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องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย 
อ าเภอแม่แตง   จังหวัดเชียงใหม ่





ส่วนท่ี  1 

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

 
 

1.ด้านกายภาพ 

1.1.  ที่ตั้งของต าบล   
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย  อยู่ในพ้ืนที่อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางตอน

เหนือของจังหวัดเชียงใหม่  ห่ างจากจังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะทางประมาณ  67  กิโลเมตร ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร  โดยทางรถยนต์ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1  สายเอเชีย  เป็นระยะทางประมาณ  751  
กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 9 ชั่วโมง 59 นาที 

 
แผนที่ตั้งของต าบลเมืองก๋าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

1.2.  ลักษณะภูมิประเทศ   
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย  แต่เดิมต าบลเมืองก๋ายขึ้นอยู่กับ ต าบลสบเปิง ซึ่งอยู่ห่าง

จากต าบลสบเปิงมาก การจราจรไปมาล าบากจึงแยกจาก ต าบลสบเปิง มาเป็นต าบลเมืองก๋าย ถึงปัจจุบัน  
ต าบลเมืองก๋ายตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอ าเภอแม่แตง และอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ
จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่ 66.324 ตารางกิโลเมตร หรือ 41,452.5 ไร่ มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขามีธารน้ า
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ไหลผ่าน อากาศร้อนในฤดูร้อน ฤดูหนาว หนาวมาก ฤดูฝน ฝนตกชุก แบ่งการปกครองเป็น 5 หมู่บ้าน คือ หมู่
ที่ 1 บ้านก๋ายน้อย หมู่ที่ 2 บ้านเมืองก๋าย หมู่ที่ 3 บ้านออบ หมู่ที่ 4 บ้านเหล่า และหมีที่ 5 บ้านม่อนเงาะ 
ต าบลเมืองก๋ายมีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ข้างเคียง  ดังนี้ 

 ทิศเหนือ  ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกื้ดช้าง 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านช้าง 
 ทิศใต้   ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสบเปิง 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแป๋ 

1.3. ลักษณะภูมิอากาศ 
สภาพอากาศโดยทั่วไปบริเวณพ้ืนที่ต าบลเมืองก๋าย มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีเฉลี่ย  22  องศา

เซลเซียส  เนื่องจากสภาพภูมิอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม ทั้งจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จึงมีทั้ง 3 ฤดู คือ 

-  ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม (ประมาณ 5 เดือน) ซึ่งเป็นระยะที่มี
อากาศร้อนโดยทั่วไปและเย็นลงหลังจากเกิดฝนตก ช่วงฤดูฝนมักมีฝนตกชุกหนาแน่นในพ้ืนที่เขาสูง เดือนที่ม ี
ฝนตกมากท่ีสุดคือเดือนสิงหาคม 

-  ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ (ประมาณ 4 เดือน) ซึ่งอุณหภูมิ
ต่ าสุดโดยเฉลี่ย 10 องศาเซลเซียส มีหมอกจัดช่วงเวลาเช้า และ ช่วงก่อนค่ า โดยอุณหภูมิต่ าสุดอยู่ที่ 5 องศา
เซลเซียส เดือนที่มีอากาศหนาวที่สุดคือเดือนมกราคม 

-  ฤดรู้อน  เริ่มตั้งแตเ่ดือนมีนาคม –เดือนพฤษภาคม (ประมาณ 3 เดือน) ซึ่งเป็นระยะที่ 
อากาศร้อนเฉลี่ยประมาณ 30 องศาเซลเซียส เดือนที่ร้อนที่สุดคือเดือนเมษายน 

(ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยา  จังหวัดเชียงใหม)่ 

1.4.  ลักษณะของดิน 
สภาพภูมิประเทศของต าบลเมืองก๋าย มีลักษณะเป็นเทือกเขาสูง โดยมีภูเขาที่ส าคัญ ได้แก่ 

ดอยม่อนเงาะ โดยมีทางน้ าท่ีส าคัญ ได้แก่ น้ าแม่ก๋าย ห้วยป่าเมือง 
ลักษณะธรณีวิทยาของต าบลเมืองก๋าย พ้ืนที่เป็นเขาสูงชัน ด้านตะวันออกและด้านตะวันตก

เป็นหินอัคนีชนิดหินไบโอไทต์แกรนิต เนื้อปานกลางถึงหยาบ เนื้อเป็นดอก หินมัสโคไวต์แกรนิต เนื้อละเอียด 
ทางด้านเหนือมีหินปูนเนื้อดิน หินปูน สีเทา และหินปูนเนื้อโดโลไมต์ และหินอ่อนแทรกสลับรองรับหินแปรขั้น
ต่ า ชนิดหินควอร์ตไซต์ หินฟิลไลต์ และหินชีสต์เนื้อฟิลไลต์ ยุคไซลูเรียน -ดีโวเนียน ส่วนทางด้านใต้จะพบ
หินแกรนิตชนิดนี้มีแนวสัมผัสกับหินยุคพรีแคมเบรียน ประกอบด้วย หินแปรเกรดสูง หินไนส์ เนื้อหยาบ หิน
ชีสต์ และหินแคลก์-ซิลิเกต มีรอยแตกเกิดอยู่ทั่วไปในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ และแนว
ตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ 

ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินในต าบลเมืองก๋าย ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ และมีการปลูกไม้ผล พืชไร่ 
หมุนเวียน และไม้ยืนต้นแทรกสลับกระจายไปตามพ้ืนที่ส่วนต่างๆ ของต าบล 
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2.ด้านการเมือง/การปกครอง 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋ายได้รับการจัดตั้งจากสภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองก๋าย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2539 และปรับขนาดองค์กรจาก
องค์กรขนาดเล็กเป็นองค์กรขนาดกลาง ตามประกาศเมื่อวันที่โดยมีการบริหารและโครงสร้างการจัดองค์การ   
ดังนี้ 

(1) รูปแบบและองค์การการบริหาร   
องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีการบริหารงานโดย

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล องคก์ารการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย ประกอบด้วย  
1. ฝ่ายนิติบัญญัติหรือสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบด้วยสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 10 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในเขตต าบล อยู่ในต าแหน่ง
คราวละ 4 ปี ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋ายได้มีการเลือกตั้งครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.
2556  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้  10  คน      

      2. ฝ่ายบริหารหรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชนเป็นผู้บริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปีนับ
แต่วันเลือกตั้ง  นายกองค์การรบริหารส่วนต าบลอาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งมิใช่สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามที่
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายได้ไม่เกิน 3 คน และอาจแต่งตั้งที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้โดย
แต่งตั้งได้จ านวนรวมกันไม่เกิน 3 คน และให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้บังคับบัญชาและดูแล
รับผิดชอบพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดจนลูกจ้างและรับผิดชอบงานทั่วไปขององค์การบริหารส่วน
ต าบล   

      องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง มีการจัด
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนต าบล  ออกเป็น  3  ส่วน  ได้แก่ 

1. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
 

2.1. เขตการปกครอง 
 พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย แต่เดิมต าบลเมืองก๋ายข้ึนอยู่กับ ต าบลสบเปิง ซึ่งอยู่ห่าง
จากต าบลสบเปิงมาก การจราจรไปมาล าบากจึงแยกจาก ต าบลสบเปิง มาเป็นต าบลเมืองก๋าย ถึงปัจจุบัน  และ
ได้แบ่งแยกออกเป็นหมู่บ้าน  จ านวน  5  หมู่บ้าน  ดังนี ้
 หมู่ที่ 1   บ้านก๋ายน้อย 
 หมู่ที่ 2   บ้านเมืองก๋าย 
 หมู่ที่ 3   บ้านออบ 
 หมู่ที่ 4  บ้านเหล่า 
 หมู่ที่ 5  บ้านม่อนเงาะ 
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2.2. การเลือกตั้ง  
 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 
เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556 มีประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 947 คน คิด
เป็นร้อยละ 83.50 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด ในการเลือกตั้งครั้งนี้มีบัตรเสีย จ านวน 90 ใบ  คิดเป็นร้อยละ 
9.49   และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน จ านวน 94 ใบ คิดเป็นร้อยละ 9.92 
 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาการบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 
13 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556 มีประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จ านวน 947 คน คิดเป็นร้อยละ 83.50 ของผู้มี
สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด ในการเลือกตั้งครั้งนี้มีบัตรเสีย จ านวน 28 ใบ  คิดเป็นร้อยละ 2.95 และบัตรไม่ประสงค์
ลงคะแนน จ านวน12 ใบ คิดเป็นร้อยละ1.26 
 
 

แบบสรุปผลการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย 
วันเลือกตั้ง วันที่ 13 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556 

เขตเลือกต้ัง
ที ่

จ านวนผู้มี
สิทธิ

เลือกตั้ง 

การใช้สิทธิเลือกตั้ง 

ผู้มาใช้สิทธ ิ บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 211 152 72.04 3 1.97 0 0 
2 185 162 87.57 5 3.09 2 1.23 
3 197 174 88.32 4 2.30 1 0.57 
4 306 265 86.60 7 2.64 2 0.75 
5 236 194 82.20 9 4.64 7 3.61 

รวม 1,134 947 83.50 28 2.95 12 1.26 
 
 

แบบสรุปผลการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย 
วันเลือกตั้ง วันที่ 13 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556 

เขตเลือกต้ัง
ที ่

จ านวนผู้มี
สิทธิ

เลือกตั้ง 

การใช้สิทธิเลือกตั้ง 

ผู้มาใช้สิทธ ิ บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ต าบล 
เมืองก๋าย 

1,136 948 83.45 90 9.49 94 9.92 

รวม 1,136 948 83.45 90 9.49 94 9.92 
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3.ด้านประชากร 
 

3.1.  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย ส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างานมากกว่าร้อยละ  50 

อย่างไรก็ตาม  มีประชากรวัยท างานบางส่วนไปท างานนอกเขตพ้ืนที่  ท าให้โครงสร้างประชากรตามฐานข้อมูล
ไม่ตรงกับท่ีม ีอยู่จริงในพ้ืนที่  ซึ่งประชากรที่มีอยู่จริงส่วนใหญ่เป็นประชากรในช่วงกลางคนถึงสูงอายุ 
จ านวนประชากรในต าบลเมืองก๋าย 

ตารางแสดงสถิติข้อมูลประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย 
 

ปี พ.ศ 

จ านวนประชากร  ( คน ) หลังคาเรือน 

ชาย หญิง รวม 
เพ่ิม/ลด 

จากปีก่อน 
ร้อยละ 

จ านวน 
หลังคาเรือน 

เพ่ิม/ลด 
จากปีก่อน 

ร้อยละ 

2557 868 769 1,637 0.92 643 1.87 

2558 874 773 1,647 0.61 653 1.54 

2559 865 762 1,627 -1.21 657 0.61 

2560 838  772 1,610 -1.04 675 2.73 

2561 830 769 1,599 -0.68 680 0.74 
 

* : ปี พ.ศ. 2561  เป็นข้อมูล ณ  เดือน  พฤษภาคม  2561 
(ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบยีน พ.ศ.2561 : ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) 
 

 

* : ปี พ.ศ. 2561  เป็นข้อมูล ณ  วันที่ 8 ภุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
(ที่มา : รายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้าน พ.ศ.2559 : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) 

ตารางแสดงจ านวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย 
 

หมู่ที่ ต าบล ชื่อชุมชน 
หลังคา
เรือน 

จ านวน (คน) รวม 
(คน) 

หมาย
เหตุ ชาย หญิง 

1 เมืองก๋าย บ้านก๋ายน้อย 184 145 124 269  
2 เมืองก๋าย บ้านเมืองก๋าย 135 129 116 245  
3 เมืองก๋าย บ้านออบ 115 139 113 252  
4 เมืองก๋าย บ้านเหล่า 166 203 172 375  
5 เมืองก๋าย บ้านม่อนเงาะ 80 214 244 458  

รวม 680 830 769 1,599  
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3.2.  ช่วงอายุและจ านวนประชากร  
3.2.1. ลักษณะข้อมูล 

ลักษณะข้อมูล ชาย หญิง รวม 
แยกตามเพศ  830  769  1,599 
แยกตามลักษณะสถานะของบุคคล   
- ผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  792  747  1,539 
-ผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  38  22  60 
-ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง (ทะเบียนซึ่งผู้อ านวยการทะเบียนกลาง
ก าหนดให้จัดท าขึ้นส าหรับ ลงรายการบุคคลที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน) 

 0  0  0 

-ผู้ที่อยู่ระหว่างการย้าย (ผู้ที่ย้ายออกแต่ยังไม่ได้ย้ายเข้า)  0  0  0 

3.2.2แยกตามช่วงอายุ (ปี) (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) 
อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 

น้อยกว่า 1 
ปี 

6 8 14 1 ปี 4 12 16 

2 ปี 10 10 20 3 ปี 13 10 23 
4 ปี 14 9 23 5 ปี 14 10 24 
6 ปี 15 8 23 7 ปี 14 12 26 
8 ปี 10 8 18 9 ปี 12 8 20 

10 ปี 11 7 18 11 ปี 9 13 22 
12 ปี 7 10 17 13 ปี 7 5 12 
14 ปี 15 11 26 15 ปี 4 16 20 
16 ปี 7 9 16 17 ปี 11 11 22 
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อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 
18 ปี 17 13 30 19 ปี 5 11 16 
20 ปี 12 4 16 21 ปี 9 12 21 
22 ปี 7 8 15 23 ปี 9 7 16 
24 ปี 16 16 32 25 ปี 6 10 16 
26 ปี 14 9 23 27 ปี 9 10 19 
28 ปี 15 12 27 29 ปี 12 15 27 
30 ปี 16 7 23 31 ปี 10 10 20 
32 ปี 11 14 25 33 ปี 13 18 31 
34 ปี 12 9 21 35 ปี 19 15 34 
36 ปี 13 14 27 37 ปี 9 8 17 
38 ปี 16 5 21 39 ปี 7 5 12 
40 ปี 5 9 14 41 ปี 10 10 20 
42 ปี 6 8 14 43 ปี 7 7 14 
44 ปี 8 7 15 45 ปี 11 9 20 
46 ปี 12 8 20 47 ปี 11 9 20 
48 ปี 9 14 23 49 ปี 13 13 26 
50 ปี 12 10 22 51 ปี 10 14 24 
52 ปี 14 8 22 53 ปี 13 12 25 
54 ปี 14 14 28 55 ปี 13 18 31 
56 ปี 12 20 32 57 ปี 7 15 22 
58 ปี 13 7 20 59 ปี 11 11 22 
60 ปี 16 10 26 61 ปี 16 11 27 
62 ปี 11 7 18 63 ปี 13 6 19 
64 ปี 9 2 11 65 ปี 12 6 18 
66 ปี 4 10 14 67 ปี 5 5 10 
68 ปี 10 6 16 69 ปี 3 7 10 
70 ปี 3 2 5 71 ปี 5 5 10 
72 ปี 2 4 6 73 ปี 3 1 4 
74 ปี 3 1 4 75 ปี 3 5 8 
76 ปี 0 2 2 77 ปี 3 2 5 
78 ปี 2 4 6 79 ปี 2 1 3 
80 ปี 2 3 5 81 ปี 3 1 4 
82 ปี 0 3 3 83 ปี 2 2 4 
84 ปี 5 1 6 85 ปี 1 2 3 
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อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 
86 ปี 1 1 2 87 ปี 1 2 3 
88 ปี 0 1 1 89 ปี 0 1 1 
90 ปี 0 0 0 91 ปี 0 0 0 
92 ปี 0 1 1 93 ปี 0 0 0 
94 ปี 0 0 0 95 ปี 0 0 0 
96 ปี 0 0 0 97 ปี 0 0 0 
98 ปี 1 0 1 99 ปี 0 0 0 

100 ปี 0 0 0 
มากกว่า 
100 ปี 

0 0 0 
 

* : ปี พ.ศ. 2561  เป็นข้อมูล ณ  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 
(ที่มา : ระบบสถิติจ านวนประชากรและบ้าน พ.ศ.2561 : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) 
 

 
 

4.สภาพทางสังคม 
 

4.1.  การศึกษา 
ปัจจุบันมีสถานศึกษาที่ให้บริการในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย  มีจ านวน 5  แห่ง  

โดยเป็นสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา  ประกอบด้วย  
1. สถานศึกษาของรัฐบาล  จ านวน  2  แห่ง   ดังนี้ 

(1) โรงเรียนวัดบ้านเหล่า 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 

อนุบาลปีที่ 1 13 4 17 

อนุบาลปีที่ 2 7 9 16 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 13 9 22 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 13 7 20 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 4 10 14 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 8 4 12 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 7 2 9 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 8 10 18 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 2 9 11 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 5 5 10 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 3 8 

รวม 85 72 157 
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 (2) โรงเรียนบ้านก๋ายน้อย 

ระดับชั้น ชั้นปี ชาย หญิง รวม 
อนุบาล อนุบาล 1 0 0 0 

อนุบาล 2 2 1 3 
อนุบาล 3 3 0 3 

ประถม 

ประถมศึกษา 1 1 1 2 
ประถมศึกษา 2 4 1 5 
ประถมศึกษา 3 2 2 4 
ประถมศึกษา 4 1 0 1 
ประถมศึกษา 5 0 1 1 
ประถมศึกษา 6 1 1 2 

รวม 14 7 21 

  
 (3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย  จ านวน  3  แห่ง  คือ   

   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก๋ายน้อย  หมู่ 1 จ านวน 6 คน  
   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า  หมู่ 4 จ านวน 12  คน  
   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นม่อนเงาะ หมู่ 5 จ านวน 19  คน  

 
4.2. สาธารณสุข 
 สถานพยาบาล 

ในเขตพ้ืนที่ต าบลเมืองก๋าย  มีสถานพยาบาล 1 แห่ง คือ  
1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองก๋าย    

บุคลากรทางการแพทย์ 
บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติในสถานพยาบาล ในเขตพ้ืนที่  มีดังนี้ 
1.  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงพยาบาล รพสต. จ านวน     1    คน 
2.  พยาบาล      จ านวน      1    คน  

  2.  นักวิชาการสาธารณสุข    จ านวน     2    คน   
 
 

4.3.  อาชญากรรม 
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย  มี

หน่วยงานหลัก ที่รับผิดชอบคือ  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย  
ปัญหาด้านความปลอดภัยที่มี  ได้แก่  การลักเล็กขโมยน้อย  ปัญหาแหล่งมั่วสุม  ปัญหายาเสพติด  หน่วยงาน
รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  คือ 

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย องค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองก๋ายโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเตรียมพร้อมในการอ านวยการ
เกี่ยวกับความปลอดภัย   ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขต อบต. โดยรอบ  เพ่ือป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยต่างๆ  ดังนี้ 
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♦ จัดเวร - ยาม  เตรียมพร้อมตลอด  24  ชั่วโมง 
♦  ตรวจเช็คอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ทุกชนิดให้พร้อมอยู่เสมอ 
♦ ออกให้ความรู้แก่สถานประกอบการด้านต่างๆ ในเรื่องของการป้องกันและระงับอัคคีภัย 

ในเบื้องต้น 
♦ ออกให้ความรู้ในการป้องกันอัคคีภัยให้แก่หน่วยงานราชการ  หน่วยงานต่างๆ  ที่ขอมา 
♦ จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทั้งในเขต อบต. และนอก อบต. 
♦ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันสาธารณภัยให้ประชาชนมีความรู้  

ความเข้าใจ 
 
4.4.  ยาเสพติด 

ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย  จากการที่ทางศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต าบลเมืองก๋ายได้แจ้งให้กับทาง อบต.เมืองก๋าย ทราบนั้น  พบว่าในเขต อบต.
เมืองก๋าย ยังมีผู้ที่ติดยาเสพติด แต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย เนื่องมาจากได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า
ชุมชน  ประชาชน  และหน่วยงานของ อบต. ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า  การแก้ไขปัญหาของ        
อบต.เมืองก๋าย สามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้ง
เบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  หากนอกเหนือจากอ านาจหน้าที่ที่  อบต. สามารถกระท าได้  ก็จะเป็นหน้าที่
ของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋ายก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

 
4.5.  การสังคมสงเคราะห์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย  ได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 
(1)  ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  จ านวน  237  ราย  
(2)  ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ  จ านวน  56  ราย 
(3)  ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  จ านวน  4 ราย   
(4)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(5)  ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
(6)  จัดท าโครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน   
(7)  จัดท าโครงการส่งเสริมอาชีพเพ่ือช่วยเหลือผู้ยากจน  ผู้ยากไร้  ผู้มีรายได้น้อย และ

ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
(ที่มา : งานพัฒนาสังคม  ข้อมูลประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560) 
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5.ระบบบริการพื้นฐาน 
 
5.1.  การคมนาคมขนส่ง   

การคมนาคมขนส่งของต าบลเมืองก๋าย ไม่มีสถานีบริการขนส่งใดๆ 

5.2.  การไฟฟ้า   
การให้บริการไฟฟ้าเป็นบริการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอแม่แตง  ซึ่งให้บริการ

ครอบคลุมทั่วถึงทุกชุมชนในเขต อบต. การให้บริการไฟฟ้า  จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้  655  ครัวเรือน  

ไฟฟ้าสาธารณะ ได้จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนและทางเดินกระจายครอบคลุมพ้ืนที่   
ส่วนใหญ่ของหมู่บ้านต่างๆ  ในเขต อบต.เมืองก๋าย เพ่ืออ านวยความสะดวกและเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินแก่ประชาชน 

5.3.  การประปา   
การประปาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย เป็นบริการจากการประปาส่วนภูมิภาค  

อ าเภอแม่แตง ให้บริการน้ าประปาแก่ครัวเรือนในเขต อบต.เมืองก๋าย จ านวน 655 ครัวเรือน  

5.4.  โทรศัพท์   
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย โทร / โทรสาร 0 5310 6791 

5.5.  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์   
1. ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย  ต าบลเมืองก๋าย อ าเภอแม่แตง จังหวัด

เชียงใหม่ 50150 
  2. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : muangkai398@hotmail.com 

 
6.ระบบเศรษฐกิจ 

 
6.1.  การเกษตร 
 1.1 มีประชาชนในเขตต าบลเมืองก๋ายประกอบอาชีพเกษตรกร ในการท าสวนเมี่ยง 
 1.2 มีประชาชนในเขตต าบลเมืองก๋ายประกอบอาชีพเกษตรกร ในการท าสวนลิ้นจี่ 
 1.3 มีประชาชนในเขตต าบลเมืองก๋ายประกอบอาชีพเกษตรกร ในการท าสวนกาแฟ 
 1.1 มีประชาชนในเขตต าบลเมืองก๋ายประกอบอาชีพเกษตรกร ในการท าสวนชา 

6.2.  การประมง 

 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋ายไม่มีการประมง  เป็นการจับปลาตามธรรมชาติในบริโภคใน
ครัวเรือนตามฤดูกาลเท่านั้น 

 

mailto:muangkai398@hotmail.com
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6.3.  การปศุสัตว ์

 การปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงใน
ครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  สุกร  เพ่ือจ าหน่ายและบริโภคเองในครัวเรือน 

6.4.  การบริการ 

 4.1 โฮมสเตย์ ในเขตต าบลเมืองก๋าย จ านวน 4 แห่ง 

6.5.  การท่องเที่ยว 
 5.1 สวนชาลุงเดช หมู่ 2 บ้านเมืองก๋าย 
 5.2 ร้านกาแฟดอยแตง หมู่ 2 บ้านเมืองก๋าย 
 5.3 แหล่งท้องเที่ยวดอยม่อนเงาะ หมู่ 5 บ้านม่อนเงาะ 
 5.4 วัดบ้านก๋ายน้อย 
 5.5 วัดบ้านเมอืงก๋าย 
 5.6 วัดบ้านออบ 
 5.7 วัดบ้านเหล่า 

9.6.  อุตสาหกรรม 

 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋ายไม่มีอุตสาหกรรม แต่มีการประกอบโรงโม่ชา จ านวน 1 แห่ง  
และมีศูนย์โครงการหลวงม่อนเงาะ ที่รับซื้อสินค้าเกษตรจากประชาชนในชุมชน  จ านวน   1  แห่ง 

9.7.  การพาณิชย์และกลุม่อาชีพ 

 การพาณิชย์ 

 ร้านค้าและร้านอาหาร จ านวน 10 แห่ง  

 องค์กร/กลุ่มอาชีพ 
 จากการจัดเวทีชุมชนและสอบถามตัวแทนกลุ่มและองค์กรในชุมชน ท าให้ได้ข้อมูลกลุ่มต่างๆ ในต าบล

วังโพธิ์ ดังนี้ กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มเยาวชน กลุ่มปลูกผักโครงการหลวง  และกลุ่มกอทุนขาย
ข้าวสาร   

9.8.  แรงงาน 
 ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น การปลูกชา ท าเมี่ยง การปลูก
กะหล่ าปลี  รับจ้างทั่วไป ปลูกข้าวโพด กาแฟ ลิ้นจี่ สวนส้ม และผลไม้เมืองหนาว 
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ประชากรจ าแนกตามอาชีพ         

                 อาชีพ 
    จ านวนเพศชาย 
           (คน) 

      จ านวนเพศหญิง 
            (คน) 

         จ านวนรวม 
             (คน) 

เกษตรกรรม – ท านา               -               -                - 
เกษตรกรรม – ท าไร่             24             20               44 
เกษตรกรรม – ท าสวน             221           197             418 
เกษตรกรรม – ประมง               -               -                - 
เกษตรกรรม – ปศุสัตว์               -               -                - 
รับราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ               4               6              10 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ               1               -                1 
พนักงานบริษัท               1               -                1 
รับจ้างทั่วไป            180           143             323 
ค้าขาย              13             20               33 
ธุรกิจส่วนตัว                1               -                 1 
อาชีพอ่ืน              17             20               37 
ก าลังศึกษา              90             97             187 
ไม่มีอาชีพ              19             13               32 
รวม             571           516           1,087 

ข้อมูลรายได้ 
 อาชีพหลักได้รายได้ 254,671.10 บาทต่อปี รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย 137,582.45 บาทต่อปี และ
รายได้บุคคลเฉลี่ย 49,534.23 บาทต่อปี 

 
 

 
7.ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

 
โครงสร้างสังคมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋ายโดยภาพรวม  เป็นแบบผสมผสาน

ของความเป็นชุมชนเมืองกับชนบท  ลักษณะชุมชนในเขตชุมชนเมืองประชากรจะรวมตัวกันค่อนข้างหนาแน่น  
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพกิจการค้าขายและการเกษตร  ส่วนชุมชนที่มีลักษณะสังคมคล้ายชนบทจะกระจายอยู่
รอบนอกโดยทั่วไปจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง 

