินมีความอุดมสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น 
 
 
- ป่าไม้มีอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
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ท่ี ขอบข่ายปัญหา ปริมาณปัญหา 
พื้นท่ี

เป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย แนวโน้มในอนาคต 

4 4.6 มลพิษทางอากาศ 
 
 
4.7 มลพิษทางน้ำ 
 

- มีการเผาเศษฟางข้าวหลัง
การเก็บเก่ียวผลผลิต 
 
- ปัญหาสารเคมีมีพิษจาก
การเกษตรปนเปื้อนสู่แหล่ง
น้ำธรรมชาติ 
 

หมู่ที่ 
1 – 11 

 
หมู่ที่ 

1 - 11 

กลุ่มเกษตรกร 
 
 

กลุ่มเกษตรกร 
 

-เผาฟางข้าวหลังเก็บเก่ียวลดลง 
 
 
-รณรงค์การใช้สารเคมีและ
ส่งเสริมการใช้สารสกัดชีวภาพ 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านสาธารณสุข 
5.1 โรคระบบ
ทางเดินหายใจ 
 
 
 
5.2  โรคติดต่อ 
 
 
 
 
 
5.3 พฤติกรรมการ
บริโภคไม่ถูก
สุขลักษณะ 
 
5.4 สุขภาพอนามัย 
 
 

 
- เน่ืองจากปริมาณฝุ่นละออง
และการเผาฟางข้าว เศษ
วัชพืช ทำให้เกิดปัญหาระบบ
ทางเดินหายใจ 
 
- ขาดความรู้ความ 
เข้าใจในการป้องกันและปัญหา
โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดนก 
โรคเอดส์ โรคพิษสุนัขบ้า  โรค
วัณโรค โรคอุบัติซ้ำ 
 
- พฤติกรรมการบริโภคไม่ถูก
หลักอนามัย 
 
 
- ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่
ยังขาดความรู้ทางด้าน
สุขภาพอนามัยของตนเอง
และครอบครัว 
-เครื่องมือทางการแพทย์ไม่
เพียงพอ 

 
หมู่ที่ 

1 - 11 
 
 
 

  หมู่ที่ 
1 - 11 

 
 
 
 

รพ.สต.บ้าน
โป่งมอญ 

 
 

รพ.สต.บ้าน
โป่งมอญ 

 

 
ประชาชนหมู่

ที่ 
1 - 11 

 
 

ประชาชนหมู่
ที่ 

1 - 11 
 
 
 

ประชาชนหมู่
ที่ 

1 – 11 
 

ประชาชนหมู่
ที่ 

1 - 11 
 

 

 
- รณรงค์เผาฟางข้าว เศษวัชพืช 
ให้น้อยลงและฝุ่นละอองให้ลดลง 
 
 
 
-  ป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อในตำบลลดน้อยลง 
 
 
 
 
- รณรงค์ให้ประชาชนมีพฤติกรรม
การบริโภคถูกหลักอนามัย 
 
 
- รณรงค์การรักษาสุขภาพของ
ประชาชนให้มีความรู้และส่งเสริม
สุขภาพอนามัยของประชาชนใน
ตำบล 
-เครื่องมือทางการแพทย์เพียงพอ
ต่อความต้องการ 
 

6 ด้านการบริหาร
จัดการองค์กรและ
การเปลี่ยนแปลง 
6.1 ด้านบุคคล 
 
 
 
6.2 อาคารสถานที่ 

 
 
 
- บุคลากรยังไม่ครบตาม
กรอบโครงสร้าง 
 
 
- อาคารสถานที่ไม่พอเพียง
กับจำนวนพนักงานและ
ภารกิจที่รับถ่ายโอนเพิ่มมาก
ขึ้นเรื่อยๆ 

 
 
 

- ภายใน 
อบต.ป่าก่อ
ดำ 
 
- ภายใน 
อบต.ป่าก่อ
ดำ 
 

 
 

 
- ส่วนราชการ
ต่างๆภายใน 
อบต.ป่าก่อดำ 
 
- ส่วนราชการ
ต่างๆภายใน 
อบต.ป่าก่อดำ 
 
 

 
 
 
-  สรรหาบุคลากรให้ครบตาม
กรอบโครงสร้าง 
 
 
 
- ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารสถานที่
เพิ่มเติมให้พอเพียงกับภารกิจที่
มากขึ้น 
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ท่ี ขอบข่ายปัญหา ปริมาณปัญหา 
พื้นท่ี

เป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย แนวโน้มในอนาคต 

6 6.3 วัสดุอุปกรณ์/
เครื่องมือ ครุภัณฑ์ 

-  วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
สำนักงานยังไม่พอเพียง 

- ภายใน 
อบต.ป่าก่อ
ดำ 

- ส่วนราชการ
ต่างๆภายใน 
อบต.ป่าก่อดำ 

- จำเป็นต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ เครื่องมือ  เพิ่มเติมให้
พอเพียงกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น 

 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย และการคาดการณ์

แนวโน้มในอนาคต 
 

ด้าน 
ขอบข่ายและ 

ปริมาณของปัญหา/
ความต้องการ 

สาเหตุของปัญหา 
พื้นท่ีเป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและแนวโนม 
อนาคต 

1. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

1.1 แหล่งน้ำและ
น้ำประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

1) ขาดแคลนแหล่งน้ำ
ในการเกษตรและ
น้ำประปาสำหรับ
อุปโภค-บริโภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

- ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลป่าก่อดำ 

- ประชาชนมีแหล่งน้ำและมี
น้ำประปาใช้อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐานมาก
ขึ้น 

1.2 ไฟฟ้า 1) ไฟฟ้าส่องสว่างทาง
และที่สาธารณะยังไม่
สามารถดำเนินการ
ครอบคลุมพื้นที่ได้
ทั้งหมด 

- ทางและที่สาธารณะใน
เขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลป่าก่อดำ 

- ทางและที่สาธารณะมีแสง
สว่างเพียงพอประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและป้องกันการ
เกิดอาชญากรรมได้ 

2) บางครัวเรือนไม่มี
ไฟฟ้าใช้ 
 

- ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลป่าก่อดำ 

- ขยายเขตไฟฟ้าที่อยู่อาศัย
ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

1.3 ราง/ท่อระบาย
น้ำ 

1) ระบบระบายน้ำบาง
หมู่บ้านยังไม่เพียงพอ  

- พื้นที่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ 

- มีรางระบายน้ำสามารถ
ระบายน้ำได้สะดวก ไม่ท่วม
ขัง 

1.4 การคมนาคม 1) ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ 
น้ำท่วมขัง ถนนดินคับ
แคบไม่ได้มาตรฐาน 
 

- พื้นที่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ 

- มีเส้นทางในการคมนาคม
เพียงพอและ ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

2) ถนนลาดยางชำรุด 
และยังมีไม่เพียงพอ 

- พื้นที่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ 

- มีเส้นทางในการคมนาคม
เพียงพอและ ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

3) ถนนลูกรังชำรุด
เสียหายและเป็นฝุ่น
ละออง 

- พื้นที่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ 

- มีเส้นทางในการคมนาคม
เพียงพอและ ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
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ด้าน 
ขอบข่ายและ 

ปริมาณของปัญหา/
ความต้องการ 

สาเหตุของปัญหา 
พื้นท่ีเป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและแนวโนม 
อนาคต 

2. ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 
 

2.1 ด้าน
สาธารณสุข 

1) มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม่ โรคระบาด 
โรคติดต่อ 

- ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลป่าก่อดำ 

- ในพื้นที่ไม่มีการระบาด
ของโรคอุบัติใหม่ โรคระบาด  
โรคติดต่อ 

2) ประชาชนในพื้นที่
ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง
แนวโน้มที่เพิ่มขึ้น เช่น 
เบาหวาน  ความดัน 

- ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผู้ป่วย 

- พยายามให้มีผู้ป่วยลดลง 

3) ปริมาณขยะเพิ่มมาก
ขึ้น 

- ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลป่าก่อดำ 

- ปริมาณขยะถูกกำจัดให้
หมดด้วยวิธีการที่ถูกต้อง 

4) ประชาชนบริโภค
อาหารที่ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตำบลป่าก่อดำ 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภคอาหาร
ที่ปลอดภัยได้ถูกต้อง 

5) เครื่องมือทาง
การแพทย์ไม่เพียงพอ 

- รพ.สต.บ้านโป่งมอญ - จัดหาเครื่องมือทางการ
แพทย์ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

2.2 ลานกีฬา 1) ขาดลานกีฬาในการ
ออกกำลังกาย และ
อุปกรณ์ในการเล่นกีฬา 

- ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลป่าก่อดำ 

- จัดหาอุปกรณ์และลาน
กีฬาให้ครบทุกหมู่บ้าน 

3. ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและ
การท่องเท่ียว 

3.1 การวางแผน 1) ประชาชนไม่มีการ
วางแผนในการ
ดำเนินงาน 

- เกษตรกรในพื้นที่ - ประชาชนสามารถวาง
แผนการดำเนินงานได้เอง 

3.2 การลงทุน 1) ปัจจัยการผลิตมี
ราคาแพงขึ้น 

- เกษตรกรในพื้นที่ - รณรงค์ลดการใช้สารเคมี 
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
และเพิ่มความรู้ในการลด
ต้นทุนการผลิต 

3.3 การพาณิชย  
กรรม 

1) ประชาชนขาด
สถานที่จำหน่ายสินค้า 

- ร้านค้าแผงลอย 
 
 

- ร้านค้าแผงลอยมีสถานที่
ในการขายจำหน่ายสินค้า 

2) ดินเสื่อมคุณภาพจาก
การใช้สารเคมี พันธ์ุพืช
ไม่มีคุณภาพ 

- เกษตรกรในพื้นที่ - รณรงค์ลดการใช้สารเคมี
ส่งเสริมใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 

3) ผลผลิตทาง
การเกษตรราคาตกต่ำ 

- เกษตรกรในพื้นที่ - ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น 

3.4 การท่องเท่ียว 1) ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลป่าก่อ
ดำไม่มีแหล่งท่องเที่ยว
และกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 
 

- ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลป่าก่อดำ 

- มีแหล่งทองเที่ยวในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลป่า
ก่อดำและส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 
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ด้าน 
ขอบข่ายและ 

ปริมาณของปัญหา/
ความต้องการ 

สาเหตุของปัญหา 
พื้นท่ีเป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและแนวโนม 
อนาคต 

4. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

4.1 การจราจร 1) การจราจรบนถนนมี
เพิ่มมากขึ้นอาจทำให้
เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ 

- ประชาชนที่สัญจรไป
มาบนถนน 

- มีระบบควบคุมการจราจร 
เช่น ติดตั้งสัญญาณไกระ
พริบเพื่อเตือนให้ระมัดระวัง 

4.2 การรักษา
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

1) มีการทำลายและลัก
ขโมยทรัพย์สินของ
ประชาชนและราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะ
วิวาทกันในชุมชน  

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

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

5. ด้านการ
บริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

5.1 ดินและน้ำใต้
ดิน 

1) เป็นพื้นที่ที่มีดินหิน
ลูกรังและน้ำใต้ดินไม่
เพียงพอในการเกษตร
และอุปโภค-บริโภคได ้

- พื้นที่การเกษตรในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตำบลป่าก่อดำ 

- จัดหาแหล่งน้ำให้เพิ่มมาก
ขึ้น   

2) ดินเสื่อมโทรม ขาด
การบำรุงและฟื้นฟู
สภาพดิน 

- พื้นที่การเกษตรในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตำบลป่าก่อดำ 

- ดินมีความอุดมสมบูรณ์ มี
การปลูกพืชหมุนเวียน 

3) ปริมาณน้ำในแม่น้ำ
ลำคลองลดน้อยลง 

- พื้นที่การเกษตรในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตำบลป่าก่อดำ 

- จัดทำฝาย, ประตูระบาย
น้ำ 

5.2 สิ่งแวดล้อม 1) มีปัญหาเรื่องขยะเพิ่ม
มากขึ้น 

- หมู่บ้านในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วน
ตำบลป่าก่อดำ 

- ปัญหาขยะประชาชน
สามารถกำจัดขยะเองได้โดย
ไม่ส่งผลกระทบต่อหมู่บ้าน  

2) มีการเผาเศษฟางข้าว 
เศษใบไม้ หลังเก็บเก่ียว
ผลผลิต 

- พื้นที่การเกษตรในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตำบลป่าก่อดำ 

- รณรงค์ลดการเผาเศษฟาง
ข้าว เศษวัชพืชต่างๆ หลัง
เก็บเก่ียว 

3) ปัญหาสารเคมีมีพิษ
จากการเกษตรปนเปื้อน
สู่แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 

พื้นที่การเกษตรในเขต 
องค์การบริหารส่วน
ตำบลป่าก่อดำ 

- รณรงค์ใช้สารสกัดชีวภาพ 

6. ด้านการ
บริหารจัดการ
องค์กรและการ
เปลี่ยนแปลง 

6.1) ด้านบุคคล 
 

1) บุคลากรยังไม่ครบ
ตามกรอบโครงสร้าง 
 

- ภายในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลป่าก่อดำ  

- สรรหาบุคลากรให้ครบ
ตามกรอบโครงสร้าง 

6.2) อาคาร
สถานท่ี 
 

1) อาคารสถานที่ไม่
พอเพียงกับจำนวน
พนักงานและภารกิจที่
รับถ่ายโอนเพิ่มมากขึ้น
เรื่อยๆ 

- ภายในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลป่าก่อดำ  

- ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร
สถานที่เพิ่มเติมให้พอเพียง
กับภารกิจที่มากขึ้น 
 

6.3) วัสดุอุปกรณ์/
เครื่องมือ ครุภัณฑ์ 

1) วัสดุอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ สำนักงานยังไม่
เพียงพอ 

- ภายในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลป่าก่อดำ 

- จำเป็นต้องจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ  
เพิ่มเติมให้พอเพียงกับ
ภารกิจที่เพิ่มขึ้น 
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ผลการวิเคราะห์ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ พบว่า ในเขต
ตำบลป่าก่อดำมปีัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนแกป่ระชาชนและจะต้องดำเนินการแก้ไข ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบล  
ป่าก่อดำได้กำหนดแนวทาง ดังนี ้   

1) แนวทางการพัฒนาโครงการดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1) การกอ่สร้าง  ขยายถนน หรือปรับปรงุถนนให้มปีระสทิธิภาพสะดวกในการสัญจรไปมา

ของประชาชน  
1.2) การกอ่สร้างทางระบายน้ำ/ท่อระบายน้ำให้มปีระสิทธิภาพสามารถระบายน้ำได้ดี  
1.3) การจัดการจราจรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากอ่ดำหรือพื้นที่ทีม่ีอุบัตเิหตุ โดยการ

ติดตั้งสัญญาณไฟกระพรบิ  กระจกโค้ง  การวางกรวยจราจร   
1.4) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้เพยีงพอในเขตชุมชน  สถานที่สาธารณะต่างๆ 
1.5) ก่อสร้างดาดคอนกรีตคลองสง่น้ำ ขุดลอกเหมืองเพื่อระบายน้ำทางการเกษตร 

 

วิเคราะห์การเปลีย่นแปลงในระดับภูมิภาค ประเทศและตา่งประเทศในเรื่องท่ีส่งผลกระทบต่อ อบต. 
ภายในปี พ.ศ. 2558 กลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียนจำนวน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย, สิงคโปร์,อินโดนีเซีย, 
มาเลเซีย, ฟลิิปปินส,์ บรูไน, เวียดนาม, ลาว, พม่า และกัมพชูา จะมีการร่วมจัดต้ังประชาคมอาเซียนข้ึน ซึง่
ประกอบไปด้วย 3 เสาหลกั ดังนี้คือ 

1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community – ASC) มุง่ให้
ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มรีะบบแก้ไขความขัดแย้ง ระหว่างกันได้ด้วยดี มีเสถียรภาพอย่างรอบ
ด้าน 

2) ประชาคมเศรษฐกจิ (ASEAN Economic Community – AEC) มุง่ให้เกิดการรวมตัวกันทาง
เศรษฐกจิและการอำนวยความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน อันจะทำให้ภูมิภาคมีความเจรญิมั่งค่ังและ
สามารถแข่งขันกบัภูมิภาคอื่นๆ ได้เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนในประเทศอาเซียน 

3) ประชาคม สงัคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC) 
เพื่อใหป้ระชาชนแต่ละประเทศอาเซียนอยูร่่วมกันภายใต้แนวคิดสังคมที่เอื้ออาทร มีสวัสดิการทางสังคมที่ดี และ
มีความมั่นคงทางสังคม 

การจัดต้ังประชาคมอาเซียนดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างเลี่ยงไม่ได้ทั้ง
ทางด้านบวกและด้านลบ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนเพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานที่
ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด  

ผลกระทบด้านบวก คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะมีโอกาสพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้ดีย่ิงข้ึน
และมีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลในด้านต่างๆ  เช่น ด้านบุคลากร ด้านเทคโนโลยีอุปกรณ์เครื่องมือต่างที่
จำเป็น ด้านอาคารสถานที่หรือด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น การพัฒนาศักยภาพขององค์กรดังกล่าวย่อมส่งผล
ให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดียิ่งขึ้น 

ผลกระทบดา้นลบ คือ ถ้าหากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขาดการเตรียมความพรอ้มรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน เช่น ความพร้อมด้านภาษาที่เป็นสากล การติดต่อสื่อสาร ความรู้ความเข้าใจของประชาชนใน
พื้นที่เกี่ยวกบัประชาคมอาเซียน   เป็นต้น ย่อมทำให้คุณภาพการใหบ้รกิารประชาชนลดลง รวมถงึปัญหาด้าน
สาธารณสุขเกี่ยวกับโรคระบาดต่าง ๆ และปัญหาต่าง ๆ ของสังคมที่อาจจะตามมา 

ดังนั้นสิ่งสำคัญทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรดำเนินการก่อนการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 
2558 คือ เร่งพฒันาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพือ่เตรียมความ
พร้อมในการใหบ้รกิารประชาชนอย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผลในยุคอาเซียนและยุคโลกาภิวัตน์ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการเปิดประเทศการเปิดเสรีตา่ง ๆ 
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ส่วนท่ี 3 
การนำแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ 

 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ท่ี ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนนุ 

๑ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบคมนาคมและ
ระบบสาธารณูปโภค 

1.บรกิารชุมชนและ
สังคม 

1.แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
2.แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

-กองช่าง 
 

-กองคลัง 
-สำนักปลัด 
 

๒ การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและการ
กีฬา 

1.บรกิารชุมชนและ
สังคม 

1.แผนงานการศึกษา 
2.แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

-กองการศึกษา 
-หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

-สำนักปลัด 
-กองคลัง 
 

๓ การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต สังคม 
เศรษฐกจิและ
สาธารณสุข 

1.บรหิารทั่วไป 
2.การชุมชนและ
สังคม 
3.การเศรษฐกจิ 
4.การดำเนินงานอื่น 

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

-สำนักปลัด 
-กองช่าง 
-หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

-กองคลัง 

๔ การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 

๑. บริการชุมชนและ
สังคม 
๒. การเศรษฐกิจ 
3.บรหิารทั่วไป 

1.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
2.แผนงานการเกษตร 
 

-สำนักปลัด 
-กองช่าง 
-กองการศึกษา 

-กองคลัง 

๕ การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บรหิารการปกครอง 

1.บรหิารทั่วไป 
2.บรกิารชุมชนและ
สังคม 
3.การเศรษฐกจิ 
4.การดำเนินงานอื่น 

1.แผนงานบรหิารงาน
ทั่วไป 
2.แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน 
3.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
4.แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
5.แผนงานงบกลาง 

-สำนักปลัด 
-กองช่าง 
-กองการศึกษา 
-หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

-กองคลัง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีสรปุโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนตำบลปา่ก่อดำ  อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย 

 

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

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค 

            

- แผนงานเคหะและชุมชน, แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 

7 2,700,000 8 3,020,000 27 8,680,650 83 30,535,800 110 43,019,000 235 87,955,450 

รวม 7 2,700,000 8 3,020,000 27 8,680,650 83 30,535,800 110 43,019,000 235 87,955,450 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและการกีฬา 

            

- แผนงานการศึกษา 11 1,397,000 12 1,474,000 15 1,510,000 17 1,980,000 17 2,015,000 72 8,376,000 

- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

13 356,000 13 441,000 14 1,293,000 15 1,301,000 15 1,301,000 70 4,692,000 

รวม 24 1,753,000 25 1,915,000 29 2,803,000 32 3,281,000 32 3,316,000 142 13,068,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านคุณภาพชีวิต สังคม 
เศรษฐกิจและสาธารณสุข 

            

- แผนงานสาธารณสุข 4 175,000 5 265,000 4 250,000 8 470,000 8 470,000 29 1,630,000 

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10 145,000 12 240,000 6 340,000 9 1,450,000 11 1,730,000 48 3,905,000 

- แผนงานการเกษตร 3 50,000 3 70,000 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 23 7,421,100 16 8,160,000 23 9,490,000 25 9,770,000 107 41,943,320 
 
 
 
 

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

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
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 3 110,000 11 290,000 

รวม 4 155,000 3 80,000 4 150,000 5 650,000 5 200,000 21 1,235,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารและ
การเมืองการปกครอง 

            

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 18 1,220,500 19 1,195,500 20 1,182,500 22 1,042,500 22 1,147,500 101 5,788,500 

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 8 790,000 7 440,000 10 990,000 9 890,000 10 1,190,000 44 4,300,000 

- แผนงานสร้างความแข้งแข็งของชุมชน 3 90,000 5 140,000 3 70,000 4 140,000 4 140,000 19 580,000 

- แผนงานเคหะและชุมชน, แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา 

4 350,000 6 1,120,000 10 1,650,000 7 918,000 6 820,000 33 4,858,000 

รวม 33 2,450,500 37 2,895,500 43 3,892,500 42 2,990,500 42 3,297,500 197 15,526,500 

รวม ผ. 02 88 14,160,720 96 15,331,600 119 23,686,150 185 46,947,300 214 59,602,500 702 159,728,270 

รวม ผ. 02/1 0 0 0 0 3 4,290,000 13 54,590,000 23 85,440,000 39 144,320,000 

รวม ผ. 03 0 0 0 0 10 574,600 6 208,400 8 1,060,200 24 1,843,200 

รวมท้ังสิ้น 88 14,160,720 96 15,331,600 132 28,550,750 204 101,745,700 245 146,102,700 765 305,891,470 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนตำบลปา่ก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยวและวิธีการผลิตการเกษตรยั่งยืนเช่ือมโยงกับ       

กลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจงัหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ค. ยุทธศาสตร์ของ อบต.ป่ากอ่ดำ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค  
 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน, แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 
10, 11 หมู่ที่ 1 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยแก่ประชาชน 

ถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 ม. 

ยาว 500 ม. 

300,000 450,000 450,000
งบ

โดยประมาณ 

- - มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 
1, 12 หมู่ที่ 1 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยแก่ประชาชน 

ถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 ม. 

ยาว 340 ม. 

- - - 450,000
งบ

โดยประมาณ 

450,000
งบ

โดยประมาณ 

มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
คสล. น้ำร่องปิน หมู่ที่ 1 
(บริเวณนานางฟอง ธรรม
ขันทา) 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ำได้สะดวกและมี

ประสิทธิภาพ 

ท่อลอดเหลี่ยม 
คสล.  

ขนาดกว้าง 1 ม. 
ยาว 6 ม. 

- - - - 100,000
งบ

โดยประมาณ 

มีท่อลอดเหลี่ยม
ที่ดำเนินการ

เพิ่มขึ้น 

การระบายน้ำได้ดีขึ้น กองช่าง 

4 ถมดินลูกรังลานหน้า 

ฌาปนสถาน ประจำ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 

เพื่อให้มีพื้นที่ใช้
สาธารณะประโยชน์

เพิ่มขึ้น 

ลานดินลูกรัง 
จำนวน 1 แห่ง 

- 300,000 
งบ

โดยประมาณ 

- - - ปริมาณพื้นที่
ลานดินถม 

มีพื้นที่ใช้ประโยชน์
สำหรับสาธารณะ

ประโยชน์ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

5 ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 

เพื่อให้มีสถานที่
สำหรับจัดกิจกรรม

สาธารณะ 

อาคารอเนกประสงค์ 
ขนาดพื้นท่ีรวม 

ไม่น้อยกว่า  
219 ตร.ม. 

720,000 
 

- - - - มีอาคาร
อเนกประสงค์ที่
ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
สถานที่จัดกิจกรรม

สาธารณะ 

 

กองช่าง 

6 เจาะบ่อบาดาลระบบ
ประปา หมู่ที่ 2 

เพื่อให้มีน้ำใช้สำหรับ
การอุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ 

บ่อบาดาลระบบ
ประปา  

จำนวน 1 แห่ง 

- 
 

270,000 
 

- - - มีบ่อบาดาล
ระบบประปา

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำสำหรับ
อุปโภคบริโภคอย่าง

เพียงพอ 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างอาคารศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 2 

เพื่อเป็นอาคารศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนด้านอาชีพ 
ศิลปะ วัฒนธรรมของ

หมู่บ้าน 

อาคารศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน 
กว้าง 6 ม. 
ยาว 16 ม. 

- - 500,000 
งบ

โดยประมาณ 

- - มีอาคารศูนย์
การเรียนรู้ชุมชน

ที่ก่อสร้าง
เพิ่มขึ้น 

มีอาคารศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนด้านอาชีพ ศิลปะ 
วัฒนธรรมของหมู่บ้าน 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ไว้ใช้เพื่ออุปโภค

บริโภคอย่างเพียงพอ 

ระบบประปา
หมู่บ้าน จำนวน 

1 แห่ง 

- - - 600,000 
งบ

โดยประมาณ 

- มีระบบประปาที่
ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำไว้
สำหรับอุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างรั้วคอนกรีตพื้นที่
สาธารณะประจำหมู่บ้าน 
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
ปลอดภัยแก่ประชาชน 

ถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 ม. 

ยาว 76 ม. 

200,000 
 

- - - - มีถนนที่ได้รับ
การปรับปรุง/

ซ่อมแซมเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

11 ปรับปรุงระบบท่อประปา 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้สำหรับอุปโภค

บริโภคอย่างเพียงพอ 

ระบบท่อประปา 
จำนวน 1 แห่ง 

- 250,000 
 

- - - มีระบบท่อ
ประปาที่ได้รับ
การปรับปรุง

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้
สำหรับอุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ 

 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

*12 ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ฌาปนสถาน 

หมู่ที่ 3 

เพื่อเป็นที่พักบริการ
ให้แก่ประชาชนในงาน

ฌาปนกิจ 

อาคาร
อเนกประสงค์
จำนวน 2 หลัง 

- - 450,000 
งบ

โดยประมาณ 

- 600,000 
งบ

โดยประมาณ 

มีอาคาร
อเนกประสงค์ที่
ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนสามารถใช้
บริการเป็นที่พักในงาน

ฌาปนกิจ 

กองช่าง 

*13 ก่อสร้างลานคอนกรีต
ภายในฌาปนสถาน 

หมู่ที่ 3 

เพื่อให้มีลานคอนกรีต
สำหรับจัดกิจกรรม
และอำนวยความ

สะดวกแก่ผู้มาร่วมงาน
ฌาปนกิจ 

ลานคอนกรีต 
ขนาดพื้นที่ 
ไม่น้อยกว่า 
740 ตร.ม.  

- - - 309,800 
งบ

โดยประมาณ 

- มีลานคอนกรีตที่
ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

มีลานคอนกรีตสำหรับ
จัดกิจกรรมและ

อำนวยความสะดวก
แก่ผู้มาร่วมงาน

ฌาปนกิจ 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างพนังกันดินสไลด์
(สระน้ำหนองปึ๋ง) หมู่ที่ 3 

 

เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะ
ตลิ่ง 

พนังกันดินสไลด์ 
จำนวน 1 แห่ง 

- - - - 500,000 
งบ

โดยประมาณ 

มีพนังดินที่
ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง กองช่าง 

15 วางท่อคอนกรีตลำเหมือง
หน้าวัดพร้อมเทคอนกรีต
ปิดทับ หมู่ที่ 3 

 

เพื่อให้การระบายน้ำ
ได้สะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 

ท่อคอนกรีต 

ลำเหมืองหน้าวัด 

หมู่ที่ 3 

- - - - 300,000 
งบ

โดยประมาณ 

มีพื้นที่ใช้
ประโยชน์เพิ่ม

มากขึ้น 

การระบายน้ำได้ดีขึ้น กองช่าง 

16 ก่อสร้างถนน คสล. พร้อม
ไหล่ทาง ซอย 2 หมู่ที่ 4 

 
 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยแก่ประชาชน 

ถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 ม. 

ยาว 120 ม. 

240,000 
 

- - - - มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างฝาย คสล.พร้อมมี
ประตูน้ำปิด-เปิด (ลำน้ำ
ร่องก้ัง) หมู่ที่ 4 

 

เพื่อให้มีระบบการ
บริหารจัดการน้ำอย่าง

มีประสิทธิภาพ 

ฝาย คสล.พร้อมมี
ประตูน้ำปิด-เปิด 
ขนาดกว้าง 10 ม. 

ยาว 10 ม.  

- 450,000 
 

- - - มีฝาย คสล.
พร้อมประตูน้ำ

ปิด-เปิดที่
ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

การบริหารจัดการน้ำมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

กองช่าง 

*โครงการที่ 12 แก้ไขโดยแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่ 2/2564 ประกาศเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 
*โครงการที่ 13 เปลี่ยนแปลงโดยแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2562 ประกาศเมือ่วันที่ 26 กันยายน 2562 
  



- 42 - 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

18 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 

(ลำน้ำแม่ผง) หมู่ที่ 4 
เพื่อให้การระบายน้ำ

สะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 

ท่อลอดเหลี่ยม 
จำนวน 2 ช่อง 

- - 350,000 
งบ

โดยประมาณ 

- - มีท่อลอดเหลี่ยม
ที่ก่อสร้าง
เพิ่มขึ้น 

การระบายน้ำได้ดีขึ้น กองช่าง 

19 ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ประจำ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 

เพื่อไว้จัดกิจกรรม
สาธารณะประจำ

หมู่บ้าน 

อาคารขนาด
กว้าง 8 ม. ยาว 

16 ม. 

- - - 650,000 
งบ

โดยประมาณ 

- มีอาคาร
อเนกประสงค์ที่
ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

มีพื้นที่สำหรับจัด
กิจกรรมสาธารณะ 

ประจำหมู่บ้านเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

20 วางท่อลอดอัดแรง (หลัง
บ้านนายตัน) หมู่ที่ 4 

 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ำได้สะดวกและมี

ประสิทธิภาพ 

ท่อลอดอัดแรง  
จำนวน 1 แห่ง 

- - - 100,000 
งบ

โดยประมาณ 

- มีท่อลอดอัดแรง
เพิ่มขึ้น 

การระบายน้ำได้ดีขึ้น กองช่าง 

*21 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3, 
5 หมู่ที่ 4 

 
 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยแก่ประชาชน 

ถนน คสล.ขนาด
กว้าง 4 ม. ยาว 

110 ม. 

- - 254,200 - - มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

22 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน (ทรงแชมเปญ)  
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ไว้ใช้เพื่ออุปโภค

บริโภคอย่างเพียงพอ 

ระบบประปา
หมู่บ้าน  

จำนวน 1 แห่ง 

400,000 
 

- - - - มีระบบประปาที่
ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำไว้
สำหรับอุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 
(ดงเย็น) หมู่ที่ 5 

 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยแก่ประชาชน 

ถนน คสล.ขนาด
กว้าง 4 ม. ยาว 

177 ม. 

- 450,000 
 

- - - มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

24 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 
(ดงเจริญ) หมู่ที่ 5 
 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยแก่ประชาชน 

ถนน คสล.ขนาด
กว้าง 4 ม. ยาว 

225 ม. 

- - 500,000 
งบ

โดยประมาณ 

- - มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

*โครงการที่ 21 เปลี่ยนแปลงโดยแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2562 ประกาศเมือ่วันที่ 26 กันยายน 2562 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

25 ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ฌาปนสถาน 
หมู่ที่ 5 

เพื่อเป็นที่พักบริการ
ให้แก่ประชาชนในงาน

ฌาปนกิจ 

อาคาร
อเนกประสงค์
จำนวน 1 หลัง 

- 
 

- - 600,000 
งบ

โดยประมาณ 

- มีอาคาร
อเนกประสงค์ที่
ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนสามารถใช้
บริการเป็นที่พักในงาน

ฌาปนกิจ 

กองช่าง 

*26 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  

หมู่ที่ 5 
เพื่อให้มีการระบายน้ำ

สะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 

ก่อสร้าง 

ท่อลอดเหลี่ยม 

บริเวณลำน้ำ 

ข้างโรงเรียน 

บ้านแม่ผง 
จำนวน 1 แห่ง 

- - - 450,000 

 
450,000 

 
มีท่อลอดเหลี่ยม

ที่ก่อสร้าง
เพิ่มขึ้น 

การระบายน้ำได้ดีขึ้น กองช่าง 

27 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 

(เชื่อมบ้านทุ่งโห้ง หมู่ที่ 6 
ต.จอมหมอกแก้ว) หมู่ที่ 5 

เพื่อให้การระบายน้ำ
สะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 

ท่อลอดเหลี่ยม 
จำนวน 1 แห่ง 

- - - - 350,000 
งบ

โดยประมาณ 

มีท่อลอดเหลี่ยม
ที่ก่อสร้าง
เพิ่มขึ้น 

การระบายน้ำได้ดีขึ้น กองช่าง 

28 ก่อสร้างถนน คสล.เข้า
หมู่บ้าน (เส้นหน้าวัด) 
 หมู่ที่ 5 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยแก่ประชาชน 

ถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 ม. 

ยาว 180 ม. 

- - - - 450,000 
งบ

โดยประมาณ 

มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

*29 ก่อสร้างลานคอนกรีต
บริเวณหน้าวัด หมู่ที่ 5 

เพื่อให้มีลานคอนกรีต
สำหรับจัดกิจกรรม

ประจำหมู่บ้าน 

ลานคอนกรีต 
ขนาดพื้นที่ 
ไม่น้อยกว่า  
617 ตร.ม.  

- - 254,000 
งบ

โดยประมาณ 

- - มีลานคอนกรีตที่
ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

มีลานคอนกรีตสำหรับ
จัดกิจกรรมประจำ

หมู่บ้าน 

กองช่าง 

30 ก่อสร้างถนน คสล.พร้อม
ไหล่ทาง ซอย 7 หมู่ที่ 6 

 
 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยแก่ประชาชน 

ถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 ม. 

ยาว 120 ม. 

240,000 
 

- - - - มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

*โครงการที่ 26 เปลี่ยนแปลงโดยแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 7/2564 ประกาศเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 
*โครงการที่ 29 เปลี่ยนแปลงโดยแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2562 ประกาศเมือ่วันที่ 26 กันยายน 2562 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

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

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยแก่ประชาชน 

ถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 ม. 

ยาว 700 ม. 

- 450,000 
 

450,000 
งบ

โดยประมาณ 

450,000 
งบ

โดยประมาณ 

450,000 
งบ

โดยประมาณ 

มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 
(ซอยประปา) หมู่ที่ 6 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยแก่ประชาชน 

ถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4 ม. 

ยาว 170 ม. 

- - 450,000 
งบ

โดยประมาณ 

- - มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

*33 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
ซอย 1/2 และ ซอย 7/2
หมู่ที่ 6  

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

และเพิ่มความ
ปลอดภัยแก่ผู้สัญจร 

ถนนภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 
ซอย 1/2 และ

ซอย 7/2 
จำนวน 2 สาย 

ขนาดความกว้าง 
4 เมตร  

ยาว 340 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่

น้อยกว่า 
1,360  

ตารางเมตร 

- - - 450,000 500,000 ได้ก่อสร้าง 
ถนน ค.ส.ล. 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย

ในการสัญจร 

กองช่าง 

34 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 
7/1 หมู่ที่ 6 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยแก่ประชาชน 

ถนน คสล.ขนาด 

กว้าง 4 ม. ยาว 
160 ม. 

- - - - 400,000 
งบ

โดยประมาณ 

มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

*โครงการที่ 33 เปลี่ยนแปลงโดยแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 8/2564 ประกาศเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

35 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 

(ลำน้ำเหมืองก่อ) หมู่ที่ 6 
 
 

เพื่อให้การระบายน้ำ
สะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 

ท่อลอดเหลี่ยม 
จำนวน 1 แห่ง 

- - - 280,000 
งบ

โดยประมาณ 

- มีท่อลอดเหลี่ยม
ที่ก่อสร้าง
เพิ่มขึ้น 

การระบายน้ำได้ดีขึ้น กองช่าง 

36 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 

(ลำน้ำแม่ผง) หมู่ที่ 6 
 
 

เพื่อให้การระบายน้ำ
สะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 

ท่อลอดเหลี่ยม 
จำนวน 1 แห่ง 

- - - - 350,000 
งบ

โดยประมาณ 

มีท่อลอดเหลี่ยม
ที่ก่อสร้าง
เพิ่มขึ้น 

การระบายน้ำได้ดีขึ้น กองช่าง 

37 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน (ทรงแชมเปญ)  
หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ไว้ใช้เพื่ออุปโภค

บริโภคอย่างเพียงพอ 

ระบบประปา
หมู่บ้าน  

จำนวน 1 แห่ง 

600,000 
 

- - - - มีระบบประปาที่
ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำไว้
สำหรับอุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

38 ก่อสร้างรางระบายน้ำ
พร้อมฝาปิด ซอย 4,5  
หมู่ที่ 11 

เพื่อให้การระบายน้ำ
ได้ดีขึ้นและเพิ่มพื้นที่
ผิวจราจรให้กว้างขึ้น 

รางระบายน้ำ 
ขนาดกว้าง 
0.50 ม.  

ลึก 0.60 ม. 
ยาว 120 ม. 

- 400,000 
 

- - - มีรางระบายน้ำ
ที่ก่อสร้าง
เพิ่มขึ้น 

การระบายน้ำได้ดีและ
ผิวจราจรกว้างขึ้น

สามารถสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

39 ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ฌาปนสถาน 
หมู่ที่ 11 

เพื่อเป็นที่พักบริการ
ให้แก่ประชาชนในงาน

ฌาปนกิจ 

อาคาร
อเนกประสงค์
จำนวน 1 หลัง 

- - 500,000 
งบ

โดยประมาณ 

- - มีอาคาร
อเนกประสงค์ที่
ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนสามารถใช้
บริการเป็นที่พักในงาน

ฌาปนกิจ 

กองช่าง 

40 ก่อสร้างลานคอนกรีต
บริเวณลานอาคาร
อเนกประสงค์ประจำ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 

เพื่อให้มีลานสำหรับ
การจัดกิจกรรมประจำ

หมู่บ้าน 

ลานคอนกรีต 
จำนวน 1 แห่ง 

- - - 200,000 
งบ

โดยประมาณ 

- มีลานคอนกรีตที่
ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

มีลานคอนกรีตสำหรับ
การจัดกิจกรรมประจำ

หมู่บ้าน 

กองช่าง 

41 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 
2/1 หมู่ที่ 11 

 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยแก่ประชาชน 

ถนน คสล.ขนาด 

กว้าง 4 ม. ยาว 
55 ม. 

- - - 140,000 
งบ

โดยประมาณ 

- มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

42 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 
2/2 หมู่ที่ 11 

 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยแก่ประชาชน 

ถนน คสล.ขนาด 

กว้าง 4 ม. ยาว 
70 ม. 

- - - 180,000 
งบ

โดยประมาณ 

- มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

*43 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 
11 เชื่อมหมู่ที่ 2 ต.บัวสลี 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยแก่ประชาชน 

ถนน คสล.ขนาด 

กว้าง 4 ม. ยาว 
69 ม. 

- - 160,450
งบ

โดยประมาณ 

- 
 

- มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

44 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
ซอย 2 หมู่ที่ 11 

 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยแก่ประชาชน 

ปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนน 
จำนวน 1 สาย 

- - - - 220,000 
งบ

โดยประมาณ 

มีถนนที่ได้รับ
การปรับปรุง

ซ่อมแซมเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

*45 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 
4/1 หมู่ที่ 11 

 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยแก่ประชาชน 

ถนน คสล. 
ขนาด 

กว้าง 4 ม.  
ยาว 70 ม 

- - 162,000
งบ

โดยประมาณ 

- - มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

46 ก่อสร้างฝาย คสล.ลำน้ำ, 
ลำหมือง, ลำคลอง เขต
พื้นที่ อบต.ป่าก่อดำ 

เพื่อให้มีระบบการ
บริหารจัดการน้ำอย่าง

มีประสิทธิภาพ 

ฝาย คสล.ลำน้ำ
,ลำหมือง,ลำ

คลองเขตพื้นที่  

- - 300,000 
งบ

โดยประมาณ 

300,000 
งบ

โดยประมาณ 

300,000 
งบ

โดยประมาณ 

ฝาย คสล.ที่
ก่อสร้างมี
เพิ่มขึ้น 

มีระบบการบริหาร
จัดการน้ำอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

47 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  
ลำน้ำ,ลำเหมือง,ลำคลอง 

เพื่อให้มีระบบการ
บริหารจัดการน้ำอย่าง

มีประสิทธิภาพ 

ท่อลอดเหลี่ยม  
ลำน้ำ,ลำเหมือง, 

ลำคลอง 

เขตพื้นที่  
อบต.ป่าก่อดำ 

- - 300,000 
งบ

โดยประมาณ 

300,000 
งบ

โดยประมาณ 

300,000 
งบ

โดยประมาณ 

ท่อลอดเหลี่ยม 

ที่ก่อสร้างมี
เพิ่มขึ้น 

มีระบบการบริหาร
จัดการน้ำอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

*โครงการที่ 43 เปลี่ยนแปลงโดยแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2562 ประกาศเมือ่วันที่ 26 กันยายน 2562 
*โครงการที่ 45 เปลี่ยนแปลงโดยแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2562 ประกาศเมือ่วันที่ 26 กันยายน 2562 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

48 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
สายการเกษตร 

เพื่อให้มีระบบการ
บริหารจัดการน้ำอย่าง

มีประสิทธิภาพ 

ปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนน
สายการเกษตร 

เขตพื้นที่  
อบต.ป่าก่อดำ 

- - 500,000 
งบ

โดยประมาณ 

500,000 
งบ

โดยประมาณ 

500,000 
งบ

โดยประมาณ 

มีถนนที่ได้รับ
การปรับปรุง/

ซ่อมแซมเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

49 ขยาย/เสริมไหล่ทางถนน
เขตพื้นที่ อบต.ป่าก่อดำ 

 

เพื่อเพิ่มความกว้าง
ของเส้นทางคมนาคม

ให้มีความสะดวก
ปลอดภัย 

ไหล่ทางถนน
และผิวจราจร 

ที่กว้างขึ้น 

- - 350,000 
งบ

โดยประมาณ 

350,000 
งบ

โดยประมาณ 

350,000 
งบ

โดยประมาณ 

มีไหล่ทางถนนที่
เพิ่มขึ้น 

เส้นทางคมนาคมกว้าง
ขึ้นมีความปลอดภัย

มากขึ้น 

กองช่าง 

50 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
เขตพื้นที่ อบต.ป่าก่อดำ 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยแก่ประชาชน 

ถนนที่ได้รับการ
ซ่อมแซม 

- - 200,000 
งบ

โดยประมาณ 

200,000 
งบ

โดยประมาณ 

200,000 
งบ

โดยประมาณ 

ถนนได้รับการ
ปรับปรุง/

ซ่อมแซมให้ดีขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

51 ปรับปรุง/ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะเขตพื้นที่ อบต.

ป่าก่อดำ 

เพื่อให้มีแสงสว่างจาก
ไฟฟ้าสาธารณะอย่าง

ทั่วถึง 

ไฟฟ้าสาธารณะ
ที่ใช้งานได้ปกติ 

- - 100,000 
งบ

โดยประมาณ 

100,000 
งบ

โดยประมาณ 

100,000 
งบ

โดยประมาณ 

ไฟฟ้าสาธารณะ
ได้รับการ
ปรับปรุง/

ซ่อมแซมให้ดีขึ้น 

ไฟฟ้าสาธารณะใช้งาน
ได้ตามปกติเพิ่มแสง
สว่างให้ปลอดภัย
ช่วงเวลากลางคืน 

กองช่าง 

52 เป่าบ่อบาดาล เพื่อล้างทำความ
สะอาดบ่อบาดาลให้
สะอาดสำหรับอุปโภค

บริโภคในชุมชน 

บ่อบาดาล - - 100,000 
งบ

โดยประมาณ 

100,000 
งบ

โดยประมาณ 

100,000 
งบ

โดยประมาณ 

บ่อบาดาลที่
ได้รับการเป่าบ่อ

ให้ดีขึ้น 

ประชาชนมีน้ำใช้ที่
สะอาดสำหรับอุปโภค

บริโภค 

กองช่าง 

53 ขุดลอกลำน้ำ,ลำเหมือง,  
ลำคลอง,หนองน้ำ,สระน้ำ
สาธารณะเขตพื้นที่ อบต.
ป่าก่อดำ 

เพื่อให้มีระบบการ
บริหารจัดการน้ำอย่าง

มีประสิทธิภาพ 

ขุดลอกลำน้ำ,ลำ
เหมือง,ลำคลอง,
หนองน้ำ,สระน้ำ

สาธารณะ 

- - 300,000 
งบ

โดยประมาณ 

300,000 
งบ

โดยประมาณ 

300,000 
งบ

โดยประมาณ 

ลำน้ำที่ได้รับการ
ขุดลอกมีสภาพ

พื้นที่ดีขึ้น 

มีระบบการบริหาร
จัดการน้ำอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

หมายเหตุ : โครงการที่ 1 - 53 ปรบัปรุงโดยแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบัทบทวน ประกาศเมื่อวันที ่29 พฤษภาคม 2562 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

54 ขยายเขตไฟฟ้า ซอย 14 
หมู่ที่ 1 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน 

ขยายเขตไฟฟ้า
จำนวน 1 แห่ง 

- - - 150,000 
งบ

โดยประมาณ 

- ครัวเรือนที่มี
ไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

*55 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 
10 หมู่ที่ 1 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยแก่ประชาชน 

ก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

จำนวน 1 สาย 

- - - 300,000 - มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 
 

56 ปรับปรุงถนน คสล. ซอย 
12, 13 หมู่ที่ 1 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยแก่ประชาชน 

ปรับปรุงถนน 
คสล. 

จำนวน 1 สาย 

- - - 300,000
งบ

โดยประมาณ 

300,000
งบ

โดยประมาณ 

มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

57 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
คสล. น้ำร่องลึก (บรเิวณนา 
นายสมคิด ธรรมขันทา) 
หมู่ที่ 1  

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ำได้สะดวกและมี

ประสิทธิภาพ 

ท่อลอดเหลี่ยม 
คสล.  

จำนวน 1 แห่ง 

- - - - 350,000
งบ

โดยประมาณ 

มีท่อลอดเหลี่ยม
ที่ดำเนินการ

เพิ่มขึ้น 

การระบายน้ำได้ดีขึ้น กองช่าง 

58 ปรับปรุงบริเวณลาน
หน้าฌาปนสถาน  
ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 

เพื่อให้มีพื้นที่ใช้
สาธารณะประโยชน์

เพิ่มขึ้น 

ปรับปรุงบริเวณ
ลานหน้า 

ฌาปนสถาน 
จำนวน 1 แห่ง 

- - 250,000 
งบ

โดยประมาณ 

- - ปริมาณพื้นที่
ลานดินถม 

มีพื้นที่ใช้ประโยชน์
สำหรับสาธารณะ

ประโยชน์ 

กองช่าง 

59 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 
10หมู่ที่ 2 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยแก่ประชาชน 

ก่อสร้าง 
ถนน คสล.

จำนวน 1 สาย 

- - 250,000 
งบ

โดยประมาณ 

- - มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

60 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ไว้ใช้เพื่ออุปโภค

บริโภคอย่างเพียงพอ 

ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
จำนวน 1 แห่ง 

- - 400,000 
งบ

โดยประมาณ 

400,000 
งบ

โดยประมาณ 

- มีระบบประปาที่
ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำไว้
สำหรับอุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

*โครงการที่ 55 เปลี่ยนแปลงโดยแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 7/2564 ประกาศเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

61 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 8
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยแก่ประชาชน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. 

จำนวน 1 สาย 

- - - 200,000 
งบ

โดยประมาณ 

- มีถนน 
ที่ได้มาตรฐาน
ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

*62 ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 

เพื่อให้มีสถานที่
สำหรับจัดกิจกรรม

สาธารณะ 

อาคาร
อเนกประสงค์ 
จำนวน 1 หลัง 

- 
 

- 500,000 
งบ

โดยประมาณ 

- - มีอาคาร
อเนกประสงค์ 

ที่ก่อสร้าง
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
สถานที่จัดกิจกรรม

สาธารณะ 
 

กองช่าง 
 

63 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน 
คสล. ซอย 1 หมู่ที่ 2 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยแก่ประชาชน 

ปรับปรุงถนน 
คสล.จำนวน 1 

สาย 

- - - - 300,000 
งบ

โดยประมาณ 

มีถนน 
ที่ได้มาตรฐาน
ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

64 ขยายเขตไฟฟ้า 
ทางเข้าฌาปนสถาน  
หมู่ที่ 3 

เพื่อความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน 

ขยายเขตไฟฟ้า
จำนวน 1 แห่ง 

- - - 150,000 
งบ

โดยประมาณ 

- ครัวเรือน 
ที่มีไฟฟ้าใช้

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

65 ก่อสร้างถนน คสล.  
สายเข้าพื้นที่การเกษตร 
(เชื่อมตำบลโป่งแพร่) หมู่ที่ 3 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยแก่ประชาชน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. 