วัฒนธรรมดั้งเดิมของท้องถิ่น  มีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์เป็นชาวเขาผสมกับชุมชนเมืองทั่วไป  
รวมทั้งภาษาพูด  โดยคนท้องถิ่นดั้งเดิมเป็นชาวเหนือ  มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีของตนเองที่ดีงาม และหมู่ 5 
บ้านม่อนเงาะ เป็นชนเผ่าม้ง พูดภาษาม้ง เป็นภาษาท้องถิ่น 
 

7.1.  ศาสนา 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีผู้นับ

ถือศาสนาอื่นๆ เช่น ศาสนาคริสต์,ศาสนาอิสลาม อีกเล็กน้อย     
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ศาสนสถานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย  มีดังนี ้ 
-  วัด   จ านวน   6   แห่ง   
-  โบสถ์คริสต์  จ านวน   1   แห่ง 

7.2.  วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่ส าคัญ 

เนื่องจากประชาชนดั้งเดิมของท้องถิ่นเป็นชาวเหนือ และ ชาวเขาเผ่าม้ง ส่วนใหญ่ยังคงยึดถือ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามเป็นเอกลักษณ์ของตนเองที่แตกต่างจากคน
เมืองโดยทั่วไป  เช่น  พิธีกรรมต่างๆ ภายในหมู่บ้าน การนับถือผี 

-  งานท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 
-  งานประเพณีปีใหม่ ม้ง 
-  งานประเพณีสรงน้ าพระ 

 -  งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  วันแรม 1 ค่ า เดือน 8 
-  งานประเพณีลอยกระทง  วันขึ้น 15 ค่ า เดือน 12 
-  งานวันส าคัญทางศาสนาอ่ืนๆ  เช่น   วันมาฆบูชา   วันวสิาขบูชา 
-  งานประเพณีปี๋ใหม่เมือง 

7.3.  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

ประชาชนในต าบลเมืองก๋ายส่วนใหญ่ใช้ภาษาไทยถิ่นเหนือ หรือภาษาถิ่น และอาจจะมีบาง
พ้ืนที่ที่ใช้ภาษาอ่ืนในการสื่อสาร เช่น ภาษาม้ง (ชนเผ่าม้ง) ภาษาเม่ียน (ชนเผ่าเย้า) เป็นต้น  

7.4.  สินค้าพืนเมืองและของท่ีระลึก 

  ประชาชนในต าบลเมืองก๋ายได้มีสินค้าพ้ืนเมืองและของฝากส่วนใหญ่จะเป็น ชา และกล้วย
หอม กาแฟ ส้ม ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ในต าบลมีอาชีพหลักคือเกษตรกรจึงท าให้มีสินค้าที่เป็นสินค้าเกษตรเป็น
หลัก 

 
9.ทรัพยากรธรรมชาติ 

9.1.  น้ า 
1.แหล่งน้ า  
แหล่งน้ าที่ส าคัญส่วนใหญ่เป็นน้ าจืดที่ได้จากแหล่งน้ าห้วยต่างๆภายในหมู่บ้าน ดังนี้ 

หมู่ที่ 1 บ้านก๋ายน้อย มีแหล่งน้ าคือ ห้วยก๋ายน้อย , ห้วยใน  
หมู่ที่ 2 บ้านเมืองก๋าย มีแหล่งน้ าคือ ห้วยสามสบ , ห้วยแม่ก๋าย , ห้วยปงตอง , ห้วยผาแตก 
หมู่ที่ 3 บ้านออบ มีแหล่งน้ าคือ ห้วยตองกาย , ห้วยป๋างรัน , ห้วยบ้านเหล่า , ห้วยออบ 
หมู่ที่ 4 บ้านเหล้า มีแหล่งน้ าคือ ห้วยขุนน้ า , ห้วยน้ าแพร 
หมู่ที่ 5 บ้านม่อนเงาะ มีแหล่งน้ าคือ ห้วยขุนน้ า , ห้วยน้ าแพร 
 

  แหล่งน้ าธรรมชาติ 
- ล าน้ า,ล าห้วย  7 สาย 
- บึง, หนอง และ อ่ืนๆ  5 แห่ง 
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แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
- ฝาย   1 แห่ง 
- บ่อน้ าตื้น  21  แห่ง 
- บ่อน้ าโยก   2  แห่ง 
 

  ลักษณะความต้องการใช้น้ าของแต่ละหมู่บ้านคือ การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ และน้ ากินน้ าใช้ 
โดยปัญหาทรัพยากรน้ าที่พบคือน้ าไม่สะอาด เนื่องจากแหล่งน้ าตื้นเขิน เมื่อเข้าฤดูฝนมีน้ าจ านวนมากพัดพาน า
สิ่งปฏิกูลต่างๆมาทับถม และเส้นทางเดินน้ าคับแคบก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าว วิธีการแก้ไขปัญหาคือการขุดลอก
เส้นทางน้ าให้ลึกกว่าที่เป็นอยู่และสร้างฝายแม้วชะลอน้ าตามจุดต่างๆ อีกวิธีที่จะสามารถทดแทนน้ าเมื่อประสบ
ปัญหาน้ าป่าหลากคือการขุดเจาะบ่อบาดาล ซึ่งจ านวนบ่อในปัจจุบันยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของชาวบ้าน  
แต่เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาเสมอๆ ทุกปี เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นทุกปีท าให้มีความต้องการ
น้ าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  

 2.  การระบายน้ า 
สภาพโดยทั่วไปของการระบายน้ าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย ไม่มี

ปัญหาการระบายน้ าในช่วงฤดูฝน เนื่องด้วยพ้ืนที่ตั้งของต าบลเมืองก๋ายเป็นภูเขาสลับซับซ้อนและป่าไม้อุดม
สมบูรณ์จึงสามารถรองรับน้ าได้เป็นอย่างดี อีกท้ังยังเป็นพื้นที่สูง ท าให้ระบายน้ าสู่แม่น้ าสายต่างๆ ได้ดี    

3.  น้ าเสีย 
ปริมาณน้ าเสียในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย ยังไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสีย 

อาศัยการบ าบัดน้ าเสียกันเองภายในหมู่บ้าน เนื่องด้วยจ านวนประชากรของต าบลเมืองก๋าย มีเพียง 1,628 คน
460 หลังคาเรือน มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย จึงไม่มีปัจจัยในการสร้างมลพิษทางน้ า ในปริมาณที่เป็นอันตรายต่อ
ชุมชน  

9.2.  ป่าไม้ 
ในเขตพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย มีเขตป่าสงวน ป่าชุมชน อยู่เป็นจ านวนมาก   

9.3.  ภูเขา 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย มีสภาพโดยทั่วไปเป็นภูเขาสลับซับซ้อน มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์  
พ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ  1  ใน  3  เป็นที่ราบเชิงเขา  

9.4.  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญของต าบลเมืองก๋าย 
 9.4.1 จุดชมวิว ดอยม่อนเงาะ หมู่ที่ 5 บ้านม่อนเงาะ (เป็นชนเผ่าม้งท้ังหมด) 
 9.4..2 สวนชาลุงเดช บ้านเมืองก๋าย  หมู่ที่  2 
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ส่วนท่ี 2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   
 การจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์
ชาติเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของ
ประเทศไทย คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบกับในคราวประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ที่ประชุมได้ลงมติให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ
แล้ว ดังสรุปย่อได้  ดังนี้ 
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๑. ความเป็นมา 
 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไป  ตามที่
ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติและต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติ  การจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติพ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มี การแต่งตั้ง
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติก าหนดวิธีการ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนด
มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการ  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้
เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติพ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ รวม ๖ คณะ อันประกอบด้วยคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา  และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบในการด าเนินการ
จัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดท า
ร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่ กฎหมายก าหนดแล้ว ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์
ชาติฉบับแรกของประเทศไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้
ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

๒. สาระส าคัญ 
     ๒.๑ สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมากระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและ                     
ในหลากหลายมิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากล าบากมากขึ้นกระแส
ทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมี
โครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพา
อุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ ทีอ่าศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่
มากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม
และระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรราย
ย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพส าหรับประชาชนที่ อยู่ ใน พ้ืนที่ ห่ างไกลก็มี ในวงแคบกว่า   ในขณะที่ การใช้ เทคโนโลยี ใน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่
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สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและ
แรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของ
สังคมโลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ  ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด 
เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซ่ึงล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการด ารงชีวิตของประชาชน การบริหาร
จัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 
 นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ท าให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล  ในขณะที่โอกาสทาง
เศรษฐกิจขยายเพ่ิมขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่
สามารถลดลงก็จะยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากข้ึน 
ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มีนัยส าคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่  กระแสโลกาภิวัตน์ที่
เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและ
รวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการ
รวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลก
เคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ  ๑๐ ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี ๒๕๕๑ – 
๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ท าให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ เพ่ิมสูงขึ้นและ
กลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยาย
ปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรปและญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัว
เต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิต
ของโลกเพ่ิมขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการ
ก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนา
เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัว
ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ที่ตลาดโลก
ขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายก าลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมี
ความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้านี้ จะท าให้ขนาดของ
ตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงส าหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
หากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 
 ในด้านความมั่นคงของโลกก็ก าลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของ
สหรัฐฯ เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้น าโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นใน
เอเชียและยุโรปนั้น น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความม่ันคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะ
ผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและ  
พหุภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ ส าหรับการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่  
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รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทย
จะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้  เงื่อนไขการผลิตและ
การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสี
เขียวโดยการพัฒนาและน าเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากร
ต่างๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิต
พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางอาหารของโลก 
 นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้
เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้
จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ  ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการคลังที่
ส าคัญ ส าหรับภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความ
รุนแรงมากขึ้นนั้นกดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการ
บริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มี
ความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่ อง 
ตามมาด้วยการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ และความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาค
ธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 
 ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น  ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีต              
ถึงปัจจุบันท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ  โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้                    
ปานกลางมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่                   
ปี ๒๕๕๓  และล่าสุดในปี ๒๕๕๗  รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการ
ผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการ
สามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยาน
ยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้าน
สุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ 
ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี 
๒๕๕๐  เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการ
สาธารณสุขบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเข้าถึง
ทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็น
สากลมากข้ึนความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและ 
ช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้ง
กรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ  ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้า
มากขึ้น 
 นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้
ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน  ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหาร
จัดการที่ดีอันได้แก่ การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดี
ขึ้นมีการกับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและ
ฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินส ารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่อง
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กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่ม
ต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีข้ึน ช่วยสร้างบรรยากาศของการ
แข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากข้ึน 
 แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง 
จุดอ่อนส าคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยัง
ต่ าและการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง                   
ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า ต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็น
แรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจ
สูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิต
เกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่า
ยังมีน้อย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ด าเนินการไปแล้วไม่ถูกน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย ส าหรับการด าเนินงานและการ
บริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาด
ความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวง
กว้าง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่
สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการ
เปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

 ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ ได้แก่ 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่
ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว                 
ย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่าย
ด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจ ากัด                 
ด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความ
เป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคี
สมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการ
ทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ท าให้เกดิ 

ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า และที่ส าคัญเงื่อนไขจ าเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอ
ของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหาร
ราชการที่ด ี
 โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว                    
จะส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์                
เข้มข้นขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์
ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่
ประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยง
และข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการด าเนินธุรกิจและการด าเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น 
กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากข้ึนทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน 
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และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมี
การบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงใน
เชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อ
จากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับ
ให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอ
เสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

 ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคต                   
การพัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
ภายในประเทศทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เ กิด      
ทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของ
โลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
อย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว  สามารถรับมือกับ
ความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้าง
ประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการด ารงชีวิตการท างาน 
และการเรียนรู้ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการด าเนินการร่วมกันอย่างเป็น
เอกภาพมีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา
นั้นๆ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือก าหนด
วิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการท างานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อ             
การพัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้                
ประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกด้าน  คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง  และประเทศสามารถพัฒนาไปได้
อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของ 
ประเทศจะน าไปสู่การก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับ
ร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกก าลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน              
การพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน การด าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคต
ของประเทศท่ีเป็นภาพเดียวกัน 
 อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบาย                 
พรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ท าให้การด าเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง               
ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ  ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพ่ือเป็นการก าหนดให้ฝ่ายบริหารมี
ความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทย
จ าเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็น
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ระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลก
ยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้  จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของ
ประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ 
ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 
 การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อม
กับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถ
น าไป สู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและน าพาประเทศไทย
ให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความ
เหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและ
บริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ  กับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก สามารถด ารง
รักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุข
อย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติก าลังด าเนินการยก
ร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกัน
รวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคน
ต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศ
ไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมือง
ต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๒.๒ วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์
ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ  อันได้แก่การมีเอกราชอธิปไตยและบูรณภาพแห่ง                       
เขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม 
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความม่ันคงทางพลังงาน
และอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่ พึงประสงค์นั้น                   

จ าเป็นจะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของ              
ทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว                   
เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้าง
ความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน  
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เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุ
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ” หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันมีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความม่ันคงเสมอภาคและ
เป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 
๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ 
(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  โดยมีสาระส าคัญของแต่ละ
ยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ
และช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก  รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและ
ประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑ ) การเสริมสร้างความมั่ นค งของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมืองขจัด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ
และรักษาดลุยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

 (๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ
พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและบริการ การสร้าง
ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้ง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อัน
ได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และ
การบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและ
สร้างความเชื่อมั่นการส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม 
ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการ
ยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 
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(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิต
และบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาค
บริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป  รวมทั้งเป็นแหล่งอาหาร
คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน  เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง  และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มี
ศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้า              
มาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็น
เลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ               
เป็นต้น 

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

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ  จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม  มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

 (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยใน
องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้
เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย  ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัว
ที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

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

ครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
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๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่ง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

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

ของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
เร่งอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมี
ความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ
และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

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

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

ภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่
เหมาะสม 

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

๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและ

หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม 
ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้
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ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ  ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้
ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์
ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
และบูรณาการ 

๒.๕ ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนดเป้าหมาย

และภาพในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอด
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ 
และมีการก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการน ายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมาย
ด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์
ชาติอย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง 
รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

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

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
 เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒  
 ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองก๋าย มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองก๋ายจึงได้น าทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย  ซึ่งทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 
       ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ประเทศ

ไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ  ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การ
พัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  
 (๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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 (๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
 (๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ  
 (๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๒. สถานะของประเทศ 
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 

๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดในการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-
๒๕๔๑) จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ใน
ปี ๒๕๕๗ มาอยู่ที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท าให้
ประเทศไทยได้ ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่
ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ 
๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่า
ระดับที่จะท าให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร  โดยสาเหตุที่ส าคัญ
ประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากสัดส่วนการลงทุนรวมต่อ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – 
๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะ
พบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ 
ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถใน
การแข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและ
บริการมากข้ึน (สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ 
๖๔.๗ เป็นร้อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์
ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ท าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของ
เงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้น
ภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น  จนประเทศไทยกลายเป็น
ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรม
และบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจ
แต่การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า  ประกอบ
กับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท าให้ความสามารถ
ในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อย
ละ ๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาด
พลัง ในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง  ซึ่งต้อง
อาศัยการผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพ
การผลิตรวมในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ 
ปี ที่ผ่านมาและยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถ
ยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการ
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ผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ท าให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
ผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของ
ปัจจัยแรงงาน 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อ                
การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการด าเนินนโยบายและ                  
การบริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึง
สองครั้งในปี ๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท าให้
เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาใน
ระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ านวยต่อ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณท่ีจะเป็นข้อจ ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน 
ระยะยาวมากขึ้นโดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ 
เป็นร้อยละ ๔๒.๒ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการ
คลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็น
ข้อจ ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในระยะต่อไป 

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

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ
ได้รับการยกระดับดีขึ้น จากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
และเชื่อมโยงให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่
มีรายได้สูงโดยในปี ๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่  ๔๗ และด้าน
เทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศท่ีจัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามล าดับใน
ปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา
ต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้าน
การวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณ
ร้อยละ ๕๓และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น 
สหรัฐอเมริกาออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ 
ต่อ GDP  ในปี ๒๕๕๕ ตามล าดับ 

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

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ  ด้าน ประกอบด้วย
รูปแบบการขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้ าและทางรายได้ตามเป้าหมายและยังขาดการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้ าประปายัง
กระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่
ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลง
เล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  นอกจากนั้น การส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ ากัด ยัง
ไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ  
รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ ากัดต่อการท า
ธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะ
เฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ใน
การด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

๒.๒ ด้านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งใน              

เชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจ านวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัย

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

(๒) ก าลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากร
กลุ่ม  เจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาใน
ระยะต่อไป ก าลังแรงงานของไทยมีจ านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ 
ในปี ๒๕๕๖และร้อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปี
ที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว 
และก าลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอ
เรชั่นวายซึ่งมีจ านวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับ
การมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น  สะท้อนถึงภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะท่ีผู้สูงอายุจ านวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุ
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก ๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี 
๒๕๘๓ การเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น  แม้
ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพ่ิมขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และ
แหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร  

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

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม                 
โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง
๗๘.๒ ปี แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม  
คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ป ี
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับ
ต่ า สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ า
กว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี ้คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจ 
ต่างๆ พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเห็นว่าต้องส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการ
กระจายรายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ 
แต่ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้ าด้านรายได้
มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ใน
ปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่ม
คนจนที่สุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ 
๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานที่
ส าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ใน
สังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕ - ๒๕๔๖ 

  ๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(๑) ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคง

กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ 
มีการถือครองที่ดินมากที่สุด มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครอง
ที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานขณะที่โอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร  ระหว่างเขตเมือง-ชนบท
และระหว่างภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากร
ร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อย
ละ ๑๐ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขต
ชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า 

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

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

(๕) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจ
กฎหมาย เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการ
ท างาน นอกจากนี้ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระ
ค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับ
ความคุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคม
ร้อยละ  ๑๖.๗  และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ /รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้นโดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้าน
คน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุน
แก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตามสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัด
สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย
แก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคม           
พหุวัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มี
ความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ ไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็น
สังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน าเอาวัฒนธรรมต้นทาง
ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบ
ความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และ
บูรณาการเป็นแผนต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แผนพัฒนาอ าเภอและ
แผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้  และงบประมาณในกิจกรรมที่ เกิน
ความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มท้ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายเพิ่มข้ึนจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่ง ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจ
ชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม 
ในช่วงระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ  ที่มีความ
รุนแรงมากขึ้น น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรง
และทางอ้อม 

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจ านวนมากก่อให้เกิดความ

เสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
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(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ความต้องการ
ใช้ที่ดินเพื่อการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย พ้ืนที่
ป่าไม้จึงถูกบุกรุกท าลายมากขึ้น โดยพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนที่
ทั้งหมดของประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

 (๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรมท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม 
ทรัพยากรดินและที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการดิน
เกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมี
ข้อจ ากัดในการน าไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณา
การของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือ
ครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสีย
ระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้
ประโยชน์อ่ืนๆ จ านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและ
อุตสาหกรรม ท้าให้พ้ืนที่ป่าชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕             
ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ท้าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจังโดยไม่
อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตามในระหว่างปี
๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน
ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของประเทศไทยยังคง
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ าเพ่ิมมากข้ึน 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงาน
เชิงพาณิชย์เพ่ือการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการท าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้น
โดยในปี ๒๕๕๕ ต้องน าเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน คิดเป็น
ร้อยละ ๕๔ ของความต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน าเข้าสูง
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ของการน าเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ 
เพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ 
GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพ่ิมข้ึนของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทย
ประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ าหลัก น้ าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนา
แหล่งเก็บกักน้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ าตามธรรมชาติ มีแอ่งน้ าบาดาลทั้งหมด                
๒๗ แอ่ง น้ าบาดาลมีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มี
ศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์
เมตรอย่างไรก็ตามการพัฒนาน้ าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ ากัดในเรื่องของความคุ้มทุน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการ
สูบน้ า และการด าเนินการส ารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจ านวน
ประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน 
๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ าตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร 
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๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตรา

การเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/ 
คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการน ามูลฝอย
กลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ ๑๘ ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ 
ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ 
ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบ
ปัญหาการก าจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบ
วงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดย
ภาคอุตสาหกรรมมีการน าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกาก
อุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗         
พบสารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุ่นละออง
ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคง
ประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสาร
เบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐาน
น้ ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณ
ลดลงส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ ามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และ
การปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม 
ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน 
ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

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

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลง ปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ตามปริมาณความต้องการใช้
พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ  จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท าบัญชี
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ 
๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ใน
ปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการ
เติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงาน
เพ่ิมมากข้ึนในประเทศประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้ม
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เพ่ิมมากข้ึนร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความส าคัญมากในการเพิ่มการดูดกลับและช่วยลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรง
มากขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดิน
ถล่ม สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท  อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากข้ึน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัย
แล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัย
ธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล้ าดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการ
ประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่าสังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับ
ที่ต้องเร่งแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรร
มาภิบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรร
มาภิบาลตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  พ.ศ.
๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความ
มีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (6) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน 
ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการ
เลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรร
มาภิบาล มีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง  ภาคธุรกิจบางส่วนมีการ
ร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระท าการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาด
ทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่
ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้นสถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง  มีปัญหา
การบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือ
แสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือ
ปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือ
จรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

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

บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก ่ 
บริหารราชการส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจาย
อ านาจที่ส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดย
ที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพ่ือให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูป
ระบบราชการ ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่
สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไข            
การกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.๒๕๔๐ และ พ.ศ.๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ 
นอกจากนั้นมีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ  หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการ
ด าเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็น
ร้อยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. 
ฉบับที่ ๑ จ านวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติ
การฯ ฉบับที่ ๒ จ านวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๙.๘๕๐ คนแบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา 
๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ที่สถานีอนามัย จ านวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจ า 
๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไขเช่น  การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่
ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้การจัดบริการสาธารณะ
ให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียงท าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และ
ปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ 
ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙ และเพ่ิมเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒  และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามล าดับส่งผล
ให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การ
บริการ การเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะ
รองรับการเติบโตของเมืองและการเพ่ิมข้ึนของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ ากัด 

๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่าง

มาก พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง
รับสินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริต
คอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาทอัน
เนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่  มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้นและใน
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ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการ 
ตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์
คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ 
พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด 
๑๗๕ ประเทศทั่วโลกจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่
อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ 
ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 
๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
 ๓.๑ บริบทภายใน 
 ๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
 ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วงแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔                 
(๓) ราคาน้ ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ 
ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดย
ผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และ
ภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) ก าลังแรงงาน
ลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับภายใต้สมมุติฐาน
เหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของ
การประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี 
๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) 
การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปาน
กลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหด
ตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมากข้ึน (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับ
ฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ  (๓) 
จ านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการ
ในประเทศขยายตัวช้าลง (๔) การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัว
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
การพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการ
เป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้น
ของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่
จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มี
เกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 
 ๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบก
รับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ 
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คน และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาด
แคลนก าลังแรงงานท าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงาน 
ไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง  ผลิตภาพแรงงานไทย  อาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหา
การค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม 
อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้น
เป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์
ขั้นต่ าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที ่๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 
 ๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ า 
 ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้  โอกาสการเข้าถึง
บริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็ งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม  จากการกระจายรายได้และ
ผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรม
ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ 
ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 
นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาส
การเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม  การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 
 ๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
 การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของเมือง
หลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน
การจดับริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิต
และแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของ
แรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะท้ังขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมข้ึนของ
ประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น  อย่างไรก็ตาม  
การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผล
ให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่า
มากขึ้นนอกจากนี้  ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท า ให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้ ง
สถาบันการศึกษาในพื้นที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 
 ๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 
 (๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เอื้อต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตรา
ส าคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ  มาตรา 
๖๙ หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชน หรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะ เพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รฐัต้อง
ด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน  
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กระจายอ านาจและจัดภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นรวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้ง
ในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ 
โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบ
การเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
 (๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม                  
อาท ิมูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เก่ียวกับ
การบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล  การทุจริต
คอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจาย
อ านาจ เพ่ือรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา
ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 
 ๓.๒ บริบทภายนอก 
 ๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
 องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะ
เป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่ว
โลกโดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุ่น อเมริกา 
ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า  
สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้ว
ค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้าย
แรงงานต่างด้าวมากข้ึนนอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาส
อย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ  ด้านการท่องเที่ยว ที่พัก
อาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศที่
พัฒนาแล้ว 
 ๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
 การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ               
การผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น  มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้
เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า 
Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ 
ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น 
โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา 
และนวัตกรรม จะท าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 
 ๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
 (๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน มีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขต
เศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความ
โปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 
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 (๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซึ่งโอกาสที่
ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย  ได้แก่ ๑) การลดข้อจ ากัดใน             
ด้านอุปสงค์ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่
ระดับการผลิตที่สูงขึ้นท้ังการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) โอกาสในการ
ใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็น
ศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะต่อไป  
 (๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐานของ
การค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม 
ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจาก
กระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม 
แรงกดดันจากการเพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการ
ผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่
ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็น
อุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ้าเป็นต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 (๔) ตลาดเงิน ตลาดทุนและเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒ 
เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ  และ
แนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้
สาธารณะในประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้าง
ผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไม่
ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  
 (๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัว
ของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 
 ๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อ
สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น  อุณหภูมิ
ของโลกเพ่ิมขึ้น ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผล
กระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้ าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตร
ลดลงเกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่เกิด
ความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า 
เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น  
จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของ
ชุมชน 
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 (๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิด
บ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาค
การผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของ
ประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้น
และเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแส
การแข่งขันทางการค้า 
 ๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
 ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ.๒๐๑๕ คือ การจัดท าเป้าหมายการพัฒนา             
ที่ยั่ งยืนในกรอบสหประชาชาติ  (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕  ปี  โดย
สหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ านวน ๑๗ 
ข้อ และเป้าหมาย (Target) จ านวน ๑๖๙ ข้อซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศใน
อนาคตที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกัน
ทางเพศส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่
ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบ
ยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความ
ยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 