จำนวน 1 สาย 

- - - 450,000 
งบ

โดยประมาณ 

- มีถนน 
ที่ได้มาตรฐาน
ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

66 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 9 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยแก่ประชาชน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. 

จำนวน 1 สาย 

- - - 200,000 
งบ

โดยประมาณ 

- มีถนน 
ที่ได้มาตรฐาน
ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

67 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยแก่ประชาชน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. 

จำนวน 1 สาย 

- - - - 150,000 
งบ

โดยประมาณ 

มีถนน 
ที่ได้มาตรฐาน
ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

68 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยแก่ประชาชน 

ก่อสร้างถนน 
คสล.จำนวน 1 

สาย 

- - - - 150,000 
งบโดยประมาณ 

มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

*โครงการที่ 62 แก้ไขโดยแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่ 1/2563 ประกาศเมื่อวันที่ 18 สงิหาคม 2563 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

69 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
ข้างวัดหมู่ที่ 3 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยแก่ประชาชน 

ก่อสร้างถนน 
คสล.จำนวน 1 

สาย 

- - - - 250,000 
งบ

โดยประมาณ 

มีถนน 
ที่ได้มาตรฐาน
ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

70 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 
2, 5 หมู่ที่ 4 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยแก่ประชาชน 

ก่อสร้างถนน 
คสล.จำนวน 1 

สาย 

- - - 450,000 
งบ

โดยประมาณ 

450,000 
งบ

โดยประมาณ 

มีถนน 
ที่ได้มาตรฐาน
ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

*71 ก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีต
พร้อมราวก้ัน ซอย 4  
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยแก่ประชาชน 

ก่อสร้างไหล่ทาง 
คสล. 

จำนวน 1 สาย 

- - - 300,000 300,000 มีถนน 
ที่ได้มาตรฐาน
ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

72 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. 
และวางท่อระบายน้ำ  
(ที่นานายสุข โยสุดใจ)  
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ำได้สะดวกและมี

ประสิทธิภาพ 

ท่อลอดเหลี่ยม 
คสล. จำนวน 1 

แห่ง 

- - - 350,000
งบ

โดยประมา
ณ 

- มีท่อลอดเหลี่ยม
ที่ดำเนินการ

เพิ่มขึ้น 

การระบายน้ำได้ดีขึ้น กองช่าง 

73 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 9 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยแก่ประชาชน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. 

จำนวน 1 สาย 

- - - 250,000 
งบ

โดยประมาณ 

- มีถนน 
ที่ได้มาตรฐาน
ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

74 ปรับปรุง/ขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ไว้ใช้เพื่ออุปโภค

บริโภคอย่างเพียงพอ 

ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
จำนวน 1 แห่ง 

- - - - 400,000 
งบ

โดยประมาณ 

มีระบบประปา 
ที่ก่อสร้าง
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำไว้
สำหรับอุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

75 ก่อสร้างถนน คสล.  
ซอย 8/2 หมู่ที่ 4 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยแก่ประชาชน 

ก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

จำนวน 1 สาย 

- - - - 250,000 
งบ

โดยประมาณ 

มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

76 ก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยรอบวัด เชื่อมซอย 9 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยแก่ประชาชน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. 

จำนวน 1 สาย 

- - - - 250,000 
งบ

โดยประมาณ 

มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

*โครงการที่ 71 เปลี่ยนแปลงโดยแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 7/2564 ประกาศเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

77 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 
(ถนนสายหลัก) หมู่ที่ 4 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ำได้สะดวกและมี

ประสิทธิภาพ 

รางระบายน้ำ 
คสล.  

จำนวน 1 แห่ง 

- - - 450,000
งบ

โดยประมาณ 

450,000
งบ

โดยประมาณ 

มีรางระบายน้ำ
ที่ดำเนินการ

เพิ่มขึ้น 

การระบายน้ำได้ดีขึ้น กองช่าง 

78 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 
(หน้าวัด, หน้าบ้านนายถา) 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ำได้สะดวกและมี

ประสิทธิภาพ 

รางระบายน้ำ 
คสล.  

จำนวน 1 แห่ง 

- - - 450,000
งบ

โดยประมาณ 

- มีรางระบายน้ำ
ที่ดำเนินการ

เพิ่มขึ้น 

การระบายน้ำได้ดีขึ้น กองช่าง 

79 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 
(หน้าบ้านนายเดช-รร.บ้าน
แม่ผง) หมู่ที่ 5 

เพื่อให้สามารถระบาย
น้ำได้สะดวกและมี

ประสิทธิภาพ 

รางระบายน้ำ 
คสล.  

จำนวน 1 แห่ง 

- - - 450,000
งบ

โดยประมาณ 

- มีรางระบายน้ำ
ที่ดำเนินการ

เพิ่มขึ้น 

การระบายน้ำได้ดีขึ้น กองช่าง 

80 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 
(ดงเย็น) หมู่ที่ 5 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยแก่ประชาชน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. 

จำนวน 1 สาย 

- - - 300,000 
งบ

โดยประมาณ 

- มีถนน 
ที่ได้มาตรฐาน
ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

81 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 
(สันสลี) หมู่ที่ 5 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยแก่ประชาชน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. 

จำนวน 1 สาย 

- - - 300,000 
งบ

โดยประมาณ 

- มีถนน 
ที่ได้มาตรฐาน
ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

82 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4  
(ดงเจริญ) หมู่ที่ 5 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยแก่ประชาชน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. 

จำนวน 1 สาย 

- - - - 300,000 
งบ

โดยประมาณ 

มีถนน 
ที่ได้มาตรฐาน
ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

83 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 
11 หมู่ที่ 5 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยแก่ประชาชน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. 

จำนวน 1 สาย 

- - - - 300,000 
งบ

โดยประมาณ 

มีถนน 
ที่ได้มาตรฐาน
ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

84 ก่อสร้างถนน คสล. 
ทางเข้าศาลเจ้าบ้าน  
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยแก่ประชาชน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. 

จำนวน 1 สาย 

- - - - 300,000 
งบ

โดยประมาณ 

มีถนน 
ที่ได้มาตรฐาน
ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

85 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. 
(ที่นานางสิทธ์ิ เกตุแก้ว)  
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้สามารถ 
ระบายน้ำได้สะดวก
และมีประสิทธิภาพ 

ท่อลอดเหลี่ยม 
คสล.  

จำนวน 1 แห่ง 

- - - - 350,000
งบ

โดยประมาณ 

มีท่อลอดเหลี่ยม
ที่ดำเนินการ

เพิ่มขึ้น 

การระบายน้ำได้ดีขึ้น กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

86 เสริมคันบ่อน้ำสาธารณะ 
ข้างวัด หมู่ที่ 5 

เพื่อป้องกันคันดินบ่อ
น้ำสาธารณะพังทลาย 

เสริมคันบ่อน้ำ 
จำนวน 1 แห่ง 

- - - - 200,000
งบ

โดยประมาณ 

มีคันบ่อน้ำ
สาธารณะเพิ่มขึ้น 

ป้องกันคันดินบ่อน้ำ
สาธารณะพังทลาย 

กองช่าง 

*87 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ำเพียงพอ 

ต่อการอุปโภคบริโภค
และทำการเกษตร 

ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 6 
จำนวน 1 ระบบ 

- - - 700,000 700,000 ได้ก่อสร้าง 
ระบบประปา 

จำนวน 1 ระบบ 

ประชาชน 
มีน้ำเพียงพอ 

ต่อการอุปโภคบริโภค
และทำการเกษตร 

กองช่าง 
 

88 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 
(ซอยประปา) หมู่ที่ 6 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยแก่ประชาชน 

ก่อสร้างถนน 
คสล.จำนวน 1 

สาย 

- - - 250,000 
งบ

โดยประมาณ 

- มีถนน 
ที่ได้มาตรฐาน
ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

89 ก่อสร้างแนวป้องกัน 
ตลิ่งหนองกว๋าง หมู่ที่ 6 

เพื่อป้องกันตลิ่ง 
หนองกว๋างพังทลาย 

แนวป้องกันตลิ่ง 
จำนวน 1 แห่ง 

- - - - 300,000
งบ

โดยประมาณ 

มีแนวป้องกัน
ตลิ่งเพิ่มขึ้น 

ป้องกันตลิ่งพังทลาย กองช่าง 

90 ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ฌาปนสถานหนองกว๋าง 

เพื่อให้ฌาปนสถาน
หนองกว๋างรองรับ
ประชาชนในงาน

ฌาปนกิจ 

ฌาปนสถาน 
จำนวน 1 แห่ง 

- - 100,000
งบ

โดยประมาณ 

100,000
งบ

โดยประมาณ 

100,000
งบ

โดยประมาณ 

ประชาชน 
ในงานฌาปนกิจ 

ฌาปนสถาน 
หนองกว๋างรองรับ
ประชาชนในงาน

ฌาปนกิจ 

กองช่าง 

91 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 
6/1  หมู่ที่ 11 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยแก่ประชาชน 

ก่อสร้างถนน 
คสล.จำนวน 1 

สาย 

- - 250,000 
งบ

โดยประมาณ 

- - มีถนน 
ที่ได้มาตรฐาน
ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

92 ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ฌาปนสถาน 
หมู่ที่ 11 

เพื่อเป็นที่พักบริการ
ให้แก่ประชาชน 
ในงานฌาปนกิจ 

อาคาร
อเนกประสงค์
จำนวน 1 หลัง 

- - - 600,000 
งบ

โดยประมาณ 

- มีอาคาร
อเนกประสงค์ที่
ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนสามารถ 
ใช้บริการเป็นที่พัก 
ในงานฌาปนกิจ 

กองช่าง 

93 ก่อสร้างฝาปิดรางระบาย
น้ำ หมู่ที่ 11 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยแก่ประชาชน 

ก่อสร้างฝาปิด
รางระบายน้ำ 
จำนวน 1 สาย 

- - - 250,000 
งบ

โดยประมาณ 

- มีฝาปิดราง
ระบายน้ำที่ได้

มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

*โครงการที่ 87 เปลี่ยนแปลงโดยแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 9/2564 ประกาศเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

94 ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ประจำ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 

เพื่อรองรับกิจกรรม
ต่างๆของหมู่บ้าน 

อาคาร
อเนกประสงค์
จำนวน 1 หลัง 

- - - - 600,000 
งบ

โดยประมาณ 

มีอาคาร
อเนกประสงค์ 

ที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนสามารถ 
ใช้เป็นกิจกรรมต่างๆ

ของหมู่บ้าน 

กองช่าง 

95 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 
1/2  หมู่ที่ 11 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยแก่ประชาชน 

ก่อสร้าง 
ถนน คสล.

จำนวน 1 สาย 

- - - - 300,000 
งบ

โดยประมาณ 

มีถนน 
ที่ได้มาตรฐาน
ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

*96 ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1, 3, 
5, 6, และหมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ำไว้ใช้เพื่ออุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ 

ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
จำนวน 5 แห่ง 

- - 300,000 500,000 500,000 ระบบประปา 
มีประสิทธิภาพ 

มากยิ่งขึ้น 

ประชาชนมีน้ำไว้
สำหรับอุปโภคบริโภค 

อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

*97 เจาะบ่อบาดาล  เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
เพียงพอต่อการ

อุปโภคบริโภคและทำ
การเกษตร 

เจาะบ่อบาดาล
ในพื้นที่ 

ตำบลป่าก่อดำ 
จำนวน 2 บ่อ 
(ม.4 และ ม.6) 

- - - 1,400,000 1,400,000 ได้เจาะบ่อ
บาดาล 

จำนวน 2 บ่อ 

ประชาชน 
มีน้ำเพียงพอ 

ต่อการอุปโภคบริโภค
และทำการเกษตร 

กองช่าง 
 

98 
 

โครงการปรับปรุงพื้นอาคาร
สำนักงาน อบต.ป่าก่อดำ 

เพื่อโครงการปรับปรุง
พื้นอาคารสำนักงาน 

อบต.ป่าก่อดำ 

พื้นอาคาร
สำนักงาน  

อบต.ป่าก่อดำ 

- - - 79,000 -  พื้นอาคาร
สำนักงาน  

อบต.ป่าก่อดำ 
ได้รับการปรับปรุง 

พื้นอาคารสำนักงาน 
อบต.ป่าก่อดำ  

ได้รับการปรับปรุง 

กองช่าง 

99 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 

เพื่อเพิ่มแสงสว่าง
บริเวณถนน 
ในเขตพื้นที่  

อบต.ป่าก่อดำ 

พื้นที่เขต  
อบต.ป่าก่อดำ 

 

- - - 560,000 560,000 ได้ติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง 
พลังงาน 

แสงอาทิตย์ 

เขตพื้นที่  
อบต.ป่าก่อดำ 

มีแสงสว่างเพิ่มเติม 

กองช่าง 

*โครงการที่ 96 เปลี่ยนแปลงโดยแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 7/2564 ประกาศเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 
*โครงการที่ 97 เปลี่ยนแปลงโดยแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 9/2564 ประกาศเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 
หมายเหตุ : โครงการที่ 55 – 97 เพิ่มเตมิโดยแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครัง้ที่ 4/2563 ประกาศเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 
     โครงการที่ 98 – 99 เพิ่มเติมโดยแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่เติมครั้งที่ 6/2563 ประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

100 
 

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน
กองช่าง อบต. ป่าก่อดำ 

เพื่อปรับปรุงอาคาร
สำนักงานกองช่าง 

อบต.ป่าก่อดำ 

อาคารสำนักงาน
กองช่าง  

อบต.ป่าก่อดำ 

- - - - 500,000 อาคารสำนักงาน
กองช่าง  

อบต.ป่าก่อดำ 
ได้รับการ
ปรับปรุง 

อาคารสำนักงาน  
กองช่าง  

อบต.ป่าก่อดำ  
ได้รับการปรับปรุง 

กองช่าง 

101 ธนาคารน้ำใต้ดิน  เพื่อกักเก็บน้ำ 
ไว้ใต้ดิน 

พื้นที่เขต  
อบต.ป่าก่อดำ 

 

- - - 700,000 700,000 มีแหล่งกักเก็บ
น้ำไว้ใต้ดิน 

เขตพื้นที่ อบต.ป่าก่อดำ 
มีแหล่งกักเก็บน้ำ

เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

102 ปรับปรุงอาคาร โรงอาหาร 
ศพด.อบต.ป่าก่อดำ 

เพื่อปรับปรุงอาคาร  
โรงอาหาร ศพด. 
อบต.ป่าก่อดำ 

อาคารโรงอาหาร  
ศพด. 

อบต.ป่าก่อดำ 

- - - - 500,000 ได้ปรับปรุง
อาคาร 

โรงอาหาร ศพด.
อบต.ป่าก่อดำ  

อาคาร โรงอาหาร  
ศพด.อบต.ป่าก่อดำ
ได้รับการปรับปรุง 

กองช่าง 

103 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ภายในที่ทำการ อบต.     
ป่าก่อดำ 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าภายในที่ทำการ 

อบต.ป่าก่อดำ 

ภายในที่ทำการ 
 อบต.ป่าก่อดำ 

- - - 300,000 300,000 ได้ปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า

ภายในที่ทำการ 
อบต.ป่าก่อดำ 

ระบบไฟฟ้า 
ภายในที่ทำการ อบต.
ป่าก่อดำ ได้รับการ

ปรับปรุง 

กองช่าง 
 

104 ดินแลกน้ำ เพื่อเพิ่มแหล่งน้ำ 
ในเขตพื้นที่  

อบต.ป่าก่อดำ 

เขตพื้นที่ 
อบต.ป่าก่อดำ 

- - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ได้เพิ่มแหล่งน้ำ
ในเขตพื้นที่ 

อบต.ป่าก่อดำ 

ในเขตพื้นที่  
อบต.ป่าก่อดำ 

มีแหล่งน้ำ 
เพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง 

105 ก่อสร้างรางระบายน้ำ        
ค.ส.ล. แบบมีฝาปิด  
พร้อมขยายผิวทางจราจร 
ซอย 8  

เพื่อขยายพื้นที่สัญจร
บริเวณหน้าอาคาร

อเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 

สองข้างทาง
บริเวณ 

หน้าอาคาร
อเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 1 ซอย 8 

สองข้างทาง 
ยาว 280 ม. 

- - - - 750,000 มีรางระบายน้ำ
ที่ได้มาตรฐาน
และขยายพื้นที่

การสัญจร 

มีพื้นที่สัญจร 
กว้างขวางขึ้น 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

106 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า  
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน 

ระบบไฟฟ้า
ภายในหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 1 

- - - - 500,000 ได้ปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า 

ภายในหมู่บ้าน 

ระบบไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้านได้รับ 
การปรับปรุง 

กองช่าง 

107 ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ สำหรับระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการบรหิาร  

จัดการประปาหมู่บ้าน 

ประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 จำนวน 

3 จุด 

- - - 500,000 500,000 ได้ติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

สำหรับระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 1 

การบริหารจัดการ
ประปาหมู่บ้าน 
มีประสิทธิภาพ 

เพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง 

108 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์  
หมู่ที่ 1 

เพื่อเพิ่มแสงสว่าง
บริเวณทางแยก 

ยามค่ำคืน 

บริเวณทางแยก
หรือจุดเสี่ยง

ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 

- - - 500,000 500,000 ได้ติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง
พลังงาน

แสงอาทิตย์ 

ได้เพิ่มแสงสว่าง
บริเวณทางแยกและ
จุดเสี่ยงยามค่ำคืน 

กองช่าง 

109 ก่อสร้างขยายผิวทางจราจร 
บริเวณหน้าวัดโป่งมอญ 
สองข้างทาง 

เพื่อขยายพื้นที่สัญจร
บริเวณหน้าวัดโป่ง

มอญเชื่อมตำบลบัวสลี 

สองข้างทาง
บริเวณ 

หน้าวัดโป่งมอญ  
เชื่อมตำบลบัวสลี 
กว้าง 1.50 ม. 
ยาว 170 ม. 

- - - - 300,000 ขยายผิวทาง
จราจร 

พื้นที่สัญจรบริเวณ
หน้าวัดโป่งมอญ 
เชื่อมตำบลบัวสลี 
ได้รับการขยาย 

กองช่าง 

110 ก่อสร้างฝายลำน้ำ 
เหมืองกลาง หมู่ที่ 1 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหาร 
จัดการน้ำ 

ลำน้ำ 
เหมืองกลาง 

หมู่ที่ 1  
จำนวน 1 จุด 

- - - - 300,000 ได้ก่อสร้างฝาย 
ลำน้ำเหมืองกลาง 
หมู่ที่ 1 จำนวน 

1 จุด 

ได้เพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการบริหารจัดการน้ำ 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

111 ก่อสร้างเสริมไหล่ทางด้วย
ดินลูกรังสองข้างทาง ซอย 
1-18 หมู่ที่ 1  

เพื่อขยายพื้นที่สัญจร ไหล่ทาง  
ซอย 1 – 18 
ภายในหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 1 
กว้าง 0.50 ม.  
ยาว 4,000 ม. 

- - - 300,000 300,000 ได้เสริมไหล่ทาง 
ซอย 1 – 18 
ภายในหมู่บ้าน 

มีพื้นที่สัญจร 
เพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง 

112 ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
ของหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบเสียงตามสาย 

ระบบ 
เสียงตามสาย 
ของหมู่บ้าน  

หมู่ที่ 1 

- - - 50,000 50,000 ได้ปรับปรุง
ระบบเสียงตาม
สายของหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 1 

ระบบเสียงตามสาย
ของหมู่บ้าน 

มีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

กองช่าง 

113 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
ซอยทางเข้าณาปนสถาน  
หมู่ที่ 1  

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

และเพิ่มความ
ปลอดภัยแก่ผู้สัญจร 

ถนนทางเข้า 
ฌาปนสถาน  

หมู่ที่ 1 
กว้าง 4 ม.  

ยาว 270 ม. 

- - - - 700,000 ได้ก่อสร้าง 
ถนน ค.ส.ล. 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย

ในการสัญจร 

กองช่าง 

114 ก่อสร้างฝาย ค.ส.ล.  
ลำน้ำร่องลึก หมู่ที่ 1  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหาร 
จัดการน้ำ 

ลำน้ำร่องลึก  
หมู่ที่ 1  

จำนวน 1 จุด 
บริเวณที่นา 
นายเทพกร  
ปิงสมปาน 

- - - - 500,000 ได้ก่อสร้าง 
ฝาย ค.ส.ล.  
ลำน้ำร่องลึก  

หมู่ที่ 1  
จำนวน 1 จุด 

ได้เพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการบริหารจัดการน้ำ 

กองช่าง 
 

115 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 2  

เพื่อให้มีสถานที่
สำหรับจัดกิจกรรม

สาธารณะ 

ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 

กว้าง 8 ม.  
ยาว  30 ม. 

- - - - 1,400,000 ได้ก่อสร้าง
อาคารอเนก 

ประสงค์  

ประชาชนมีสถานที่
สำหรับจัดกิจกรรม

สาธารณะ 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

116 ติ ด ตั้ ง ไฟ ฟ้ า ส่ อ ง ส ว่ า ง
พลังงานแสงอาทิตย์  
หมู่ที่ 2 

เพื่อเพิ่มแสงสว่าง
บริเวณทางแยก 

ยามค่ำคืน 

บริเวณทางแยก
หรือจุดเสี่ยง

ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 

- - - 500,000 500,000 ได้ติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง
พลังงาน

แสงอาทิตย์ 

ได้เพิ่มแสงสว่าง
บริเวณทางแยกและ
จุดเสี่ยงยามค่ำคืน 

กองช่าง 

117 ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ สำหรับระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบรหิาร  

จัดการประปาหมู่บ้าน 

ประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 

 

- - - 500,000 500,000 ได้ติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

สำหรับระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 2 

การบริหารจัดการ
ประปาหมู่บ้าน 
มีประสิทธิภาพ 

เพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง 

118 ก่อสร้างห้องน้ำ 
บริเวณอาคารอเนกประสงค์
ประจำหมูบ้าน หมู่ที่ 2  

เพื่อให้บริการแก่ผู้มา
ใช้บริการ ณ อาคาร

อเนก ประสงค์ประจำ
หมู่บ้าน 

บริเวณอาคาร
อเนกประสงค์
ประจำหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 2 
กว้าง 3 ม.  
ยาว 7.5 ม. 

- - - - 300,000 ได้ก่อสร้าง
ห้องน้ำบริเวณ

อาคาร
อเนกประสงค์
ประจำหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 2 

มีห้องน้ำสำหรับ     
ผู้มาใช้บริการ  

ณ อาคารอเนกประสงค ์
ประจำหมู่บ้าน 

กองช่าง 

*119 ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
เพียงพอต่อการ

อุปโภคบริโภคและทำ
การเกษตร 

เจาะบ่อบาดาล
ในพื้นที่ 

หมู่ที่ 3 ตำบล
ป่าก่อดำ 

จำนวน 1 บ่อ 

- - - 700,000 700,000 ได้เจาะบ่อ
บาดาล 

จำนวน 1 บ่อ 

ประชาชนมีน้ำ
เพียงพอต่อการ

อุปโภคบริโภคและทำ
การเกษตร 

กองช่าง 

120 ก่อสร้างระบบประปา
บาดาล  

เพื่อให้มีน้ำใช้สำหรับ
การอุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ 

ประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 

ขนาด 12 ลบ.ม. 
หมู่ที่ 3 

- - - 500,000 500,000 ได้ก่อสร้าง 
ระบบประปา

พร้อมถังแชมเปญ 
หมู่ที่ 3 

ประชาชน 
มีน้ำใช้สำหรับ 

การอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

*โครงการที่ 119 เปลี่ยนแปลงโดยแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่เติมและเปลี่ยนแปลงครัง้ที่ 9/2564 ประกาศเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

121 ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ สำหรับระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 

เพ ื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบรหิาร  

จัดการประปาหมู่บ้าน 

ประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 3 

- - - 500,000 500,000 ได้ติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

สำหรับระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 3 

การบริหารจัดการ
ประปาหมู่บ้าน 
มีประสิทธิภาพ 

เพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง 

122 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์  
หมู่ที่ 3 

เพื่อเพิ่มแสงสว่าง
บริเวณทางแยก 

ยามค่ำคืน 

บริเวณทางแยก
หรือจุดเสี่ยง

ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 

- - - 500,000 500,000 ได้ติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง
พลังงาน

แสงอาทิตย์ 

ได้เพิ่มแสงสว่าง
บริเวณทางแยกและ
จุดเสี่ยงยามค่ำคืน 

กองช่าง 

123 ก่อสร้างวางท่อ ค.ส.ล.  
พร้อมขยายผิวทางจราจร  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในระบายน้ำ 

บริเวณหน้าวัด
สันต้นม่วง 
หมู่ที่ 3 

กว้าง 1 ม.  
ยาว 100 ม. 

- - - - 500,000 ได้วางท่อพร้อม
ขยายผิวทาง

จราจร หมู่ที่ 3 
บริเวณหน้า 
วัดสันต้นม่วง 

การระบายน้ำมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมาก

ขึ้น 

กองช่าง 

124 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 
8/2 หมู่ที่ 4  

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

และเพิ่มความ
ปลอดภัยแก่ผู้สัญจร 

ถนน 
ภายในหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 4  
ซอย 8/2 
กว้าง 4 ม.  

ยาว 150 ม. 

- - - - 380,000 ได้ก่อสร้าง 
ถนน ค.ส.ล.  

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย

ในการสัญจร 

กองช่าง 

125 ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ สำหรับระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบรหิาร  

จัดการประปาหมู่บ้าน 

ประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 

- - - 500,000 500,000 ได้ติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

สำหรับระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 4 

การบริหารจัดการ
ประปาหมู่บ้าน 
มีประสิทธิภาพ 

เพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

126 ติ ด ตั้ ง ไฟ ฟ้ า ส่ อ ง ส ว่ า ง
พลังงานแสงอาทิตย์  
หมู่ที่ 4 

เพื่อเพิ่มแสงสว่าง
บริเวณทางแยก 

ยามค่ำคืน 

บริเวณทางแยก
หรือจุดเสี่ยง

ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 

- - - 500,000 500,000 ได้ติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง
พลังงาน

แสงอาทิตย์ 

ได้เพิ่มแสงสว่าง
บริเวณทางแยกและ
จุดเสี่ยงยามค่ำคืน 

กองช่าง 

127 ก่อสร้างลานคอนกรีต 
บริเวณอาคารอเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชน 
มีลานสำหรับ 
จัดกิจกรรม 

บริเวณอาคาร
อเนกประสงค์  

หมู่ที่ 4 
พื้นที่ 800 ตร.ม. 

- - - - 500,000 ได้ก่อสร้างลาน
คอนกรีต 

บริเวณอาคาร
อเนกประสงค์ 

ประชาชนมีลาน
สำหรับจัดกิจกรรม 

กองช่าง 

128 ก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล. 
ลำเหมืองกลางท่าขี้เหล็ก 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหาร  
จัดการน้ำ 

น้ำเหมืองกลาง
ท่าขี้เหล็ก  
หมู่ที่ 4 

- - - 150,000 150,000 มีฝายก้ันน้ำ
เหมืองกลาง 
ท่าขี้เหล็ก  
หมู่ที่ 4 

การระบายน้ำ 
มีประสิทธิภาพ 

เพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง 

129 ก่อสร้างถนนถมดินลูกรัง  เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

และเพิ่มความ
ปลอดภัยแก่ผู้สัญจร 

ถนนในซอย  
หมู่ที่ 4  

บริเวณบ้าน 
นายบุญเรือง 
กว้าง 4 ม.  
ยาว 60 ม. 

- - - - 170,000 ได้ถมดินลูกรัง ประชาชน 
ได้รับความสะดวก 

และปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

130 ก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อม
ขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 5 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยแก่ประชาชน 

กำแพงกันดิน
พร้อมขยาย 

ไหล่ทาง  
สองข้างทาง 

บริเวณ 
หน้าวัดทรายมูล  

หมู่ที่ 5 

- - - 450,000 450,000 มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชน 
ได้รับความสะดวก 

และปลอดภัย 
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

131 ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ สำหรับระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบรหิาร  

จัดการประปาหมู่บ้าน 

ประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5 

- - - 500,000 500,000 ได้ติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

สำหรับระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 5 

การบริหารจัดการ
ประปาหมู่บ้าน 
มีประสิทธิภาพ 

เพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง 

132 ติ ด ตั้ ง ไฟ ฟ้ า ส่ อ ง ส ว่ า ง
พลังงานแสงอาทิตย์  
หมู่ที่ 5 

เพื่อเพิ่มแสงสว่าง
บริเวณทางแยก 

ยามค่ำคืน 

บริเวณทางแยก
หรือจุดเสี่ยง

ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5 

- - - 500,000 500,000 ได้ติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง
พลังงาน

แสงอาทิตย์ 

ได้เพิ่มแสงสว่าง
บริเวณทางแยกและ
จุดเสี่ยงยามค่ำคืน 

กองช่าง 

133 ก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล. 
หนองก้าง หมู่ที่ 5 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการน้ำ 

ลำเหมืองหนอง
ก้าง หมู่ที่ 5 

- - - - 150,000 ได้ก่อสร้าง 
ฝายน้ำล้น  

ค.ส.ล.  

การบริหารจัดการน้ำ 
มีประสิทธิภาพ 

เพิ่มมากขึ้น 
 

กองช่าง 

134 ก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล. 
ลำเหมืองดอก หมู่ที่ 5 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการน้ำ 

ลำเหมืองดอก 
หมู่ที่ 5 

- - - - 150,000 ได้ก่อสร้าง 
ฝายน้ำล้น  

ค.ส.ล.  

การบริหารจัดการน้ำ 
มีประสิทธิภาพ 

เพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง 

135 ขุดลอกลำเหมืองกลาง  
หมู่ที่ 5 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการน้ำ 

ลำเหมืองกลาง 
หมู่ที่ 5 

- - - 300,000 300,000 ลำน้ำ 
เหมืองกลาง 
มีสภาพดีขึ้น 

การบริหารจัดการน้ำ 
มีประสิทธิภาพ 

เพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง 

136 ก่อสร้างถนนหินคลุก  
ซอย 1 ถึงซอย 2/2   

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

และเพิ่มความ
ปลอดภัยแก่ผู้สัญจร 

ถนน 
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5 ซอย 1 
ถึง ซอย 2/2 

(ดงเย็น) 
กว้าง 4 ม.  

ยาว 250 ม. 

- - - - 350,000 ได้ก่อสร้าง 
ถนนหินคลุก 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย

ในการสัญจร 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

137 ก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล. 
เหมืองกลาง (สันมะเค็ด)  
หมู่ที่ 5 

เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพ
การบริหารจัดการน้ำ 

ลำเหมืองกลาง 
(สันมะเค็ด)  

หมู่ที่ 5 

- - - - 300,000 ได้ก่อสร้าง 
ฝาย น้ำล้น  

ค.ส.ล.  

การบริหารจัดการน้ำ 
มีประสิทธิภาพ 

เพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง 

138 ก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล. 
น้ำโจ้ หมู่ที่ 5 

เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพ
การบริหารจัดการน้ำ 

ลำเหมืองน้ำโจ้ - - - 300,000 300,000 ได้ก่อสร้างฝาย 
น้ำล้น ค.ส.ล. 

การบริหารจัดการน้ำ 
มีประสิทธิภาพ 

เพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง 

139 ปรับปรุงหนองน้ำ 
ก๊อดป่าห้า หมู่ที่ 5 

เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพ
การบริหารจัดการน้ำ 

หนองน้ำ 
ก้อดป่าห้า 
หมู่ที่ 5 

- - - 500,000 500,000 บ่อน้ำ 
ได้รับการ
ปรับปรุง 

การบริหารจัดการน้ำ 
มีประสิทธิภาพ 

เพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง 

140 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
ซอย 2/2 หมู่ที่ 5 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

และเพิ่มความ
ปลอดภัยแก่ผู้สัญจร 

ถนนภายใน
หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 5 ซอย 
2/2  

บริเวณประปา
หมู่บ้านกว้าง 4 
ม. ยาว 65 ม. 

 

- - - 170,000 170,000 ได้ก่อสร้าง 
ถนน ค.ส.ล.  

ประชาชน 
ได้รับความสะดวก 

และปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

141 ขุดลอกลำเหมืองรอบ
หนองก่าง หมู่ที่ 5 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการน้ำ 

ลำเหมือง
หนองก่าง 

หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
ระยะทาง 200 ม. 

- - - 50,000 50,000 ลำน้ำเ 
หมืองกลาง 
มีสภาพดีขึ้น 

การบริหารจัดการน้ำ 
มีประสิทธิภาพ 

เพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง 

142 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
ซอย 1/2 หมู่ที่ 6 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

และเพิ่มความ
ปลอดภัยแก่ผู้สัญจร 

ถนนภาย 
ในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6  

ซอย 1/2  
กว้าง 4 ม.  

ยาว 340 ม. 

- - - - 820,000 ได้ก่อสร้าง 
ถนน ค.ส.ล.  

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย

ในการสัญจร 

กองช่าง 

 



- 62 - 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

143 ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ สำหรับระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 

เพิ่อเพิ่มประสิทธิ 
ภาพในการบรหิาร 

จัดการประปาหมู่บ้าน 

ประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 

- - - 500,000 500,000 ได้ติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

สำหรับระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 6 

การบริหารจัดการ
ประปาหมู่บ้าน 
มีประสิทธิภาพ 

เพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง 

144 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
ทางเข้า – ออก  
อาคารอเนกประสงค์ 
ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6  

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

และเพิ่มความ
ปลอดภัยแก่ผู้สัญจร 

ถนนเข้า - ออก
อเนกประสงค์
ประจำหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 6 
กว้าง 4 ม.  
ยาว 90 ม. 

- - - - 250,000 ได้ก่อสร้าง 
ถนน ค.ส.ล.  

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย

ในการสัญจร 

กองช่าง 

145 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
หมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 9 
เทศบาลตำบลป่าก่อดำ  

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

และเพิ่มความ
ปลอดภัยแก่ผู้สัญจร 

ถนน หมู่ที่ 6 
เชื่อมหมู่ที่ 9  

ตำบลป่าก่อดำ 
กว้าง 4 ม.  
ยาว 40 ม. 

- - - 100,000 100,000 ได้ก่อสร้าง 
ถนน ค.ส.ล.  

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย

ในการสัญจร 

กองช่าง 

146 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
ซอย 1/3 หมู่ที่ 6  

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

และเพิ่มความ
ปลอดภัยแก่ผู้สัญจร 

ถนน 
ภายในหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 6 ซอย 1/3 
กว้าง 4 ม.  

ยาว 300 ม. 

- - - - 750,000 ได้ก่อสร้าง 
ถนน ค.ส.ล.  

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย

ในการสัญจร 

กองช่าง 

147 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
ซอย 2/1 หมู่ที่ 6  

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

และเพิ่มความ
ปลอดภัยแก่ผู้สัญจร 

ถนน 
ภายในหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 6 ซอย 2/1 
กว้าง 4 ม.  
ยาว 30 ม. 

- - - - 100,000 ได้ก่อสร้าง 
ถนน ค.ส.ล.  

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย

ในการสัญจร 

กองช่าง 

 



- 63 - 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

148 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 
1/1 หมู่ที่ 6  

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

และเพิ่มความ
ปลอดภัยแก่ผู้สัญจร 

ถนน 
ภายในหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 6 ซอย 1/1 
กว้าง 4 ม.  

ยาว 170 ม. 

- - - - 420,000 ได้ก่อสร้าง 
ถนน ค.ส.ล.  

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย

ในการสัญจร 

กองช่าง 

149 ติ ด ตั้ ง ไฟ ฟ้ า ส่ อ ง ส ว่ า ง
พลังงานแสงอาทิตย์  
หมู่ที่ 6 

เพื่อเพิ่มแสงสว่าง
บริเวณทางแยกยาม

ค่ำคืน 

บริเวณทางแยก
หรือจุดเสี่ยง

ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 

- - - 500,000 500,000 ได้ติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง
พลังงาน

แสงอาทิตย์ 

ได้เพิ่มแสงสว่าง
บริเวณทางแยกและ
จุดเสี่ยงยามค่ำคืน 

กองช่าง 

150 ก่อสร้างอาคารอเนก 
ประสงค์ประจำหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 11  

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่สำหรับจัด

กิจกรรม 

ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 11 
กว้าง 8 ม.  
ยาว 15 ม. 

- - - - 650,000 ได้ก่อสร้าง
อาคาร

อเนกประสงค์ 

ประชาชนมีสถานที่
สำหรับจัดกิจกรรม 

กองช่าง 

151 ก่อสร้างฝาปิดรางระบาย 
ค.ส.ล. สองข้างทาง  
ซอย 1 - 4 หมู่ที่ 11 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
แก่ผู้สัญจร 

ร่องระบายน้ำ 
หมู่ที่ 11  

ซอย 1 - 4  
สองข้างทาง 
ระยะทาง 
1,600 ม. 

- - - - 650,000 มีฝาปิดราง
ระบายน้ำ 

ไม่มี 
ผู้ตกร่องระบายน้ำอีก 

กองช่าง 

152 ก่อสร้างรางระบายน้ำ     
ค.ส.ล. แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 
11 ซอย 4 

เพื่อเพิ่มประสิทธิ 
ภาพการระบายน้ำ 

ร่องระบายน้ำ 
หมู่ที่ 11 ซอย 4 
ระยะทาง 130 ม. 

- - - 400,000 400,000 มีรางระบายน้ำ 
ค.ส.ล. 

พร้อมฝาปิด 

การระบายน้ำ 
มีประสิทธิภาพ 

เพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง 

153 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์  
หมู่ที่ 11 

เพื่อเพิ่มแสงสว่าง
บริเวณทางแยก 

ยามค่ำคืน 

บริเวณทางแยก
หรือจุดเสี่ยง

ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 11 

- - - 500,000 500,000 ได้ติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง
พลังงาน

แสงอาทิตย์ 

ได้เพิ่มแสงสว่าง
บริเวณทางแยกและ
จุดเสี่ยงยามค่ำคืน 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

154 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 
3/1 หมู่ที่ 11  

เพื่อให้มีเส้นทา
คมนาคมที่สะดวก 

และเพิ่มความ
ปลอดภัยแก่ผู้สัญจร 

ถนน 
ภายในหมู่บ้าน  

หมู่ที่ 11 ซอย 3/1 
กว้าง 4 ม.  
ยาว 45 ม. 

- - - 120,000 120,000 ได้ก่อสร้าง 
ถนน ค.ส.ล. 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย

ในการสัญจร 

กองช่าง 

155 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
ซอย 6 หมู่ที่ 11  

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

และเพิ่มความ
ปลอดภัยแก่ผู้สัญจร 

ถนน 
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 11 ซอย 6 

กว้าง 4 ม.  
ยาว 45 ม. 

- - - 120,000 120,000 ได้ก่อสร้าง 
ถนน ค.ส.ล. 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย

ในการสัญจร 

กองช่าง 

156 ปรับปรุงระบบเสียงตาม
สายประจำหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 11 

เพื่อเพิ่มประสิทธิ 
ภาพระบบเสียง 

ตามสาย 
ของหมู่บ้าน 

ระบบเสียงตาม
สายประจำ

หมู่บ้าน หมู่ที่ 
11 

- - - 50,000 50,000 ระบบ 
เสียงตามสาย

ได้รับการ
ปรับปรุง 

ระบบเสียงตามสาย 
มีประสิทธิภาพ 

เพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง 

157 ก่อสร้างกำแพงกันดินน้ำ
แม่ขาว หมู่ที่ 11  

เพื่อป้องกันดินถล่ม ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 11 

ระยะทาง 40 ม. 

- - - - 250,000 ได้ก่อสร้าง
กำแพงกันดิน 

ไม่มีดินถล่ม กองช่าง 

158 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
ซอย 4/2 หมู่ที่ 11  

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

และเพิ่มความ
ปลอดภัยแก่ผู้สัญจร 

ถนน 
ภายในหมู่บ้าน  

หมู่ที่ 11 ซอย 4/2 
กว้าง 4 ม.  
ยาว 70 ม. 

- - - 200,000 200,000 ได้ก่อสร้าง 
ถนน ค.ส.ล. 

ประชาชน 
ได้รับความสะดวก 

และปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

159 ก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล. 
น้ำแม่ขาว หมู่ที่ 11 

เพื่อเพิ่มประสิทธิ 
ภาพการบริหาร 

จัดการน้ำ 

ฝายน้ำแม่ขาว 
หมู่ที่ 11 

บริเวณที่นา 
นายหน่อแก้ว 

เสียงแขก 

- - - 450,000 450,000 ได้ก่อสร้างฝาย 
ค.ส.ล. 

การบริหารจัดการน้ำ 
มีประสิทธิภาพ 

เพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

160 ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ สำหรับระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบรหิาร  

จัดการประปาหมู่บ้าน 

ประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 11 

- - - 500,000 500,000 ได้ติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

สำหรับระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 6 

การบริหารจัดการ
ประปาหมู่บ้าน 
มีประสิทธิภาพ 

เพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง 

161 ก่อสร้างขุดเจาะบ่อดาบาล
เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 11 

เพื่อเพิ่มแหล่งน้ำเพื่อ
การเกษตร 

บริเวณที่นา 
นายจาย  
ยี่ภิญโญ 

- - - 300,000 300,000 ได้เจาะ 
บ่อบาดาล 

ประชาชน 
มีน้ำเพียงพอ 
ต่อการเกษตร 

กองช่าง 

162 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที ่3  เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

และเพิ่มความ
ปลอดภัยแก่ผู้สัญจร 

ถนน 
ภายในหมู่บ้าน 

 หมู่ที่ 3  
สายข้างโรงเรียน 
จำนวน 1 สาย 

ขนาดความกว้าง 
4 เมตร  

ยาว 290 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่ 
ไม่น้อยกว่า 

1,160  
ตารางเมตร 

- - - 427,000 500,000 ได้ก่อสร้าง 
ถนน ค.ส.ล. 

ประชาชน 
ได้รับความสะดวก 

และปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

163 โครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 
และปรับปรุงระบบประปา 
หมู่ที่ 4 

เพื่อซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้า และปรับปรุง

ระบบประปา หมู่ที่ 4 

ระบบไฟฟ้าและ
ระบบประปา 

หมู่ที่ 4 

- - - - 139,000 ได้ซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าและ
ปรับปรุงระบบ

ประปา 

ระบบไฟฟ้าสามารถ 
ใช้งานได้ตามปกติ 
และระบบประปา 
มีประสิทธิภาพ 

เพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง 

รวม  163 โครงการ 2,700,000 3,020,000 8,680,650 30,535,800 43,019,000  

หมายเหตุ : โครงการที่ 100 – 161 เพิ่มเตมิโดยแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่เติมและเปลี่ยนแปลงครัง้ที่ 7/2564 ประกาศเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 
 โครงการที่ 162 เพิ่มเติมโดยแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 8/2564 ประกาศเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 
 โครงการที่ 163 เพิ่มเติมโดยแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครัง้ที่ 10/2565 ประกาศเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 
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ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 การดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมลูค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข 
ค. ยุทธศาสตร์ของ อบต.ป่ากอ่ดำ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา  
 2.๑ แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
นอกสถานที่ 

เพื่อให้เด็กใน ศพด.
อบต.ป่าก่อดำ  

ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่ 

แหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
งบ

โดยประมาณ 

20,000 
งบ

โดยประมาณ 

20,000 
งบ

โดยประมาณ 

จำนวนกิจกรรม เด็กใน ศพด.อบต. 
ป่าก่อดำ ได้เรียนรู้สิ่ง

แปลกใหม่เสริม
ประสบการณ์ 

กอง
การศึกษาฯ 

2 ส่งเสริมกิจกรรมของ ศพด.
อบต.ป่าก่อดำ 

เพื่อให้เด็ก ศพด. 
ได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ 

ที่พัฒนาความรู้ 

กิจกรรมของ
ศพด. 

อบต.ป่าก่อดำ 

20,000 
 

20,000 
 

- - - จำนวนกิจกรรม เด็กใน ศพด. 
อบต.ป่าก่อดำ  

ได้ร่วมทำกิจกรรม 
ที่พัฒนาความรู้ 

กอง
การศึกษาฯ 

3 จัดซ้ืออาหารเสริมนม เพื่อให้เด็กนักเรียน
สังกัด สพฐ. 2 โรง

และเด็กใน ศพด.อบต.
ป่าก่อดำ ได้มีนมดื่ม
ตามหลักโภชนาการ 

อาหารเสริมนมของ
เด็กนักเรียน 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
งบ

โดยประมาณ 

500,000 
งบ

โดยประมาณ 

500,000 
งบ

โดยประมาณ 

จำนวน 
เด็กนักเรียน 
ที่ได้ดื่มนม 

เด็กนักเรียนสังกัด
สพฐ. 2 โรง และเด็ก 
ศพด.อบต.ป่าก่อดำ 
ได้ดื่มนมตามหลัก

โภชนาการ 

กอง
การศึกษาฯ 

4 กีฬาสีสัมพันธ์ ศพด. 
อบต.ป่าก่อดำ 

เพื่อให้เด็กนักเรียน 
ศพด.อบต.ป่าก่อดำ  
มีกิจกรรมพัฒนา

กล้ามเน้ือและสุขภาพ 

กิจกรรม 
ที่ช่วยส่งเสริม
พัฒนาการ 
เด็กนักเรียน 

- - 10,000 15,000 15,000 จำนวนเด็ก
นักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

เด็กใน ศพด.อบต.ป่า
ก่อดำ ได้พัฒนา

กล้ามเน้ือและสุขภาพ 

กอง
การศึกษาฯ 

*โครงการที่ 4 เปลี่ยนแปลงโดยแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 7/2564 ประกาศเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

5 สายใยรัก 3 วัย เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างเด็กเล็ก 
ผู้ปกครอง และ

ผู้สูงอายุ 

กิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์  

3 วัย 

- - 10,000 
งบ

โดยประมาณ 

10,000 
งบ

โดยประมาณ 

10,000 
งบ

โดยประมาณ 

จำนวนกิจกรรม เกิดสัมพันธ์ภาพอันดี
ระหว่างคน 3 วัย 

กอง
การศึกษาฯ 

*6 เศรษฐกิจพอเพียง 
ศพด. อบต.ป่าก่อดำ 

เพื่อให้นักเรียน ศพด.
อบต.ป่าก่อดำได้เรียนรู้
และทำกิจกรรมด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมของ
ศพด.อบต. 
ป่าก่อดำ 

- - 10,000 15,000 15,000 จำนวนกิจกรรม นักเรียน ศพด.อบต.
ป่าก่อดำได้เรียนรู้และ
ลงมือปฏิบัติจริงด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

กอง
การศึกษาฯ 

 

7 พัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียน 
ศพด.อบต.ป่าก่อดำ 

เพื่อให้ผู้ปกครองมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
เด็กศพด.ที่เหมาะสม

กับวัย 

ศักยภาพของเด็ก 
ศพด.อบต.ป่าก่อดำ 

10,000 
 

20,000 
 

20,000 
งบ

โดยประมาณ 

20,000 
งบ

โดยประมาณ 

20,000 
งบ

โดยประมาณ 

จำนวนกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาเด็ก ศพด.ที่
เหมาะสมกับวัย 

กอง
การศึกษาฯ 

8 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
(ค่าอาหารกลางวัน  
ศพด.อบต.ป่าก่อดำ) 

เพื่อให้เด็กนักเรียน 
ได้มีอาหารกลางวัน
รับประทานตามหลัก

โภชนาการ 

อาหารกลางวัน
ของเด็ก ศพด.
อบต.ป่าก่อดำ 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
งบ

โดยประมาณ 

400,000 
งบ

โดยประมาณ 

400,000 
งบ

โดยประมาณ 

จำนวนเด็ก
นักเรียนที่ได้รับ
อาหารกลางวัน 

เด็กใน ศพด.อบต.ป่า
ก่อดำ ได้รับอาหาร
กลางวันตามหลัก

โภชนาการ 

กอง
การศึกษาฯ 

*9 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เรียนการสอนสำหรับ 
ศพด.อบต.ป่าก่อดำ) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือ
เรียน ค่าอุปกรณ์การ
เรียน ค่าเครื่องแบบ 
ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนสำหรับเด็ก

ปฐมวัย อายุ 3-5 ปี 

ได้หนังสือเรียน 
อุปกรณ์การ

เรียน 
เครื่องแบบ และ
มีกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนสำหรับ
เด็กปฐมวัยอายุ 

3-5 ปี 

- 70,000 

 
70,000 200,000 200,000 จำนวนเด็ก

นักเรียนที่ได้รับ
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเรียนการ

สอน 

เด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี 
มีพัฒนาการที่เหมาะสม

กับวัย 

กอง
การศึกษาฯ 

 

*โครงการที่ 6 และ 9 เปลี่ยนแปลงโดยแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 7/2564 ประกาศเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

10 วันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้า
แสดงออกและได้ทำ
กิจกรรมร่วมกันในวัน

เด็กแห่งชาติ 

กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

40,000 

 
40,000 

 
40,000 

งบ
โดยประมาณ 

 

40,000 
งบ

โดยประมาณ 

40,000 
งบ

โดยประมาณ 

จำนวนของเด็ก
นักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

เด็กนักเรียนได้ทำ
กิจกรรมร่วมกันและ

กล้าแสดงออก 

กอง
การศึกษาฯ 

11 การเรียนรู้และอนุรักษ์ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนได้เรียนรู้
เก่ียวกับภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 20,000 