๔. กรอบวิสยัทัศน์และเป้าหมาย 
 ๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจาก
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน 
โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่
มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และ
ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของ
ประเทศ 
 ๔.๒ การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่  สศช. ได้จัดท าขึ้นประเทศไทย
เป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม  เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของ
ภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ๔.๓ เป้าหมาย 
 ๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
  (๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
 (๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพ่ิมขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ 
ดอลลาร์ สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 
 (๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
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 (๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่
ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 
 ๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ 
 (๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  (๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
 (๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
 ๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 (๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
 (๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
 ๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
 (๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 (๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 (๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
 ๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 (๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
 (๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 (๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

๕. แนวทางการพัฒนา 
 ๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
 ๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้าน            
การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้ง
สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ตลอดจนผลักดันงานวิจัย
และพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
 ๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
 สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะ
ความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียนโดย
ยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้าย
ระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิต
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ภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
และมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 
 ๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
  พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจ
ท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของ              
คนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น 
ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต  บริการและอุตสาหกรรม
ดิจิตอล 
 ๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็น
โครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพ
ให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและ
ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการ
เป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 
 ๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
 ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็น
สินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับที่
จ าเป็นส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน  จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพ
พ้ืนที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการ
รวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และ
บริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ า ใช้
เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยาย
ผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทาง
บก ทางน้ า และทางอากาศเร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล 
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ  
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการ 
ท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้ง
ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่ม  คลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของ
พ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริม
การสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มี
โครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรม
อนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และ
เป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและ
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ในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน  เช่น โลจิสติกส์ และ
พลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น 
ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน 
และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล  ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการ
พัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน
และการใช้พลังงานทดแทน การลงทุน  ด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้าม
ประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทน สู่
สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

 ๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
   ๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  โดยช่วงวัยเด็ก
ตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงาน
เพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มี
รายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง
ต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 
 ๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
 (๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่                    
เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
 (๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
 (๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคน
เก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
 (๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบ
การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิต
ก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด  การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อ
เพ่ือการเรียนรู้ 
 ๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง เพ่ือรองรับ
การเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการ
ระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาวโดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ 
การบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพใน
การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลาง
บริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยา
และผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือ
น ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติ
สุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วน
ตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 
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 ๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย  โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุใน
รูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ  โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแล
ผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

 ๕.๓ การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
            ๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน
โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  ปรับ
โครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง  เร่งผลักดันให้การใช้ระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพ
ทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้อง
กับพ้ืนที่สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต 
 ๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย 
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) 
สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค  ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่
อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับ
ภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย 
(Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน  โดยมีแนวทางการรับภาระ
ค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 
 ๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร สนับสนุน
ให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูประบบ
การบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน  พรบ.ทรัพยากร
น้ าและบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับ
โครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 ๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน  
รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษี
มรดกกฎหมายที่ดิน เป็นต้น 
 ๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
 ๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อม
รองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคม
ขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน  มีคุณภาพและ
เพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับ
การพัฒนา 
 ๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน  ส่งเสริมและเร่งรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้าน
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การค้าการลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิด
ความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความ
สะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 
 ๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน  การค้าชายแดน  และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ                       
ให้ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนใน
ไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้
ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดน
ระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

 ๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       ๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดย
ค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน า
ระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่า
ไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ
และการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดิน
เพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่
เหมาะสมและก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความ
ยั่งยืนบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ า
ในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้ใช้น้ า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ลด
ความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของ
ชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ าเป็นและ
มูลค่าในอนาคตบังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและ
สุขภาพอนามัยของประชาชน 
 ๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว ที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ  เช่น  การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 
 ๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับ
ระบบ         สู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green 
Value Chain) ส่งเสริมการท าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
 ๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
ประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน า
กลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต  สร้างรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่
การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 
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 ๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน  หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ              
การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการป้องกันน้ าท่วม วางแผน
ป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัย
พิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการ
ภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

 ๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 ๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใส  ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาค
ส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อจัด
จ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูล
ความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและ
คดีท่ีประชาชน ให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 
 ๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  ให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 
 ๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสม สามารถรับมือการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและ
เชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ 
รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็น
โครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 

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

         เพ่ือให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตระหนักถึงเป้าหมายอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน                 
และเกิดการรวมพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุ
วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติที่กล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นจะต้องมีการถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์
ชาติสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างบูรณาการ หน่วยงานภาครัฐที่ท าหน้าที่ก าหนดแผนและยุทธศาสตร์ใน
ระดับต่างๆ ควรจะยึดกรอบการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเป็นแนวทางในการพัฒนา ดังนั้น แผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงน าวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และน า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๖ ด้านที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยจะก าหนดยุทธศาสตร์ให้ตอบสนองกับบริบทการพัฒนาที่จะเกิดขึ้น
ในช่วง ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เป็นส าคัญ 
     ๑.๒ การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
             ๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทย       
เป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วน
สูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพและโรค
เรื้อรังการสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อสังคมสูงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นฐาน
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดก าลังแรงงาน โดยการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ การป้องกันและควบคุม 
ปัจจัยทางสังคมที่ก าหนดสุขภาพเพ่ือสร้างสุขภาวะที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมทั้งการ
เสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม        
      ๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม มุ่งเน้นการลดความเหลื่อม
ล้ าในทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถ เข้าถึงทรัพยากร
แหล่งทุน  
ในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐ
อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคนได้
เต็มตามศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เน้นการเรียนรู้
เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นและ
เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงที่
หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการเพิ่มศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ซึ่งจะน าไปสู่การลดความยากจนและความเหลื่อมล้ าอันจะน าไปสู่การลด
ความขัดแย้งในสังคมไทย    
     ๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน ให้ความส าคัญ             
กับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพ่ือรักษา
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เสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพ่ือต่อยอดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิตและบริการที่เป็นฐานการ
เติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
รวมทั้งกฎระเบียบเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้เงื่อนไข
การรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพ้ืนที่โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการที่มี
ศักยภาพที่จะเป็นฐานส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร 
อุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบ
ราง อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ
นานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษานานาชาติ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ศูนย์ปฏิบัติการประจ า
ภูมิภาค เป็นต้น 

        ทั้งนี้ โดยจะให้ความส าคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้างความเชื่อมโยงการผลิต
และบริการ การพัฒนา SMEs และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงการสร้างศักยภาพของ
ลูกหลานเกษตรกร โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออ านวยความสะดวก
ต่อการค้า การลงทุน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า อันจะเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจ
ในภาพรวมขยายตัวได้ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๕ ซึ่งเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การเป็น
ประเทศรายได้สูง ที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว        
 ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  มุ่งอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกลงร้อยละ ๒๐ ตามเป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เพ่ือ 
ปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและการบริโภคคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งยกระดับ
ความสามารถในการป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ต่อเนื่อง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งนี้เพ่ือวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างยั่งยืน 
             5 ) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคั่งและ
ยั่งยืน ให้ความส าคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตโดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) สถาบันหลักของชาติให้ด ารงอยู่อย่างมั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม 
(๒) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติและสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม (๓) 
ความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพ้ืนที่ (๔) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนชายฝั่ง
ทะเลเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง (๕) สร้าง
ความเชื่อมั่นและพัฒนาความร่วมมือในกลุ่ม ประเทศอาเซียนและประชาคมโลกเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติให้สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ ภัยก่อการร้าย (๖) เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและไซเบอร์ (๗) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปกป้อง รักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (๘) เสริมสร้างความม่ันคงทางอาหาร พลังงานและน้ า โดยการก าหนดแนวทาง
บริหารจัดการ (๙) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน และความ
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มั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ (๑๐) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อม
แห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ (๑๑) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาด้านความมั่นคง 
 ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพ่ือให้การบริหารจัดการ
ภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมรวมทั้งประชาชนมี
ส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น
โดยมีประเด็นการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการ
ให้บริการภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นโดยการ
ปรับโครงสร้างการบริหารงานท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการกระจายอ านาจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือให้ประเทศไทยปราศจากการคอร์รัปชั่น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุน
ส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ให้ประสบผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วา งไว้ตาม
กรอบในอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๗ 
        ๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการคมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมืองการเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศที่ได้มาตรฐาน การพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลการลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นท่ีห่างไกล และการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของ 
ประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบรางอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรม
ผลิตอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทั้งในด้านการส่งเสริม
ผู้ประกอบการไทยในการสร้างเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และการ
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่รางเป็นหลัก 
        ๘) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความส าคัญกับการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการ
เพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากร
วิจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการ เพ่ือมุ่งให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็น
เครื่องมือส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ทั้งการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า
และบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปน าไปสู่ศักยภาพการแข่งขันที่
สูงขึ้น เสริมสร้างสังคมที่มีตรรกะทางความคิด มีทุนทางปัญญา เพ่ือเป็นรากฐานการด ารงชีวิตที่มีความสุขของ
คนไทยบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อันจะน ามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ
ประชาชน รวมทั้งเพ่ือแก้ไขปัญหาและยกระดับความเจริญให้กับภาคส่วนต่างๆทั้งเศรษฐกิจและสังคม 
ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกลไกบูรณาการระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะสนับสนุนให้
ประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขันในศตวรรษหน้าโดยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่
ประเทศท่ีมีรายได้สูงในอนาคต 
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 ๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจ ากัดของ
พ้ืนที่ รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็งโดยมีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือ
กระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็น
เมืองน่าอยู่และปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่และ
สร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) การพัฒนาภาค (๒) การพัฒนา
เมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค (๓) การพัฒนาพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และ 
(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและ
บริการที่มีศักยภาพและโครงการพัฒนาท่าเรือน้ าลึกทวาย 
        ๑๐) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค ก าหนดยุทธศาสตร์การ
ต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศทั้งใน
เชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการด าเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจน
มาตรฐานต่างๆ ที่ไทยมีความเก่ียวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุ
ภูมิภาค อาทิการด าเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การประมง การค้ามนุษย์ และอ่ืนๆ ให้เข้าสู่
มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก เป็นต้น การเตรียมความพร้อมในการรองรับและ
ด าเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ (Post-ASEAN 2015) การ
ปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือรองรับและสอดคล้องกับการด าเนินงานตาม
พันธกรณีของความร่วมมือระดับภูมิภาค อาทิ  Regional Comprehensive Economic Partnerships 
(RCEP) เป็นต้น การเสริมสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค  
และการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการด้าน
การเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมทั้ง
เป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย  

แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  
วิสัยทัศน์ : ยกระดับการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการเกษตร สู่ฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูง เพ่ือเชื่อมโยง
เศรษฐกิจกับห่วงโซ่อุปทานของโลก 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่เน้นความโดดเด่นและเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิม
การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพ่ิมศักยภาพการค้า การลงทุน การค้าชายแดนและการค้าต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปที่มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
และสร้างมูลค่าเพ่ิม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาการบริการด้านสุขภาพ (Wellness) แบบองค์รวมมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : บริหารจัดการ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2564) 

วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงใหม่ : “นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่งบนฐานของความสง่างามทางวัฒนธรรม และ
ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนระดับสากล” (City of Life and Prosperity) 
 พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการระดับสากล 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางของการค้า การลงทุน และการคมนาคมขนส่งในระดับ
ภูมิภาคและระดับนานาชาติ 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางเกษตรปลอดภัย 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ 
 5. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่บนพื้นฐานความสง่างามทางวัฒนธรรมล้านนา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร  การผลิตสินค้าชุมชน  การค้า  การลงทุน  สู่สากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคง  ความปลอดภัย  และความสงบสุขของประชาชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

2. ยุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย 
2.1. วิสัยทัศน์การพัฒนา 
 “การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ” 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการขยาย การยกระดับคุณภาพ
ของการบริหารขั้นพื้นฐาน ทั้งระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน โดยเน้นหนักการแก้ไขปัญหาโรคต่างๆ ปัญหาผู้ด้อยโอกาส ปัญหายาเสพติด และการมีส่วนร่วม
ของสังคม มีการเสริมสร้างความรู้ ส่งเสริมการฟ้ืนฟู และการรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริมการด้านค้นคว้าวิจัย และการพัฒนาทางด้านบุคลากร รองรับการ
พัฒนาในส่วนภูมิภาค และพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมในสังคม นอกจากนี้แล้ว ยังมีการพัฒนาระบบการ
เกษตรกรรมเพ่ือเพ่ิมผลิตผลทางการเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม พัฒนาการบริหารงานของสถาบัน
การเกษตร พัฒนาคุณภาพของสินค้าทางการเกษตรไปสู่ตลาดผู้บริโภคส่งเสริมระบบรับช่วงการผลิตสินค้า    
หัตกรรมและอุตสาหกรรม ตลอดจนส่งเสริมการเน้นศูนย์กลาง การผลิตสินค้าประเภทศิลปะหัตกรรม         
ของที่ระลึก อัญมณี และเครื่องประดับในระดับอนุภูมิภาค 

พัฒนาระบบการคมนาคม การขนส่งและการสื่อสาร ให้มีมาตรฐานและเชื่อมโยงทั้งจังหวัดและอนุ
ภูมิภาค และมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุ และขนบธรรมเนียมประเพณี    
มีการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ตลอดจนมีการพัฒนาระบบการให้การบริการท่องเที่ยว ให้ควบคุม
และได้มาตรฐาน 
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2.2. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
1. ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม แก้ปัญหาความยากจน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความสงบสุขปลอดภัย การเพ่ิมศักยภาพและความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ถ่ายทอดศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี ส่งเสริมวิถีชีวิต ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของประชาชน 

 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม ใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

2.3. เป้าประสงค์ 
 3.1) การพัฒนาคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
 3.2) การพัฒนาเศรษฐกิจ ผลผลิตมีคุณภาพ การกระจายรายได้อย่างทั่วถึง มีวิถีชีวิตแบบพอเพียง 
 3.3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
 3.4) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 3.5) การอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3.6) การพัฒนาการเมือง การบริหาร ให้ประชาชนมีความเข้าใจในระบบการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย มสี่วนร่วมทางการเมืองและการพัฒนาท้องถิ่น 

2.4. ตัวช้ีวัด 
 4.1) ร้อยละ ของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 
 4.2) จ านวนสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับการพัฒนา 
2.5. ค่าเป้าหมาย 
 5.1) โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา ประชาชนได้รับการบริการสะดวกและปลอดภัย 
 5.2) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 5.3) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน สามารถลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้และมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางการตลาดเพิ่มข้ึน 
2.6. กลยุทธ์ 
 6.1) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ 
 6.2) พัฒนาด้านการเกษตร การท่องเที่ยวและโลจิกสติกส์ 
 6.3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการให้บริการสาธารณะ 
2.7. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
        จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย คือ  “การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มี
ความรู้ทันสมัย สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ” การก าหนดจุดยืนทางด้านยุทธศาสตร์ (strategic Position) คือจุด
แข็งที่จะสามารถน าไปสู่ความส าเร็จ ซึ่งยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลสอดคล้องกับจุดยืน
ทางยุทธศาสตร์ แบ่งออกได้เป็น 3 ด้านหลัก ควบคู่กับการพัฒนาการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วน
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ต าบล เพ่ือแก้ปัญหา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาระบบการคมนาคม การ
ขนส่งและการสื่อสาร 
2.8. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  
 2.8.1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความม่ันคง ม่ังคั่งและ
ยั่งยืนของประเทศ   
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน   
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 2.8.2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)   
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิกสติกส์ 
 2.8.3) แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 : บริหารจัดการ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 
 2.8.4) แผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561-2564) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและ
ท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปั จจั ยและสถานการณ์ การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

๑.จุดแข็ง (S : Strength) 
   ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง 

   มีภูมิประเทศและภูมิอากาศรวมทั้งสภาวะแวดล้อมที่เหมาะแก่การท าการเกษตร 
   ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

   มีแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร  
  มีเส้นทางคมนาคมขนส่งทีเ่ป็นเส้นทางลัดติดต่อกับถนนสายหลักไปสู่ภาคอีสานและ

เขตการค้าชายแดนได้ 
   มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
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   แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมยังคงความเป็นธรรมชาติสูง  ทรัพยากรป่าไม้ยังคง
ความอุดมสมบูรณ ์

   มีวัด 6 แห่ง โรงเรียน 2 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 1 แห่ง  
   มีสถาบันการเงิน กองทุนหมู่บ้าน มีกลุ่มอาชีพต่างๆ 

 

๒.จุดอ่อน (W : Weakness) 
  ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของ

กลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง  
  แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรมีไม่เพียงพอ ขาดแหล่งเก็บกักน้ า  
  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย มีจ านวนบุคลากรยังไม่ครบตามต าแหน่ง ประกอบ

กับเครื่องมือไม่เพียงพอ  เนื่องจากงบประมาณจ ากัด 
  ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 

 ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาลเก็บ
เกี่ยว 
 โครงสร้างพื้นฐานยังครอบคลุมไม่ทั่วถึง งบประมาณในการพัฒนามีอย่างจ ากัด 
 

 ๓.โอกาส (O : Opportunity) 
  มีเส้นทางคมนาคมสะดวกสามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
  ผู้บริโภคให้ความใส่ใจบริโภคสินค้าที่มีการผลิตที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

  มีโอกาสพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (ชมชิมผลไม้ในสวน) 
 

๔.  อุปสรรค (T : Threat) 
 ปัญหาด้านภัยแล้ง วาตภัย และอุทกภัย มีความรุนแรงขึ้นทุกปี 
 ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรขึ้นอยู่กับกลไกด้านการตลาด 
 ป ระชาชนส่ วนน้ อยยั งขาดจิ ตส านึ ก ในการรั กษ าความสะอาด   อนุ รั กษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยบุคลากรไม่เพียงพอ 
 เด็ก สตรี คนชรา ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ไม่มีผู้ดูแล 
 กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานท าให้ขาดความคล่องตัวในการ

บริหารงาน 
 อบต.เมืองก๋าย เป็นอบต.ขนาดกลาง  มีงบประมาณจ ากัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่

ต่างๆ ตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของอบต. ตามภารกิจถ่ายโอนฯ นโยบายท้องถิ่น นโยบาย
จังหวัด และนโยบายรัฐบาล 

 การพัฒนาบางโครงการ/กิจกรรม ขัดต่อกฎหมาย จึงไม่สามารถด าเนินการแก้ปัญหา
ได ้ต้องอาศัยความเสียสละของชุมชน ซึ่งค่อนข้างท าได้ยาก 
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๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋ายนั้น  ได้ท าการประเมิน
สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
  - ด้านการบริหารจัดการจากแนวโน้มการยกฐานะจาก องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาล
ทั่วประเทศ ส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานเนื่องจากมีความชัดเจนในระเบียบ ข้อกฎหมายของท้องถิ่นมากขึ้นและ
เป็นไปในทิศทาง แนวทางเดียวกัน 

- ด้านการจัดสรรทรัพยากร จากแนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาด
เล็ก อาจท าให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในการบริหารได้เนื่องจากต้องมีการปรับตัว ในการรวมกันของประชาชน
ต่างต าบลและวิถีชีวิตซึ่งต้องมารวมกันและอาจเกิดปัญหาการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น เนื่องจากเมื่อรวมกัน
แล้วการแบ่งสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่เดิมเจ้าของพ้ืนที่เดิมย่อมมีการหวงเพ่ือใช้ในพื้นที่ตน 

- ด้านงบประมาณจากการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้แกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
   - ด้านสาธารณสุขที่ส าคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็น ไข้เลือดออก และโรค
อ่ืนๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย มีความเสี่ยงต่อการการแพร่ระบาด 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย 

ส่วนท่ี 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

 
ที ่
 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและสาธารณปูการ 

บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลดั  

การเศรษฐกิจ การเกษตร ส านักปลดั 
บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน ส านักปลดั 
บริหารทั่วไป การรักษาความสงบ

ภายใน 
ส านักปลดั 

บริหารทั่วไป บริหารงานท่ัวไป ส านักปลดั 
2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม 

แก้ปัญหาความยากจน และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข ส านักปลดั 
งบกลาง งบกลาง ส านักปลดั 

3 การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความ
สงบสุขปลอดภัย การเพิ่มศักยภาพ
และความเข้มแข็งของชุมชน 
 

บริการชุมชนและสังคม การศึกษา ส านักปลดั 
บริการชุมชนและสังคม การศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ 
ส านักปลดั 

4 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง 
การเศรษฐกิจ การเกษตร ส านักปลดั 
 การพาณิชย ์ ส านักปลดั 

5 การพัฒนาด้านการอนรุักษ์ถ่ายทอด
ศาสนา วัฒนธรรมจารตีประเพณี 
ส่งเสริมวิถีชีวิต ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
และการพัฒนาคณุธรรมจริยธรรม
ของประชาชน 

บริหารทั่วไป บริหารงานท่ัวไป ส านักปลดั 
บริการชุมชนและสังคม การศาสนา วัฒนธรรม 

และนันทนาการ 
ส านักปลดั 
 

6 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี และเปิดโอกาสให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

บริการชุมชนและสังคม บริหารทั่วไป กองช่าง 
บริหารทั่วไป  ส านักปลดั 

 
รวม 

 
6 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 10 แผนงาน 1 ส านัก 2 กอง 
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แบบ ผ.01 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

(พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย



แบบ ผ.01

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป
1.2 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน
1.3 แผนงำนกำรศึกษำ
1.4 แผนงำนสำธำรณสุข

1.5 แผนงำนเคหะและชุมชน 61 26,513,000 58 24,022,000 51 23,402,000 48 11,510,000 15 4,240,000 233 89,687,000

1.6 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน

1.7 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมฯ
1.8 แผนงำนกำรสังคมสงเครำะห์
1.9 แผนงำนงบกลำง

รวม 61 26,513,000 58 24,022,000 51 23,402,000 48 11,510,000 15 4,240,000 233 89,687,000

58

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย
ปี 2565

ยุทธศาสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 5 ปี



แบบ ผ.01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

2.การพัฒนาเศรษฐกิจแก้ปัญหา
ความยากจนและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน

2.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 1 20,000 1 150,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5      230,000
2.2 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน
2.3 แผนงำนกำรศึกษำ 2 500,000 17 910,000 20 1,730,000 17     1,675,000 17 1,675,000 73   6,490,000
2.4 แผนงำนสำธำรณสุข 19    355,000 26    680,000 29    716,000 27        710,000 13    395,000 114   2,856,000
2.5 แผนงำนเคหะและชุมชน

2.6 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน

26    635,000 28    658,000 34    780,000 31        743,000 17    498,000 136   3,314,000

2.7 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมฯ               -   2      40,000 2       40,000 2          40,000 2      40,000 8      160,000
2.8 แผนงำนกำรสังคมสงเครำะห์ 1    100,000 3    140,000 3    140,000 3        150,000 3    150,000 13      680,000
2.9 แผนงำนงบกลำง 5     4,600,000 5     4,700,000 5     5,800,000 5     5,900,000 5     5,900,000 25     26,900,000

รวม 54     6,210,000 82     7,278,000 94     9,226,000 86     9,238,000 58     8,678,000 374     40,630,000

59

รวม 5 ปี
ยุทธศาสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565



แบบ ผ.01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

3.การพัฒนาด้านการเสริมสร้าง
ความสงบสุขปลอดภัย เพ่ิม
ศักยภาพของคนและความเข้มแข็ง
ของชุมชน

3.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 1 20,000 1 20,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5      130,000
3.2 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 9    280,000 9    310,000 9    310,000 11        390,000 8    240,000 46   1,530,000
3.3 แผนงำนกำรศึกษำ
3.4 แผนงำนสำธำรณสุข
3.5 แผนงำนเคหะและชุมชน

3.6 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน

3.7 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมฯ
3.8 แผนงำนกำรสังคมสงเครำะห์
3.9 แผนงำนงบกลำง

รวม 10 300,000 10 330,000 10 340,000 12 420,000 9 270,000 51 1,660,000

60

ยุทธศาสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี



แบบ ผ.01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

4.การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

4.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป
4.2 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน
4.3 แผนงำนกำรศึกษำ
4.4 แผนงำนสำธำรณสุข
4.5 แผนงำนเคหะและชุมชน 1 350,000 0 0 1 100,000 0 0 0 0 2      450,000

4.6 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน

7    200,000 11    235,000 9    220,000 9        200,000 9    200,000 45   1,055,000

4.7 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมฯ
4.8 แผนงำนกำรสังคมสงเครำะห์
4.9 แผนงำนงบกลำง
4.10 แผนงำนกำรเกษตร 15 470,000 16 430,000 16 440,000 16 440,000 14 340,000 77   2,120,000

รวม 23 1,020,000 27 665,000 26 760,000 25 640,000 23 540,000     124 3,625,000

61

รวม 5 ปี
ยุทธศาสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565



แบบ ผ.01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

5.การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี 
ส่งเสริมวิถีวีชิต ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของ
ประชาชน

5.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป
5.2 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน
5.3 แผนงำนกำรศึกษำ
5.4 แผนงำนสำธำรณสุข
5.5 แผนงำนเคหะและชุมชน

5.6 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน

5.7 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมฯ 15    335,000 16    310,000 17    360,000 16        330,000 15    260,000 79   1,595,000
5.8 แผนงำนกำรสังคมสงเครำะห์
5.9 แผนงำนงบกลำง

รวม 15 335,000 16 310,000 17 360,000 16 330,000 15 260,000 79 1,595,000

62

ปี 2565 รวม 5 ปี
ยุทธศาสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564



แบบ ผ.01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

6.การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ีดี และเปิดโอกาส
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถ่ิน

6.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 15   3,480,000 27  10,207,000 26   11,366,000 26   13,375,000 26  13,375,000 120     51,803,000

6.2 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 1 400,000 1          400,000

6.3 แผนงำนกำรศึกษำ
6.4 แผนงำนสำธำรณสุข
6.5 แผนงำนเคหะและชุมชน 2 3,690,000 5 4,115,500 3 3,880,000 2 3,580,000 2 3,580,000 14     18,845,500

6.6 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน

6.7 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมฯ
6.8 แผนงำนกำรสังคมสงเครำะห์
6.9 แผนงำนงบกลำง

รวม 17 7,170,000 33 14,722,500 29 15,246,000 28 16,955,000 28 16,955,000 135 71,048,500

รวมท้ังหมด 180 41,548,000 226 47,327,500 227 49,334,000 215 39,093,000 148 30,943,000 996 208,245,500

63

รวม 5 ปี
ยุทธศาสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565



แบบ ผ.02
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย
ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ



แบบ ผ.02


2561
 (บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

1 ก่อสร้ำงสะพำน 2 จุด
1.ข้ำงวัดก๋ำยน้อย
2.หน้ำบ้ำนนำยสุพจน์
 อินทรัตน์

เพ่ือกำร
คมนำคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ก่อสร้ำงสะพำน 2 จุด
1.ข้ำงวัดก๋ำยน้อย
2.หน้ำบ้ำนนำยสุพจน์
 อินทรัตน์

900,000 900,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

2 ก่อสร้ำงถนน คสล. 
บ้ำนก๋ำยน้อย หมู่ 1 
(จุดก่ิวบัวฮำ)

เพ่ือกำร
คมนำคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ก่อสร้ำงถนน คสล. 
บ้ำนก๋ำยน้อย หมู่ 1 
(จุดก่ิวบัวฮำ)

400,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ท่ี 2 ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชอง อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



2561
 (บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

3 ก่อสร้ำงถนน คสล. น  ำ
ลอด บ้ำนห้วยใน หมู่ 
1 บ้ำนก๋ำยน้อย

เพ่ือให้กำร
คมนำคมสะดวก
และมีระบบ
ระบำยน  ำท่ีดี

ก่อสร้ำงถนน คสล. 
น  ำลอด บ้ำนห้วยใน
หมู่ 1 บ้ำนก๋ำยน้อย

200,000 200,000 200,000 200,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

4 ก่อสร้ำงอำคำร
อเนกประสงค์บ้ำน
ก๋ำยน้อย หมู่ 1 (ข้ำง
วัดก๋ำยน้อย)

เพ่ือใช้ในกำร
สำธำรณประโยชน์
ของหมู่บ้ำน

สร้ำงอำคำร
อเนกประสงค์บ้ำน
ก๋ำยน้อย หมู่ 1

150,000 150,000 150,000 150,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

มีอำคำรส ำหรับ
ใช้ในกำรสำ
ธำรณ
ประโยชน์ของ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

5 ปรับปรุงอำคำร
อเนกประสงค์ บ้ำน
ก๋ำยน้อย หมู่ 1
(บ้ำนใหม่)

เพ่ือใช้ในกำร
สำธำรณประโยชน์
ของหมู่บ้ำน

ปรับปรุงอำคำร
อเนกประสงค์บ้ำน
ก๋ำยน้อยให้สำมำรถใช้
งำนได้สะดวกขึ น

150,000 150,000 150,000 150,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

มีอำคำรส ำหรับ
ใช้ในกำรสำ
ธำรณ
ประโยชน์ของ
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

6 ก่อสร้ำงร้ำนค้ำชุมชน 
หมู่ 1 บ้ำนก๋ำยน้อย

เพ่ือใช้ในกำร
สำธำรณประโยชน์
ของหมู่บ้ำน

ก่อสร้ำงร้ำนค้ำชุมชน
บ้ำนก๋ำยน้อย หมู่ 1 
จ ำนวน 1 หลัง

300,000 300,000 300,000 300,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

มีร้ำนค้ำชุมชน
เพ่ือให้เป็น
แหล่งหำรำยได้
ภำยในชุมชน

กองช่ำง

66



2561
 (บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

7 ขยำยเขตไฟก่ิงภำยใน
หมู่บ้ำนเมืองก๋ำย หมู่ 1

เพ่ือให้ประชำชน
มีไฟฟ้ำใช้ครบ
ทุกหลังคำเรือน

ขยำยเขตไฟก่ิงบ้ำน
ก๋ำยน้อย 
หมู่ 1

300,000 300,000 300,000 300,000 มีกำรขยำย
ไฟก่ิงเพ่ิม
ควำมสว่ำง
ในพื นท่ีมำก
ขึ น

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
กำรคมนำคม

กองช่ำง

8 ก่อสร้ำงถนน คสล. 
บ้ำนก๋ำยน้อย หมู่ 1 
(จุดไร่ข้ำวโพด)

เพ่ือกำร
คมนำคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ก่อสร้ำงถนน คสล. 
บ้ำนก๋ำยน้อย หมู่ 1  
(จุดไร่ข้ำวโพด)

424,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

9 ก่อสร้ำงถนน คสล. 
บ้ำนก๋ำยน้อย หมู่ 1 
(จุดหน้ำบ้ำนนำยก๋อย 
 นอสือ)

เพ่ือกำร
คมนำคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ก่อสร้ำงถนน คสล. 
บ้ำนก๋ำยน้อย หมู่ 1  
(จุดหน้ำบ้ำนนำยกอย
 นอสือ)

300,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

10 ก่อสร้ำงถนน คสล. 
บ้ำนก๋ำยน้อย หมู่ 1 
(จุดข้ำมล ำห้วย)

เพ่ือกำร
คมนำคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ก่อสร้ำงถนน คสล. 
บ้ำนก๋ำยน้อย หมู่ 1  
(จุดข้ำมล ำห้วย)

100,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง
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2561
 (บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

11 ก่อสร้ำงถนน คสล. 
บ้ำนก๋ำยน้อย หมู่ 1 
(จุดหน้ำบ้ำนนำยกฤษ
ดำภรณ์  ค ำกล้ำ)

เพ่ือกำร
คมนำคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ก่อสร้ำงถนน คสล. 
บ้ำนก๋ำยน้อย หมู่ 1 
(จุดหน้ำบ้ำนนำย
กฤษดำภรณ์  ค ำกล้ำ)

500,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

12 ก่อสร้ำงถนน คสล. 
บ้ำนก๋ำยน้อย หมู่ 1 
(จุดเก๊ำก่อ)

เพ่ือกำร
คมนำคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ก่อสร้ำงถนน คสล. 
บ้ำนก๋ำยน้อย หมู่ 1  
(จุดเก๊ำก่อ)

100,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

13 ก่อสร้ำงถนน คสล. 
บ้ำนก๋ำยน้อย หมู่ 1 
(จุดห้วยหินจำ)

เพ่ือกำร
คมนำคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ก่อสร้ำงถนน คสล. 
บ้ำนก๋ำยน้อย หมู่ 1 
(จุดห้วยหินจำ)

300,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

14 ก่อสร้ำงศำลำ
อเนกประสงค์บ้ำน
ก๋ำยน้อย หมู่ 1
 (ก่ิวบัวฮำ)

เพ่ือใช้ในกำร
สำธำรณประโยชน์
ของหมู่บ้ำน

สร้ำงอำคำร
อเนกประสงค์บ้ำน
ก๋ำยน้อย หมู่ 1 (ก่ิว
บัวฮำ)ขนำด (ก*ย*ส)
4.00*6.00*3.00

160,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

มีอำคำรส ำหรับ
ใช้ในกำร
สำธำรณประโยช
น์ของหมู่บ้ำน

กองช่ำง
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2561
 (บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

15 ปรับปรุงซ่อมแซมฌำ
ปนสถำน (เมรุ) บ้ำน
ก๋ำยน้อย หมู่ 1

เพ่ือใช้ในกำร
สำธำรณประโยชน์
ของหมู่บ้ำน

ปรับปรุงซ่อมแซมฌำ
ปนสถำน(เมรุ) บ้ำน
ก๋ำยน้อยหมู่ 1 ให้
พร้อมใช้งำน

500,000 500,000 500,000 500,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
จัดพิธีกรรม
ทำงศำสนำ

กองช่ำง

16 ปรับปรุงศำลำ
อเนกประสงค์ฌำปน
สถำนบ้ำนก๋ำยน้อย  
หมู่ท่ี 1

เพ่ือใช้ในกำร
สำธำรณประโยชน์
ของหมู่บ้ำน

ขนำดกว้ำง 4.50 ม.
ยำว 14.00 ม. สูง 
3.00 ม.

140,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

มีอำคำรส ำหรับ
ใช้ในกำร
สำธำรณประโยช
น์ของหมู่บ้ำน

กองช่ำง

17 โครงกำรซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้ำนก๋ำยน้อย 
หมู่ท่ี 1 (หน้ำบ้ำนนำย
สมศักด์ิ ผดุงโชคดี)

เพ่ือกำร
คมนำคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ขนำด ยำว 66.00 
เมตร กว้ำง 4.00 
เมตร หนำ 0.15 
เมตร ไม่มีไหล่ทำง
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่ำ
 264.00 ตร.ม.

173,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง
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2561
 (บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

18 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
 คสล. หน้ำบ้ำนนำย
วิชัย มนตรีศิริกุล บ้ำน
ก๋ำยน้อย หมู่ท่ี 1

เพ่ือกำร
คมนำคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ขนำด ยำว 190.00 
เมตร กว้ำง 4.00 
เมตร หนำ 0.15 
เมตร ไม่มีไหล่ทำง
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่ำ
 760.00 ตร.ม.

500,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

19 โครงกำรซ่อมแซมถนน
 คสล. ต่อจำกของเดิม 
 – หน้ำสวนนำยอุทัย 
สร้ำงกุศลวงศ์ บ้ำน
ก๋ำยน้อย หมู่ท่ี 1

เพ่ือกำร
คมนำคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ขนำด ยำว 115.00 
เมตร กว้ำง 4.00 
เมตร หนำ 0.15 
เมตร ไม่มีไหล่ทำง
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่ำ
 500.00 ตร.ม.

327,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

20 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
 คสล. (บริเวณหน้ำ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
บ้ำนก๋ำยน้อย) บ้ำน
ก๋ำยน้อย หมู่ท่ี 1

เพ่ือกำร
คมนำคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ควำมกว้ำง 4.00 
เมตร ควำมยำว 
55.00 เมตร หนำ 
0.15 เมตร ไม่มีไหล่
ทำงและมีพื นท่ีไม่น้อย
กว่ำ 220 ตร.ม

150,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

70



2561
 (บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

21 โครงกำรต่อเติมอำคำร
อเนกประสงค์หย่อม
บ้ำนใหม่ บ้ำนก๋ำยน้อย
 หมู่ท่ี 1

เพ่ือใช้ในกำร
สำธำรณประโยชน์
ของหมู่บ้ำน

ควำมกว้ำง 4.00 
เมตร ควำมยำว 6.00
 เมตร มีพื นท่ีไม่น้อย
กว่ำ 24.00 ตร.ม.

140,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

มีอำคำรส ำหรับ
ใช้ในกำร
สำธำรณประโยช
น์ของหมู่บ้ำน

กองช่ำง

22 โครงกำรจัดซื อเคร่ือง
กรองน  ำ (ก่ิวบัวฮำ) 2 
จุด หมู่ 1 บ้ำนก๋ำยน้อย

เพ่ือให้ประชำชน
มีน  ำสะอำดใช้
อย่ำงเพียงพอ

จัดซื อเคร่ืองกรองน  ำ 
(ก่ิวบัวฮำ) 2 จุด หมู่ 
1 บ้ำนก๋ำยน้อย

50,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
ใช้น  ำ

กองช่ำง

23 โครงกำรจัดซื อท่อน  ำ
เพ่ือปรับปรุงน  ำอุปโภค
 บริโภค หมู่ 1 บ้ำน
ก๋ำยน้อย

เพ่ือให้ประชำชน
มีน  ำสะอำดใช้
อย่ำงเพียงพอ

จัดซื อท่อน  ำเพ่ือ
ปรับปรุงน  ำอุปโภค 
บริโภค หมู่ 1 บ้ำน
ก๋ำยน้อย

70,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
ใช้น  ำ

กองช่ำง

24 โครงกำรก่อสร้ำง
สะพำน บ้ำนก๋ำยน้อย
 หมู่ 1

เพ่ือกำร
คมนำคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ขนำดกว้ำง 4.00เมตร
 ยำว 6.00เมตร มี
พื นท่ีไม่น้อยกว่ำ 
24.00 ตร.ม

300,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

71



2561
 (บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

25 โครงกำรก่อสร้ำง
สะพำน จุดก่ิวบัวฮำ 
บ้ำนก๋ำยน้อย หมู่ 1

เพ่ือกำร
คมนำคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ขนำดกว้ำง 4.00 
เมตร ยำว 10.00
เมตร มีพื นท่ีไม่น้อย
กว่ำ 40.00 ตร.ม

500,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

26 โครงกำรขยำยไฟฟ้ำ 
บ้ำนก๋ำยน้อย หมู่ 1

เพ่ือให้ประชำชน
มีไฟฟ้ำใช้ครบ
ทุกบ้ำน

ขยำยไฟฟ้ำ บ้ำนก๋ำย
น้อย หมู่ 1

500,000 ทุกหลังคำ
เรือนมีไฟฟ้ำ
ใช้

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกสบำย
ในกำรด ำรงชีวิต

กองช่ำง

27 โครวกำรก่อสร้ำง
อำคำรอเนกประสงค์ 
บ้ำนก๋ำยน้อย หมู่ท่ี 1

เพ่ือใช้ในกำร
สำธำรณประโยชน์
ของหมู่บ้ำน

ขนำดกว้ำง 4.00 
เมตร ยำว 6.00 เมตร
 มีพื นท่ีไม่น้อยกว่ำ 
24.00 ตร.ม

150,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

มีอำคำรส ำหรับ
ใช้ในกำร
สำธำรณประโยช
น์ของหมู่บ้ำน

กองช่ำง

28 ขุดเจำะบ่อบำดำล 
พร้อมระบบบริเวณ
บ้ำนเมืองก๋ำย หมู่ 2

เพ่ือให้ประชำชน
มีน  ำสะอำดใช้
อย่ำงเพียงพอ

ขุดเจำะบ่อบำดำล 
พร้อมระบบบริเวณ
บ้ำนเมืองก๋ำย หมู่ 2

300,000 300,000 300,000 300,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
ใช้น  ำประปำ

กองช่ำง
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2561
 (บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

29 ก่อสร้ำงฌำปนสถำน 
(เมรุ) พร้อมลำน คสล.
 บ้ำนเมืองก๋ำย หมู่ 2

เพ่ือใช้ในกำร
สำธำรณประโยชน์
ของหมู่บ้ำน

ก่อสร้ำงฌำปนสถำน 
(เมรุ) พร้อมลำน คสล.
ให้พร้อมใช้งำน

500,000 500,000 500,000 500,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
จัดพิธีกรรม
ทำงศำสนำ

กองช่ำง

30 ขยำยเขตไฟฟ้ำ 
บ้ำนเมืองก่ำย หมู่ 2

เพ่ือให้ประชำชน
มีไฟฟ้ำใช้ครบ
ทุกบ้ำน

ขยำยเขตไฟฟ้ำ 
บ้ำนเมืองก๋ำย  หมู่ 2

500,000 500,000 500,000 500,000 ทุกหลังคำ
เรือนมี
ไฟฟ้ำใช้

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกสบำย
ในกำรด ำรงชีวิต

กองช่ำง

31 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กต่อ
จำกเดิมไปชุมชนผำแตก
 บ้ำนเมืองก๋ำย หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้กำร
คมนำคมสะดวก
และปลอดภัย

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กต่อจำกเดิม
ไปชุมชนผำแตก 
บ้ำนเมืองก๋ำย หมู่ท่ี 2

900,000 900,000 900,000 900,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

32 ก่อสร้ำงถนน คสล. ท่อ
เหล่ียม บ้ำนเมืองก๋ำย 
ม.2 ชุมชนก๋ำยโก้ง

เพ่ือให้กำร
คมนำคมสะดวก
และปลอดภัย

ก่อสร้ำงถนน คสล. ท่อ
เหล่ียม บ้ำนเมืองก๋ำย
 หมู่ 2  ชุมชนก๋ำยโก้ง

100,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง
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2561
 (บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

33 ก่อสร้ำงถนน คสล. 
บ้ำนเมืองก๋ำย ม.2 
(จุดข้ำมล ำห้วยวัด
เมืองก๋ำย)

เพ่ือให้กำร
คมนำคมสะดวก
และปลอดภัย

ขนำดกว้ำง 0.15 ม.
 หรือมีปริมำณพื นท่ี
ไม้น้อยกว่ำ  300.00
ตร.ม. พร้อมวำงท่อ 
คสล. ขนำด 1 ม. 
จ ำนวน 6 ท่อน

260,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

34 โครงกำรก่อสร้ำงลำน
คอนกรีตเสริม
เหล็กฌำปนสถำน 
บ้ำนเมืองก๋ำย หมู่ท่ี 2

เพ่ือใช้ในกำร
สำธำรณประโยชน์
ของหมู่บ้ำน

ควำมหนำ 0.10 
เมตร 
มีพื นท่ีไม่น้อยกว่ำ 
350 ตร.ม.

160,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

มีลำนส ำหรับใช้
ในกำร
สำธำรณประโยช
น์ของหมู่บ้ำน

กองช่ำง

35 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้ำนเมืองก๋ำย หมู่ท่ี 2 
(ทำงขึ นผำแตกหน้ำ
บ้ำนนำยต๋ำ ชัยเลิศ)

เพ่ือกำร
คมนำคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ระยะทำงกว้ำง 4.00 ม. 
ยำว 190.00 ม. หนำ 
0.15 ม. หรือมีพื นท่ีไม
น้อยกว่ำ 780.00 ตร.ม.

500,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง
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2561
 (บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

36 โครงกำรจัดซื อท่อส่ง
น  ำเพ่ือปรับปรุงระบบ
ประปำภูเขำเพ่ือกำร
อุปโภค บริโภค 
บ้ำนเมืองก๋ำย หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชำชน
มีน  ำสะอำดใช้
อย่ำงเพียงพอ

ปรับปรุงระบบประปำ
ภูเขำเพ่ือกำรอุปโภค 
บริโภค บ้ำนเมืองก๋ำย
 หมู่ท่ี 2

100,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
ใช้น  ำประปำ

กองช่ำง

37 โครงกำรวำงท่อ
(ซีเมนต์)ระบำยน  ำ 
บ้ำนเมืองก๋ำย หมู่ท่ี 2

เพ่ือใช้ในกำร
สำธำรณประโยชน์
ของหมู่บ้ำน

ด ำเนินกำรวำงท่อ(ท่อ
ซีเมนต์)ระบำยน  ำ 
บ้ำนเมืองก๋ำย หมู่ท่ี 2

24,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

38 โครงกำรก่อสร้ำงโรง
ครัวแม่บ้ำน บ้ำนเมือง
ก๋ำย หมู่ 2

เพ่ือใช้ในกำร
สำธำรณประโยชน์
ของหมู่บ้ำน

มีควำมกว้ำง 4.00 
เมตร มีควำมยำว 
7.00 เมตร สูง 3.00 
เมตร มีพื นท่ีไม่น้อย
กว่ำ 28.00 ตร.ม

200,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

มีโรงครัว
ส ำหรับใช้ใน
กำร
สำธำรณประโยช
น์ของหมู่บ้ำน

กองช่ำง

39 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
 คสล. จุดชุมชนผำแตก
 ถึง ชุมชนก๋ิวบัวฮำ 
หมู่ท่ี 2 บ้ำนเมืองก๋ำย
หมู่ 2

เพ่ือกำร
คมนำคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

มีควำมกว้ำง 4 เมตร
หนำ 0.5 เมตร ไม่มี
ไหล่ทำง ควำมยำว 
80 เมตร มีพื นท่ีไม่
น้อยกว่ำ 320 ตร.ม

200,000 200,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

75



2561
 (บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

40 โครงกำรปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบประปำ
เพ่ือกำรเกษตร 
บ้ำนเมืองก๋ำย หมู่ 2

เพ่ือให้ประชำชน
มีน  ำใช้
กำรเกษตรอย่ำง
เพียงพอ

ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปำเพ่ือ
กำรเกษตร บ้ำนเมือง
ก๋ำย หมู่ 2

200,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
ใช้น  ำประปำ

กองช่ำง

41 ก่อสร้ำงถนน คสล.
บ้ำนออบ หมู่ 3 
(หน้ำบ้ำนนำงวัน 
อ่ินแสง)

เพ่ือให้กำร
คมนำคมสะดวก
และปลอดภัย

ก่อสร้ำงถนน คสล.
บ้ำนออบ หมู่ 3 
(หน้ำบ้ำนนำงวัน 
อ่ินแสง)

200,000 200,000 200,000 200,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

42 ก่อสร้ำงถนน คสล. 
บ้ำนออบ หมู่ 3 
(โปงตอง)

เพ่ือให้กำร
คมนำคมสะดวก
และปลอดภัย

ก่อสร้ำงถนน คสล. 
บ้ำนออบ หมู่ 3 (โปง
ตอง)

243,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

43 ขยำยถนน คสล. ขยำย
 1 เมตร หมู่ 3 บ้ำน
ออบ (จำกศูนย์ กศน.
 – แยกต้นบุนนำค)

เพ่ือให้กำร
คมนำคมสะดวก
และปลอดภัย

ขยำยถนน คสล. ขยำย
 1 เมตร หมู่ 3 บ้ำน
ออบ (จำกศูนย์ กศน.
 – แยกต้นบุนนำค)

200,000 200,000 200,000 200,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

76



2561
 (บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

44 ก่อสร้ำงถนน คสล. 
บ้ำนออบ หมู่ 3 
(แยกท่อลอดบ้ำน
ออบ-แยกก่ิวบัวฮำ)

เพ่ือให้กำร
คมนำคมสะดวก
และปลอดภัย

ก่อสร้ำงถนน คสล. 
บ้ำนออบ หมู่ 3 
(แยกท่อลอดบ้ำน
ออบ-แยกก่ิวบัวฮำ)

10,000,000 10,000,000 10,000,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

45 ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปำ บ้ำน
ออบ หมู่ 3

เพ่ือให้ประชำชน
มีน  ำสะอำดใช้
อย่ำงเพียงพอ

ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปำ บ้ำน
ออบ หมู่ 3

100,000 100,000 100,000 100,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
ใช้น  ำประปำ

กองช่ำง

46 ก่อสร้ำงอำคำร
อเนกประสงค์บ้ำน
ออบ หมู่ 3 (หน้ำวัด)

เพ่ือใช้ในกำรสำ
ธำรณประ-โยชน์
ของหมู่บ้ำน

สร้ำงอำคำร
อเนกประสงค์บ้ำน
ออบ หมู่ 3 (หน้ำวัด)

400,000 400,000 400,000 400,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

มีอำคำรส ำหรับ
ใช้ในกำร
สำธำรณประโยช
น์ของหมู่บ้ำน

กองช่ำง

47 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้ำนออบ หมู่ท่ี 3 
(หน้ำไร่แสงเดือน-โรง
ชำบ้ำนโปงตอง)

เพ่ือให้กำร
คมนำคมสะดวก
และปลอดภัย

ระยะทำงกว้ำง 4.00
 ม. ยำว 158.00 ม.
 หนำ 0.15 ม. ไม่มี
ไหล่ทำงหรือมี พื นท่ี
ไมน้อยกว่ำ 632.00
 ตร.ม.

406,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

77



2561
 (บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

48 ก่อสร้ำงถนน คสล.
บ้ำนออบ หมู่ 3 (หน้ำ
บ้ำนธภัทร มณีรัตน์)

เพ่ือให้กำร
คมนำคมสะดวก
และปลอดภัย

ก่อสร้ำงถนน คสล.
บ้ำนออบ หมู่ 3 (หน้ำ
บ้ำนธภัทร มณีรัตน์)

500,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

49 ขยำยเขตระบบประปำ
 บ้ำนออบ หมู่ 3

เพ่ือให้ประชำชน
มีน  ำสะอำดใช้
อย่ำงเพียงพอ

ขยำยเขตระบบประปำ
 บ้ำนออบ หมู่ 3

300,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
ใช้น  ำประปำ

กองช่ำง

50 ก่อสร้ำงถนน คสล.
บ้ำนออบ หมู่ 3 (สำย
โปงตอง)

เพ่ือให้กำร
คมนำคมสะดวก
และปลอดภัย

ก่อสร้ำงถนน คสล.
บ้ำนออบ หมู่ 3 
(สำยโปงตอง) ขนำด 
4.00*38.00*0.15 ม.)

100,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

51 ก่อสร้ำงปรับปรุง
ร้ำนค้ำชุมชน บ้ำนออบ
 หมู่ 3

เพ่ือใช้ในกำร
สำธำรณประโยชน์
ของหมู่บ้ำน

สร้ำงปรับปรุงร้ำนค้ำ
ชุมชน บ้ำนออบ 
หมู่ 3

200,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

มีอำคำรส ำหรับ
ใช้ในกำร
สำธำรณประโยช
น์ของหมู่บ้ำน

กองช่ำง

78



2561
 (บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

52 ก่อสร้ำงฌำปนสถำน 
บ้ำนออบ  หมู่ 3

เพ่ือให้ท ำ
กิจกรรมทำง
ศำสนำได้สะดวก
ขึ น

ก่อสร้ำงฌำปนสถำน 
 บ้ำนออบ  หมู่ 3

400,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
จัดพิธีกรรม
ทำงศำสนำ

กองช่ำง

53 ขยำยเขตไฟฟ้ำ บ้ำน
ออบ หมู่ 3

เพ่ือให้ประชำชน
มีไฟฟ้ำใช้ครบ
ทุกบ้ำน

ขยำยเขตไฟฟ้ำ ออบ 
หมู่ 3

26,000 26,000 ทุกหลังคำ
เรือนมีไฟฟ้ำ
ใช้

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกสบำย
ในกำรด ำรงชีวิต

กองช่ำง

54 โครงกำรก่อสร้ำงถนน 
คสล. บริเวณบ้ำนโปง
ตอง (จุดด ำเนินงำนหน้ำ
บ้ำนนำยนิคม บัวหนอง 
สำยโปงตอง) บ้ำนออบ 
หมู่ท่ี 3

เพ่ือกำร
คมนำคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ระยะทำงกว้ำง 4.00 
ม. ยำว 158.00 ม. 
หนำ 0.15 ม. ไม่มี
ไหล่ทำงหรือมี พื นท่ี
ไมน้อยกว่ำ 632.00 
ตร.ม.

406,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

79



2561
 (บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

55 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
 คสล.หน้ำบ้ำนนำย   
 บุญยศ ไชยเลิศ    
บ้ำนออบ   หมู่ท่ี 3

เพ่ือกำร
คมนำคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ระยะทำงกว้ำง 4.00 
ม. ยำว 26.00 ม. 
หนำ 0.15 ม. ไม่มี
ไหล่ทำงหรือมีพื นท่ีไม
น้อยกว่ำ 104.00 
ตร.ม.