 
20,000 

 
10,000 

งบ
โดยประมาณ 

10,000 
งบ

โดยประมาณ 

10,000 
งบ

โดยประมาณ 

จำนวนของเด็ก
นักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

เด็กนักเรียนได้ศึกษา
เรียนรู้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 

12 พัฒนาศักยภาพผู้ปกครอง 
ศพด.อบต.ป่าก่อดำ 

เพื่อพัฒนาผู้ปกครอง
เด็กให้มีศักยภาพใน

การเลี้ยงดูและ
เสริมสร้างพัฒนาการ

เด็ก 

กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพผู้ปกครอง 

- - 10,000 
งบ

โดยประมาณ 

10,000 
งบ

โดยประมาณ 

10,000 
งบ

โดยประมาณ 

จำนวน
ผู้ปกครองที่เข้า

ร่วม 

ผู้ปกครองได้รับความรู้
และได้รับการพัฒนา

ศักยภาพในการเลี้ยงดู
เด็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

13 พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรกองการศึกษาฯ  

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรกอง

การศึกษาฯ 

ครูและบุคลากร
กองการศึกษาฯ

ได้พัฒนา
ศักยภาพ 

- - 30,000 
งบ

โดยประมาณ 

30,000 
งบ

โดยประมาณ 

30,000 
งบ

โดยประมาณ 

จำนวนครูและ
บุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ครูและบุคลากรกอง
การศึกษาฯ ที่เข้าร่วม
โครงการนำความรู้มา

พัฒนาองค์กร 

กอง
การศึกษาฯ 

14 อบรมภาษา ต่างประเทศ 
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่
อาเซียน (AEC) 

เพื่อพัฒนาทักษะ 

ด้านภาษาให้สามารถ
ติดต่อสื่อสาร 

ในเบื้องต้นได้ 

ประชาชนและ
บุคลากรท้องถิ่น 

50,000 

 
50,000 

 
- - - จำนวน 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชน 

และบุคลากรท้องถิ่น
สามารถใช้ภาษา

ติดต่อสื่อสารเบื้องต้นได้ 

กอง
การศึกษาฯ 

15 พัฒนาทักษะศักยภาพเด็ก
และเยาวชน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชนให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดี 

ศักยภาพเด็ก
และเยาวชน 

20,000 

 
20,000 

 
20,000 

งบ
โดยประมาณ 

20,000 
งบ

โดยประมาณ 

20,000 
งบ

โดยประมาณ 

จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กและเยาวชน 

มีศักยภาพ 

คุณภาพชีวิตที่ดี 

กอง
การศึกษาฯ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

16 เรียนรู้สืบสานวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
อันดีงามและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

กิจกรรมด้าน
วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

- - 40,000 
งบ

โดยประมาณ 

40,000 
งบ

โดยประมาณ 

40,000 
งบ

โดยประมาณ 

จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้สืบสาน
วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 

*17 ค่าอาหารกลางวัน 
(อุดหนุนโรงเรียน 
บ้านโป่งมอญ) 

เพื่อให้นักเรียนทุกคน 
ได้รับประทานอาหาร

กลางวันตามหลัก
โภชนาการ 

นักเรียนโรงเรียน
บ้านโป่งมอญ 

308,000 
 

304,000 
 

320,000 520,000 550,000 จำนวนนักเรียน
ที่ได้รับประทาน
อาหารกลางวัน 

นักเรียนทุกคน 
ได้รับประทานอาหาร

กลางวัน 

กอง
การศึกษาฯ 

18 อบรมทำปุ๋ยอินทรีย์  
นำสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
(อุดหนุนโรงเรียน 
บ้านโป่งมอญ) 

เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้การทำปุ๋ย

อินทรีย์จากเศษวัสดุ
เหลือใช้และตระหนัก

ถึงความพอเพียง 

นักเรียนโรงเรียน
บ้านโป่งมอญ 

9,000 
 

- - - - จำนวนนักเรียน
ที่ได้รับความรู้ 

นักเรียนสามารถ 
นำความรู้ไปใช้ 

ในการทำปุ๋ยอินทรีย์
จากเศษวัสดุเหลือใช้

ในแบบพอเพียง 

กอง
การศึกษาฯ 

19 การฝึกอบรมส่งเสริม
สุนทรียภาพและอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น  
ให้แก่นักเรียนได้ศึกษา
เรียนรู้ (อุดหนุนโรงเรียน 
บ้านโป่งมอญ) 

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
และตระหนักถึงคุณค่า
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

และใช้เวลาว่าง 
ให้เกิดประโยชน์ 

นักเรียนโรงเรียน
บ้านโป่งมอญ 

- 10,000 
 

- - - จำนวนนักเรียน
ที่ได้รับความรู้ 

นักเรียนได้เรียนรู้และ
ตระหนักถึงคุณค่า

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
สามารถใช้เวลาว่าง 
ให้เกิดประโยชน์ได้ 

กอง
การศึกษาฯ 

20 อบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างทักษะชีวิตต้าน
ทุจริต (อุดหนุนโรงเรียน
บ้านโป่งมอญ) 

เพื่อส่งเสริมนักเรียน
ด้านทักษะชีวิต 
ในการต่อต้าน 

การทุจริต 

นักเรียนโรงเรียน
บ้านโป่งมอญ 

- - - 25,000 
งบ

โดยประมาณ 

- จำนวนนักเรียน
ที่ได้เรียนรู้ 

ได้พัฒนานักเรียน 
ด้านทักษะชีวิต 

ในการต่อต้านการทุจริต 

กอง
การศึกษาฯ 

*โครงการที่ 17 เปลี่ยนแปลงโดยแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 7/2564 ประกาศเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

21 อบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างทักษะทางภาษา
เพื่อการสื่อสาร (อุดหนุน
โรงเรียนบ้านโป่งมอญ) 

เพื่อส่งเสริมนักเรียน
ด้านทักษะทางภาษา

เพื่อการสื่อสาร 

นักเรียนโรงเรียน
บ้านโป่งมอญ 

- - - - 30,000 
งบ

โดยประมาณ 

จำนวนนักเรียน
ที่ได้เรียนรู้ 

ได้พัฒนานักเรียน 
ด้านทักษะทางภาษา 

เพื่อการสื่อสาร 

กอง
การศึกษาฯ 

22 การศึกษานอกสถานที่ 
“พาน้องท่องเที่ยวไทย  
ไม่ไปไม่รู้”  

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

นักเรียนโรงเรียน
บ้านโป่งมอญ 

- - - 60,000 
งบ

โดยประมาณ 

60,000 
งบ

โดยประมาณ 

จำนวนนักเรียน
ที่ได้เรียนรู้ 

ได้พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

กอง
การศึกษาฯ 

 
23 ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 

สู่ประชาคมอาเซียน 
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

นักเรียนโรงเรียน
บ้านโป่งมอญ 

- - - 45,000 
งบ

โดยประมาณ 

45,000 
งบ

โดยประมาณ 

จำนวนนักเรียน
ที่ได้เรียนรู้ 

ได้พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

กอง
การศึกษาฯ 

 
รวม  23 โครงการ 1,397,000 1,474,000 1,510,000 1,980,000 2,015,000  

หมายเหตุ : โครงการที่ 22 และ 23 เพิม่เติมโดยแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครัง้ที่ 4/2563 ประกาศเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 

 
 

 
  



- 72 - 

 

 2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 สรงน้ำพระธาตุมหา 

รัตนมงคลเจดีย์ หมู่ที่ 1 
เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์

ประเพณีวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

งานประเพณี 

สรงน้ำพระธาตุ 
หมู่ที่ 1 

25,000 

 
10,000 

 
10,000 

งบ
โดยประมาณ 

10,000 
งบ

โดยประมาณ 

10,000 
งบ

โดยประมาณ 

จำนวนผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการ 

อนุรักษ์ สืบสานงาน
ประเพณีวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 

2 สรงน้ำพระธาตุมณีนาถ 

สันต้นม่วง หมู่ที่ 3 
เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์

ประเพณีวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

งานประเพณี 

สรงน้ำพระธาตุ 
หมู่ที่ 3 

10,000 

 
10,000 

 
10,000 

งบ
โดยประมาณ 

10,000 
งบ

โดยประมาณ 

10,000 
งบ

โดยประมาณ 

จำนวนผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการ 

อนุรักษ์ สืบสานงาน
ประเพณีวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 

3 สรงน้ำพระธาตุหมอกมุงเมือง 
หมู่ที่ 4 

เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

งานประเพณี 

สรงน้ำพระธาตุ 
หมู่ที่ 4 

10,000 

 
10,000 

 
10,000 

งบ
โดยประมาณ 

10,000 
งบ

โดยประมาณ 

10,000 
งบ

โดยประมาณ 

จำนวนผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการ 

อนุรักษ์ สืบสานงาน
ประเพณีวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 

4 สรงน้ำพระธาตุไชยสิทธ์ิ   
หมู่ที่ 11 

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

งานประเพณีสรง
น้ำพระธาตุ 
หมู่ที่ 11 

10,000 

 
10,000 

 
10,000 

งบ
โดยประมาณ 

10,000 
งบ

โดยประมาณ 

10,000 
งบ

โดยประมาณ 

จำนวนผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการ 

อนุรักษ์ สืบสานงาน
ประเพณีวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 

5 ประเพณีลอยกระทง เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

กิจกรรมเก่ียวกับ
ประเพณี 

ลอยกระทง 

60,000 

 
80,000 

 
80,000 

งบ
โดยประมาณ 

80,000 
งบ

โดยประมาณ 

80,000 
งบ

โดยประมาณ 

จำนวนผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการ 

อนุรักษ์ สืบสานงาน
ประเพณีวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 

6 สืบสานจัดงานประเพณี
สงกรานต์รดน้ำดำหัว
ผู้สูงอายุ (ปี๋ใหม่เมือง) 

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

งานประเพณี
สงกรานต์ 

50,000 

 
80,000 

 
- - - จำนวนผู้ที่เข้า

ร่วมโครงการ 
อนุรักษ์ สืบสานงาน
ประเพณีวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 

7 สืบสานจัดงานประเพณี
หล่อเทียนพรรษา 

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

งานประเพณีหล่อ
เทียนพรรษา 

30,000 

 
30,000 

 
30,000 

งบ
โดยประมาณ 

30,000 
งบ

โดยประมาณ 

30,000 
งบ

โดยประมาณ 

จำนวนผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการ 

อนุรักษ์ สืบสานงาน
ประเพณีวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 

8 อบรมคุณธรรมนำชีวิต เพื่อพัฒนาจิตใจให้
สงบและมีสมาธิ รักษา
ศีลธรรมในการใช้ชีวิต 

ประชาชนในเขต
อบต.ป่าก่อดำ 

10,000 

 
20,000 

 
20,000 

งบ
โดยประมาณ 

20,000 
งบ

โดยประมาณ 

20,000 
งบ

โดยประมาณ 

จำนวนผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการ 

พัฒนาจิตใจให้สงบ 
สมาธิ มีศีลธรรม 

กอง
การศึกษาฯ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

9 การแข่งขันกีฬาประชาชน
ตำบลป่าก่อดำ 

เพื่อให้ประชาชนได้
ตระหนักถึงการออก
กำลังกายและการมี
ส่วนร่วมรู้รักสามัคคี 

งานกีฬาประชาชน
ตำบลป่าก่อดำ 

85,000 

 
120,000 

 
150,000 

งบ
โดยประมาณ 

150,000 
งบ

โดยประมาณ 

150,000 
งบ

โดยประมาณ 

จำนวน 

ผู้ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชน 

ได้ร่วมออกกำลังกาย
และรู้รักสามัคคี 

กอง
การศึกษาฯ 

10 จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ 

เพื่อการมีส่วนร่วมและ
ตระหนักถึงการออก

กำลังกาย 

เข้าร่วม 

การแข่งขันกีฬา 
30,000 

 
30,000 

 
30,000 

งบ
โดยประมาณ 

30,000 
งบ

โดยประมาณ 

30,000 
งบ

โดยประมาณ 

จำนวนผู้ 
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

การมีส่วนร่วม
ตระหนักถึงการออก
กำลังกายรู้รักสามัคคี 

กอง
การศึกษาฯ 

11 จัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬา 
ประจำศูนย์กีฬา  

เพื่อส่งเสริมการออก
กำลังกายและเล่นกีฬา 

วัสดุอุปกรณ์กีฬา
ประจำศูนย์กีฬา 

30,000 35,000 35,000 
งบ

โดยประมาณ 

35,000 
งบ

โดยประมาณ 

35,000 
งบ

โดยประมาณ 

วัสดุอุปกรณ์
กีฬาประจำ 

ศูนย์กีฬา 

ประชาชนมีสุขภาพที่ดี กอง
การศึกษาฯ 

12 ปรับปรุง/ซ่อมแซม 

สนามกีฬา อบต.ป่าก่อดำ 
เพื่อปรับปรุง/

ซ่อมแซมให้มีสนาม
กีฬาที่ดีกว่าเดิม 

สนามกีฬา อบต. 
ป่าก่อดำ 

- - 400,000 
งบ

โดยประมาณ 

400,000 
งบ

โดยประมาณ 

400,000 
งบ

โดยประมาณ 

สนามกีฬาที่
ได้รับการ
ปรับปรุง/
ซ่อมแซม 

มีสนามกีฬาที่ดี 
รองรับการจัดกิจกรรม

ของประชาชน 

ในตำบลป่าก่อดำ 

กองช่าง 

13 ก่อสร้างลานกีฬา 

หรือลานออกกำลังกาย
ประจำหมู่บ้าน 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชน ใช้ทำกิจกรรม
ยามว่าง ให้ห่างไกล

จากยาเสพติด 

และออกกำลังกาย 

ลานกีฬา  
ประจำหมู่บ้าน

ภายในเขต  
อบต.ป่าก่อดำ 

- - 500,000 
งบ

โดยประมาณ 

500,000 
งบ

โดยประมาณ 

500,000 
งบ

โดยประมาณ 

จำนวนลานกีฬา
ที่ก่อสร้าง 

เด็กและเยาวชน 

มีลานกีฬา 

สามารถเล่นกีฬา 

และออกกำลังกายได้ 

กองช่าง 

14 สืบสานวัฒนธรรม 
และประเพณีสงกรานต์  
(ปี๋ใหม่เมือง) 
(อุดหนุนที่ว่าการ อ.แม่ลาว) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิการ
ดำเนินงานตามอำนาจ
หน้าที่ของ อ.แม่ลาว 

ประเพณี
สงกรานต์ 

4,000 4,000 4,000 
งบ

โดยประมาณ 

4,000 
งบ

โดยประมาณ 

4,000 
งบ

โดยประมาณ 

จำนวนโครงการ เพิ่มประสิทธิการ
ดำเนินงานตามอำนาจ
หน้าที่ของ อ.แม่ลาว 

สำนักงาน
ปลัด 

15 ประเพณีนมัสการและสรงน้ำ
พระธาตุดอยตุง  
(อุดหนุนที่ว่าการ อ.แม่ลาว) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิการ
ดำเนินงานตามอำนาจ
หน้าที่ของ อ.แม่ลาว 

ประเพณีนมัสการ
และสรงน้ำพระ

ธาตุดอยตุง 

2,000 2,000 4,000 
งบ

โดยประมาณ 

4,000 
งบ

โดยประมาณ 

4,000 
งบ

โดยประมาณ 

จำนวนโครงการ เพิ่มประสิทธิการ
ดำเนินงานตามอำนาจ
หน้าที่ของ อ.แม่ลาว 

สำนักงาน
ปลัด 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

*16 
 

สืบสานประเพณีนมัสการ
และสรงน้ำพระธาตุดอยตุง 

เพื่อสืบสานประเพณี
นมัสการและสรงน้ำ 

พระธาตุดอยตุง 

สนับสนุนการจัด
กิจกรรมตาม

โครงการ 

- - - 8,000 8,000 ได้อุดหนุน
งบประมาณ 
ปีละ 1 ครั้ง 

ประเพณีนมัสการ 
และสรงน้ำ 

พระธาตุดอยตุง 
คงอยู่สืบไป 

สำนักปลัด 

รวม 16 โครงการ 356,000 441,000 1,293,000 1,301,000 1,301,000  

หมายเหตุ : โครงการที่ 16 เพิม่เติมโดยแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 7/2564 ประกาศเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 

  



- 75 - 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยวและวิธีการผลิตการเกษตรยั่งยืนเช่ือมโยงกับ 
กลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN 

 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
ค. ยุทธศาสตร์ของ อบต.ป่ากอ่ดำ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกจิและสาธารณสุข  
 3.๑ แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 การป้องกัน ควบคุม
โรคติดต่อและไม่ติดต่อ
ชนิดต่างๆ 

เพื่อป้องกันและลดการ
แพร่ระบาดของ

โรคติดต่อและไม่ติดต่อ 

 

ประชาชนในเขต
อบต.ป่าก่อดำ 

15,000 

 
50,000 

 
50,000 

งบ
โดยประมาณ 

50,000 
งบ

โดยประมาณ 

50,000 
งบ

โดยประมาณ 

จำนวนกิจกรรม ป้องกันและลดการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ 

และไม่ติดต่อ 

สำนักงาน
ปลัด 

2 รณรงค์ต้านภัยเอดส์ เพื่อรณรงค์ให้ความรู้
ด้านการป้องกันโรค

เอดส์ 

ประชาชนในเขต
อบต.ป่าก่อดำ 

10,000 - - - - จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้ความรู้
เก่ียวกับการโรคเอดส์ 

สำนักงาน
ปลัด 

3 ส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ เพื่อผู้สูงอายุได้รับ
ความรู้และดูแล
สุขภาพที่ถูกวิธี 

ผู้สูงอายุ 
อบต.ป่าก่อดำ 

10,000 

 
20,000 

 
- - - จำนวนผู้สูงอายุ

ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายุสามารถดูแล
สุขภาพได้ถูกวิธี 

สำนักงาน
ปลัด 

4 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อเป็นการดำเนินงาน
ตามโครงการ 

สัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัย  

จากโรคพิษสุนัขบ้า 

สัตว์ วัคซีนและ
วัสดุอุปกรณ์ 

- 35,000 40,000 
งบ

โดยประมาณ 

40,000 
งบ

โดยประมาณ 

40,000 
งบ

โดยประมาณ 

จำนวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดำเนินการ 

ป้องกันควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าไม่ให้แพร่
ระบาดในพื้นที่ 

สำนักงาน
ปลัด 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

5 ประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อม
แผนเตรียมรับอุบัติเหตุหมู่
และสาธารณภัย อ.แม่ลาว 
(อุดหนุนโรงพยาบาลแม่ลาว) 

เพื่อทบทวน ฝึกทักษะ 
เตรียมความพร้อม ใน

การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 

จำนวน 1 ครั้ง/ปี - 20,000 20,000 
งบ

โดยประมาณ 

20,000 
งบ

โดยประมาณ 

20,000 
งบ

โดยประมาณ 

จำนวนครั้งที่
อุดหนุน 

ผู้เข้าร่วมโครงการได้
ความรู้ด้านการ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

สำนักงาน
ปลัด 

6 การดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุข  
(อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชน/หมู่บ้าน) 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริ

ด้านสาธารณสุข 

คณะกรรมการ
ชุมชน/หมู่บ้าน  

ในเขต  
อบต.ป่าก่อดำ 

140,000 140,000 140,000 
งบ

โดยประมาณ 

140,000 
งบ

โดยประมาณ 

140,000 
งบ

โดยประมาณ 

จำนวน 7 
หมู่บ้าน ๆ อย่าง
น้อยหมู่บ้านละ

3 โครงการ 

หมู่บ้านสามารถ
ดำเนินงาน 

ตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริ 

ด้านสาธารณสุขได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สำนักงาน
ปลัด 

7 
 

โครงการอบรมผู้ประกอบ
กิจการและผู้สัมผัสอาหาร 

เพื่ออบรมให้ความรู้ 
ผู้ประกอบกิจการ  
ผู้สัมผัสอาหาร  

และผู้ที่เก่ียวข้อง 

ผู้ประกอบกิจการ
และผู้สัมผัสอาหาร

ทั้งหมดในพื้นที่
องค์การบริหาร 

ส่วนตำบลป่าก่อดำ
ผ่านการอบรม 
ตามหลักเกณฑ์ 

ที่กระทรวง
สาธารณสุขกำหนด 

- - - 20,000 20,000  ร้อยละ 100 
ของผู้เข้าร่วม

โครงการ 

ผู้ประกอบกิจการ 
และผู้สัมผัสอาหาร

ทั้งหมดในพื้นที่ 
ผ่านการอบรม 

ตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงสาธารณสุข

กำหนด 

สำนักงาน
ปลัด 

8 โครงการอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดำเนินโครงการ
อาสาสมัครบริบาล

ท้องถิ่น 

ดำเนินโครงการ
อาสาสมัคร

บริบาลท้องถิ่น
ตามนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย 

- - - 150,000 
งบจังหวัด

และ 
งบ อบต. 

150,000 
งบจังหวัด

และ 
งบ อบต. 

ได้ดำเนิน
โครงการ

อาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น 

สามารถดำเนิน
โครงการอาสาสมัคร

บริบาลท้องถิ่น 
ได้เรียบร้อย 

สำนักงาน
ปลัด 

 

หมายเหตุ : โครงการที่ 7 และ 8 เพิ่มเติมโดยแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครัง้ที่ 6/2563 ประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 

 



- 77 - 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

9 ยกระดับสุขอนามัยด้าน
อาหารและผู้ประกอบการ 

เพื่อยกระดับ
สุขอนามัยด้านอาหาร
และผู้ประกอบการ 

จัดกิจกรรม เช่น 
อบรมผู้ประกอบ

กิจการอาหารและ 
ผู้สัมผัสอาหาร 

ในพื้นที่  
อบต.ป่าก่อดำ  

ฯลฯ 

- - - 30,000 30,000 ได้จัดกิจกรรม
เพื่อยกระดับ
สุขอนามัย 

ด้านอาหารและ
ผู้ประกอบการ 

ระดับสุขอนามัย 
ด้านอาหาร 

ของประชาชนดีขึ้น 

สำนักปลัด 

10 ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น
ละอองและหมอกควัน 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาฝุ่นละอองและ 

หมอกควัน 

จัดกิจกรรม 
ตามแผนป้องกัน
และแก้ไขปัญหา 

ฝุ่นละออง 
และหมอกควัน 
ตามมาตรการ/ 

ข้อสั่งการ 

- - - 20,000 20,000 จัดกิจกรรม 
ตามแผนป้องกัน
และแก้ไขปัญหา

ฝุ่นละออง 
และหมอกควัน
ตามมาตรการ/

ข้อสั่งการ 

ปัญหาฝุ่นละออง 
และหมอกควันลดลง 

สำนักปลัด 

รวม 10 โครงการ 175,000 265,000 250,000 470,000 470,000  

หมายเหตุ : โครงการที่ 9 และ 10 เพิม่เติมโดยแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครัง้ที่ 7/2564 ประกาศเมือ่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 
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3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 ประชาชนร่วมใจต้านภัย 

ยาเสพติด 
เพื่อป้องกันยาเสพติด

ระบาดในเขต  
อบต.ป่าก่อดำ 

ประชาชนในเขต
อบต.ป่าก่อดำ 

10,000 20,000 20,000 
งบ

โดยประมาณ 

20,000 
งบ

โดยประมาณ 

20,000 
งบ

โดยประมาณ 

จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนร่วมใจกัน
ต้านภัยยาเสพติด 

สำนักงาน
ปลัด 

2 รณรงค์งดสูบบุหรี่โลก เพื่อลดปัญหาการสูบบุหรี่ 
รู้จัดโทษของบุหรี่ 

ประชาชนในเขต 
อบต.ป่าก่อดำ 

10,000 - - - - จำนวนผู้ร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้รู้จักโทษ
จากการสูบบุหรี่ 

สำนักงาน
ปลัด 

3 เพิ่มมูลค่าแปรรูปสินค้า
ผลิตภัณฑ์จากกล้วย 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในการแปรรูป
ผลผลิตจากกล้วย 

การแปรรูปกล้วย 15,000 - - - - จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้ใน
การแปรรูปกล้วยเพื่อ

เพิ่มมูลค่า 

สำนักงาน
ปลัด 

4 เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
สร้างสุข 

เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ทุกหมู่บ้าน 20,000 25,000 - - - จำนวนหมู่บ้านที่
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนใช้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียงใน

การดำเนินชีวิต 

สำนักงาน
ปลัด 

5 สร้างงานสร้างรายได้ 
ให้ผู้พิการ 

เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
คนพิการให้มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น 