65,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

56 โครงกำรขยำยไหล่
ทำงถนน คสล. หน้ำ
อนำมัยบ้ำนออบ ถึง 
บริเวณวัดบ้ำนออบ 
หมู่ท่ี 3

เพ่ือกำร
คมนำคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ขยำยไหล่ทำงถนน 
คสล. หน้ำอนำมัย
บ้ำนออบ ถึง บริเวณ
วัดบ้ำนออบ หมู่ท่ี 3
ขนำดกว้ำง1เมตร ยำว
 177 เมตร

110,000 110,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

57 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
 คสล. หน้ำบ้ำนนำย
ประสงค์  อุโมงค์ บ้ำน
ออบ หมู่ท่ี 3

เพ่ือกำร
คมนำคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ระยะทำงกว้ำง 3.00 
ม. ยำว 100.00 ม. 
หนำ 0.15 ม. ไม่มี
ไหล่ทำงหรือมีพื นท่ีไม
น้อยกว่ำ 300.00 
ตร.ม.

193,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

80



2561
 (บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

58 โครงกำรจ้ำงเหมำวำง
ท่อระบบประปำเพ่ือ
กำรเกษตร บ้ำนออบ 
หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชำชน
มีน  ำสะอำดใช้
อย่ำงเพียงพอ

ด ำเนินกำรวำงท่อ
ประปำเพ่ือกำรเกษตร
 บ้ำนออบ หมู่ท่ี 3

180,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
ใช้น  ำประปำ

กองช่ำง

59 โครงกำรจ้ำงเหมำวำง
ท่อประปำเพ่ืออุปโภค
 บริโภค สำยอนำมัย 
บ้ำนออบ หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชำชน
มีน  ำสะอำดใช้
อย่ำงเพียงพอ

จ้ำงเหมำวำงท่อ
ประปำเพ่ืออุปโภค 
บริโภค สำยอนำมัย 
บ้ำนออบ หมู่ท่ี 3

70,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
ใช้น  ำประปำ

กองช่ำง

60 โครงกำรจัดซื อถังน  ำ
ด่ืม พลำสติกสีน  ำเงิน 
ขนำด บรรจุ 1,000
ลิตร จ ำนวน 72 ถัง  
บ้ำนออบ หมู่ 3

เพ่ือใช้ในกำร
สำธำรณประโยชน์
ของหมู่บ้ำน

ถังน  ำด่ืม พลำสติกสีน  ำ
เงิน ขนำด บรรจุ 
1,000 ลิตร จ ำนวน 
72 ถัง

360,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
ใช้น  ำ

กองช่ำง

61 โครงกำรก่อสร้ำงห้องน  ำ
สำธำรณะบริเวณโรงเก็บ
ของแม่บ้ำน จ ำนวน 2 
ห้อง บ้ำนออบ หมู่ 3

เพ่ือใช้ในกำร
สำธำรณประโยชน์
ของหมู่บ้ำน

ก่อสร้ำงห้องน  ำ
สำธำรณะบริเวณโรง
เก็บของแม่บ้ำน จ ำนวน
 2 ห้องบ้ำนออบ หมู่ 3

250,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

มีห้องน  ำ
เพียงพอส ำหรับ
ใช้ในกำร
สำธำรณประโยช
น์ของหมู่บ้ำน

กองช่ำง

81



2561
 (บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

62 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
 คสล.บ้ำนโปงตอง 
(ต่อจำกถนน คสล.
เดิม) บ้ำนออบ หมู่ 3

เพ่ือกำร
คมนำคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ก่อสร้ำงถนน คสล.
บ้ำนโปงตอง (ต่อจำก
ถนน คสล.เดิม) บ้ำน
ออบ หมู่ 3

100,000 100,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

63 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
 คสล. หน้ำสวนนำย
สรรชัย ถึง หน้ำสวน
นำยบุญเลิศ บ้ำนออบ
 หมู่ท่ี 3

เพ่ือกำร
คมนำคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ระยะทำงกว้ำง 3.00
 ม. ยำว 75.00 ม. 
หนำ 0.15 ม. ไม่มี
ไหล่ทำงหรือมีพื นท่ี
ไมน้อยกว่ำ 225.00
 ตร.ม.

143,000 จ ำนวน
ประชำชน
ท่ีได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกใน
กำรสัญจร
ไปมำ

กองช่ำง

64 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
 คสล. ทำงหลวงชนบท
 ถึง สวนนำยทอน ปี
ก่ ำบ้ำนออบ หมู่ท่ี 3

เพ่ือกำร
คมนำคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ระยะทำงกว้ำง 3.00 
ม. ยำว 100.00 ม. 
หนำ 0.15 ม. ไม่มี
ไหล่ทำงหรือมีพื นท่ีไม
น้อยกว่ำ 300.00 ตร.
ม.

193,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

65 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนภำยในหมู่บ้ำน
ทุกจุด หมู่ 4 บ้ำนเหล่ำ

เพ่ือให้กำร
คมนำคมสะดวก
และปลอดภัย

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนภำยในหมู่บ้ำน
ทุกจุด หมู่ 4 บ้ำนเหล่ำ

300,000 300,000 300,000 300,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกใน
กำรสัญจรไปมำ

กองช่ำง

82



2561
 (บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

66 ขุดเจำะบ่อบำดำล 
บ้ำนเหล่ำ หมู่ 4

เพ่ือให้ประชำชน
มีน  ำสะอำดใช้
อย่ำงเพียงพอ

ขุดเจำะบ่อบำดำล 
บ้ำนเหล่ำ หมู่ 4

300,000 300,000 300,000 300,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
ใช้น  ำประปำ

กองช่ำง

67 ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณข้ำงถนน ใน
พื นท่ีหมู่บ้ำน บ้ำน
เหล่ำ หมู่ 4

เพ่ือภูมิทัศน์ท่ี
สะอำด และ
สวยงำม

ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณข้ำงถนน ใน
พื นท่ี บ้ำนเหล่ำ หมู่ 4

100,000 100,000 100,000 100,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ภูมิทัศน์บริเวณ
บ้ำนเหล่ำมี
ควำมสะอำด
เรียบร้อย

กองช่ำง

68 ขยำยเขตไฟฟ้ำเพ่ือ
กำรเกษตร บ้ำนเหล่ำ 
หมู่ 4

เพ่ือให้ประชำชนมี
ไฟฟ้ำใช้ส ำหรับ
กำรท ำเกษตร

ขยำยเขตไฟฟ้ำเพ่ือท ำ
กำรเกษตร หมู่ 4 บ้ำน
เหล่ำ

500,000 500,000 500,000 500,000 ทุกหลังคำ
เรือนมีไฟฟ้ำ
ใช้

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวก
ปลอดภัยในกำร
ด ำเนินชีวิต

กองช่ำง

69 ก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่
 4 บ้ำนเหล่ำ (ทำง
ลงฌำปนสถำน)

เพ่ือให้กำร
คมนำคมสะดวก
และปลอดภัย

ก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่
 4 บ้ำนเหล่ำ(ทำง
ลงฌำปนสถำน)

400,000 400,000 400,000 400,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกใน
กำรสัญจรไปมำ

กองช่ำง

70 ก่อสร้ำงสะพำน คสล.
บ้ำนเหล่ำ หมู่ 4 
(บ้ำนนำยสมศักด์ิ ชัย
เลิศ)

เพ่ือให้กำร
คมนำคมสะดวก
และปลอดภัย

ก่อสร้ำงสะพำน คสล.
บ้ำนเหล่ำ หมู่ 4 
(บ้ำนนำยสมศักด์ิ ชัย
เลิศ)

150,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

83



2561
 (บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

71 ก่อสร้ำงถนน คสล. 
บ้ำนเหล่ำ  หมู่ท่ี 4  
(หน้ำโรงเรียนวัดบ้ำน
เหล่ำ)

เพ่ือให้กำร
คมนำคมสะดวก
และปลอดภัย

ก่อสร้ำงถนน คสล. 
บ้ำนเหล่ำ  หมู่ท่ี 4  
(หน้ำโรงเรียนวัดบ้ำน
เหล่ำ)

200,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

72 ก่อสร้ำงสถนน คสล. 
บ้ำนเหล่ำ หมู่ 4 
(หน้ำบ้ำนนำยจรูญ  
ย่ิงกันธำ)

เพ่ือให้กำร
คมนำคมสะดวก
และปลอดภัย

ก่อสร้ำงสถนน คสล. 
บ้ำนเหล่ำ หมู่ 4 
(หน้ำบ้ำนนำยจรูญ  
ย่ิงกันธำ)

150,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

73 ก่อสร้ำงถนน คสล. 
บ้ำนเหล่ำ หมู่ 4 
(หน้ำบ้ำนนำงบัวผำ  
เพชรพลอยศรี)

เพ่ือให้กำร
คมนำคมสะดวก
และปลอดภัย

ก่อสร้ำงถนน คสล. 
บ้ำนเหล่ำ หมู่ 4 
(หน้ำบ้ำนนำงบัวผำ  
เพชรพลอยศรี)

300,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

74 ก่อสร้ำงถนน คสล. 
บ้ำนเหล่ำ หมู่ 4 (หน้ำ
ร้ำนขำยข้ำวสำร)

เพ่ือให้กำร
คมนำคมสะดวก
และปลอดภัย

ก่อสร้ำงถนน คสล. 
บ้ำนเหล่ำ หมู่ 4 (หน้ำ
ร้ำนขำยข้ำวสำร)

150,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง
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2561
 (บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

75 ก่อสร้ำงถนน คสล. 
บ้ำนเหล่ำ หมู่ 4 
(หน้ำบ้ำนนำยสวิง ชัย
เลิศ – ปำงใน)

เพ่ือให้กำร
คมนำคมสะดวก
และปลอดภัย

ก่อสร้ำงถนน คสล. 
บ้ำนเหล่ำ หมู่ 4 
(หน้ำบ้ำนนำยสวิง  ชัย
เลิศ – ปำงใน)

550,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

76 ก่อสร้ำงถนน คสล. 
บ้ำนเหล่ำ หมู่ 4 
(บ้ำนนำยสุทัศน์ จอม
เม็ด)

เพ่ือให้กำร
คมนำคมสะดวก
และปลอดภัย

ก่อสร้ำงถนน คสล. 
บ้ำนเหล่ำ หมู่ 4 
(บ้ำนนำยสุทัศน์ จอม
เม็ด)

150,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

77 ก่อสร้ำงถนน คสล. 
บ้ำนเหล่ำ หมู่ 4 (สำม
แยกทำงไปโรงเรียน)

เพ่ือให้กำร
คมนำคมสะดวก
และปลอดภัย

ก่อสร้ำงถนน คสล. 
บ้ำนเหล่ำ หมู่ 4 (สำม
แยกทำงไปโรงเรียน)

150,000 150,000 150,000 150,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

78 ก่อสร้ำงถนน คสล. 
บ้ำนเหล่ำ หมู่ 4 (ทำง
โค้งเลยทำงเข้ำฌำปน
สถำน)

เพ่ือให้กำร
คมนำคมสะดวก
และปลอดภัย

ก่อสร้ำงถนน คสล. 
บ้ำนเหล่ำ หมู่ 4 (ทำง
โค้งเลยทำงเข้ำฌำปน
สถำน)

150,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

85



2561
 (บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

79 ก่อสร้ำงเมรุฌำปน
สถำนบ้ำนเหล่ำ  
หมู่ 4

เพ่ือให้ท ำ
กิจกรรมทำง
ศำสนำได้สะดวก
ขึ น

ขนำดกว้ำง 15.00 
เมตร ยำว 20.00 
เมตร หนำ 0.15 เมตร

250,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกใน
กำรจัดพิธีกรรม
ทำงศำสนำ

กองช่ำง

80 ก่อสร้ำงก ำแพงกันดิน 
คสล. บ้ำนเหล่ำ หมู่ 4 
(ทำงแยกขึ นโรงเรียน
วัดบ้ำนเหล่ำ)

เพ่ือกำร
คมนำคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

ก ำแพงกันดิน คสล. 
บ้ำนเหล่ำ หมู่ 4 (ทำง
แยกขึ นโรงเรียนวัด
บ้ำนเหล่ำ)

280,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชนได้รับ
ประโยชน์กำร
คมนำคมท่ี
สะดวก รวดเร็ว

กองช่ำง

81 โครงกำรซ่อมแซมถนน
 คสล. (จุดหน้ำบ้ำน
นำยสุทัศน์ จอมเม็ด)
บ้ำนเหล่ำ หมู่ท่ี 4

เพ่ือกำร
คมนำคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ระยะทำงกว้ำง 4.00 
ม. ยำว 206.00 ม. 
หนำ 0.15 ม. ไม่มี
ไหล่ทำงหรือมี พื นท่ี
ไมน้อยกว่ำ 824.00 
ตร.ม.

500,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

82 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
 คสล. ถนนของเดิม 
ถึงบ่อขยะ บ้ำนเหล่ำ  
  หมู่ท่ี 4

เพ่ือกำร
คมนำคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ระยะทำงกว้ำง 
3.50-4.50 ม. ยำว 
88.00 ม. หนำ 0.15
 ม. ไม่มีไหล่ทำงหรือมี
พื นท่ีไมน้อยกว่ำ 
390.00 ตร.ม.

244,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

86



2561
 (บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

83 โครงกำรท ำอุโมงค์น  ำ
ลอดท่ีป๋ำงใน หมู่ท่ี 4

เพ่ือกำร
คมนำคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ท ำอุโมงค์น  ำลอดท่ีป๋ำง
ใน หมู่ท่ี 4 ขนำดกว้ำง
 4เมตร ยำว10เมตร

500,000 500,000 500,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

84 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
 คสล. สำยน  ำแพร่ 
หมู่ท่ี 4

เพ่ือกำร
คมนำคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ก่อสร้ำงถนน คสล. 
สำยน  ำแพร่ หมู่ท่ี 4 
ขนำด กว้ำง4 เมตร ยำว
 850เมตร หนำ 0.15
เมตรหรือมีพื นท่ีไม่น้อย
กว่ำ 3,400.00 ตร.ม.

1,798,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

85 โครงกำรซ่อมแซมถนน
 คสล. สำมแยกป่ำช้ำ
บ้ำนเหล่ำ ถึง สวนลิ นจี 
 บ้ำนเหล่ำ หมู่ท่ี 4

เพ่ือกำร
คมนำคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ระยะทำงกว้ำง 4.00 
ม. ยำว 101.00 ม. 
หนำ 0.15 ม. ไม่มี
ไหล่ทำงหรือมีพื นท่ีไม่
น้อยกว่ำ 404.00 
ตร.ม.

256,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

86 โครงกำรก่อสร้ำงฝำย 
คสล. (ฮ่อมเฮี ย) บ้ำน
เหล่ำ หมู่ 4

เพ่ือใช้ในกำร
สำธำรณประโยชน์
ของหมู่บ้ำน

มีควำมกว้ำง 5.00
เมตร มีควำมสูง 1.5 
เมตร

150,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
ใช้น  ำประปำ

กองช่ำง

87



2561
 (บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

87 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(เสริมไหล่ทำงโค้ง
ก่ิวต๋ืน) บ้ำนเหล่ำ หมู่ 4

เพ่ือกำรคมนำคม
ท่ีสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ระยะทำงกว้ำง 1.00 - 
3.00 ม. หนำ 0.15 ม. 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่ำ 
120.00 ตร.ม.

40,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

88 โครงกำรจัดท ำรำงน  ำ
บ้ำนห้วยน  ำเย็น หมู่ 4
 บ้ำนเหล่ำ

เพ่ือกำร
คมนำคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

จัดท ำรำงน  ำบ้ำน
ห้วยน  ำเย็น หมู่ 4 
บ้ำนเหล่ำ

200,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

89 โครงกำรติดตั งกระจก
ส่องทำงแยก บ้ำนเหล่ำ
 หมู่ 4

เพ่ือกำร
คมนำคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ติดตั งกระจกส่องทำง
แยก บ้ำนเหล่ำ หมู่ 4

30,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

90 โครงกำรซ่อมแซมถัง
น  ำบ้ำนนำย มำนิตย์ 
บ้ำนเหล่ำ หมู่ 4

เพ่ือใช้ในกำร
สำธำรณประโยชน์
ของหมู่บ้ำน

ซ่อมแซมถังน  ำบ้ำน
นำย มำนิตย์ บ้ำน
เหล่ำ หมู่ 4

70,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
ใช้น  ำ

กองช่ำง

88



2561
 (บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

91 โครงกำรขยำยไฟฟ้ำ
เข้ำพื นท่ีทำง
กำรเกษตร บ้ำนเหล่ำ 
หมู่ 4

เพ่ือให้ประชำชน
มีไฟฟ้ำใช้ครบ
ทุกบ้ำน

ขยำยไฟฟ้ำเข้ำพื นท่ี
ทำงกำรเกษตร ( หน้ำ
บ้ำนนำยจรูณ ถึง 
บ้ำนสำมหลัง ) บ้ำน
เหล่ำ หมู่ 4

500,000 ทุกหลังคำ
เรือนมีไฟฟ้ำ
ใช้

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกสบำย
ในกำรด ำรงชีวิต

กองช่ำง

92 โครงกำรก่อสร้ำงถนน 
คสล.บ้ำนม่อนเงำะ หมู่ท่ี 5
 (สำยหน้ำศูนย์พัฒนำ
โครงกำรหลวงม่อนเงำะ -
บ้ำนนำยเจริญ ไสยะ)

เพ่ือให้กำร
คมนำคมสะดวก
และปลอดภัย

ก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำน
ม่อนเงำะ ม.5 (สำยหน้ำ
ศูนย์พัฒนำโครงกำร
หลวงม่อนเงำะ -บ้ำนนำย
เจริญ ไสยะ)

200,000 200,000 200,000 200,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

93 ก่อสร้ำงถนน คสล. 
บ้ำนม่อนเงำะ หมู่ 5 
(จำกหมู่ 4 ถึง หมู่ 5)

เพ่ือให้กำร
คมนำคมสะดวก
และปลอดภัย

ก่อสร้ำงถนน คสล. 
บ้ำนม่อนเงำะ หมู่ 5 
(จำกหมู่ 4 ถึง หมู่ 5)

200,000 200,000 200,000 200,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

94 ปรับปรุงระบบประปำ
ภูเขำบ้ำนม่อนเงำะ หมู่
 5

เพ่ือให้ประชำชน
มีน  ำสะอำดใช้
อย่ำงเพียงพอ

ปรับปรุงระบบประปำ
ภูเขำบ้ำนม่อนเงำะ 
หมู่ 5

40,000 40,000 40,000 40,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
ใช้น  ำประปำ

กองช่ำง

89



2561
 (บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

95 ขุดเจำะบ่อบำดำล 
หมู่ 5 บ้ำนม่อนเงำะ

เพ่ือให้ประชำชน
มีน  ำสะอำดใช้
อย่ำงเพียงพอ

บ้ำนม่อนเงำะ หมู่ 5 
ได้รับกำรขุดเจำะบ่อ
บำดำลเพ่ิม

300,000 300,000 300,000 300,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
ใช้น  ำประปำ

กองช่ำง

96 ขุดบ่อกำรเกษตร บ้ำน
ม่อนเงำะ หมู่ 5

เพ่ือให้ประชำชน
มีน  ำสะอำดใช้
อย่ำงเพียงพอ

ขุดเจำะบ่อกำรเกษตร
 บ้ำนม่อนเงำะ หมู่ 5

100,000 100,000 100,000 100,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
ใช้น  ำประปำ

กองช่ำง

97 ติดตั งพลังงำนไฟฟ้ำ
จำกแสงอำทิตย์ (โซล่ำ
เซลล์) เพ่ือระบบ
ประปำ หมู่ 5

เพ่ือให้ประชำชน
มีน  ำสะอำดใช้
อย่ำงเพียงพอ

บ้ำนม่อนเงำะ หมู่ 5 
ได้รับกำรติดตั ง
พลังงำนไฟฟ้ำจำก
แสงอำทิตย์ (โซล่ำ
เซลล์) เพ่ือระบบ
ประปำ

100,000 100,000 100,000 100,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
ใช้น  ำประปำ

กองช่ำง

98 ก่อสร้ำงอำคำรเก็บของ
 บ้ำนม่อนเงำะ หมู่ 5

เพ่ือใช้ในกำรสำ
ธำรณประ โยชน์
ของหมู่บ้ำน

สร้ำงอำคำรเก็บของ
บ้ำนม่อนเงำะ หมู่ 5

100,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

มีอำคำรส ำหรับ
ใช้ในกำร
สำธำรณประโยช
น์ของหมู่บ้ำน

กองช่ำง
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2561
 (บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

99 ขยำยเขตไฟฟ้ำใน
ชุมชน 3 จุด (บน
โรงเรียน,หลังวัด,บ้ำน
นำยศรชัย – นำยปะ
แอ) ม. 5

เพ่ือให้ประชำชน
มีไฟฟ้ำใช้ทุกบ้ำน

ขยำยเขตไฟฟ้ำบ้ำน
ม่อนเงำะ หมู่ 5

300,000 300,000 300,000 300,000 ทุกหลังคำ
เรือนมีไฟฟ้ำ
ใช้

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวก
ปลอดภัยใน
กำรด ำเนินชีวิต

กองช่ำง

100 ก่อสร้ำงขยำยไหล่ทำง
 ถนน คสล. บ้ำนม่อน
เงำะ หมู่ 5 (บ้ำน
เหล่ำ-บ้ำนม่อนเงำะ)

เพ่ือให้กำร
คมนำคมสะดวก
และปลอดภัย

ก่อสร้ำงถนน คสล. 
บ้ำนม่อนเงำะ หมู่ 5 
(บ้ำนเหล่ำ-บ้ำนม่อน
เงำะ)

500,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

101 ก่อสร้ำงถนน คสล. 
บ้ำนม่อนเงำะ หมู่ 5 
(ทำงเข้ำแหล่ง
ท่องเท่ียวม่อนเงำะ)

เพ่ือให้กำร
คมนำคมสะดวก
และปลอดภัย

ก่อสร้ำงถนน คสล. 
บ้ำนม่อนเงำะ หมู่ 5 
(ทำงเข้ำแหล่ง
ท่องเท่ียวม่อนเงำะ)

500,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

102 ก่อสร้ำงถนน คสล. 
บ้ำนม่อนเงำะ หมู่ 5 
(หน้ำบ้ำนนำยอุดม  
รักดี)

เพ่ือให้กำร
คมนำคมสะดวก
และปลอดภัย

ก่อสร้ำงถนน คสล. 
บ้ำนม่อนเงำะ หมู่ 5 
(หน้ำบ้ำนนำยอุดม  
รักดี)

500,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง
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2561
 (บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

103 ก่อสร้ำงถังเก็บน  ำ 
คสล. บ้ำนม่อนเงำะ 
หมู่ท่ี 5

เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหำภัย
แล้ง

ถังเก็บน  ำ คสล. ขนำด
กว้ำง 3.00  เมตร 
ยำว 4.00 เมตร สูง 
3.00 เมตร พร้อม
มอเตอร์ป้ัมน  ำ ขนำด 
1.5 แรงม้ำ

240,000 ทุกหลังคำ
เรือนมี
น  ำประปำใช้

สำมำรถ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหำภัย
แล้งในหมู่บ้ำน
ได้

กองช่ำง

104 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
 คสล. ต่อจำกของเดิม
 ถึง บ่อขยะบ้ำนม่อน
เงำะ หมู่ท่ี 5

เพ่ือกำร
คมนำคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ระยะทำงกว้ำง 4.00 
ม. ยำว 165.00 ม. 
หนำ 0.15 ม. ไม่มี
ไหล่ทำงหรือมีพื นท่ีไม
น้อยกว่ำ 660.00 
ตร.ม.

430,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

105 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
 คสล.ต่อจำกของเดิม 
ถึง แหล่งท่องเท่ียว 
บ้ำนม่อนเงำะ หมู่ท่ี 5

เพ่ือกำร
คมนำคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ระยะทำงกว้ำง 3.50 
ม. ยำว 175.00 ม. 
หนำ 0.15 ม. ไม่มี
ไหล่ทำงหรือมี พื นท่ี
ไมน้อยกว่ำ 612.50 
ตร.ม.

402,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง
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2561
 (บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

106 โครงกำรปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน คสล. 
หน้ำประปำบำดำล 
บ้ำนม่อนเงำะ  หมู่ท่ี 5

เพ่ือกำร
คมนำคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ระยะทำงกว้ำง 3.50 
ม. ยำว 75.00 ม. 
หนำ 0.15 ม. ไม่มี
ไหล่ทำงหรือมีพื นท่ีไม
น้อยกว่ำ 262.50 
ตร.ม.

168,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

107 ปรับปรุงถนนลูกรังเข้ำ
สู่พื นท่ีกำรเกษตร หมู่ 
1-5

เพ่ือให้กำร
คมนำคมสะดวก
และปลอดภัย

ปรับปรุงถนนลูกรังเข้ำ
สู่พื นท่ีกำรเกษตร หมู่
 1-5

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

108 ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณท่ีท ำกำร อบต.
เมืองก๋ำย

เพ่ือภูมิทัศน์ท่ี
สะอำด และ
สวยงำม

ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณท่ีท ำกำร อบต.
เมืองก๋ำย

100,000 100,000 100,000 100,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ภูมิทัศน์บริเวณ
 อบต.เมืองก๋ำย
 มีควำมสะอำด
 และสวยงำม

กองช่ำง

109 ก่อสร้ำงต่อเติมอำคำร
หอประชุม ท่ีท ำกำร 
อบต.เมืองก๋ำย

เพ่ือรองรับ
ภำรกิจท่ีเพ่ิมขึ น
และอ ำนวย
ควำมสะดวกแก่
ผู้มำติดต่อรำชกำร

ก่อสร้ำงต่อเติมอำคำร
หอประชุม ท่ีท ำกำร 
อบต.เมืองก๋ำย

1,000,000 จ ำนวน
อำคำรท่ีได้
ก่อสร้ำงต่อ
เติมฯ

ประชำชนมี
ควำมสะดวก
ในกำรมำติดต่อ
รำชกำรเพ่ิมขึ น

กองช่ำง
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2561
 (บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

110 ก่อสร้ำงถนน คสล. 
และปรับปรุงรั ว
ส ำนักงำนท่ีท ำกำร 
อบต. เมืองก๋ำย

เพ่ือให้กำร
คมนำคมสะดวก
และปลอดภัย

ก่อสร้ำงถนน คสล. 
และปรับปรุงรั ว
ส ำนักงำนท่ีท ำกำร 
อบต. เมืองก๋ำย

500,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชนมี
ควำมสะดวก
ในกำรมำติดต่อ
รำชกำรเพ่ิมขึ น

กองช่ำง

111 โครงกำรปรับปรุง
ขยำยไหล่ทำงถนน 
คสล.สำยม่อนเงำะ -
บ้ำนเหล่ำ บ้ำนม่อน
เงำะ หมู่ที 5

เพ่ือกำร
คมนำคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนค
สล.สำยม่อนเงำะ - บ้ำน
เหล่ำ บ้ำนม่อนเงำะ หมู่ที
 5 มีขนำดควำมกว้ำง 
1.00 - 2.00 ม. หนำ 
0.15 ม. มีพื นท่ีไม่น้อย
กว่ำ 350 ตร.ม

240,000 240,000 240,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

112 โครงกำรขยำยเขต
ไฟฟ้ำ บ้ำนม่อนเงำะ 
หมู่ 5

เพ่ือให้ประชำชน
มีไฟฟ้ำใช้ครบ
ทุกบ้ำน

จุดท่ี 1 จำกโครงกำร
หลวงไปบ้ำนนำยเจริญ
จุดท่ี 2 จำกบ้ำนนำย
สุทรีย์ แซ่เฒ่ำไปบ้ำน
นำยสุทิน
จุดท่ี 3 จำกโรงสีข้ำว
ไปบ้ำนนำยเฒ่ำ
จุดท่ี 4 จำกปำกทำง
อำศรมไปบ้ำนนำยสุ
ชำติ

500,000 500,000 500,000 ทุกหลังคำ
เรือนมีไฟฟ้ำ
ใช้

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกสบำย
ในกำรด ำรงชีวิต

กองช่ำง
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2561
 (บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

113 โครงกำรปรับปรุงถนน
 คสล. ทำงไปหลุมขยะ
 บ้ำนม่อนเงำะ หมู่ 5

เพ่ือกำร
คมนำคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ปรับปรุงถนน คสล. 
ทำงไปหลุมขยะ บ้ำน
ม่อนเงำะ หมู่ 5

500,000 500,000 500,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

114  โครงกำรปรับปรุงถนน
 คสล. ทำงไปจุดชมวิว
ดอยม่อนเงำะ บ้ำน
ม่อนเงำะ หมู่ 5

เพ่ือกำร
คมนำคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ปรับปรุงถนน คสล. 
ทำงไปจุดชมวิวดอย
ม่อนเงำะ บ้ำนม่อน
เงำะ หมู่ 5

500,000 500,000 500,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

115 โครงกำรปรับปรุงถนน
 คสล.ในหมู่บ้ำนม่อน
เงำะ หมู่ 5

เพ่ือกำร
คมนำคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ปรับปรุงถนน คสล.ใน
หมู่บ้ำนม่อนเงำะ 
หมู่ 5

500,000 500,000 500,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

116 โครงกำรปรับปรุงรำง
น  ำสองข้ำงทำงถนน 
บ้ำนม่อนเงำะ หมู่ 5

เพ่ือกำร
คมนำคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ปรับปรุงรำงน  ำสอง
ข้ำงทำงถนน บ้ำนม่อน
เงำะ หมู่ 5

200,000 200,000 200,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

95



2561
 (บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

117 โครงกำรก่อสร้ำงถนน 
คสล. จุดหน้ำบ้ำนนำย
บุญเป็ง ธูปเทียน ถึง
หน้ำบ้ำนนำยบุญทรง 
โภชนะ บ้ำนออบ หมู่ท่ี 3

เพ่ือกำร
คมนำคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ระยะทำงกว้ำง 4.00 
ม. ยำว 38.00 ม.

100,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

118 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
 คสล. จุดชุมชนก๋ิวบัว
ฮำ ถึง ชุมชนผำแตก 
หมู่ท่ี 1 บ้ำนก๋ำยน้อย

เพ่ือกำร
คมนำคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ระยะทำงกว้ำง 4.00 ม.
 ยำว 1,030.00 ม. 
หนำ 0.15 ม. หรือมี 
พื นท่ีไมน้อยกว่ำ 
4,120.00 ตร.ม.

2.200,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
พึงพอใจใน
กำรคมนำคม

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

119 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
 คสล. จุดโรงชำ ถึง 
ฌำปนสถำนโปงตอง 
หมู่ท่ี 3 บ้ำนออบ

เพ่ือกำร
คมนำคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ระยะทำงกว้ำง 4.00 ม.
 ยำว 193.00 ม. หนำ
 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทำง
หรือมี พื นท่ีไมน้อยกว่ำ 
772.00 ตร.ม.

500,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
พึงพอใจใน
กำรคมนำคม

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

120 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้ำนเมืองก๋ำย หมู่ท่ี 2 
(ทำงขึ นผำแตกหน้ำบ่อ
เก็บน  ำหมู่บ้ำน)

เพ่ือกำร
คมนำคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

ระยะทำงกว้ำง 4.00 ม. 
ยำว 195.00 ม. หนำ 
0.15 ม. หรือมีพื นท่ีไม
น้อยกว่ำ 780.00 ตร.ม.

500,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกในกำร
สัญจรไปมำ

กองช่ำง

รวม 120 โครงการ 26,513,000 24,022,000 23,402,000 11,510,000 4,240,000
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แบบ ผ.02
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย
ยุทธศาสตร์ ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจแก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชน



แบบ ผ.02


2561 
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

1 จ้ำงนักเรียน นักศึกษำ
ท ำงำนช่วงปิดภำคเรียน

เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนนักศึกษำใช้
เวลำว่ำงให้เป็น
ประโยชน์ มีรำยได้
ช่วงปิดภำคเรียน 
และมีประสบกำรณ์
ในกำรท ำงำน

จ้ำงนักเรียน 
นักศึกษำ ท ำงำน
ช่วงปิดภำคเรียน

20,000 150,000 20,000 20,000 20,000 มีนักเรียน 
นักศึกษำ เข้ำ
ร่วมโครงกำร 
ไม่น้อยกว่ำ 5 
รำย/ปี

นักเรียน
นักศึกษำใช้
เวลำว่ำงให้เป็น
ประโยชน์ มี
รำยได้ช่วงปิด
ภำคเรียน และ
มีประสบกำรณ์
ในกำรท ำงำน

ส ำนักปลัด

รวม 1 โครงการ 20,000 150,000 20,000 20,000 20,000
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ท่ี 3 การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชอง อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์ ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ แก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



2561 
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 พัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำและ
คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ ของศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก

เพ่ือให้บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำฯ มี
ควำมรู้ในกำรจัด
กำรศึกษำและกำร
ด ำเนินงำนศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก

บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำและ
คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ ของ
ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กจ ำนวน 3 ศูนย์

50,000 50,000 50,000 50,000 บุคลำกรฯร้อย
ละ 50 ได้รับ
กำรพัฒนำ
ศักยภำพ

บุคลำกรฯ มี
ศักยภำพ
สำมำรถ
น ำไปใช้ในกำร
บริหำรงำน
ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก

ส ำนักปลัด

2 ผู้ปกครองและครู
ประสำนสัมพันธ์
พัฒนำหนูน้อย ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กสังกัด
องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเมืองก๋ำย

เพ่ือให้ผู้ปกครองมี
ส่วนร่วมกำรพัฒนำ
ศูนย์พัฒนำเด็กแล็ก

ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กสังกัด
องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเมือง
ก๋ำย

3,000 6,000 5,000 5,000 มีกำร
ด ำเนินกำรปี
ละ 1 ครั ง

อบต. รับรู้
ปัญหำและ
ควำมต้องกำร
ของผู้ปกครอง
เด็ก

ส ำนักปลัด

3 พัฒนำกำรจัดท ำ
นวัตกรรม เพ่ือ
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
สังกัดองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเมืองก๋ำย

เพ่ือให้บุคลำกร มี
กำรน ำนวัตกรรม มำ
ส่งเสริมกำรเรียนรู้
ให้กับเด็กเล็ก

อบรมกำรจัดท ำ
นวัตกรรม 
ส่งเสริมกำร
เรียนรู้ ให้
บุคลำกร  จ ำนวน
 3 ศูนย์

5,000 6,000 5,000 5,000 บุคลำกร ร้อย
ละ 60 ได้รับ
กำรฝึกอบรม

มีกำรน ำ
นวัตกรรม มำ
ส่งเสริมกำร
เรียนรู้ให้กับเด็ก
เล็ก

ส ำนักปลัด

ตัวช้ีวัด  
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

2.2 แผนงานการศึกษา
ท่ี โครงการ

ยุทธศาสตร์ ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ แก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
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2561 
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

4 เรียนรู้ขนมพื นบ้ำน
ล้ำนนำ ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กสังกัดองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเมือง
ก๋ำย

เพ่ือส่งเสริมกำร
เรียนรู้กำรท ำขนม
พื นบ้ำนล้ำนนำและ
ลงมือปฏิบัติจริง 
ตลอดจนสร้ำงเสริม
ประสบกำรณ์ชีวิต
ให้กับเด็กเล็ก

จัดกิจกรรม
เรียนรู้กำรท ำ
ขนมพื นบ้ำน
ล้ำนนำ ให้กับเด็ก
เล็กสังกัด
องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเมือง
ก๋ำย  จ ำนวน 1 
ครั ง/ปี

1,000 2,000 3,000 3,000 เด็กเล็ก ร้อย
ละ 60 ได้
เรียนรู้กำรท ำ
ขนมพื นบ้ำน
ล้ำนนำ

เด็กเล็กได้
เรียนรู้กำรท ำ
ขนมพื นบ้ำน
ล้ำนนำ ได้ลง
มือปฏิบัติจริง 
ตลอดจนได้
ประสบกำรณ์
ชีวิต

ส ำนักปลัด

5 วันพ่อแห่งชำติ ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กสังกัด
องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเมืองก๋ำย

เพ่ือให้เด็กได้
แสดงออกถึงควำม
กตัญญูกตเวทีต่อบิดำ

จัดกิจกรรมวัน
พ่อแห่งชำติ  
จ ำนวน 1 ครั ง/ปี

1,000 2,000 3,000 3,000 บุคลำกร และ
เด็กเล็ก ร้อย
ละ 60 เข้ำ
ร่วมโครงกำร

เด็กได้
แสดงออกถึง
ควำมกตัญญู
กตเวทีต่อบิดำ

ส ำนักปลัด

โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ แก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2.2 แผนงานการศึกษา

ท่ี เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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2561 
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

6 วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษำ รัชกำลท่ี 
10 ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กสังกัดองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเมือง
ก๋ำย

เพ่ือเทิดทูนสถำบัน
ชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์ อัน
เป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของคนไทยทั งชำติ

จัดกิจกรรม
เฉลิมพระ
ชนมพรรษำ 
รัชกำลท่ี 10  
จ ำนวน 1 ครั ง/ปี

1,000 30,000 3,000 3,000 บุคลำกร และ
เด็กเล็ก ร้อย
ละ 60 เข้ำ
ร่วมโครงกำร

บุคลำกรและเด็ก
เล็ก ได้แสดง
ควำมจงรักภักดี 
เทิดทูนสถำบัน
ชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์
 อันเป็นศูนย์รวม
จิตใจของคนไทย
ทั งชำติ

ส ำนักปลัด

7 วันแม่แห่งชำติ ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กสังกัด
องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเมืองก๋ำย

เพ่ือให้เด็กได้
แสดงออกถึงควำม
กตัญญูกตเวทีต่อ
มำรดำ

จัดกิจกรรมวัน
แม่แห่งชำติ  
จ ำนวน 1 ครั ง/ปี

1,000 2,000 3,000 3,000 บุคลำกร และ
เด็กเล็ก ร้อยละ
 60 เข้ำร่วม
โครงกำร

เด็กได้แสดงออก
ถึงควำมกตัญญู
กตเวทีต่อมำรดำ

ส ำนักปลัด

8 หนูน้อยเรียนรู้สู่โลก
กว้ำง ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กสังกัดองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเมือง
ก๋ำย

เพ่ือให้เด็กเกิดกำร
เรียนรู้จำก
ประสบกำรณ์ตรง

จัดกิจกรรมทัศน
ศึกษำนอกสถำนท่ี
 ให้กับเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก  จ ำนวน 1 
ครั ง/ปี

20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กเล็กเข้ำร่วม
โครงกำร ร้อย
ละ 50

เด็กเล็กได้
เรียนรู้จำก
ประสบกำรณ์
ตรงนอก
ห้องเรียน

ส ำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ แก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ตัวช้ีวัด  
(KPI)

2.2 แผนงานการศึกษา
ท่ี เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

โครงการ วัตถุประสงค์
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2561 
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

9 สนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
กำรบริหำรศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำนก๋ำยน้อย

เพ่ือให้สถำนศึกษำมี
งบประมำณในกำร
บริหำรงำน

ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กบ้ำนก๋ำยน้อย

33,000 50,000 50,000 50,000 สถำนศึกษำมี
กำรจัดกำร
ศึกษำตำม
มำตรฐำน

เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก
มีพัฒนำกำรท่ีดี
 ตำมมำตรฐำน

ส ำนักปลัด

10 สนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
กำรบริหำรศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำนเหล่ำ

เพ่ือให้สถำนศึกษำมี
งบประมำณในกำร
บริหำรงำน

ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กบ้ำนเหล่ำ

50,000 100,000 100,000 100,000 สถำนศึกษำมี
กำรจัดกำร
ศึกษำตำม
มำตรฐำน

เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก
มีพัฒนำกำรท่ีดี
 ตำมมำตรฐำน

ส ำนักปลัด

11 สนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
กำรบริหำรศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำนม่อนเงำะ

เพ่ือให้สถำนศึกษำมี
งบประมำณในกำร
บริหำรงำน

ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กบ้ำนม่อนเงำะ

300,000 80,000 150,000 150,000 150,000 สถำนศึกษำมี
กำรจัดกำร
ศึกษำตำม
มำตรฐำน

เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก
มีพัฒนำกำรท่ีดี
 ตำมมำตรฐำน

ส ำนักปลัด
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งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร์ ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ แก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2.2 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)



2561 
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

12 จัดซื ออำหำรเสริม (นม
โรงเรียน) ให้แก่เด็ก
เล็กในศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กและโรงเรียนสังกัด
 สพฐ.

เพ่ือให้เด็กมีสุขภำพ
ท่ีดีและส่งเสริม
พัฒนำกำรเด็ก

เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก
และเด็กนักเรียน
ในโรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ในเขต
ควำมรับผิดชอบ
ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล

200,000 370000 500,000 500,000 500,000 เด็กทุกคน
ได้รับอำหำร
เสริม (นม)

เด็กเล็กและ
เด็กนักเรียน
ได้รับประทำน
อำหำรเสริม มี
สุขภำพท่ีดี

ส ำนักปลัด

13 ไหว้ครูศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก สังกัดองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเมือง
ก๋ำย

เพ่ือแสดงควำม
เคำรพนบนอบและ
ระลึกถึงบุญคุณของ
ครูและอนุรักษ์สืบ
สำนขนบธรรมธรรม
ประเพณีอันดีงำน
ของไทย

จัดกิจกรรมไหว้
ครู ปีละ 1 ครั ง

1,000 2,000 3,000 3,000 เด็กเล็กเข้ำร่วม
โครงกำร ร้อย
ละ 60

เด็กเล็กได้แสดง
ควำมเคำรพนบ
นอบ ระลึกถึง
บุญคุณของครู 
และได้ร่วม
อนุรักษ์สืบสำน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดี
งำมของไทย

ส ำนักปลัด
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ยุทธศาสตร์ ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ แก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2.2 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



2561 
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

14 โรงเรียนผู้สูงอำยุ เพ่ือเสริมสร้ำงสุขภำพ
ท่ีดีของผู้สูงอำยุ ทั ง
ด้ำนร่ำงกำย จิตใจ 
และส่งเสริมกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต

จัดกิจกรรม
ให้กับผู้สูงอำยุ 
อย่ำงน้อย ปีละ 
1 กิจกรรม

30,000 50,000 50,000 50,000 มีผู้สูงอำยุเข้ำ
ร่วมโครงกำร 
ร้อยละ 20  
ของจ ำนวน
ผู้สูงอำยุทั งหมด

ผู้สูงอำยุมี
สุขภำพกำย
และใจท่ีดี

ส ำนักปลัด

15 ชุมชนรักกำรอ่ำน เพ่ือส่งเสริมให้
ประชำชนในต ำบล
เมืองก๋ำยรักกำร
อ่ำนหนังสือ

จัดมุมอ่ำน
หนังสือ จ ำนวน 
5 หมู่บ้ำน

10,000 50,000 10,000 10,000 มีกำร
ด ำเนินกำรจัด
มุมอ่ำนหนังสือ
ครบทั ง 5 
หมู่บ้ำน

สำมำรถส่งเสริม
ให้ประชำชน
อ่ำนหนังสือเพ่ิม
มำกขึ น

ส ำนักปลัด

16 อุดหนุนโรงเรียนบ้ำน
ก๋ำยน้อย ตำมโครงกำร
อำหำรกลำงวันส ำหรับ
เด็กนักเรียน

เพ่ือให้เด็กได้รับ
ประทำนอำหำรท่ี
ครบถ้วนตำมหลัก
โภชนำกำร

โรงเรียนบ้ำน
ก๋ำยน้อย

84,000 100,000 100,000 100,000 เด็กทุกคนได้
รับประทำน
อำหำรกลำงวัน
(ตำมระเบียบฯ)

เด็กได้
รับประทำน
อำหำรท่ี
ครบถ้วนตำม
หลักโภชนำกำร

ส ำนักปลัด

17 อุดหนุนโรงเรียนวัด
บ้ำนเหล่ำ ตำม
โครงกำรอำหำร
กลำงวันส ำหรับเด็ก
นักเรียน

เพ่ือให้เด็กได้รับ
ประทำนอำหำรท่ี
ครบถ้วนตำมหลัก
โภชนำกำร

โรงเรียนวัดบ้ำน
เหล่ำ

540,000 600,000 620,000 620,000 เด็กทุกคนได้
รับประทำน
อำหำรกลำงวัน
(ตำมระเบียบฯ)

เด็กได้
รับประทำน
อำหำรท่ี
ครบถ้วนตำม
หลักโภชนำกำร

ส ำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ แก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2.2 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
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ตัวช้ีวัด  
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



2561 
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

18 โครงกำรสืบสำน
ประเพณีย่ีเป็งล้ำนนำ
ของศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กต ำบลเมืองก๋ำย

เพ่ือส่งเสริมกำร
เรียนรู้ด้ำนกำร
อนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรมแก่
เด็กปฐมวัย

กิจกรรม
เรียนรู้กำรท ำ
กระทง

2,000 ควำมพึงพอใจ
ของเด็ก
ปฐมวัยท่ีเข้ำ
ร่วมกิจกรรม

เด็กปฐมวัย
ตระหนักถึง
ควำมส ำคัญ
ของประเพณีย่ี
เป็ง

ส ำนักปลัด

19 โครงกำรส่งเสริม
และสนันสนุนกิจกรรม
กำรถวำยพระพรเน่ืองใน
โอกำสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษำ
- พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว รัชกำลท่ี 10 
- สมเด็จพระนำงเจ้ำ
พระบรมรำชินี
- สมเด็จพระนำงเจ้ำ
สิริกิต์ิ 
พระบรมรำชินีนำถ พระ
บรมรำชชนนีพันปีหลวง 

เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนของศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กสังกัด
องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเมืองก๋ำยได้
เรียนรู้เก่ียวกับควำม
จงรักภักดีต่อ
สถำบัน
พระมหำกษัตริย์

กิจกรรมถวำย
พระพร และกำร
แสดงควำม
จงรักภักดี 
กิจกรรมให้
ควำมรู้เก่ียวกับ
สถำบัน
พระมหำกษัตริย์

        6,000 จ ำนวนเด็ก
ปฐมวัยท่ีเข้ำ
ร่วมกิจกรรม

เด็กปฐมวัยมี
ควำมรู้เก่ียวกับ
สถำบัน
พระมหำกษัตริย์

ส ำนักปลัด
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ยุทธศาสตร์ ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ แก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2.2 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



2561 
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

20 โครงกำรสืบสำน
ประเพณีถวำยเทียน
พรรษำศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก

เพ่ือเป็นกำรส่งเสริม
กำรเรียนรู้ด้ำนกำร
อนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรมแก่
เด็กปฐมวัย

กิจกรรมเรียนรู้
ขั นตอนของ
ประเพณีกำร
ถวำยเทียนพรรษำ

2,000 ควำมพึงพอใจ
ของเด็ก
ปฐมวัยท่ีเข้ำ
ร่วมกิจกรรม

เด็กปฐมวัย
ตระหนักถึง
ควำมส ำคัญ
ของประเพณี
ถวำยเทียน
พรรษำ

ส ำนักปลัด

รวม 20 โครงการ 500,000 910,000 1,730,000 1,675,000 1,675,000
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ยุทธศาสตร์ ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ แก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2.2 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 ฉีดวัคซีนป้องกันพิษ
สุนัขบ้ำและฉีดยำ
คุมก ำเนิด หมู่ 1

เพ่ือให้บริกำรฉีด
วัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัข

สุนัขและแมวทุก
ตัวในหมู่บ้ำนก๋ำย
น้อยต้องได้รับ
กำรฉีดวัคซีน

10,000 10,000 10,000 10,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับประโยชน์

ประชำชนใน
พื นท่ีปลอดภัย
จำกโรคท่ีเกิด
จำกสุนัข

ส ำนักปลัด 
ปศุสัตว์

2 ส่งเสริมและสนับสนุน
เยำวชนเพ่ือกำรออก
ก ำลังกำย หมู่ 1

เพ่ือส่งเสริมสุขภำพ
ให้เยำวชนและ
ประชำชน

เยำวชนและ
ประชำชนบ้ำน
ก๋ำยน้อย มี
สุขภำพแข็งแรง
ขึ น

20,000 20,000 20,000 20,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับประโยชน์

ประชำชนรู้จัก
สำมัคคีและ
สุขภำพดีขึ นด้วย

ส ำนักปลัด

3 ส่งเสริมพัฒนำ
ศักยภำพอำสำสมัคร
สำธำรณสุข (อสม.) 
บ้ำนก๋ำยน้อย ม.1

กิจกรรมกำรพัฒนำ
ศักยภำพ อสม. 
บ้ำนก๋ำยน้อย ม.1

อำสำสมัคร
สำธำรณสุขบ้ำน
ก๋ำยน้อย ม.1

15,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 70 
ของ อสม. ได้
เข้ำร่วม
โครงกำร

อสม. มี
ศักยภำพใน
กำรปฏิบัติงำน
เพ่ิมมำกขึ น

ส ำนักปลัด

4 อุดหนุน
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน
ตำมโครงกำรอบรม
หมอหมู่บ้ำนในพระ
รำชประสงค์ หมู่ท่ี 
1,2,3,4

เพ่ืออบรมให้ควำมรู้
เร่ืองกำร
รักษำพยำบำล
เบื องต้น

ประชำชนใน
พื นท่ี หมู่ท่ี 
1,2,3,4,5

20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้ำรับกำร
อบรม ร้อยละ
 60 มีควำมรู้
เพ่ิมขึ น

ประชำชนมี
ควำมรู้เร่ืองกำร
รักษำพยำบำล
เบื องต้น

ส ำนักปลัด

โครงการ วัตถุประสงค์
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ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร์ ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ แก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2.3 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI)



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

5 พัฒนำระบบสุขภิ
บำลในชุมชน ของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี
 (บ้ำนสะอำด 
อนำมัยดี ชีวี
สมบูรณ์) บ้ำนก๋ำย
น้อย  หมู่ท่ี 1

เพ่ือส่งเสริม
สุขอนำมัยใน
ครัวเรือน/ชุมชน

ประชำชนบ้ำน
ก๋ำยน้อย หมู่ท่ี 1

10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้ำร่วม
โครงกำร ร้อย
ละ 50 มี
พฤติกรรม
สุขอนำมัยท่ี
ถูกต้อง

ประชำชนมี
สุขอนำมันท่ีดี

ส ำนักปลัด

6 อุดหนุนกลุ่ม
อำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน บ้ำนก๋ำย
น้อย หมู่ท่ี 1

เพ่ือพัฒนำ
ศักยภำพ อสม.

กลุ่ม
อำสำสมัคร
สำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน
 บ้ำนก๋ำยน้อย
 หมู่ท่ี 1

5,000 5,000 5,000 อสม. ร้อยละ
 50 ได้รับ
กำรพัฒนำ
ศักยภำพ

ประชำชน
ได้รับบริกำร
ด้ำน
สำธำรณสุข
มูลฐำนท่ีดีขึ น

ส ำนักปลัด

107

ยุทธศาสตร์ ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ แก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

2.3 แผนงานสาธารณสุข



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

7 พัฒนำระบบสุขภิบำล
ในชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ
 สยำมบรมรำชกุมำรี 
(บ้ำนสะอำด อนำมัยดี
 ชีวีสมบูรณ์) 
บ้ำนเมืองก๋ำย  หมู่ท่ี 2

เพ่ือส่งเสริม
สุขอนำมัยใน
ครัวเรือน/ชุมชน

ประชำชน
บ้ำนเมืองก๋ำย 
หมู่ท่ี 2

10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้ำร่วม
โครงกำร ร้อย
ละ 50 มี
พฤติกรรม
สุขอนำมัยท่ี
ถูกต้อง

ประชำชนมี
สุขอนำมันท่ีดี

ส ำนักปลัด

8 อุดหนุนกลุ่ม
อำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน บ้ำนเมืองก๋ำย
 หมู่ท่ี 2

เพ่ือพัฒนำศักยภำพ
 อสม.

กลุ่มอำสำสมัคร
สำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน 
บ้ำนเมืองก๋ำย หมู่
ท่ี 2

20,000 5,000 5,000 10,000 10,000 อสม. ร้อยละ 
50 ได้รับกำร
พัฒนำศักยภำพ

ประชำชนได้รับ
บริกำรด้ำน
สำธำรณสุขมูล
ฐำนท่ีดีขึ น

ส ำนักปลัด

9 อุดหนุนกลุ่ม
อำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำนบ้ำนเมืองก๋ำย 
หมู่ 2 ตำมโครงกำร
ส่งเสริมสุขภำพและ
ป้องกันโรค

เพ่ือส่งเสริมให้
ชุมชนมีส่วนร่วมใน
กำรดูแลส่งเสริม 
ป้องกันโรคและให้
ควำมรู้ด้ำนกำรดูแล
ป้องกันโรค

ประชำชน
บ้ำนเมืองก๋ำย
หมู่ 2

10,000        20,000 20,000 จ ำนวน
ประชำชนผู้
ได้รับประโยชน์

ประชำชน
ได้รับกำรดูแล
ด้ำนกำรส่งเสริม
 ป้องกันโรค มี
คุณภำพชีวิตท่ี
ดีขึ น

ส ำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ แก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2.3 แผนงานสาธารณสุข
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งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

10 รณรงค์เพ่ือป้องกันโรค
ระบำดในชุมชน หมู่ 3
 บ้ำนออบ

รณรงค์ให้ควำมรู้
และป้องกันโรค
ระบำด

ประชำชนหมู่ 3 
บ้ำนออบ

50,000 50,000 50,000 50,000 มีกำร
ด ำเนินกำร
รณรงค์ ปีละ 1
 ครั ง

ประชำชนมี
ควำมรู้เก่ียวกับ
โรคระบำดมำก
ขึ น

ส ำนักปลัด 
 รพ.สต.