สร้างงานสร้าง
รายได้ให้ผู้พิการ 

15,000 20,000 - - - จำนวนผู้ร่วม
โครงการ 

ผู้พิการมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี 

สำนักงาน
ปลัด 

6 อบรมส่งเสริมศักยภาพ 

ของผู้สูงอายุ 
เพื่อให้ผู้สูงอายุ 

ได้มีการพัฒนาศักยภาพ
ในการดำเนินชีวิต 

อย่างเป็นสุข 

ทุกหมู่บ้าน 15,000 30,000 - - - จำนวนผู้สูงอายุ
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายุได้มีการ
พัฒนาศักยภาพในการ
ดำเนินชีวิตอย่างเป็น

สุข 

สำนักงาน
ปลัด 

7 ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
จากผู้สูงอายุสู่ลูกหลาน 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

มิให้สูญหายและ
ถ่ายทอดให้ลูกหลาน 

ได้สืบสานคงไว้ 

เศรษฐกิจชุมชน 
อบต.ป่าก่อดำ 

15,000 10,000 - - - จำนวนกลุ่ม
เศรษฐกิจชุมชน

ที่ได้รับการ
สนับสนุน 

อนุรักษ์สืบทอดภูมิ
ปัญญาให้คงงอยู่

ตลอดไป 

สำนักงาน
ปลัด 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

8 อบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
พัฒนาสตรี 

เพื่อส่งเสริมความรู้
และทักษะด้านอาชีพ
กลุ่มพัฒนาสตรี เพิ่ม
รายได้ในครัวเรือน 

กลุ่มพัฒนาสตรี 
อบต.ป่าก่อดำ 

15,000 15,000 - 20,000 
งบ

โดยประมาณ 

20,000 
งบ

โดยประมาณ 

จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สามารถพัฒนาทักษะ
ด้านอาชีพมีรายได้
เพิ่มขึ้นในครัวเรือน 

สำนักงาน
ปลัด 

9 อบรมสมุนไพรสำหรับ
ผู้สูงอายุ 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมี
ความรู้ความเข้าใจใน

การใช้สมุนไพร 

ผู้สูงอายุ 
อบต.ป่าก่อดำ 

15,000 15,000 - - - จำนวนผู้สูงอายุ
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายุสามารถใช้
สมุนไพรได้อย่าง

ถูกต้อง 

สำนักงาน
ปลัด 

10 สายสัมพันธ์สู่ครอบครัว เพื่อสร้างพัฒนาการ
เรียนรู้และสายสัมพันธ์
อันดีภายในครอบครัว 

ครัวเรือนในเขต 

อบต.ป่าก่อดำ 
15,000 15,000 - - - จำนวนครัวเรือน

ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ครอบครัวมีความ
เข้มแข็งมีสายสัมพันธ์

ที่ดีขึ้น 

สำนักงาน
ปลัด 

11 อนุรักษ์และพัฒนา 

พืชสมุนไพร 
เพื่อสร้างจิตสำนึก ใน
การเห็นคุณค่าของการ

รักษาทรัพยากร
สมุนไพรและการใช้

ประโยชน์จากสมุนไพร 

พันธ์ุพืชสมุนไพร - 30,000 - - - จำนวน 1 
โครงการ 

ประชาชนมีจิตสำนึก
ในการอนุรักษ์ พัฒนา

และการรู้จักใช้
ประโยชน์จาก
สมุนไพรได้ 

สำนักงาน
ปลัด 

12 จัดทำแปลงเรียนรู้พืช
สมุนไพร 

เพื่อให้เป็นแปลงปลูก
สมุนไพรชนิดต่างๆ ไว้
เป็นแหล่งเรียนรู้ของ

นักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป 

แปลงสมุนไพร - 20,000 - - - จำนวนแปลง
สมุนไพร 

สามารถพัฒนาทักษะ
ด้านอาชีพมีรายได้
เพิ่มขึ้นในครัวเรือน 

สำนักงาน
ปลัด 

13 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์แปรรูป
สินค้า 

เพื่อส่งเสริมการแปรรูป
สินค้าให้มีความ

หลากหลาย 

กลุ่มสตรี/
ประชาชนในเขต 
อบต.ป่าก่อดำ 

- 20,000 - - - ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม

โครงการได้รับ
การส่งเสริม 

ได้รับการส่งเสริมการ
แปรรูปสินค้า 

สำนักงาน
ปลัด 

14 ส่งเสริมอาชีพสำหรับ
ผู้สูงอายุ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุให้มีรายได้ 

ผู้สูงอายุ  
อบต.ป่าก่อดำ 

- - 30,000 
งบ

โดยประมาณ 

- 50,000 
งบ

โดยประมาณ 

จำนวนผู้สูงอายุ
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายุมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

สำนักงาน
ปลัด 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

15 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

เพื่อส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ให้ดีขึ้น 

ผู้สูงอายุ  
อบต.ป่าก่อดำ 

- - 30,000 
งบ

โดยประมาณ 

50,000 
งบ

โดยประมาณ 

- จำนวนผู้สูงอายุ
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายุ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

สำนักงาน
ปลัด 

16 เพิ่มประสิทธิภาพผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริม
ประสิทธิภาพ 

ผู้สูงอายุ 
ในการดำเนินชีวิต 

ผู้สูงอายุ  
อบต.ป่าก่อดำ 

- - 50,000 
งบ

โดยประมาณ 

- - จำนวนผู้สูงอายุ
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายุ 
มีการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น 

สำนักงาน
ปลัด 

17 อบรมส่งเสริมศักยภาพ 
ผู้พิการ 

เพื่อให้ผู้พิการ 
ได้มีการพัฒนาศักยภาพ

ในการดำเนินชีวิต 
อย่างเป็นสุข 

ผู้พิการ  
อบต.ป่าก่อดำ 

- - 10,000 
งบ

โดยประมาณ 

10,000 
งบ

โดยประมาณ 

20,000 
งบ

โดยประมาณ 

จำนวนผู้พิการ 
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้พิการ 
ได้มีการพัฒนา

ศักยภาพ 
ในการดำเนินชีวิต

อย่างเป็นสุข 

สำนักงาน
ปลัด 

18 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริม 
พัฒนาการเรียนรู้ 
ในชีวิตประจำวัน 

ของผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุ  
อบต.ป่าก่อดำ 

- - - 30,000 
งบ

โดยประมาณ 

- จำนวนผู้สูงอายุ
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายุมีพัฒนาการ
เรียนรู้ในชีวิตประจำวัน 

ดีขึ้น 

สำนักงาน
ปลัด 

19 เพิ่มประสิทธิภาพกลุ่ม
พัฒนาสตรี 

เพื่อส่งเสริมความรู้และ
ทักษะกลุ่มพัฒนาสตรี  

กลุ่มพัฒนาสตรี 
อบต.ป่าก่อดำ 

- - - - 50,000 
งบ

โดยประมาณ 

จำนวนกลุ่ม
พัฒนาสตรีที่เข้า
ร่วมโครงการ 

สามารถส่งเสริม
พัฒนาทักษะด้านการ

ดำเนินชีวิต 

สำนักงาน
ปลัด 

20 ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่
อาศัยให้แก่คนพิการ 

เพื่อปรับภาพแวดล้อม 
ที่อยู่อาศัยให้เหมาะ

กับผู้พิการ 

จำนวน 10 หลัง - 20,000 200,000 
งบ

โดยประมาณ 

200,000 
งบ

โดยประมาณ 

200,000 
งบ

โดยประมาณ 

ที่อยู่อาศัย 
ผู้พิการ 

มีสภาพดีขึ้น 

มีสภาพแวดล้อม 
ที่อยู่อาศัย 

เหมาะกับผู้พิการ 

สำนักงาน
ปลัด 

หมายเหตุ : โครงการที่ 20 เพิม่เติมโดยแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครัง้ที่ 2/2562 ประกาศเมือ่วันที่ 24 ตุลาคม 2562 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

21 ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อนด้าน
คุณภาพชีวิต 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับ

ความเดือดร้อนด้าน
คุณภาพชีวิต 

ประชาชนในเขต
พื้นที่ อบต.ป่าก่อดำ 

ที่ได้รับความ
เดือดร้อนด้าน
คุณภาพชีวิต 

- - - 100,000 100,000 ได้ช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ได้รับความ

เดือดร้อนด้าน
คุณภาพชีวิต 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

สำนักปลัด 
 

22 ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ภัยแล้ง 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 

เขตพื้นที่ 
อบต.ป่าก่อดำ 

- - - 20,000 20,000 ได้ดำเนินการ 
ป้องกันและ

แก้ไขปัญหาภัย
แล้ง 

ประชาชนประสบปัญหา
ภัยแล้งน้อยลง 

สำนักปลัด 
 

23 ธุรกิจชุมชนสร้างไทย เพื่อสนับสนุนการ
ส่งเสริมอาชีพให้กับ

ประชาชน 

ประชาชนในเขต
พื้นที่อบต.ป่าก่อดำ 

- - - 1,000,00
0 

1,000,00
0 

จำนวนกลุ่ม
อาชีพที่ได้รับการ

ส่งเสริม  

กลุ่มอาชีพมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

สำนักปลัด 
 

24 ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  

เพื่อฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

ของ อบต.ป่าก่อดำ 

อาสาสมัคร
ป้องกันภัย 

ฝ่ายพลเรือน  
(อปพร) 

ของ อบต.ป่าก่อดำ 

- - - - 150,000 มีการจัด 
การฝึกอบรม 

อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน  

ของ อบต.ป่าก่อดำ 
ได้รับการฝึกอบรม 

สำนักปลัด 
 

25 อบรมให้ความรู้เก่ียวกับ 
กฎหมายให้กับประชาชน
และผู้เก่ียวข้อง 

เพื่อให้ประชาชน 
ในเขต อบต.ป่าก่อดำ 

และผู้เก่ียวข้อง 
มีความรู้เก่ียวกับ
กฎหมายเพิ่มขึ้น 

ประชาชน 
ในเขตพื้นที่ 

อบต.ป่าก่อดำ 
และผู้เก่ียวข้อง 

- - - - 100,000 มีการจัด 
การอบรม 

ประชาชน 
ในเขต อบต.ป่าก่อดำ 

และผู้เก่ียวข้อง 
มีความรู้เก่ียวกับ
กฎหมายเพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 
 

รวม 25 โครงการ 145,000 240,000 340,000 1,450,000 1,730,000  

หมายเหตุ : โครงการที่ 21 - 23 เพิม่เติมโดยแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 7/2564 ประกาศเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 
      โครงการที่ 24 - 25 เพิม่เตมิโดยแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 9/2564 ประกาศเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 
 
 



- 82 - 

 

3.3 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 อบรมให้ความรู้การป้องกัน 
กำจัดศัตรูพืช 

และโรคระบาดสัตว์ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ด้านการป้องกัน
ความเสียหายจากการ
ระบาดของศัตรูพืช

และโรคสัตว์ 

ประชาชน 

อบต.ป่าก่อดำ 
15,000 30,000 30,000 

งบ
โดยประมาณ 

30,000 
งบ

โดยประมาณ 

30,000 
งบ

โดยประมาณ 

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมอบรม
ได้รับความรู้ 

เกษตรกรมีความรู้และ
สามารถป้องกันโรค

ระบาดได้ 

สำนักงาน
ปลัด 

2 พัฒนาการบริหารจัดการ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรประจำตำบล 

เพื่อพัฒนาการบริหาร
จัดการศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 

ศูนย์ถ่ายทอด 

เทคโนโลยี 
การเกษตรประจำ
ตำบลป่าก่อดำ 

20,000 20,000 20,000 
งบ

โดยประมาณ 

20,000 
งบ

โดยประมาณ 

20,000 
งบ

โดยประมาณ 

จำนวนศูนย์
เทคโนโลยี

ประจำตำบล 

ศูนย์ถ่ายทอดฯได้รับการ
พัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักงาน
ปลัด 

3 รณรงค์ป้องกันแมลงวัน
ผลไม้ 

เพื่อรณรงค์ป้องกัน
แมลงวันผลไม้ที่เจาะ

ทำลายผลผลิต
การเกษตร 

เกษตรกร 

อบต.ป่าก่อดำ 
15,000 20,000 20,000 

งบ
โดยประมาณ 

20,000 
งบ

โดยประมาณ 

20,000 
งบ

โดยประมาณ 

จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ลดการทำลายพืชผล
การเกษตรและ

แมลงวันผลไม้ลดลง 

สำนักงาน
ปลัด 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

เพื่อสร้างหลักประกัน
ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ
ในเขต 

อบต.ป่าก่อดำ 

5,534,620 5,520,100 6,000,000 
งบ

โดยประมาณ 

6,000,000 
งบ

โดยประมาณ 

6,000,000 
งบ

โดยประมาณ 

ร้อยละผู้มีสิทธิ
ได้รับเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุ 

สร้างหลักประกันด้าน
รายได้แก่ผู้สูงอายุ 

สำนักงาน
ปลัด 

2 สนับสนุนเบี้ยยังชีพคน
พิการ 

เพื่อสร้างหลักประกัน
ด้านรายได้แก่คนพิการ 

คนพิการที่มีสิทธิ
ในเขต 

อบต.ป่าก่อดำ 

969,600 1,056,000 1,200,000 
งบ

โดยประมาณ 

1,200,000 
งบ

โดยประมาณ 

1,200,000 
งบ

โดยประมาณ 

ร้อยละผู้มีสิทธิ
ได้รับเบี้ยยังชีพ

คนพิการ 

สร้างหลักประกันด้านราย
ได้แก่คนพิการ 

สำนักงาน
ปลัด 

3 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

เพื่อสร้างหลักประกัน
ด้านรายได้แก่ผู้ป่วย

เอดส์ 

ผู้ป่วยเอดส์ที่มี
สิทธิในเขต 

อบต.ป่าก่อดำ 

228,000 270,000 300,000 
งบ

โดยประมาณ 

300,000 
งบ

โดยประมาณ 

300,000 
งบ

โดยประมาณ 

ร้อยละผู้มีสิทธิ
ได้รับเบี้ยยังชีพ

ผู้ป่วยเอดส์ 

สร้างหลักประกันด้าน
รายได้แก่ผู้ป่วยเอดส์ 

สำนักงาน
ปลัด 

รวม 3 โครงการ 6,732,220 6,846,100 7,500,000 7,500,000 7,500,000  
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ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบรูณ์และยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มใหส้มบูรณ์และยั่งยืน 
ค. ยุทธศาสตร์ของ อบต.ป่ากอ่ดำ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบรหิารจัดการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

4.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้สิ่งแวดล้อม 

มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อมเขต

พื้นที่ 
อบต.ป่าก่อดำ 

25,000 - 40,000 
งบ

โดยประมาณ 

40,000 
งบ

โดยประมาณ 

40,000 
งบ

โดยประมาณ 

จำนวนโครงการ ภูมิทัศน์ 

และสิ่งแวดล้อมมี
ความเป็นระเบียบร้อย

น่าอยู่น่ามอง 

สำนักงาน
ปลัด 

2 การบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยตำบลป่าก่อดำ 

เพื่อลดปัญหาขยะ 

ในชุมชน สู่ชุมชนน่าอยู่ 
ทุกหมู่บ้านในเขต
ตำบลป่าก่อดำ 

100,000 50,000 50,000 
งบ

โดยประมาณ 

50,000 
งบ

โดยประมาณ 

50,000 
งบ

โดยประมาณ 

จำนวนขยะที่
ลดลง 

ขยะในชุมชนลดลง สำนักงาน
ปลัด 

3 ก่อสร้างอาคารคัดแยกและ
เก็บขยะ 

เพื่อลดปัญหาขยะ 

ในชุมชน  
ทุกหมู่บ้านในเขต
ตำบลป่าก่อดำ 

 

- - - 500,000 
งบ

โดยประมาณ 

- จำนวนขยะ
ลดลง 

ขยะในชุมชนลดลง กองช่าง 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 ตามแนวพระราชดำริฯ 
ร่วมใจปลูกป่า 

ส่งเสริมสนับสนุนการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ปลูกป่าพื้นที่
สาธารณะของ
ตำบลป่าก่อดำ 

10,000 10,000 10,000 
งบ

โดยประมาณ 

10,000 
งบ

โดยประมาณ 

10,000 
งบ

โดยประมาณ 

จำนวนต้นไม้ที่
ปลูกป่า 

ช่วยชะลอวิกฤตการณ์
ทางธรรมชาติของโลก 

สำนักงาน
ปลัด 

2 ก่อสร้างฝายชะลอน้ำกัก
เก็บความชุ่มชื้น 

เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้
ประโยชน์และให้ความ

ชุ่มชื้นกับพื้นดิน 

ฝายชะลอน้ำ 20,000 20,000 50,000 
งบ

โดยประมาณ 

50,000 
งบ

โดยประมาณ 

50,000 
งบ

โดยประมาณ 

จำนวนฝาย
ชะลอน้ำที่สร้าง

ขึ้น 

เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับ
พื้นดินและธรรมชาติ 

สำนักงาน
ปลัด 

3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ) 

เพื่อดำเนินการตาม
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช   

อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ) 

ประชาชนในพื้นที่
องค์การบริหาร 

ส่วนตำบลป่าก่อดำ 

- - - - 50,000 จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนในพื้นที่
ตำบลป่าก่อดำ 

มีความเข้าใจและเห็น
ความสำคัญของ

พันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากร 

 

สำนักปลัด 

รวม 3 โครงการ 30,000 30,000 60,000 60,000 110,000  

หมายเหตุ : โครงการที่ 3 เพิ่มเติมโดยแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเตมิครั้งที่ 10/2565 ประกาศเมือ่วันที่ 25 มกราคม 2565 
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ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมอืงการบริหาร 
ค. ยุทธศาสตร์ของ อบต.ป่ากอ่ดำ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพฒันาด้านการบริหารและการเมืองการปกครอง  

5.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 ค่าใช้จ่ายสำหรับการ
เลือกตั้ง การทำประชา
พิจารณ์ ประชามติต่าง ๆ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
สำหรับการเลือกตั้ง
ทั่วไป/เลือกตั้งซ่อมฯ 
การทำประชาพิจารณ์ 

ประชามติต่างๆ 

การเลือกตั้ง 

การทำประชา
พิจารณ์ ประชามติ

ต่างๆ 

300,000 390,000 300,000 500,000 500,000 ร้อยละของ 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
การเลือกตั้ง การทำ

ประชาพิจารณ์/
ประชามติต่าง ๆ 

เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

สำนักปลัด 

 

2 โครงการวันท้องถิ่นไทย เพื่อจัดนิทรรศการวัน
ท้องถิ่นไทย และ
พนักงานเข้าร่วม

กิจกรรม 

อบรม 

จัดนิทรรศการ
แสดงผลงานและ
เข้าร่วมกิจกรรม 

กับทางอำเภอ 

30,000 30,000 30,000 
งบ

โดยประมาณ 

30,000 
งบ

โดยประมาณ 

30,000 
งบ

โดยประมาณ 

จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผูไ้ด้เข้าร่วมกิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทย 

สำนักงาน
ปลัด 

3 โครงการท้องถิ่นปลอด
ทุจริต 

เพื่อให้ อปท.บริหารงาน
แบบโปร่งใส สามารถ

ตรวจสอบได้ 

อบต.ป่าก่อดำ
ปลอดทุจริต 

10,000 10,000 10,000 
งบ

โดยประมาณ 

10,000 
งบ

โดยประมาณ 

10,000 
งบ

โดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การทำงาน

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับประโยชน์
จาการบริหารแบบเต็มที่ 

สำนักงาน
ปลัด 

4 อบรมคุณธรรมจริยธรรม
และความโปร่งใสสำหรับ 
จนท.ท้องถิ่น 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
มีคุณธรรม จริยธรรม  

ในการบริการประชาชน 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
และบุคลากรของ 
อบต.ป่าก่อดำ 

50,000 50,000 50,000 100,000 100,000 จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 

มีคุณธรรม จริยธรรมใน
การบริการประชาชน 

สำนักปลัด 

 

หมายเหตุ : โครงการที่ 1 และ 4 เปลี่ยนแปลงโดยแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 7/2564 ประกาศเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

5 พัฒนาศักยภาพผู้นำและ
บุคลากรท้องถิ่น 

เพื่อพัฒนาผู้นำและ
บุคลากรให้มีความรู้

และมีประสิทธิภาพใน
การทำงาน 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
บุคลากรท้องถิ่น 

ผู้นำชุมชน  
ผู้นำองค์กร และ

กลุ่มแกนนำต่าง ๆ 
ในเขตพื้นที่  

อบต.ป่าก่อดำ 

250,000 120,000 120,000 300,000 300,000 จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้นำและบุคลากรมี
ศักยภาพและ

ประสิทธิภาพการ
ทำงานเพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

ผูบ้ริหาร
ท้องถิ่น 

สมาชิกสภา
ท้องถิ่น  

และบุคลากร 

ของ อบต.
ป่าก่อดำ 

6 สำรวจความพึงพอใจ 

ในการบริการสาธารณะ 
เพื่อประเมินผลการ

จัดบริการสาธารณะแก่
ประชาชน 

ประชาชนในเขต 
อบต.ป่าก่อดำ 

13,000 13,000 15,000 
งบ

โดยประมาณ 

15,000 
งบ

โดยประมาณ 

15,000 
งบ

โดยประมาณ 

ร้อยละของความ
พึงพอใจต่อการ

บริการ 

เป็นแนวทางการปรับปรุง
ในการบริการประชาชน 

สำนักงาน
ปลัด 

7 ส่งเสริมขับเคลื่อนการ
จัดทำแผนหมู่บ้าน/ 

แผนชุมชน 

เพื่อขับเคลื่อนการจัดทำ
แผนหมู่บ้านให้มีความ
เข้มแข้งและบูรณาการ

การมีส่วนร่วม 

ประชาชนในเขต 
อบต.ป่าก่อดำ 

10,000 5,000 5,000 
งบ

โดยประมาณ 

5,000 
งบ

โดยประมาณ 

5,000 
งบ

โดยประมาณ 

จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

การจัดทำแผนพัฒนา
หมู่บ้านมีความ

เข้มแข็งและมีการ 

บูรณาการร่วมกัน 

สำนักงาน
ปลัด 

8 พัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้และการจัดทำ/
ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได้ของ

ท้องถิ่น 

อบต.ป่าก่อดำ 100,000 100,000 - - - ร้อยละของการ
จัดทำแผนที่ภาษี
หรือการจัดเก็บ

รายได้ 

เพิ่มประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานการจัดเก็บ

ภาษี 

กองคลัง 

9 บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ เพื่อบริการประชาชน 

ในชุมชน 
ประชาชนในเขต 
อบต.ป่าก่อดำ 

- 20,000 20,000 
งบ

โดยประมาณ 

20,000 
งบ

โดยประมาณ 

20,000 
งบ

โดยประมาณ 

จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มีการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น กองคลัง 

10 อบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพเก่ียวกับภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

เพื่อให้มีความรู้  
ความเข้าใจและแนวทาง

ปฏิบัติตาม พรบ.ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

ผู้บริหาร  
สมาชิกสภา 
พนักงาน  

ผู้นำชุมชนและ
ประชาชน 

- - 25,000 
งบ

โดยประมาณ 

- - จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มีความเข้าใจ 
และแนวทางปฏิบัติ 
ตาม พรบ.ภาษีที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้าง 

กองคลัง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

11 ดำเนินการและสนับสนุน
การดำเนินงานจัดกิจกรรม
มวลชนของอำเภอแม่ลาว 
(อุดหนุนที่ว่าการ อ.แม่ลาว) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

การดำเนินงาน 

ตามอำนาจหน้าที่ 
ของ อ.แม่ลาว 

กลุ่มพลังมวลชน 15,000 15,000 15,000 
งบ

โดยประมาณ 

15,000 
งบ

โดยประมาณ 

15,000 
งบ

โดยประมาณ 

จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพิ่มประสิทธิภาพ 

การดำเนินงาน 

ตามอำนาจหน้าที่ 
ของ อ.แม่ลาว 

สำนักงาน
ปลัด 

12 จัดกิจกรรมงานพ่อขุน 

เม็งรายมหาราชและ 

งานกาชาดจังหวัดเชียงราย 
(อุดหนุนที่ว่าการ อ.แม่ลาว) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การดำเนินงาน 

ตามอำนาจหน้าที่ 
ของ อ.แม่ลาว 

งานพ่อขุนเม็งรายฯ 27,000 27,000 27,000 
งบ

โดยประมาณ 

27,000 
งบ

โดยประมาณ 

27,000 
งบ

โดยประมาณ 

จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพิ่มประสิทธิภาพ 

การดำเนินงาน 

ตามอำนาจหน้าที่ 
ของ อ.แม่ลาว 

สำนักงาน
ปลัด 

13 จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
และถวายสดุดเีน่ืองในวโรกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

(อุดหนุนที่ว่าการ อ.แม่ลาว) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

การดำเนินงาน 

ตามอำนาจหน้าที่ 
ของ อ.แม่ลาว 

กิจกรรม
เทิดพระเกียรติฯ 

5,500 5,500 5,500 
งบ

โดยประมาณ 

5,500 
งบ

โดยประมาณ 

5,500 
งบ

โดยประมาณ 

จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพิ่มประสิทธิภาพ 

การดำเนินงาน 

ตามอำนาจหน้าที่ 
ของ อ.แม่ลาว 

สำนักงาน
ปลัด 

14 จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
และถวายสดุดีเน่ืองใน
วโรกาสวันคล้ายวันสวรรคต 
ของสมเด็จพระศรี 
นครินทราบรมราชชนนี 