11 พัฒนำระบบสุขภิบำลใน
ชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี 
(บ้ำนสะอำด อนำมัยดี 
ชีวีสมบูรณ์) บ้ำนออบ 
หมู่ท่ี 3

เพ่ือส่งเสริม
สุขอนำมัยใน
ครัวเรือน/ชุมชน

ประชำชนบ้ำน
ออบ หมู่ท่ี 3

10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้ำร่วม
โครงกำร ร้อย
ละ 50 มี
พฤติกรรม
สุขอนำมัยท่ี
ถูกต้อง

ประชำชนมี
สุขอนำมัยท่ีดี

ส ำนักปลัด
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2.3 แผนงานสาธารณสุข
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร์ ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ แก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

มีกำรด ำเนิน
กิจกรรมปีละ 
1 ครั ง

ประชำชนมี
สุขอนำมัยท่ีดี

ส ำนักปลัดอุดหนุนกลุ่ม
อำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน บ้ำนออบ 
หมู่ท่ี 3 ตำม
โครงกำรอสม.ร่วมใจ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

12 เพ่ือส่งเสริมกำร
ป้องกันโรค
ไข้เลือดดออก

กิจกรรมกำร
ป้องกันโรคไข
เลือดออกของ
กลุ่มอสม.หมู่ 3 
บ้ำนออบ

5,000 5,000 5,000



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

13 พัฒนำระบบสุขำภิบำล
ในชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ
 สยำมบรมรำชกุมำรี 
(บ้ำนสะอำด อนำมัยดี
 ชีวีสมบูรณ์) บ้ำนเหล่ำ
   หมู่ท่ี 4

เพ่ือส่งเสริม
สุขอนำมัยใน
ครัวเรือน/ชุมชน

ประชำชนบ้ำน
เหล่ำ หมู่ท่ี 4

10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้ำร่วม
โครงกำร ร้อย
ละ 50 มี
พฤติกรรม
สุขอนำมัยท่ี
ถูกต้อง

ประชำชนมี
สุขอนำมัยท่ีดี

ส ำนักปลัด

14 พัฒนำระบบสุขภิบำล
ในชุมชน ของสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ
 สยำมบรมรำชกุมำรี 
(บ้ำนสะอำด อนำมัยดี
 ชีวีสมบูรณ์) บ้ำนม่อน
เงำะ  หมู่ท่ี 5

เพ่ือส่งเสริม
สุขอนำมัยใน
ครัวเรือน/ชุมชน

ประชำชนบ้ำน
ม่อนเงำะ หมู่ท่ี 5

10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้ำร่วม
โครงกำร ร้อย
ละ 50 มี
พฤติกรรม
สุขอนำมัยท่ี
ถูกต้อง

ประชำชนมี
สุขอนำมันท่ีดี

ส ำนักปลัด

15 อุดหนุนกลุ่ม
อำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน บ้ำนเหล่ำ หมู่
ท่ี 4

เพ่ือพัฒนำศักยภำพ
 อสม.

กลุ่มอำสำสมัคร
สำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน 
บ้ำนเหล่ำ หมู่ท่ี 4

15,000 5,000 5,000 5,000 อสม. ร้อยละ 
50 ได้รับกำร
พัฒนำศักยภำพ

ประชำชน
ได้รับบริกำร
ด้ำน
สำธำรณสุขมูล
ฐำนท่ีดีขึ น

ส ำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ แก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

2.3 แผนงานสาธารณสุข

110



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

16 อุดหนุนกลุ่ม
อำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน บ้ำนม่อนเงำะ
 หมู่ท่ี 5

เพ่ือพัฒนำศักยภำพ
 อสม.

กลุ่มอำสำสมัคร
สำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บ้ำน 
บ้ำนม่อนเงำะ 
หมู่ท่ี 5

5,000 5,000 5,000 5,000 อสม. ร้อยละ 
50 ได้รับกำร
พัฒนำศักยภำพ

ประชำชน
ได้รับบริกำร
ด้ำน
สำธำรณสุขมูล
ฐำนท่ีดีขึ น

ส ำนักปลัด

17 ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมพัฒนำ
ศักยภำพ อสม. หมู่ 5

เพ่ือพัฒนำศักยภำพ
 อสม.

ส่งเสริม
สนับสนุน
กิจกรรมพัฒนำ
ศักยภำพ อสม. 
หมู่ 5

50,000 50,000 50,000 50,000 อสม. ร้อยละ 
50 ได้รับกำร
พัฒนำศักยภำพ

ประชำชนได้รับ
บริกำรด้ำน
สำธำรณสุขมูล
ฐำนท่ีดีขึ น

ส ำนักปลัด

18 สนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภำพ
ต ำบลเมืองก๋ำย

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนกำร
ให้บริกำรสำธำรณสุข

สมทบเงินเข้ำ
กองทุนตำม
จ ำนวนประชำกร

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีกำรสนับสนุน
กองทุน ปีละ 1
 ครั ง

ประชำชนใน
ต ำบลเมืองก๋ำย
มีสุขภำพ
แข็งแรง

ส ำนักปลัด

19 โครงกำรในพระรำชด ำริ เพ่ือส่งเสริม
สุขอนำมัยใน
ครัวเรือน/ชุมชน

ประชำชน
ต ำบลเมืองก๋ำย

100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
 ร้อยละ 50 มี
พฤติกรรม
สุขอนำมัยท่ี
ถูกต้อง

ประชำชนมี
สุขอนำมันท่ีดี

ส ำนักปลัด

20 สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จำกโรคพิษ
สุนัขบ้ำ

เพ่ือให้ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้ำ

พื นท่ีต ำบลเมือง
ก๋ำย

40,000 40,000 40,000 40,000 ไม่มีโรคพิษสุนัข
บ้ำนในพื นท่ี
ต ำบลเมืองก๋ำย

ประชำชนและ
สัตว์ปลอดภัย
จำกโรคพิษสุนัข
บ้ำ

ส ำนักปลัด

ตัวช้ีวัด  
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

111

ยุทธศาสตร์ ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ แก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2.3 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

21 อบรมให้ควำมรู้ด้ำน
สุขภำพประชำชน

เพ่ือให้ประชำชนมีมี
ควำมรู้ด้ำนกำรดูแล
สุขภำพ

ประชำชนต ำบล
เมืองก๋ำย

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มีกำรอบรมให้
ควำมรู้อย่ำง
น้อย ปีละ 1 
ครั ง

ประชำชนมี
ควำมรู้ด้ำนกำร
ดูแลสุขภำพ

ส ำนักปลัด

22 อบรมเพ่ือเพ่ิม
ศักยภำพ อสม. ในกำร
ให้บริกำรประชำชน

เพ่ือพัฒนำศักยภำพ
 อสม.

อสม. ต ำบลเมือง
ก๋ำย

10,000 10,000 15,000 15,000 อสม. ร้อยละ 
50 ได้รับกำร
พัฒนำศักยภำพ

ประชำชน
ได้รับกำร
บริกำรทำง
สำธำรณสุขมูล
ฐำนท่ีดีขึ น

ส ำนักปลัด
รพ.สต.

23 ตรวจสอบคุณภำพน  ำ 
เพ่ือกำรอุปโภคบริโภค

เพ่ือให้ประชำชนมี
แหล่งน  ำท่ีปลอดภัย
ในกำรอุปโภคบริโภค

แหล่งน  ำอุปโภค
และบริโภคหลัก 
 จ ำนวน 5 
หมู่บ้ำน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ด ำเนินกำร
ตรวจสอบ
คุณภำพแหล่ง
น  ำหลัก ร้อย
ละ 80

ประชำชนมี
แหล่งน  ำท่ี
ปลอดภัยใน
กำรอุปโภค
บริโภค

ส ำนักปลัด

24 อุดหนุน
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน
 หมู่ 1,2,3,4,5 ตำม
โครงกำรในพระรำชด ำริ

สนับสนุนหมู่บ้ำน
ด ำเนินงำนตำม
พระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข ตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ท่ี 
มท 0810.5/ว2308 
ลว.30 ต.ค.60

อุดหนุนหมู่บ้ำน
ละ 20,000

100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้ำร่วม
โครงกำร ร้อย
ละ 50 มี
พฤติกรรม
สุขอนำมัยท่ี
ถูกต้อง

ประชำชนมี
สุขอนำมันท่ีดี

ส ำนักปลัด
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ยุทธศาสตร์ ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ แก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2.3 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

25 ป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด

ให้ควำมรู้ถึงโทษ
และภัยของยำเสพติด

ประชำชนใน
ต ำบลเมืองก๋ำย

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีกำร
ด ำเนินกำร
รณรงค์
สม่ ำเสมอ

ประชำชน
ตระหนักถึงภัย
ของยำเสพติด

ส ำนักปลัด

26 ป้องกันและแก้ไข
ปัญหำโรคติดต่อและ
โรคอุบัติใหม่

เพ่ือให้ควำมรู้ในกำร
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหำโรคติดต่อและ
โรคอุบัติใหม่

ประชำชนต ำบล
เมืองก๋ำย

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มีกำร
ด ำเนินกำร ปี
ละ 1 ครั ง

ประชำชนมี
ควำมรู้ในกำร
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหำ
โรคติดต่อและ
โรคอุบัติใหม่

ส ำนักปลัด

27 รณรงค์ให้ควำมรู้และ
ป้องกันโรคเอดส์

เพ่ือให้ประชำชน
ตระหนักถึงภัยของ
โรค

ประชำชนใน
ต ำบลเมืองก๋ำย 
หมู่ 1 – 5

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 มีควำมรู้และ
เข้ำใจเก่ียวกับ
โรคมำกขึ น

ประชำชนมี
อัตรำควำม
เส่ียงลดลง

ส ำนักปลัด

113

ยุทธศาสตร์ ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ แก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2.3 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

28 อุดหนุน
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน
ตำมโครงกำร สืบสำน
พระรำชปณิธำน
สมเด็จย่ำ ต้ำนมะเร็ง
เต้ำนม หมู่ 1,2,3,4,5

เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำร
อบรมมีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจภำวะเส่ียง
และกำรก่อเกิด
โรคมะเร็งเต้ำนม
และสำมำรถตรวจ
มะเร็งเต้ำนมด้วย
ตนเองได้อย่ำงถูกต้อง

หญิงวัยเจริญ
พันธ์ุในพื นท่ี 
หมู่ 1 – 5

10,000 มีจ ำวนหญิงวัย
เจริญพันธ์ุมี
ควำมรู้ควำม
เข้ำใจโรคมะเร็ง
เต้ำนม

1.หญิงวัย
เจริญพันธ์ุใน
พื นท่ีสำมำรถ
ตรวจมะเร็งเต้ำ
นมด้วยตนเอง
ได้อย่ำงถูกต้อง

ส ำนักปลัด

29 โครงกำรส่งเสริม
โภชนำกำรสุขภำพ
อนำมัยแม่และเด็ก 
บ้ำนม่อนเงำะ หมู่ท่ี 5

ผู้เข้ำรับกำรอบรมมี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เก่ียวกับกำรส่งเสริม
โภชนำกำรสุขภำพ
อนำมัยแม่และเด็ก
และสำมำรถน ำไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน

ผู้ปกครองเด็กใน
พื นท่ีบ้ำนม่อน
เงำะ หมู่ท่ี 5

6,000 จ ำนวน
ผู้ปกครองท่ีมี
ควำมรู้ควำม
เข้ำใจเก่ียวกับ
โภชนำกำร
สุขภำพ
อนำมัยมำกขึ น

สำมำรถน ำ
ควำมรู้ไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน
ได้อย่ำงถูกต้อง

ส ำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ แก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
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2.3 แผนงานสาธารณสุข
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

30 อุดหนุน
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน
ตำมโครงกำรชุมชน
รวมน  ำใจ คนไทย
ปัญญำเลิศด้วยไอโอดีน
 หมู่ 1,2,3,4,5

เพ่ือให้ประชำชน
กลุ่มเป้ำหมำย มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
ในสำเหตุและ
อันตรำยจำกกำร
ขำดสำรไอโอดีน 
กำรควบคุมและ
ป้องกันโรคขำดสำร
ไอโอดีน

ประชำชนใน
พื นท่ี หมู่ 1-5

10,000 มีจ ำนวน
ประชำชนใน
พื นท่ีมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ
โรคมำกขึ น

ประชำชน
ตระหนักถึง
กำรมีส่วนร่วม
แก้ไขปัญหำ
โรคขำดสำร
ไอโอดีนในพื นท่ี

ส ำนักปลัด

รวม 30 โครงกำร 355,000 680,000 716,000 710,000 395,000

ยุทธศาสตร์ ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ แก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2.3 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

115



2561 
(บาท)

2562
 (บาท)

2563
 (บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

1 ช่วยเหลือเด็กนักเรียน
ท่ีอยู่ในครอบครัว
ยำกจน ด้อยโอกำส 
และประสบปัญหำใน
กำรเดินทำงมำโรงเรียน

เพ่ือช่วยเหลือ
เบื องต้นแก่เด็ก
นักเรียน
ผู้ด้อยโอกำสฯ

เด็กนักเรียน
ผู้ด้อยโอกำสใน
พื นท่ี อบต.เมือง
ก๋ำย

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กนักเรียน
ผู้ด้อยโอกำส
ได้รับกำร
ช่วยเหลือทุกคน

เด็กนักเรียน
ผู้ด้อยโอกำสใน
พื นท่ีมีคุณภำพ
ชีวิตท่ีดีขึ น

ส ำนักปลัด

2 พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้
พิกำรและผู้ด้อยโอกำส

เพ่ือช่วยเหลือ
เบื องต้นแก่พิกำร
และผู้ด้อยโอกำส

ผู้ด้อยโอกำสใน
พื นท่ี อบต.เมือง
ก๋ำย

20,000 20,000 30,000 30,000 ผู้พิกำรและ
ผู้ด้อยโอกำส
ได้รับกำร
ช่วยเหลือทุกคน

ผู้ด้อยโอกำสใน
พื นท่ีมีคุณภำพ
ชีวิตท่ีดีขึ น

ส ำนักปลัด

3 พัฒนำคุณภำพชีวิต
เด็กน้อยด้อยโอกำส

เพ่ือช่วยเหลือ
เบื องต้นแก่เด็กด้อย
โอกำส

เด็กด้อยโอกำส
ในพื นท่ี อบต.
เมืองก๋ำย

20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กด้อยโอกำส
ได้รับกำร
ช่วยเหลือทุกคน

ผู้ด้อยโอกำสใน
พื นท่ีมีคุณภำพ
ชีวิตท่ีดีขึ น

ส ำนักปลัด

รวม 3 โครงการ 100,000 140,000 140,000 150,000 150,000

ยุทธศาสตร์ ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ แก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

116

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวช้ีวัด  
(KPI)



2561 
(บาท)

2562
 (บาท)

2563
 (บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

1 ส่งเสริมกลุ่มจักสำน
บ้ำนก๋ำยน้อย ม.1

เพ่ือให้กลุ่มแม่บ้ำน 
มีรำยได้ และช ำนำญ
งำน

กลุ่มจักสำน หมู่ 
1 บ้ำนก๋ำยน้อย

20,000 20,000 20,000 20,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับประโยชน์

กลุ่มจักสำน มี
รำยได้เพ่ิมขึ น
และช ำนำญงำน
ในอำชีพ

ส ำนักปลัด

2 ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร
 หมู่ 1 บ้ำนก๋ำยน้อย

เพ่ือให้กลุ่ม
เกษตรกรพัฒนำ
ทักษะมำกขึ น

กลุ่มเกษตรกร 
หมู่ 1 บ้ำนก๋ำย
น้อย

20,000 20,000 20,000 20,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับประโยชน์

กลุ่มเกษตรกร
ได้รับกำร
พัฒนำทักษะ
อย่ำงต่อเน่ือง

ส ำนักปลัด

3 ส่งเสริมอำชีพท ำไม้
กวำด หมู่ 2 
บ้ำนเมืองก๋ำย

เพ่ือส่งเสริมกลุ่มท ำ
ไม้กวำดให้ได้รับกำร
พัฒนำ

กลุ่มอำชีพท ำไม้
กวำด หมู่ 2 
บ้ำนเมืองก๋ำย

20,000 20,000 20,000 20,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับประโยชน์

กลุ่มอำชีพท ำ
ไม้กวำดได้รับ
กำรพัฒนำ
ทักษะต่ำงๆ

ส ำนักปลัด

4 ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร
 หมู่ 2 บ้ำนเมืองก๋ำย

เพ่ือส่งเสริมกลุ่ม
เกษตรให้มีกำร
พัฒนำทักษะต่ำงๆ

กลุ่มเกษตรกร 
หมู่ 2 บ้ำนเมือง
ก๋ำย

20,000 20,000 20,000 20,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับประโยชน์

กลุ่มเกษตรกร
ได้รับกำร
พัฒนำทักษะ
อย่ำงต่อเน่ือง

ส ำนักปลัด
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ตัวช้ีวัด  
(KPI)

งบประมาณเป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

วัตถุประสงค์โครงการท่ี

ยุทธศาสตร์ ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ แก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2.5 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



2561 
(บาท)

2562
 (บาท)

2563
 (บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

5 ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่ม
เยำวชนต่อต้ำนยำเสพ
ติดบ้ำนเมืองก๋ำย หมู่ 2

เพ่ือส่งเสริมเยำวชน
 พัฒนำคุณภำพชีวิต

กลุ่มเยำวชน
บ้ำนเมืองก๋ำย 
หมู่ 2

20,000 20,000 20,000 20,000 จ ำนวน
เยำวชนท่ี
ได้รับประโยชน์

กลุ่มเยำวชน
ได้รับกำร
พัฒนำคุณภำพ
ชีวิต

ส ำนักปลัด

6 โครงกำรส่งเสริมให้
ควำมรู้ ด้ำนอำชีพโดย
ใช้วัสดุพื นบ้ำน 
(หลักสูตรกำรท ำ
เฟอร์นเจอร์ไม้ไผ่) 
บ้ำนเมืองก๋ำย หมู่ 2

เพ่ือศึกษำผลิตภัณฑ์
เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่
จำกภูมิปัญญำพื นถ่ิน
 เพ่ือเป็นอำชีพเสริม
 สร้ำงรำยได้ให้กับ
ประชำชนบ้ำนก๋ำย
น้อย

ประชำชนบ้ำน
ก๋ำยน้อย หมู่ 2

10,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำมรู้
และมีทักษะ
เพ่ิมมำกขึ น

ส ำนักปลัด

7 สืบสำนภูมิปัญญำ
ท้องถ่ิน (ตีมีด)  บ้ำน
ออบ  หมู่ท่ี 3

เพ่ืออนุรักษ์ภูมิ
ปัญญำพื นบ้ำน

ประชำชนบ้ำน
ออบ หมู่ท่ี 3

13,000 15,000 10,000 ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรร้อย
ละ 50 มีมี
ควำมรู้ในกำร
ตีมีด

ประชำชนมี
ควำมรู้ เร่ืองกำร
ตีมีด และ
สำมำรถสืบต่อ
ภูมิปัญญำ
พื นบ้ำนให้คงอยู่

ส ำนักปลัด

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
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ยุทธศาสตร์ ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ แก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2.5 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

ท่ี ตัวช้ีวัด  
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



2561 
(บาท)

2562
 (บาท)

2563
 (บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

8 ส่งเสริมกำรลดรำยจ่ำย
 เพ่ิมรำยได้ ตำมแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
(ท ำน  ำยำล้ำงจำน 
น  ำยำซักผ้ำ น  ำยำปรับ
ผ้ำนุ่ม) บ้ำนออบ  หมู่
ท่ี 3

เพ่ือฝึกอบรมกำรท ำ
น  ำยำล้ำงจำน น  ำยำ
ซักผ้ำ น  ำยำปรับผ้ำ
นุ่มให้กับประชำชน
บ้ำนออบ หมู่ท่ี 3

ประชำชนบ้ำน
ออบ หมู่ท่ี 3

5,000 5,000 5,000 ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม ร้อย
ละ 50 มี
ควำมรู้

ประชำชน
สำมำรถน ำ
ควำมรู้ท่ีได้ไป
ใช้ประโยชน์ใน
กำรด ำเนินชีวิต
ได้

ส ำนักปลัด

9 โครงกำรเสริมสร้ำง
ศักยภำพกำรผลิต
กำแฟคุณภำพในพื นท่ี
ต ำบลเมืองก๋ำย

เพ่ือเพ่ิมรำยได้ให้แก่
เกษตรกร

ประชำชนต ำบล
เมืองก๋ำย

40,ooo จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับประโยชน์

ประชำชน
ได้รับทักษะ
และรำยได้เพ่ิม

ส ำนักปลัด

10 อุดหนุน
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน
 บ้ำนออบ หมู่ 3 ตำม
โครงกำรอบรมสร้ำง
จิตส ำนึกพลเมืองดีวิถี
ประชำธิปไตย

เพ่ือให้เกิดส ำนึก
ควำมเป็นพลเมืองดี
ในระบอบ
ประชำธิปไตยอย่ำง
ย่ังยืน

ประชำชนบ้ำน
ออบ หมู่ท่ี 3

12,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับประโยชน์

ประชำชน
ได้รับควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจใน
กำรเป็น
พลเมืองท่ีดี

ส ำนักปลัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ตัวช้ีวัด  
(KPI)

งบประมาณเป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

วัตถุประสงค์โครงการท่ี
2.5 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
ยุทธศาสตร์ ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ แก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
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2561 
(บาท)

2562
 (บาท)

2563
 (บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

11 ส่งเสริมวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง 
บ้ำนเหล่ำ หมู่ 4

เพ่ือให้น ำแนว
ปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงมำใช้

ประชำชนบ้ำน
เหล่ำ หมู่ 4

5,000 10,000 10,000 10,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับประโยชน์

ประชำชน
เข้ำใจและน ำ
แนวทำงไป
ปฏิบัติใช้ได้จริง

ส ำนักปลัด

12 โครงกำรส่งเสริมอำชีพ
กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง
 บ้ำนเหล่ำ   หมู่ 4

เพ่ือเพ่ิมรำยได้ลด
รำยจ่ำยและเพ่ิม
ทักษะอำชีพกลุ่ม
เศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มเศรษฐกิจ
พอเพียง บ้ำน
เหล่ำ หมู่ 4

35,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
สำมรถเพ่ิม
รำยได้และลด
รำยจ่ำย

ประชำชน
ได้รับทักษะ
และรำยได้เพ่ิม

ส ำนักปลัด

13 โครงกำรส่งเสริมกำร
รวมกลุ่มกำรจัด
กิจกรรมของเยำวชน 
บ้ำนเหล่ำ หมู่ 4

เกิดเครือข่ำยกลุ่ม
เด็กและเยำวชน

กลุ่มเยำวชน
ต ำบลเมืองก๋ำย 
หมู่ 1-5

5,000 จ ำนวนกลุ่ม
เยำวชนท่ี
ได้รับประโยชน์

ลดกำรม่ัวสุมใน
กำรท ำ
กิจกรรมท่ีไม่
เป็นประโยชน์ 
ของเด็กและ
เยำวชน

ส ำนักปลัด

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
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งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์ ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ แก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

2.5 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
ท่ี โครงการ



2561 
(บาท)

2562
 (บาท)

2563
 (บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

14 โครงกำรส่งเสริม 
สนับสนุน กำร
รวมกลุ่มกำรจัด
กิจกรรมของกลุ่ม 
โฮมสเตย์ บ้ำนเหล่ำ 
หมู่ 4

เพ่ือเป็นกำรส่งเสริม
กำรท่องเท่ียวและ
เพ่ิมรำยได้

กลุ่มโฮมสเตย์
ต ำบลเมืองก๋ำย 
หมู่ 1-5

20,000 จ ำนวนกลุ่ม
เยำวชนท่ี
ได้รับประโยชน์

ชุมชนมีกำร
พัฒนำศักยภำพ
ในกำร
ท่องเท่ียวอย่ำง
ต่อเน่ือง

ส ำนักปลัด

15 ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่ม
เยำวชนต่อต้ำนยำเสพ
ติดบ้ำนม่อนเงำะ หมู่ 5

เพ่ือส่งเสริมเยำวชน
 พัฒนำคุณภำพชีวิต

กลุ่มเยำวชน
บ้ำนม่อนเงำะ 
หมู่ 5

20,000 20,000 20,000 20,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับประโยชน์

กลุ่มเยำวชน
ได้รับกำร
พัฒนำคุณภำพ
ชีวิต

ส ำนักปลัด

16 ส่งเสริมและพัฒนำ
อำชีพผู้สูงอำยุ หมู่ 
1,2,3,4,5

เพ่ือเพ่ิมรำยได้เพ่ิม
ทักษะอำชีพให้
ผู้สูงอำยุ

กลุ่มผู้สูงอำยุ หมู่
 1 – 5

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับประโยชน์

ผู้สูงอำยุ หมู่ 1
 – 5 ได้รับ
ทักษะและ
รำยได้เพ่ิม

ส ำนักปลัด

17 โครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำศักยภำพของ
ผู้สูงอำยุ หมู่1,2,3,4,5

เพ่ือส่งเสริมผู้สูงอำยุ
พัฒนำคุณภำพชีวิต

ผู้สูงอำยุต ำบล
เมืองก๋ำย

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับประโยชน์

ผู้สูงอำยุได้รับ
ทักษะและ
รำยได้เพ่ิม

ส ำนักปลัด
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งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

2.5 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)



2561 
(บาท)

2562
 (บาท)

2563
 (บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

18 โครงกำรสนับสนุน 
ส่งเสริม และพัฒนำ
อำชีพกลุ่มสตรีแม่บ้ำน
 หมู่ 1,2,3,4,5

เพ่ือเพ่ิมรำยได้ลด
รำยจ่ำยและเพ่ิม
ทักษะอำชีพแก่
แม่บ้ำน

กลุ่มสตรีแม่บ้ำน
ต ำบลเมืองก๋ำย

70,000 70,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้ำรับกำร
อบรม ร้อยละ 
50 มีควำมรู้
และน ำไปใช้ใน
กำรด ำเนินชีวิต