(งานทานหาแม่ฟ้าหลวง) 
(อุดหนุนที่ว่าการ อ.แม่ลาว) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

การดำเนินงาน 

ตามอำนาจหน้าที่ 
ของ อ.แม่ลาว 

กิจกรรม
เทิดพระเกียรติฯ 

2,000 2,000 2,000 
งบ

โดยประมาณ 

2,000 
งบ

โดยประมาณ 

2,000 
งบ

โดยประมาณ 

จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพิ่มประสิทธิภาพ 

การดำเนินงาน 

ตามอำนาจหน้าที่ 
ของ อ.แม่ลาว 

สำนักงาน
ปลัด 

15 จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
และถวายสดุดี เน่ืองใน
วโรกาสวันคล้ายวันพระ
ราชสมภพสมเด็จพระศรี
นครินทร์ทราบรมราชชนนี
(งานพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง) 
(อุดหนุนที่ว่าการ อ.แม่ลาว) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิการ
ดำเนินงานตามอำนาจ
หน้าที่ของ อ.แม่ลาว 

กิจกรรม
เทิดพระเกียรติฯ 

2,000 2,000 2,000 
งบ

โดยประมาณ 

2,000 
งบ

โดยประมาณ 

2,000 
งบ

โดยประมาณ 

จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพิ่มประสิทธิการ
ดำเนินงานตามอำนาจ
หน้าที่ของ อ.แม่ลาว 

สำนักงาน
ปลัด 

 



- 89 - 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

16 จัดกิจกรรมวันปิยมหาราช 

(อุดหนุนที่ว่าการ อ.แม่ลาว) 
เพื่อเพิ่มประสิทธิการ
ดำเนินงานตามอำนาจ
หน้าที่ของ อ.แม่ลาว 

กิจกรรม
เทิดพระเกียรติฯ 

1,000 1,000 1,000 
งบ

โดยประมาณ 

1,000 
งบ

โดยประมาณ 

1,000 
งบ

โดยประมาณ 

จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพิ่มประสิทธิการ
ดำเนินงานตามอำนาจ
หน้าที่ของ อ.แม่ลาว 

สำนักงาน
ปลัด 

17 จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
และถวายสดุดีเน่ืองใน
วโรกาสวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ  
(อุดหนุนที่ว่าการ อ.แม่ลาว) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิการ
ดำเนินงานตามอำนาจ
หน้าที่ของ อ.แม่ลาว 

กิจกรรม
เทิดพระเกียรติฯ 

5,000 5,000 5,000 
งบ

โดยประมาณ 

5,000 
งบ

โดยประมาณ 

5,000 
งบ

โดยประมาณ 

จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพิ่มประสิทธิการ
ดำเนินงานตามอำนาจ
หน้าที่ของ อ.แม่ลาว 

สำนักงาน
ปลัด 

 

18 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องใช้ต่างๆ ให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและพร้อมใช้

งานได้ 

อบต.ป่าก่อดำ/
ศพด. อบต. 
ป่าก่อดำ 

50,๐๐๐    
 

50,๐๐๐    
 

50,๐๐๐    
 งบ

โดยประมาณ 

50,๐๐๐    
งบ

โดยประมาณ 

50,๐๐๐    
 งบ

โดยประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณ

รายจ่าย 

ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องใช้ต่าง ได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่

ในสภาที่ดีและสามารถใช้
งานได้ 

-สำนักงาน
ปลัด 

-กองการศึกษา 
 

19 จัดหาวัสดุสำนักงาน วัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุก่อสร้าง 
วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงาน
บ้านงานครัว   วัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง ฯลฯ 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การทำงาน อำนวย
ความสะดวกและ

ให้บริการประชาชน 

อบต.ป่าก่อดำ 150,๐๐๐    150,๐๐๐    150,๐๐๐   
งบ

โดยประมาณ 

150,๐๐๐    
งบ

โดยประมาณ 

150,๐๐๐    
งบ

โดยประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณ

รายจ่าย 

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
อำนวยความสะดวก 
ในการปฏิบัติงาน 
พร้อมให้บริการ 

ประชาชน 

-สำนักงาน
ปลัด 

-กองคลัง 
-กองช่าง 

-กองการศึกษา 

20 จัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง ฯลฯ 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การทำงาน อำนวย
ความสะดวกและ

ให้บริการประชาชน 

อบต.ป่าก่อดำ 200,๐๐๐    200,๐๐๐    
 

200,๐๐๐    
งบ

โดยประมาณ 

200,๐๐๐   
งบ

โดยประมาณ 

200,๐๐๐   
งบ

โดยประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณ

รายจ่าย 

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
อำนวยความสะดวก 

ในการปฏิบัติงานพร้อม
ให้บริการประชาชน 

-สำนักงาน
ปลัด 

-กองคลัง 
-กองช่าง 

-กองการศึกษา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

21 พิธีพระราชทานพระบรม
ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
เน่ืองในโอกาสพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก 
พุทธศักราช 2562 

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 

จำนวน 1 ครั้ง  - - 150,000 
งบ

โดยประมาณ 

- - มีความ
จงรักภักดีต่อ

สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ได้น้อมสำนึก 

ในพระมหากรุณาธิคุณ 
อันหาที่สุดมิได้ 

สำนักงาน
ปลัด 

 

22 จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
และถวายสดุดี เน่ืองใน 
วันพ่อแห่งชาติและวันชาติ 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิการ
ดำเนินงานตามอำนาจ
หน้าที่ของ อ.แม่ลาว
(อุดหนุนที่ทำการ

ปกครอง อ.แม่ลาว) 

กิจกรรม
เทิดพระเกียรติฯ 

- - - 5,000 
งบ

โดยประมาณ 

5,000 
งบ

โดยประมาณ 

จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพิ่มประสิทธิการ
ดำเนินงานตามอำนาจ
หน้าที่ของ อ.แม่ลาว 

สำนักงาน
ปลัด 

 

23 จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อม
รำลึกวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราชบรมนาถบพิตร 

เพื่อเพิ่มประสิทธิการ
ดำเนินงานตามอำนาจ
หน้าที่ของ อ.แม่ลาว
(อุดหนุนที่ทำการ

ปกครอง อ.แม่ลาว) 

กิจกรรมบำเพ็ญ
กุศลฯ 

- - - 5,000 
งบ

โดยประมาณ 

5,000 
งบ

โดยประมาณ 

จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพิ่มประสิทธิการ
ดำเนินงานตามอำนาจ
หน้าที่ของ อ.แม่ลาว 

สำนักงาน
ปลัด 

 

24 จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
และถวายสดุดี เน่ืองใน
วโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ในรัชกาลที่ 9 

เพื่อเพิ่มประสิทธิการ
ดำเนินงานตามอำนาจ
หน้าที่ของ อ.แม่ลาว
(อุดหนุนที่ทำการ

ปกครอง อ.แม่ลาว) 

กิจกรรม
เทิดพระเกียรติฯ 

- - - 5,000 
งบ

โดยประมาณ 

5,000 
งบ

โดยประมาณ 

จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพิ่มประสิทธิการ
ดำเนินงานตามอำนาจ
หน้าที่ของ อ.แม่ลาว 

สำนักงาน
ปลัด 

 

หมายเหตุ : โครงการที่ 21 เพิม่เติมโดยแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครัง้ที่ 3/2562 ประกาศเมือ่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 
      โครงการที่ 22 - 24 เพิม่เตมิโดยแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครัง้ที่ 5/2563 ประกาศเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

25 จัดเวทีประชาคมท้องถิ่น รับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน 

จัดเวทีประชาคม
สำหรับการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น

หรือรับฟัง 
ความคิดเห็น 
ของประชาชน 

- - - 20,000 20,000 จำนวน 
หมู่บ้าน 
ที่จัดเวที 
ประชาคม 

ได้รับทราบปัญหา 
และความต้องการ 

ของประชาชน 

สำนักปลัด 
พต 7/64 
8 ก.พ.64 

รวม 25 โครงการ 1,220,500 1,195,500 1,182,500 1,042,500 1,147,500  

หมายเหตุ : โครงการที่ 25 เพิม่เติมโดยแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 7/2564 ประกาศเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 
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5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 อบรมการป้องกัน 
สาธารณภัย 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการป้องกัน

สาธารณภัย 

ประชาชนในเขต
พื้นที่  

อบต.ป่าก่อดำ 
 

10,000 10,000 10,000 
งบ

โดยประมาณ 

10,000 
งบ

โดยประมาณ 

10,000 
งบ

โดยประมาณ 

ประชาชน 
ได้รับความรู้ 
การป้องกัน 
สาธารณภัย 

ประชาชนมีความรู้ 
เรื่องการป้องกัน 

สาธารณภัย 

สำนักงาน
ปลัด 

2 ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร 
กระจกโค้งและสัญญาณไฟ 
ภายในตำบลป่าก่อดำ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการเดินทาง 

ป้ายสัญญาณจราจร 
กระจกโค้งและ

สัญญาณไฟ 

160,000 160,000 160,000 
งบ

โดยประมาณ 

160,000 
งบ

โดยประมาณ 

160,000 
งบ

โดยประมาณ 

ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ในการเดินทาง 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
และปลอดภัย 
ในการเดินทาง 

สำนักงาน
ปลัด 

3 ซักซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

เพื่อเตรียมความพร้อม
และปฏิบัติงานด้าน
ธารณภัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
อปพร. 

และประชาชน  
อบต.ป่าก่อดำ 

25,000 25,000 25,000 
งบ

โดยประมาณ 

25,000 
งบ

โดยประมาณ 

25,000 
งบ

โดยประมาณ 

จำนวน 
ของผู้เข้าร่วม

โครงการ 
ได้ความรู้ 

มีความพร้อม 
ในการปฏิบัติงาน 

ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

สำนักงาน
ปลัด 

4 หน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน
บริการประชาชน 

เพื่อให้ความช่วยเหลือ
และบริการประชาชน
ผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่าง

เร่งด่วน 

ผู้ป่วย 
ในเขตพื้นที่  

อบต.ป่าก่อดำ 

25,000 25,000 25,000 
งบ

โดยประมาณ 

25,000 
งบ

โดยประมาณ 

25,000 
งบ

โดยประมาณ 

จำนวน 
ผู้ป่วยได้รับ

ความช่วยเหลือ
อย่างเร่งด่วน 

ผู้ป่วยได้รับ 
ความช่วยเหลือ 
อย่างเร่งด่วน 

สำนักงาน
ปลัด 

5 ป้องกันปัญหาไฟป่าและ
ปัญหาหมอกควัน 

เพื่อให้เตรียมความ
พร้อมในการจัดการ

ปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน ลดภาวะปัญหา

โลกร้อน 

ในเขตพื้นที่  
อบต.ป่าก่อดำ 

20,000 20,000 20,000 
งบ

โดยประมาณ 

20,000 
งบ

โดยประมาณ 

20,000 
งบ

โดยประมาณ 

อบต.ป่าก่อดำ 

ได้แก้ไขปัญหา
ไฟป่าและปัญหา

หมอกควัน 

ลดปัญหาไฟป่าและ
ปัญหาหมอกควันใน

พื้นที่เขต 

อบต.ป่าก่อดำ 

สำนักงาน
ปลัด 

6 ติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อป้องกันจุดเสี่ยงใน
สถานที่มีความเสี่ยงต่อ
อันตรายหรือการเกิด

อาชญากรรม 

กล้อง CCTV - - 150,๐๐๐   
งบ

โดยประมาณ 

150,๐๐๐   
งบ

โดยประมาณ 

150,๐๐๐   
งบ

โดยประมาณ 

จำนวน 

กล้องวงจรปิด 
ป้องกันจุดเสี่ยงในสถานที่
มีความเสี่ยงต่ออันตราย
หรือการเกิดอาชญากรรม 

สำนักงาน
ปลัด 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

7 ฝึกอบรม จัดตั้ง/ทบทวน/
ศึกษาดูงาน ของ อปพร. 

 

เพื่อเพิ่มทักษะความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับการ
รักษาความปลอดภัย 

อปพร. 
อบต.ป่าก่อดำ 

100,000 
 

- 200,๐๐๐ 
งบ

โดยประมาณ 

- 200,๐๐๐ 
งบ

โดยประมาณ 

ร้อยละของ  
อปพร. มีทักษะ

เพิ่มมากขึ้น 

อปพร.มีความรู้และทักษะ
ด้านรักษาความปลอดภัย 

ได้ความรู้ใหม่ๆ 

สำนักงาน
ปลัด 

8 รณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนและให้บริการ
ประชาชน 

เพื่อให้บริการด้านความ
ปลอดภัยให้กับ

ประชาชนในพื้นที่ 

ลดอุบัติเหตุ 
บนท้องถนน 

๕0,000 
 

๕0,000 
 

๕0,000 
งบ

โดยประมาณ 

๕0,000 
งบ

โดยประมาณ 

๕0,000 
งบ

โดยประมาณ 

ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยได้ทันท่วงที

ทุกเหตุ 

ประชาชนได้รับบริการ 
มีความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน 

สำนักงาน
ปลัด 

9 เงินสำรองจ่าย 
(แผนงานงบกลาง) 

เพื่อสำรองจ่ายไปใช้ 
เพื่อกรณีฉุกเฉิน  

มีความจำเป็นเร่งด่วน 
สาธารณภัย 

ประชาชนของ
อบต.ป่าก่อดำ 

 

400,000 
 

150,000 
 

300,000 
งบ

โดยประมาณ 
 

400,000 
งบ

โดยประมาณ 
 

500,000 
งบ

โดยประมาณ 

ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ประชาชน 
ได้รับการช่วยเหลือ 
และบรรเทาทุกข์ 
อย่างทันท่วงที 

สำนักงาน
ปลัด 

10 อบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ ประจำ 
อปท. 

เพื่อให้จิตอาสามีความรู้
เรื่องภัยพิบัติ 

จิตอาสา 
ในเขตพื้นที่  

อบต.ป่าก่อดำ 
 

- - 50,000 
งบ

โดยประมาณ 

50,000 
งบ

โดยประมาณ 

50,000 
งบ

โดยประมาณ 

จิตอาสามีความรู้
เรื่องภัยพิบัติ

เพิ่มขึ้น 

จิตอาสามีความรู้ 
เรื่องภัยพิบัติ 

สำนักงาน
ปลัด 

 

รวม 10 โครงการ 790,000 440,000 990,000 890,000 1,190,000  

หมายเหตุ : โครงการที่ 10 เพิม่เติมโดยแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4/2563 ประกาศเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 
 

 
  

 
 
 
 
 
 



- 94 - 

 

5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 จัดนิทรรศการร้านสินค้า
ชุมชนงานมหกรรมอาหาร
และของดีอำเภอแม่ลาว  

เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 

กลุ่มร้านค้าชุมชน 20,000 
 

20,000 
 

20,000 40,000 40,000 จำนวนร้านค้าที่
เข้าร่วมโครงการ 

สินค้าชุมชนได้รับการ
ส่งเสริมร่วมกับหน่วยงาน

ต่าง ๆ 

สำนักปลัด 

2 สร้างความสามัคคี 
ปรองดอง สมานฉันท์ 

เพื่อสร้างความสามัคคี 
ปรองดอง สมานฉันท์ให้

เกิดขึ้นในชุมชน 

ประชาชน 
ในเขต  

อบต.ป่าก่อดำ 

- 20,000 - 30,000 
งบ

โดยประมาณ 

- จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความสามัคคี 
ปรองดอง สมานฉันท์ให้

เกิดขึ้นในชุมชน 

สำนักงาน
ปลัด 

3 จัดอบรมเรื่องกฎหมาย 
ที่ควรรู้ 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ความรู้ความเข้า

เก่ียวกับกฎหมายที่
สำคัญในเบื้องต้น 

ประชาชน 
ในเขต  

อบต.ป่าก่อดำ 

- 30,000 30,000 
งบ

โดยประมาณ 

- 30,000 
งบ

โดยประมาณ 

จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้มีความรู้
ความเข้าเก่ียวกับ

กฎหมายที่สำคัญใน
เบื้องต้น 

สำนักงาน
ปลัด 

4 อบรมการบริหารจัดการ
ระบบประปาหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้มีความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับการบริหาร
จัดการระบบประปา

หมู่บ้าน และเกิดความ
เข้มแข็ง 

การบริหารจัดการ
ระบบประปา

หมู่บ้าน 

50,000 50,000 
 

- 50,000 
งบ

โดยประมาณ 

50,000 
งบ

โดยประมาณ 

จำนวนผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนได้มีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับการ

บริหารจัดการระบบ
ประปาหมู่บ้าน และมี

ความเข้มแข็ง 

กองช่าง 
 

5 ศูนย์ปฏิบัติการร่วม 
ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอำเภอ 
(สถานที่กลาง) 

เพื่อเป็นศูนย์กลาง 
ของอปท.  

รวบรวมข้อมูล 
ประสานงาน  

เก่ียวกับสาธารณภัย
ต่างๆ 

อปท.ทุกแห่ง 
ในเขต 

อำเภอแม่ลาว 

20,000 
(อบต.ป่าก่อ

ดำ) 

20,000 
(อุดหนุน ทต.

แม่ลาว) 

20,000 
(อุดหนุน ทต.

ป่าก่อดำ) 

20,000 
(อุดหนุน ทต.

ดงมะดะ) 

20,000 
(อุดหนุน อบต.

จอมหมอก
แก้ว) 

มีศูนย์กลาง
ประสานงานของ

อปท.ระดับ
อำเภอ 

มีศูนย์ปฏิบัติการ 

ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท.  
ที่อำนวยความสะดวก 

ในการทำงาน 

สำนักงาน
ปลัด 

รวม 5 โครงการ 90,000 140,000 70,000 140,000 140,000  

หมายเหตุ : โครงการที่ 1 เปลี่ยนแปลงโดยแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่เติมและเปลี่ยนแปลงครัง้ที่ 7/2564 ประกาศเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 
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5.4 แผนงานเคหะและชุมชน, แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 ปรับปรุงอาคาร ศพด. 
หลังเก่าเป็นห้องประชุม 
ศพด.อบต.ป่าก่อดำ 

เพื่อใช้สำหรับจัด
กิจกรรมของ ศพด.

อบต.ป่าก่อดำ 

ห้องประชุมศพด.
อบต.ป่าก่อดำ 

5๐,๐๐๐     - - - - จำนวนห้อง
ประชุมที่
ปรับปรุง 

เด็กนักเรียนศพด.อบต. 
ได้มีสถานที่จัดกิจกรรม

ต่าง ๆ 

กองช่าง 

*2 ก่อสร้างรั้ว อบต.ป่าก่อดำ เพื่อการรักษา 

ความปลอดภัย 

ภายใน อบต.ป่าก่อดำ 

รั้ว  
อบต.ป่าก่อดำ 

- 400,000 400,000 500,000 - มีรั้วเพิ่มขึ้น  การรักษาความปลอด
ภายใน  

อบต.ป่าก่อดำ ดีขึ้น 

กองช่าง 

 

3 ก่อสร้างโรงจอดรถ  
อบต.ป่าก่อดำ 

เพื่อบริการประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ 

ประชาชน 

ผู้มาติดต่อราชการ 
- 340,000 - - 400,000 

งบ
โดยประมาณ 

ประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
การรับบริการ 

มีการบริการประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ 

เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

4 การบริหารจัดการน้ำ 
ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน 

เพื่อให้มีระบบการ
บริหารจัดการน้ำอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ระบบธนาคารน้ำ 
ใต้ดิน  

ภายในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ 

ของ อบต.ป่าก่อดำ 

- 30,000 
 

30,000 
งบ

โดยประมาณ 

30,000 
งบ

โดยประมาณ 

30,000 
งบ

โดยประมาณ 

จำนวนพื้นที่
ก่อสร้าง 

มีระบบการบริหาร 

จัดการน้ำ 

อย่างมีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
อบต.ป่าก่อดำ 

เพื่อรองรับภารกิจ 
ที่เพิ่มขึ้น 

อาคาร
อเนกประสงค์ 
อบต.ป่าก่อดำ 

- - 560,000 
งบ

โดยประมาณ 
 

- - อาคาร
อเนกประสงค์ 

ที่เพิ่มขึ้น 

มีอาคารอเนกประสงค์ 
ที่จะรองรับภารกิจ 

ที่เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

6 ปรับปรุงห้องน้ำ  
อบต.ป่าก่อดำ  

เพื่อปรับปรุงห้องน้ำ 
ให้มีสภาพที่ดีขึ้น 

ห้องน้ำ  
อบต.ป่าก่อดำ 
จำนวน 2 ห้อง 

- - 50,000 
งบ

โดยประมาณ 

- - ห้องน้ำ 

มีสภาพดีขึ้น 
มีการปรับปรุงห้องน้ำ 

ให้มีสภาพที่ดีขึ้น 
กองช่าง 

หมายเหต ุ: โครงการที่ 2 เพิ่มเติมโดยแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่เติมครั้งที่ 2/2562 ประกาศเมือ่วันที่ 24 ตุลาคม 2562 
*โครงการที่ 2 เปลี่ยนแปลงโดยแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 7/2564 ประกาศเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

7 ปรับปรุงอาคาร ศพด. 
อบต.ป่าก่อดำ  
จำนวน 3 รายการ 

เพื่อปรับปรุงอาคาร 
ศพด.อบต.ป่าก่อดำ 

ให้มีสภาพดีขึ้น 

ปรับปรุงอาคาร
อาคาร ศพด.อบต.

ป่าก่อดำ 

- - 180,000 
งบ

โดยประมาณ 
 

- - ปรับปรุงอาคาร 
ศพด. 

อบต.ป่าก่อดำ 
ให้ดีขึ้น 

มีการปรับปรุงอาคาร 
ศพด.อบต.ป่าก่อดำ 

ให้มีสภาพดีขึ้น 

กองช่าง 

8 ต่อเติมอาคาร ศพด.อบต.
ป่าก่อดำ 

เพื่อให้อาคารมีสภาพ
พร้อมรับการจัดการ

เรียนการสอน 

จำนวน 1 แห่ง - - 130,000 
งบ

โดยประมาณ 

130,000 
งบ

โดยประมาณ 

- มีอาคารสภาพ 
ที่ดีขึ้น 

อาคารมีสภาพ 
พร้อมรับการจัด 

การเรียนการสอน 

กองช่าง 

9 ปรับปรุงอาคาร ศพด.หลัง
เก่า 

เพื่อใช้สำหรับจัด
กิจกรรมของ ศพด.

อบต.ป่าก่อดำ 

อาคาร ศพด.อบต.
ป่าก่อดำ 

-     - - - 90,000 
งบ

โดยประมาณ 

อาคารที่ได้รับ
การปรับปรุง 

เด็กนักเรียน ศพด.
อบต.ได้มีสถานที่ 
จัดกิจกรรมต่างๆ 

 

กองช่าง 

10 ปรับปรุงห้องกองคลัง เพื่อบริการประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ 

ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ 

- - - 58,000 
งบ

โดยประมาณ 

- ประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
การรับบริการ 

มีการบริการประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ 

เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

11 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องใช้ต่างๆ ให้อยู่ 

ในสภาพที่ดี 
และพร้อมใช้งานได้ 

อบต.ป่าก่อดำ 
 

50,๐๐๐    
 

50,๐๐๐    
 งบ

โดยประมาณ 

50,๐๐๐    
งบ

โดยประมาณ 

50,๐๐๐    
 งบ

โดยประมาณ 

50,๐๐๐    
 งบ

โดยประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณ

รายจ่าย 

ครุภัณฑ์ต่างๆ ได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่
ในสภาที่ดีและสามารถ 

ใช้งานได้ 

กองช่าง 

12 บำรุงรักษา ปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

เพื่อบำรุงรักษา ปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ให้อยู่ในลักษณะ 

มีสภาพดี 
สามารถใช้งานได้ 

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

20๐,๐๐๐     
 

20๐,๐๐๐     20๐,๐๐๐    
งบ

โดยประมาณ 

20๐,๐๐๐    
งบ

โดยประมาณ 

20๐,๐๐๐    
งบ

โดยประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณ

รายจ่าย 

สิ่งก่อสร้าง 
ได้รับการบำรุงรักษา 

ให้อยู่ในลักษณะสภาพที่ดี
สามารถใช้งานได้ 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

13 ก่อสร้าง/จัดทำป้ายต่างๆ 
ภายในเขต อบต.ป่าก่อดำ 

เพื่ออำนวยความสะดวก
และความปลอดภัย 

แก่ประชาชนผู้สัญจร 
ไปมา 

ป้ายต่างๆ 5๐,๐๐๐     
 

50,๐๐๐     
 

5๐,๐๐๐     
งบ

โดยประมาณ 

5๐,๐๐๐     
งบ

โดยประมาณ 

5๐,๐๐๐     
งบ

โดยประมาณ 

จำนวนป้าย
ต่างๆ 

อำนวยความสะดวก 

และความปลอดภัย 

แก่ประชาชน 

ผู้สัญจรไปมา 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างรั้ว อบต.ป่าก่อดำ เพื่อการรักษาความ
ปลอดภายใน  
อบต.ป่าก่อดำ 

รั้ว อบต.ป่าก่อดำ - - 400,000 
งบ

โดยประมาณ 

- - รั้ว อบต.ป่าก่อดำ 
ที่เพ่ิมขึ้น  

มีการรักษา 

ความปลอดภัย 

ภายใน อบต.ป่าก่อดำ 

กองช่าง 

รวม 14 โครงการ 350,000 1,120,000 1,650,000 918,000 820,000  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕) 

สำหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยวและวิธีการผลิตการเกษตรที่ยั่งยืน เช่ือมโยงกับกลุ่ม
ประเทศ GMS และ ASEAN 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค 
 1.1 แผนงานเคหะชุมชน, แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 ปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เลียบคลองชลประทาน
เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 3,  
11 ต.ป่าก่อดำ – หมู่ที่ 3 
ต.บัวสลี อ.แม่ลาว  
จ.เชียงราย 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยแก่ประชาชน

ในการสัญจร 

ถนนลาดยาง 
ขนาดกว้าง 6 

เมตร ยาว 
2,940 เมตร 

 

- - 2,000,000 
งบ

โดยประมาณ 

2,000,000 
งบ

โดยประมาณ 

2,000,000 
งบ

โดยประมาณ 

ระยะ 
ความยาวถนน 

ที่ปรับปรุง 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 
 

2 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายดงเย็นเชื่อมกับถนน
บ้านป่าแดง  
ตำบลจอมหมอกแก้ว 

เพื่อให้สะดวกและ
ปลอดภัยแก่ประชาชน 

ถนนที่ได้มาตรฐาน - 
 

- 
 

1,000,000 
งบ

โดยประมาณ 

1,000,000 
งบ

โดยประมาณ 

1,000,000 
งบ

โดยประมาณ 

ความยาวถนน 
ที่ก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

และปลอดภัย 
ในการสัญจรไปมา 

ระหว่างตำบล 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.6 
อบต.ป่าก่อดำ เชื่อม ม.9 
ทต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว  
จ.เชียงราย 

เพื่อให้การระบายน้ำ
ได้สะดวกมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

รางระบายน้ำ ม. 
6 เชื่อม ม.9 
ทต.ป่าก่อดำ  

ยาว 1,300 เมตร 

- - 1,290,000 
งบ

โดยประมาณ 

1,290,000 
งบ

โดยประมาณ 

1,290,000 
งบ

โดยประมาณ 

ความยาว 
รางระบาย 
ที่ก่อสร้าง 

การระบายน้ำได้
สะดวกและมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ  ผ.02/2 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

4 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2  
และหมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ไว้ใช้เพื่ออุปโภค

บริโภคอย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
จำนวน 2 แห่ง 

- - - 3,000,000 
งบ

โดยประมาณ 

3,000,000 
งบ

โดยประมาณ 

มีระบบประปาที่
ก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำไว้
สำหรับอุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

5 
 

ก่อสร้างเรียงหินยาแนวรอบ
สระน้ำหนองปึ๋ง หมู่ที่ 3  

เพื่อป้องกันดินถล่ม บริเวณสระน้ำ
หนองปึ๋ง หมู่ที่ 3 

ระยะทาง  
270 ม. 

- - - - 2,000,000 มีการป้องกันดิน
ถล่ม 

สามารถป้องกันมิให้
ดินถล่มได้ 

กองช่าง 
 

6 ก่อสร้างระบบประปา
บาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
เพียงพอต่อการอุปโภค

บริโภค 

ระบบประปา
บาดาล  
หมู่ที่ 3 

- - - - 3,000,000 ได้ก่อสร้างระบบ
ประปาบาดาล 

ประชาชนมีน้ำ
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 
 

7 ก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 4 เพื่อให้ประชาชน มี
เมรุเผาศพประจำ

หมู่บ้าน 

ก่อสร้าง 
เมรุเผาศพ  

จำนวน 1 จุด 

- - - - 2,000,000 ได้ก่อสร้างเมรุ
เผาศพ 

ประชาชน  
มีเมรุเผาศพประจำ

หมู่บ้าน 

กองช่าง 
 

8 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายเลียบคลอง
ชลประทาน หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5  
เชื่อมตำบลจอมหมอกแก้ว  

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการสัญจร 

ถนน หมู่ที่ 4 
เชื่อม หมู่ที่ 5 
สายหน้าวัด 
พระธาตุ 

หมอกมุงเมือง 
กว้าง 4 ม.  

ยาว 2,200 ม. 

- - - 5,000,000 5,000,000 ได้ก่อสร้างถนน 
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย

ในการสัญจร 

กองช่าง 
 

9 ก่อสร้างเรียงหินยาแนว
รอบสระน้ำหนองกว๋าง 
พร้อมอาคารระบายน้ำ  
ค.ส.ล. หมู่ที่ 6  

เพื่อป้องกัน 
การพังทลาย 

ของตลิ่ง 

สระน้ำ 
หนองกว๋าง  

หมู่ที่ 6 
ระยะทาง 250 

ม. 

- - - - 1,500,000 มีการป้องกันดิน
ถล่มและอาคาร

ระบายน้ำ 

ได้ป้องกัน 
การพังทลาย 

ของตลิ่ง 
และการระบายน้ำ 

ดีขึ้น 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

10 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายเลียบคลอง
ชลประทาน หมู่ที่ 3  
หมู่ที่ 11 เชื่อมตำบลบัวสลี  

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการสัญจร 

ถนนหมู่ที่ 11  
เชื่อมตำบลบัวสลี  
(ซอยฟาร์มสุกร)  

กว้าง 4 ม.  
ยาว 2,200 ม. 

- - - - 5,000,000 ได้ก่อสร้างถนน 
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย

ในการสัญจร 

กองช่าง 
 

11 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 11  
เชื่อมตำบลแม่กรณ์  

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการสัญจร 

ถนน หมู่ที่ 11  
เชื่อมตำบล 
แม่กรณ์ 

กว้าง 6 ม.  
ยาว 1,300 ม. 

- - - - 4,500,000 ได้ก่อสร้างถนน 
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย

ในการสัญจร 

กองช่าง 
 

12 ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.  
ซอยข้างโรงเรียนเก่า  

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

และเพิ่มความ
ปลอดภัยแก่ผู้สัญจร 

ถนนซอยข้าง
โรงเรียนเก่า 

 หมู่ที่ 3  
กว้าง 4 ม.  

ยาว 520 ม. 

- - - - 900,000 ได้ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน  

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย

ในการสัญจร 

กองช่าง 
 

13 ก่อสร้างถนนหินคลุก สาย
การเกษตรภายในหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 5 

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

และเพิ่มความ
ปลอดภัยแก่ผู้สัญจร 

ถนนสาย
การเกษตร 

ทุกสายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 

- - - - 850,000 ได้ก่อสร้าง 
ถนนหินคลุก  

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย

ในการสัญจร 

กองช่าง 
 

14 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  
ซอยคลองชลประทาน 
ซอย 9 หมู่ที่ 6      

เพื่อให้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
และเพิ่มความ

ปลอดภัยแก่ผู้สัญจร 

ถนนสาย 
คลองชลประทาน 

ซอย 9 
กว้าง 4 ม.  

ยาว 1,300 ม.   

- - - - 3,000,000 ได้ก่อสร้าง 
ถนน ค.ส.ล.  

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย

ในการสัญจร 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

15 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  
ศพด.อบต.ป่าก่อดำ 

เพื่อให้มีสถานที่
สำหรับจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ของ ศพด.
อบต.ป่าก่อกดำ 

อาคาร
อเนกประสงค ์
 ศพด.อบต. 
ป่าก่อดำ 

จำนวน 1 หลัง 

- - - - 1,200,000 ได้ก่อสร้าง
อาคาร

อเนกประสงค์ 

มีสถานที่สำหรับ 
จัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ของ ศพด.อบต. 

ป่าก่อกดำ 

กองช่าง 
 

16 
 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1  
(ถนนคลองซอย 10) 

เพื่อให้ประชาชน 
มีเส้นทางคมนาคมที่

สะดวก 
และปลอดภัย 

ถนน ค.ส.ล. 
ขนาดความกว้าง 

3.5 เมตร 
ระยะทาง 

3,230 เมตร 
จำนวน 1 สาย 

- - - 7,400,000 7,400,000 ได้ก่อสร้าง 
ถนน ค.ส.ล. 

จำนวน 1 สาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ

ปลอดภัย 

กองช่าง 
 

17 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 
(ถนนคลองซอย 8) 

เพื่อให้ประชาชน 
มีเส้นทางคมนาคมที่

สะดวก 
และปลอดภัย 

ถนน ค.ส.ล. 
ขนาดความกว้าง 

3.5 เมตร 
ระยะทาง  

725 เมตร 
จำนวน 1 สาย 

- - - 1,700,000 1,700,000 ได้ก่อสร้าง 
ถนน ค.ส.ล. 

จำนวน 1 สาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ

ปลอดภัย 

กองช่าง 
 

18 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.      
สายเลียบคลองชลประทาน 
หมู่ที่ 4 เชื่อม หมู่ที่ 5  

เพื่อให้ประชาชน 
มีเส้นทางคมนาคมที่

สะดวก 
และปลอดภัย 

ถนน ค.ส.ล.  
ขนาดความกว้าง  

4 – 6 เมตร  
ระยะทาง 

2,175 เมตร 
จำนวน 1 สาย 

- - - 8,000,000 8,000,000 ได้ก่อสร้าง 
ถนน ค.ส.ล. 

จำนวน 1 สาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ

ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

19 
 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5  
(ถนนสายคลองซอย 7) 

เพื่อให้ประชาชน 
มีเส้นทางคมนาคม 

ที่สะดวกและปลอดภัย 

ถนน ค.ส.ล. 
ขนาดความกว้าง 

3.5 เมตร 
ระยะทาง  

950 เมตร 
จำนวน 1 สาย 

- - - 2,200,000 2,200,000 ได้ก่อสร้าง 
ถนน ค.ส.ล. 

จำนวน 1 สาย 

ประชาชน 
มีเส้นทางคมนาคม 

ที่สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6  
(ถนนสายคลองซอย 9)      

เพื่อให้ประชาชน 
มีเส้นทางคมนาคม

สะดวกและปลอดภัย 

ถนน ค.ส.ล. 
ขนาดความกว้าง 

3.5 เมตร 
ระยะทาง 

1,270 เมตร 
จำนวน 1 สาย 

- - - 2,900,000 2,900,000 ได้ก่อสร้าง 
ถนน ค.ส.ล. 

จำนวน 1 สาย 

ประชาชน 
มีเส้นทางคมนาคม 

ที่สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 
 

21 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.     
สายเลียบคลองชลประทาน  
หมู่ที่ 3 เชื่อม หมู่ที่ 11  

เพื่อให้ประชาชน 
มีเส้นทางคมนาคม 

ที่สะดวกและปลอดภัย 

ถนน ค.ส.ล.  
ขนาดความกว้าง  

4 – 6 เมตร  
ระยะทาง 

3,330 เมตร 
จำนวน 1 สาย 

- - - 12,000,000 12,000,000 ได้ก่อสร้าง 
ถนน ค.ส.ล. 

จำนวน 1 สาย 

ประชาชน 
มีเส้นทางคมนาคม 

ที่สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 
 

22 ก่อสร้างระบบประปาบาดาล 
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ำเพียงพอ 

ต่อการอุปโภคบริโภค
และทำการเกษตร 

ระบบประปา
บาดาล 

จำนวน 1 ระบบ 

- - - 3,000,000 3,000,000 ได้ก่อสร้าง 
ระบบประปา 

บาดาล 
จำนวน 1 ระบบ 

ประชาชน 
มีน้ำเพียงพอ 

ต่อการอุปโภคบริโภค
และทำการเกษตร 

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

23 ก่อสร้างลานกีฬา 
อเนกประสงค์ 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชน 

มีสถานที่สำหรับเล่น
หรือฝึกซ้อมกีฬา 

ลานกีฬา 
ภายในบริเวณ 
ที่ทำการของ 
อบต.ป่าก่อดำ 

- - - 15,000,000 15,000,000 ได้ก่อสร้าง 
ลานกีฬา 

อเนกประสงค์ 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีสถานที่

สำหรับเล่นหรือ
ฝึกซ้อมกีฬา 

กองช่าง 
 

รวมท้ังสิ้น  23 โครงการ - - 4,290,000 54,590,000 85,440,000  

หมายเหต ุ: โครงการที่ 1 – 3 ปรับปรงุโดยแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน ประกาศเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 
 โครงการที่ 4 เพิ่มเติมโดยแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเตมิครั้งที่ 4/2563 ประกาศเมื่อวันที่ 13 กมุภาพันธ์ 2563 
 โครงการที่ 5 – 15 เพิม่เติมโดยแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพิม่เติมครั้งที่ 7/2564 ประกาศเมื่อวันที ่8 กุมภาพันธ์ 2564 
 โครงการที่ 16 – 23 เพิ่มเติมโดยแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 9/2564 ประกาศเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 
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บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  

องค์การบริหารส่วนตำบลปา่ก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนผู้สูงอายุ 
อบต.ป่าก่อดำ 

- เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น จำนวน 2 
เครื่อง มีรายละเอียดและคุณสมบัติการ
จัดหาตามราคาท้องถิ่น 

-  30,000 
งบ

โดยประมาณ 

- - สำนักงาน
ปลัด 

2 บริหารงานทั่วไป 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและ

กิจกรรมของ
โรงเรียนผู้สูงอายุ 
อบต.ป่าก่อดำ 

- โต๊ะโฟมโอเมก้าขาว จำนวน 30 ตัว 
มีรายละเอียดและคุณสมบัติการจัดหา
ตามราคาท้องถิ่น 

- - 42,000 
งบ

โดยประมาณ 

- - สำนักงาน
ปลัด 

3 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและ

กิจกรรมของ
โรงเรียนผู้สูงอายุ 
อบต.ป่าก่อดำ 

- เก้าอ้ีพลาสติก จำนวน 200 ตัว 
มีรายละเอียดและคุณสมบัติการจัดหา
ตามราคาท้องถิ่น 

- - 20,000 
งบ

โดยประมาณ 

- - สำนักงาน
ปลัด 

4 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพื่อใช้บริการให้กับ
โรงเรียนผู้สูงอายุ 
อบต.ป่าก่อดำ 

- เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 
บีทียู แบบตั้งพื้นหรือแขวน จำนวน 4 
เครื่อง มีรายละเอียดและคุณสมบัติ
การจัดหาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ของสำนักงบประมาณ 

- - 129,600 
งบ

โดยประมาณ 

- - สำนักงาน
ปลัด 

5 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพื่อรับบริการ 
ผู้มาติดต่อราชการ 
ห้องสำนักงานปลัด

อบต.ป่าก่อดำ 
 

- เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000  
บีทียู แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) 
จำนวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดและ
คุณสมบัติการจัดหาตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ 

- - - 36,400 
งบโดยประมาณ 

- สำนักงาน
ปลัด 

 

แบบ ผ. 03 
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

6 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและ

วิทยุ 

เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและ

กิจกรรมของ
โรงเรียนผู้สูงอายุ 
อบต.ป่าก่อดำ 

- เครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง จำนวน 
1 ชุด มีรายละเอียดและคุณสมบัติการ
จัดหาตามราคาท้องถิ่น 

- - 10,000 
งบ

โดยประมาณ 

- - สำนักงาน
ปลัด 

7 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและ

วิทยุ 

เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและ

กิจกรรมของ
โรงเรียนผู้สูงอายุ 
อบต.ป่าก่อดำ 

- เครื่องขยายเสียงครบชุด จำนวน 1 
ชุด มีรายละเอียดและคุณสมบัติการ
จัดหาตามราคาท้องถิ่น 

- - - 50,000 
งบโดยประมาณ 

- สำนักงาน
ปลัด 

8 บริหารงานทั่วไป 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและ
จัดกิจกรรมในห้อง

ประชุม ศพด. 
อบต.ป่าก่อดำ 

- โต๊ะโฟมโอเมก้าขาว จำนวน 20 ตัว 
มีรายละเอียดและคุณสมบัติการจัดหา
ตามราคาท้องถิ่น 

- - - 28,000 
งบโดยประมาณ 

- กอง
การศึกษาฯ 

9 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและ

กิจกรรมของ
โรงเรียนผู้สูงอายุ 
อบต.ป่าก่อดำ 

- เก้าอ้ีพลาสติก จำนวน 200 ตัว 
มีรายละเอียดและคุณสมบัติการจัดหา
ตามราคาท้องถิ่น 

- - - 16,000 
งบโดยประมาณ 

- กอง
การศึกษาฯ 

10 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานติดต่อ

ราชการ 

- รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตัน แบบ
ดับเบิ้ลแค็ป จำนวน 1 คัน 
มีรายละเอียดและคุณสมบัติการจัดหา
ตามบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก
งบประมาณ 

- - - - 868,000 
งบ

โดยประมาณ 

สำนักงาน
ปลัด 
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

11 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
เครื่อง

ดับเพลิง 

เพื่อใช้ในกิจกรรม
งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
อบต.ป่าก่อดำ 

- สายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 2 ชุด/ปี 
มีรายละเอียดและคุณสมบัติการจัดหา
ตามราคาท้องถิ่น 

- - 60,000 
งบ

โดยประมาณ 

- 60,000 
งบ

โดยประมาณ 

สำนักงาน
ปลัด 

12 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
เครื่อง

ดับเพลิง 

เพื่อป้องกันอัคคีภัย
ที่จะเกิดขึ้นกับ 
อบต.ป่าก่อดำ 

- เครื่องดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง 
จำนวน 5 เครื่อง/ปี มีรายละเอียดและ
คุณสมบัติการจัดหาตามราคาท้องถิ่น 

- - 10,000 
งบ

โดยประมาณ 

- 10,000 
งบ

โดยประมาณ 

สำนักงาน
ปลัด 

13 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพื่อใช้ในกิจกรรม
การรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

อบต.ป่าก่อดำ 

- เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงลม ชนิด
สะพายหลัง จำนวน 1 เครื่อง/ปี  
มีรายละเอียดและคุณสมบัติการจัดหา
ตามบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก
งบประมาณ 

- - 34,200 
งบ

โดยประมาณ 

- 34,200 
งบ

โดยประมาณ 

สำนักงาน
ปลัด 

14 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและ

วิทยุ 

เพื่อใช้ในการ
กิจกรรมของ 
อบต.ป่าก่อดำ 

- เครื่องขยายเสียงพร้อมชุด จำนวน 1 
ชุด มีรายละเอียดและคุณสมบัติการ
จัดหาตามราคาท้องถิ่น 

- - 200,000 
งบ

โดยประมาณ 

- - สำนักงาน
ปลัด 

15 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน
กิจกรรมงานป้องกัน

และบรรเทาสา
ธารณภัย 

- ถังน้ำ แบบพลาสติก ขนาดความจุ 
2,000 ลิตร จำนวน 2 ใบ 
 มีรายละเอียดและคุณสมบัติ 
การจัดหาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ของสำนักงบประมาณ 

- - 11,800 
 

- - สำนักงาน
ปลัด 

16 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน
กิจกรรมงาน
สาธารณสุข 

- เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 
เครื่อง มีรายละเอียดและคุณสมบัติ
การจัดหาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ของสำนักงบประมาณ 

- - - 
 

59,000 59,000 สำนักงาน
ปลัด 

หมายเหตุ : โครงการที่ 15 เพิม่เติมโดยแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563 ประกาศเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 
     โครงการที่ 16 เพิม่เตมิโดยแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2563 ประกาศเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563      
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

17 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
งานบ้าน 
งานครัว 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ 

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง  
จำนวน 2 เครื่อง 

- - - 19,000 19,000 สำนักปลัด 
 

18 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
สำนักงาน 

เพื่อใช้ในการติดต่อ/
ประสานงาน 

เครื่องโทรศัพท์ จำนวน 5 เครื่อง - - - - 5,000 สำนักปลัด 
 

19 การเกษตร ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
การเกษตร 

เพื่อใช้ในงาน
การเกษตร 

และงานป้องกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

เครื่องพ่นยา (ดับไฟป่า) 
จำนวน 2 เครื่อง 

- - - - 6,000 สำนักปลัด 
 

รวม 19 โครงการ - - 574,600 208,400 1,060,200  

หมายเหตุ : โครงการที่ 17 - 19 เพิม่เติมโดยแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพิม่เติมและเปลี่ยนแปลงครัง้ที่ 7/2564 ประกาศเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 
  
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนท่ี 4 
การติดตามและประเมินผล 

 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื ่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
    

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

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (10) 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวัด (10) 
(3) ยุทธศาสตรจ์ังหวัด (10) 
(4) วิสัยทัศน ์ (5) 
(5) กลยทุธ์ (5) 
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (5) 
(8) แผนงาน (5) 
(9) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อใหเ้กิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพฒันา
ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ควรน้อยกว่า 80 คะแนน 
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2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
    

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพฒันา 10 
2. การประเมินผลการนำแผนพฒันาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ 10 
3. การประเมินผลการนำแผนพฒันาท้องถ่ินไปปฏิบัตเิชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตรก์ารพฒันา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
 (1) ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 
 (2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
 (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
 (4) โครงการมีความสอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
 (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาติ ฉบบัที่ 12 

(5) 

 (6) โครงการมีความสอดคล้องกบั Thailand 4.0 (5) 

 (7) โครงการมีความสอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์จงัหวัด (5) 
 (8) โครงการแก้ไขปญัหาความยากจนหรือการเสรมิสร้างใหป้ระเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

 (9) งบประมาณ มีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 

 (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 

 (11) มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รบั (5) 

 (12) ผลที่คาดว่าจะได้รบั สอดคลอ้งกบัวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อใหเ้กิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพฒันา
ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ควรน้อยกว่า 80 คะแนน 
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3. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนทางการพิจารณาการติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตร์
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปา่ก่อดำ 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

1. ข้อมลูสภาพท่ัวไป
และข้อมูลพ้ืนฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังนี ้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะดิน ลักษณะของแหลง่น้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตัง้ ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี ่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น   
เขตการปกครอง การเลือกตั ้ง ฯลฯ ประชากร เช่น 
ข้อมูลเกี ่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและ
จำนวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเกี ่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณส ุข อาชญากรรม ยาเสพติด การส ังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี ่ยวกับสภาพบริการพื ้นฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม 
การพาณิชย์/กลุ ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจ
พอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

(2)  

(6) ข้อมูลเกี ่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น    
การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่นๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรพัยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การสำรวจและจัดเกบ็ข้อมลูเพือ่การจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถ่ินหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ ่น ร ูปแบบ วิธีการ      
และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ ่น โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ 
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน
เร ียนรู้  เพ ื ่อแก ้ป ัญหาสำหร ับการพ ัฒนาท ้อง ถ่ิน         
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(3)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังนี ้
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น นโยบายของผู ้บริหาร
ท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

 
(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
และการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึน 
ต่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

(3)  

(3) การวิเคราะหท์างสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ฯลฯ 

(2)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม 
การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและ
ความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(2)  

(5) การวิเคราะหส์ิ่งแวดลอ้ม พื้นทีส่ีเขียวธรรมชาติ
ต่างๆทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งทีเ่กิดข้ึน การ
ประดิษฐ์ทีม่ีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพฒันา 

(2)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื ่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผล
ต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(2)  

3. ยุทธศาสตร ์
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังนี ้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม

ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส ่วนท ้องถ ิ ่น และเช ื ่อมโยงหล ักประชาร ัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

สอดคล้องและเชื ่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ ่งแวดล้อมของท้องถิ ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และ
เชื ่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 

 
(10) 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 
 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
3.9 ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
 
  

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

(10)  

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ช ัดเจน สอดคล ้องก ับโอกาสและศักยภาพที ่ เป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

(5)  

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องการทำ
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะ
นำไปสู ่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความ
ชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์ 

(5)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้อง
และสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ที่ชัดเจน 

(5)  

ความมุ ่งมั ่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จ
ทางยุทธศาสตร์ 

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ ่งหมายเพื ่อการพัฒนาในอนาคต 
กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่
เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี ้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
จ ุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำ
โครงการพัฒนาท้องถ ิ ่นในแผนพัฒนาท ้องถิ ่นส ี ่ปี         
โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดังกล่าว 

(5)  

ความเชื ่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู ่การพัฒนาท้องถิ่นที่
เกิดข้ึนผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12 
Thailand 4.0 แผนพ ัฒนาภาค/แผนพ ัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่นในเขตจั งหว ัด และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 
4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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