กลุ่มสตรีแม่บ้ำน
มีรำยได้เพ่ิม 
สำมำรถลด
รำยจ่ำยและมี
ทักษะอำชีพ

ส ำนักปลัด

19 อุดหนุนกลุ่มวิสำหกิจ
ชุมชนบ้ำนใบชำตุ๊กตำ
อุ่นฮัก ตำมโครงกำรบ้ำน
ใบชำตุ๊กตำอุ่นฮัก

เพ่ือเพ่ิมรำยได้ลด
รำยจ่ำยและเพ่ิม
ทักษะอำชีพแก่แม่บ้ำน

กลุ่มสตรีแม่บ้ำน
ต ำบลเมืองก๋ำย

78,000 78,000 78,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับประโยชน์

ประชำชนได้รับ
ทักษะและมีรำยได้
เสริม

ส ำนักปลัด

20 ส่งเสริมและพัฒนำ
อำชีพผู้พิกำรและ
ผู้ด้อยโอกำสต ำบล
เมืองก๋ำย

เพ่ือให้ผู้พิกำรและ
ผู้ด้อยโอกำสมีอำชีพ
เสริม

กลุ่มผู้พิกำรและ
ผู้ด้อยโอกำสของ
ต ำบลเมืองก๋ำย

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับประโยชน์

กลุ่มผู้พิกำร
และ
ผู้ด้อยโอกำสมี
รำยได้เสริม

ส ำนักปลัด

21 ศึกษำดูงำนเศรษฐกิจ
พอเพียงต ำบลเมืองก๋ำย

เพ่ือส่งเสริมอำชีพ
ในพื นท่ีต ำบลเมือง
ก๋ำย

ประชำชนใน
ต ำบลเมืองก๋ำย

50,000 50,000 50,000 50,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับประโยชน์

ประชำชน
ภำยในต ำบลมี
ทักษะเพ่ิมรำยได้
มำกขึ น

ส ำนักปลัด

22 งำนวันเงำะโรงเรียน
และของดีอ ำเภอแม่แตง

เพ่ือส่งเสริมกำร
ท่องเท่ียวและเพ่ิม
รำยได้

กลุ่มแม่บ้ำน กลุ่ม
อำชีพ เกษตรกร 
ต ำบลเมืองก๋ำย

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับประโยชน์

ประชำชนมี
รำยได้เพ่ิมจำก
กิจกรรมดังกล่ำว

ส ำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ แก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2.5 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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2561 
(บาท)

2562
 (บาท)

2563
 (บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

23 ส่งเสริมและพัฒนำ
ศักยภำพกลุ่มสตรี
แม่บ้ำน ต ำบลเมืองก๋ำย

เพ่ือเพ่ิมรำยได้ลด
รำยจ่ำยและเพ่ิม
ทักษะอำชีพแก่
แม่บ้ำน

กลุ่มสตรีแม่บ้ำน
ต ำบลเมืองก๋ำย

10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้ำรับกำร
อบรม ร้อยละ 
50 มีควำมรู้
และน ำไปใช้ใน
กำรด ำเนินชีวติ

กลุ่มสตรี
แม่บ้ำนมีรำยได้
เพ่ิม สำมำรถ
ลดรำยจ่ำยและ
มีทักษะอำชีพ

ส ำนักปลัด

24 ส่งเสริมกำรจัด
กิจกรรมและรวมกลุ่ม
สตรีต ำบลเมืองก๋ำย

เพ่ือส่งเสริมกลุ่มสตรี
ร่วมกิจกรรมด้ำน
ต่ำง ๆ

กิจกรรม
รวมกลุ่มสตรี
แม่บ้ำนต ำบล
เมืองก๋ำย

10,000 10,000 10,000 10,000 มีกำรดำเนิน
กิจกรรม ปีละ
 1 กิจกรรม

กลุ่มสตรีมี
กิจกรรมในกำร
แลกเปล่ียน
ควำมคิด และ
กำรแสดงออก

ส ำนักปลัด

25 กำรดูแลสุขภำพ
ผู้สูงอำยุระยะยำว

เพ่ือให้ควำมรู้
ส ำหรับดูแลผู้สูงอำยุ

ผู้สูงอำยุในพื นท่ี
ต ำบลเมืองก๋ำย

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับประโยชน์

กลุ่มผู้สูงอำยุ
ได้รับกำรดูแล
ท่ีดีขึ น

ส ำนักปลัด

26 กำรบริกำรผู้สูงอำยุ
ตำมช่วงเวลำ

เพ่ือให้ควำมรู้และ
ควำมสะดวกแก่
ผู้สูงอำยุ

ผู้สูงอำยุต ำบล
เมืองก๋ำย

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับประโยชน์

ผู้สูงอำยุมี
คุณภำพชีวิตท่ี
ดีขึ น

ส ำนักปลัด

2.5 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

123

ยุทธศาสตร์ ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ แก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน



2561 
(บาท)

2562
 (บาท)

2563
 (บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

27 สำนสำยใยรักใน
ครอบครัว

เพ่ือสนับสนุนให้
สถำบันครอบครัว
เข้มแข็งขึ น

ประชำชนต ำบล
เมืองก๋ำย ทั ง 5 
หมู่บ้ำน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปัญหำใน
ครอบครัว มีไม่
เกิน ร้อย 5 
ของประชำชน
ทั งต ำบล

สถำบัน
ครอบครัวต ำบล
เมืองก๋ำย
เข้มแข็ง

ส ำนักปลัด

28 ส่งเสริมกำรรวมกลุ่ม
กำรจัดกิจกรรมของ
เยำวชนต ำบลเมืองก๋ำย

เพ่ือสนับสนุนเด็ก
เยำวชนมีกิจกรรม
สร้ำงสรรค์

เด็กเยำวชนใน
ต ำบลเมืองก๋ำย

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ควำมพึงพอใจ
ของกลุ่ม
เยำวชนในกำร
ด ำเนินกิจกรรม

เด็กเยำวชนใน
ต ำบลเมืองก๋ำย

ส ำนักปลัด

29 รณรงค์ยุติกำรกระท ำ
รุนแรงต่อเด็กและสตรี

เพ่ือให้ควำมรู้
เก่ียวกับกำรยุติ
ควำมรุนแรง

ประชำชน
ภำยในต ำบล
เมืองก๋ำย

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับประโยชน์

อัตรำควำม
รุนแรงภำยใน
ต ำบลลดลง

ส ำนักปลัด

30 เข้ำร่วมกิจกรรมวัน
ผู้สูงอำยุแห่งชำติ
ประจ ำปี

เพ่ือให้ผู้สูงอำยุได้
ออกก ำลังกำยท่ี
เหมำะสม

ผู้สูงอำยุ ภำยใน
ต ำบลเมืองก๋ำย

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับประโยชน์

ผู้สูงอำยุได้รับ
กำรดูแล
สุขภำพและได้
ร่วมกิจกรรม
สังคม

ส ำนักปลัด

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

124

ยุทธศาสตร์ ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ แก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2.5 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ



2561 
(บาท)

2562
 (บาท)

2563
 (บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

31 กีฬำผู้สูงอำยุประจ ำปี เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้สูงอำยุได้ออก
ก ำลังกำย

ผู้สูงอำยุภำยใน
ต ำบลเมืองก๋ำย

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับประโยชน์

ผู้สูงอำยุต ำบล
เมืองก๋ำยได้
ออกก ำลังกำย
อย่ำงเหมำะสม

ส ำนักปลัด

32 แก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนตำมแนว
ปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพ่ือให้น ำแนว
ปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงมำใช้

ประชำชน
ภำยในต ำบล
เมืองก๋ำย ทั งหมด
 5 หมู่บ้ำน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับประโยชน์

ประชำชน
เข้ำใจและน ำ
แนวทำงไป
ปฏิบัติใช้ได้จริง

ส ำนักปลัด

33 วันเด็กประจ ำปี เพ่ือเด็กได้แสดงออก
อย่ำงสร้ำงสรรค์

เด็กภำยในต ำบล
เมืองก๋ำย

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ ำนวน
ประชำชนท่ี
ได้รับประโยชน์

เด็กได้
แสดงออกใน
ส่ิงท่ีสร้ำงสรรค์

ส ำนักปลัด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

125

ยุทธศาสตร์ ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ แก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2.5 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน



2561 
(บาท)

2562
 (บาท)

2563
 (บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

34 สนับสนุน ส่งเสริมกำร
จัดกิจกรรมและกำร
รวมกลุ่มผู้สูงอำยุต ำบล
เมืองก๋ำย

เพ่ือให้ผู้สูงอำยุมี
กิจกรรมท่ีเกิด
ประโยชน์

กิจกรรมส ำหรับ
ผู้สูงอำยุในพื นท่ี
ต ำบลเมืองก๋ำย

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีกำร
ด ำเนินกำร
อย่ำงน้อย ปี
ละ 1 กิจกรรม

กลุ่มผู้สูงอำยุมี
กิจกรรมท่ี
ก่อให้เกิด
ประโยชน์

ส ำนักปลัด

35 สนับสนุน ส่งเสริม
และพัฒนำอำชีพกลุ่ม
สตรีแม่บ้ำน ต ำบล
เมืองก๋ำย

เพ่ือเพ่ิมรำยได้ลด
รำยจ่ำยและเพ่ิม
ทักษะอำชีพแก่
แม่บ้ำน

กลุ่มสตรีแม่บ้ำน
ต ำบลเมืองก๋ำย

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้ำรับกำร
อบรม ร้อยละ
 50 มีควำมรู้
และน ำไปใช้
ในกำรด ำเนิน
ชีวิต

กลุ่มสตรี
แม่บ้ำนมีรำยได้
เพ่ิม สำมำรถ
ลดรำยจ่ำยและ
มีทักษะอำชีพ

ส ำนักปลัด

36 โครงกำรเสริมสร้ำง
ศักยภำพกำรผลิต
กำแฟคุณภำพในพื นท่ี
ต ำบลเมืองก๋ำย

เพ่ือเพ่ิมศักยภำพ
กำรผลิตกำแฟแก่
ประชำชนชุมชน
เมืองก๋ำย

ประชำชนต ำบล
เมืองก่ำย

10,000 ผู้เข้ำรับกำร
อบรม ร้อยละ
 50 มีควำมรู้
และน ำไปใช้
ในกำรด ำเนิน
ชีวิต

ประชำชนต ำบล
เมืองก๋ำยมี
รำยได้เพ่ิม 
สำมำรถลด
รำยจ่ำยและมี
ทักษะอำชีพ

ส ำนักปลัด

รวม 36 โครงการ 635,000 658,000 780,000 743,000 498,000

126

ยุทธศาสตร์ ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ แก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2.5 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



2561 
(บาท)

2562
 (บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

1 ฝึกอบรมทักษะกำร
เล่นกีฬำของเยำวชน 
ห่ำงไกลยำเสพติด

เพ่ืออบรมทักษะกำร
เล่นกีฬำให้แก่เยำวชน

เยำวชนต ำบล
เมืองก๋ำย

20,000 20,000 20,000 20,000 มีผู้เข้ำร่วม
โครงกำรไม่
น้อยกว่ำ 50 
คน

ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรมี
ทักษะกำรเล่น
กีฬำ และ
ห่ำงไกลยำเสพ
ติด

ส ำนักปลัด

2 ส่งเสริมกำรท่องเท่ียว
ในชุมชนโดย
กระบวนกำรมีส่วน
ร่วมของชุมชน

ส่งเสริมกำร
ท่องเท่ียวของต ำบล
เมืองก๋ำย

ส่งเสริมกำร
ท่องเท่ียวโดย
ชุมชน

20,000 20,000 20,000 20,000 มีชุมชนเข้ำ
ร่วมโครงกำร 
อย่ำงน้อย 1 
ชุมชน

กำรท่องเท่ียว
ของชุมชนมี
ควำมเข็มแข็ง
และย่ังยืน

ส ำนักปลัด

รวม 2 โครงการ 40,000 40,000 40,000 40,000

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ

127

2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร์ ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ แก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ท่ี โครงการ



2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564
 (บาท)

2565
(บาท)

1 เบี ยยังชีพผู้สูงอำยุ เพ่ือจ่ำยเป็นเบี ย
ยังชีพส ำหรับ
ผู้สูงอำยุ

ผู้สูงอำยุต ำบล
เมืองก๋ำย

4,000,000 4,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ผู้สูงอำยุ 
ได้รับเบี ยยัง
ชีพทุกรำย

ผู้สูงอำยุมี
คุณภำพชีวิต
ท่ีดีขึ น

ส ำนักปลัด

2 เบี ยยังชีพผู้ป่วยโรค
เอดส์

เพ่ือเป็น
สวัสดิกำรผู้ป่วย
โรคเอดส์

ผู้ป่วยโรค
เอดส์ต ำบล
เมืองก๋ำย

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้ป่วยเอดส์ 
ได้รับเบี ยยัง
ชีพทุกรำย

ผู้ป่วยโรค
เอดส์ มี
คุณภำพชีวิต
ท่ีดีขึ น

ส ำนักปลัด

3 เบี ยยังชีพผู้พิกำร เพ่ือเป็น
สวัสดิกำรแก่ผู้
พิกำร

ผู้พิกำรต ำบล
เมืองก๋ำย

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้พิกำรได้รับ
เบี ยยังชีพ
ทุกรำย

ผู้พิกำรมี
คุณภำพชีวิต
ท่ีดีขึ น

ส ำนักปลัด

4 สนับสนุนกองทุน
สวัสดิกำรชุมชน
ต ำบลเมืองก๋ำย

เพ่ือส่งเสริมกำร
ด ำเนินกำร
กองทุนฯ

สนับสนุน
งบประมำณ
ให้แก่กองทุน
สวัสดิกำร
ชุมชนต ำบล
เมืองก๋ำย

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีกำร
สนับสนุน
กองทุน ปีละ
 1 ครั ง

กำร
ด ำเนินกำร
กองทุนมี
ประสิทธิภำพ
 ประชำชน
ในพื นท่ีได้รับ
ประโยชน์

ส ำนักปลัด

128

2.7 แผนงานงบกลาง
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร์ ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ แก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน



2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564
 (บาท)

2565
(บาท)

5 เงินสมทบระบบ
ประกันสุขภำพใน
ระดับท้องถ่ิน

เพ่ือจ่ำยเป็นเงิน
สมทบระบบ
ประกันสุขภำพใน
ระดับท้องถ่ิน

สนับสนุน
งบประมำณ
ให้แก่กองทุน
สวัสดิกำร
ชุมชนต ำบล
เมืองก๋ำย  ปี
ละ 1 ครั ง

200,000 300,000 400,000 500,000 500,000 มีกำร
สนับสนุน
กองทุน

กำร
ด ำเนินกำร
กองทุนมี
ประสิทธิภำพ

ส ำนักปลัด

รวม 5 โครงการ 4,600,000 4,700,000 5,800,000 5,900,000 5,900,000

ยุทธศาสตร์ ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ แก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2.7 แผนงานงบกลาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

129



แบบ ผ.02
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย
ยุทธศาสตร์ ท่ี 3 การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความสงบสุขปลอดภัย เพ่ิมศักยภาพ

ของคนและความเข้มแข็งของชุมชน



แบบ ผ.02


2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

1 ฝึกซ้อมกำร
ปฏิบัติงำน
ป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณ
ภัย

เพ่ือเป็นกำร
เตรียมพร้อมในกำร
เผชิญเหตุและ
บรรเทำสำธำรณภัย

ฝึกซ้อมกำรปฏิบัติงำน 
ปีละ 1 ครั ง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สมำชิก อป
พร. ร้อยละ 
70 ได้
ฝึกซ้อมกำร
ปฏิบัติงำน

อปพร. และกู้ภัย
มีควำมพร้อมใน
กำรปฏิบัติงำน

ส ำนักปลัด

2 ให้ควำมรู้เท่ำทัน
ภัยพิบัติ

เพ่ือให้ประชำชน
รู้เท่ำทันภัยพิบัติ
และเตรียมกำร
ป้องกันภัยท่ีอำจจะ
เกิดขึ น

ประชำชนใน ต.เมือง
ก๋ำย ฝ่ำยพลเรือน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70 
ของผู้เข้ำร่วม
โครงกำรมี
ควำมรู้เท่ำ
ทันภัยพิบัติ

ประชำชนมีควำม
รู้เท่ำทันภัยพิบัติ
และมีควำมพร้อม
ในกำรเตรียมกำร
ป้องกันได้

ส ำนักปลัด

131

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ท่ี 5 การเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชอง อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 5 การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
ยุทธศาสตร์ ท่ี 3 การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความสงบสุขปลอดภัย เพ่ิมศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน
3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย



2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

3 ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินกำรของ
ศูนย์  อปพร.   
ต. เมืองก๋ำย

เพ่ือสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของศูนย์
 อปพร.

ศูนย์ อปพร. ต ำบล
เมืองก๋ำย

20,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์กำร
ปฏิบัติงำน
พอเพียง

ศูนย์ อปพร. มี
ควำมพร้อมใน
กำรใช้งำน

ส ำนักปลัด

4 ส่งเสริมเสียง
ตำมสำย บ้ำน
ก๋ำยน้อย หมู่ 1

ส่ือสำรให้ควำมรู้ 
เตือนภัยต่ำงๆ

เสียงตำมสำย บ้ำนก๋ำย
น้อย

70,000 70,000 70,000 70,000 ประสิทธิภำพ
ในกำรส่ือสำร

ประชำชนรู้เท่ำ
ทันเหตุกำรณ์
รอบตัว

ส ำนักปลัด

5 โครงกำรจัดซื อ
เคร่ืองกระจำย
เสียงเพ่ือส่งเสริม
เสียงตำมสำย
ของหมู่ 1 บ้ำน
ก๋ำยน้อย

เพ่ือเป็นช่องทำงใน
กำรส่ือสำร

เสียงตำมสำย บ้ำนก๋ำย
น้อย

50,000 ประสิทธิภำพ
ในกำรส่ือสำร

ประชำชนรู้เท่ำ
ทันเหตุกำรณ์
รอบตัว

ส ำนักปลัด
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ยุทธศาสตร์ ท่ี 3 การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความสงบสุขปลอดภัย เพ่ิมศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน
3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

6 โครงกำรจัดซื อ
เคร่ืองกระจำย
เสียงเพ่ือส่งเสริม
เสียงตำมสำย
ของสำยบ้ำนก่ิว
บัวฮำ หมู่ 1 
บ้ำนก๋ำยน้อย

เพ่ือเป็นช่องทำงใน
กำรส่ือสำร

เสียงตำมสำย บ้ำนก๋ำย
น้อย บริเวณจุดก่ิวบัวฮำ

30,000 ประสิทธิภำพ
ในกำรส่ือสำร

ประชำชนรู้เท่ำ
ทันเหตุกำรณ์
รอบตัว

ส ำนักปลัด

7 ปรับปรุงหอ
กระจำยข่ำว หมู่
 1 – 5

เพ่ือเป็นช่องทำงใน
กำรส่ือสำร

ปรับปรุงหอกระจำย
ข่ำว หมู่ 1 – 5

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประสิทธิภำพ
ในกำรส่ือสำร

ประชำชนรู้เท่ำ
ทันเหตุกำรณ์
รอบตัว

ส ำนักปลัด

8 ส่ือประชำสัมพันธ์
ป้องกันสำธำรณภัย

ส่ือสำรให้ควำมรู้ 
เตือนภัยต่ำงๆ

เสียงตำมสำย ต ำบล
เมืองก๋ำย

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประสิทธิภำพ
ในกำรส่ือสำร

ประชำชนรู้เท่ำ
ทันเหตุกำรณ์
รอบตัว

ส ำนักปลัด

9 อุดหนุน ก่ิง
กำชำดอ ำเภอแม่
แตง ตำมโครงกำร
ช่วยเหลือผู้
ประสบสำธำรณภัย

อุดหนุน ก่ิงกำชำด
อ ำเภอแม่แตง เพ่ือ
เป็นค่ำใช้จ่ำยตำม
โครงกำร

อุดหนุนก่ิงกำชำดฯ ปี
ละ 1 ครั ง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มีกำรอุดหนุน
ให้แก่ก่ิง
กำชำด 
ภำยใน ไตร
มำสท่ี 2

ผู้ประสบสำ
ธำรณภัยได้รับ
ควำมช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยใน
เบื องต้นเม่ือเกิด
สำธำรณภัย

ส ำนักปลัด

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

133

ยุทธศาสตร์ ท่ี 3 การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความสงบสุขปลอดภัย เพ่ิมศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน



2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

10 ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทำงถนน

เพ่ือป้องกันและลด
อุบัติเหตุทำงถนน
ในช่วงเทศกำล
ต่ำง ๆ

กิจกรรมเพ่ือป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทำง
ถนนในช่วงเทศกำล
ต่ำง ๆ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีอุบัติเหตุใน
พื นท่ีไม่เกิน 3
 ครั ง

สำมำรถป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ได้ ลดกำรสูญเสีย
ชีวิตและทรัพย์สิน

ส ำนักปลัด

11 ฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนำศักยภำพ 
อปพร.

เพ่ือพัฒนำ
ศักยภำพกำร
ปฏิบัติงำนของ อป
พร. ให้มีควำมรู้
และควำมพร้อม

สมำชิก อปพร. ต ำบล
เมืองก๋ำย

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สมำชิก อป
พร. ได้รับ
กำรฝึกอบรม 
ร้อยละ 50

อปพร. ให้มี
ควำมรู้และควำม
พร้อมในกำร
ปฏิบัติงำน

ส ำนักปลัด

รวม 11 โครงการ 280,000 310,000 310,000 390,000 240,000

ยุทธศาสตร์ ท่ี 3 การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความสงบสุขปลอดภัย เพ่ิมศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน
3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

134



2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

1 อุดหนุน ทต./ 
อบต. ตำม
โครงกำรบริหำร
จัดกำรศูนย์
ปฏิบัติกำรร่วม
ในกำรช่วยเหลือ
ประชำชนของ 
อปท. อ. แม่แตง

เพ่ือเป็นศูนย์
ปฏิบัติกำรร่วมใน
กำรให้ควำม
ช่วยเหลือประชำชน

ให้กำรช่วยเหลือ
ประชำชนในอ ำเภอแม่
แตง จ ำนวน 13 ต ำบล
 กรณีเกิดสำธำรณภัย

20,000 20,000 30,000 30,000 30,000 อุดหนุน
งบประมำณ 
ปีละ 1 ครั ง

มีศูนย์ปฏิบัติกำร
ร่วมในกำรให้
ควำมช่วยเหลือ
ประชำชน 
สำมำรถให้กำร
ช่วยเหลือ
ประชำชนได้
อย่ำงทันท่วงที

ส ำนักปลัด

รวม 1 โครงการ 20,000 20,000 30,000 30,000 30,000
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ยุทธศาสตร์ ท่ี 3 การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความสงบสุขปลอดภัย เพ่ิมศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน
3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



แบบ ผ.02
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย

        ยุทธศาสตร์ ท่ี 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและการบริหารจัดการ  
          ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน



แบบ ผ.02


2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

1 ก่อสร้ำงเตำเผำขยะ
แบบไร้ควัน 
บ้ำนเมืองก๋ำย 
หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ชุมชน
สำมำรถบริหำร
จัดกำรขยะเองได้

บ้ำนเมืองก๋ำย
สำมำรถจัดกำร
ขยะได้อย่ำงมี
ระเบียบและย่ังยืน

350,000 สภำพแวดล้อม
ภำยในชุมชน

ชุมชนมีควำม
เป็นอยู่ท่ีถูก
สุขลักษณะ

กองช่ำง

2 โครงกำรปรับปรุง
ซ่อมแซมเตำเผำ
ขยะบ้ำนเหล่ำ หมู่ 4

เพ่ือให้ชุมชน
สำมำรถใช้
เตำเผำในกำร
จัดกำรขยะได้
อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

ปรับปรุงซ่อมแซม
เตำเผำขยะ บ้ำน
เหล่ำ หมู่ 4

100,000 ประสิทธิภำพ
ในกำรใช้งำน
เตำเผำขยะ

เตำเผำขยะได้รับ
กำรปรับปรุง 
ซ่อมแซมและมี
กำรใช้ประโยชน์
ได้อย่ำงเต็ม
ประสิทธิภำพ

กองช่ำง

รวม 2 โครงการ 350,000 100,000

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

136

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ท่ี 4 การเสริมสร้างความม่ันคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชอง อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ ท่ี 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ



2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

1 บริหำรจัดกำรขยะ
ภำยในต ำบลเมือง
ก๋ำย

เพ่ือให้ชุมชน
สำมำรถบริหำร
จัดกำรขยะเองได้

ต ำบลเมืองก๋ำย
สำมำรถจัดกำร
ขยะได้อย่ำงมี
ระเบียบและย่ังยืน

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 สภำพแวดล้อม
ภำยในชุมชน

ชุมชนมีควำม
เป็นอยู่ท่ีถูก
สุขลักษณะ

ส ำนักปลัด

2 รณรงค์กำรคัดแยก
ขยะในครัวเรือน

เพ่ือส่งเสริมกำร
คัดแยกขยะ
ให้กับประชำชน

ประชำชนใน
พื นท่ีต ำบลเมือง
ก๋ำย

5,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรร้อย
ละ 50 มีกำร
คัดแยกขยะใน
ครัวเรือน

ประชำชนมี
กำรคัดแยก
ขยะใน
ครัวเรือน

ส ำนักปลัด

3 รณรงค์กำรใช้น  ำ
อย่ำงประหยัดสร้ำง
วินัยกำรใช้น  ำอย่ำงรู้
คุณค่ำ

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชำชนมี
จิตส ำนึกในกำร
ใช้น  ำ มีกำร
ประหยัดน  ำ และ
ใช้น  ำอย่ำงรู้
คุณค่ำ

กิจกรรมรณรงค์
กำรใช้น  ำอย่ำง
ประหยัดสร้ำง
วินัยกำรใช้น  ำ
อย่ำงรู้คุณค่ำ

10,000 10,000 10,000 10,000 ด ำเนินกำรจัด
กิจกรรม ปีละ
 1 ครั ง

ประชำชนมี
จิตส ำนึกใน
กำรใช้น  ำ มี
กำรประหยัด
น  ำ และใช้น  ำ
อย่ำงรู้คุณค่ำ

ส ำนักปลัด
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ยุทธศาสตร์ ท่ี 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

4.2 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน



2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

4 ฝึกอบรมอำชีพกำร
ท ำเตำอังโล่ บ้ำน
ออบ  หมู่ท่ี 3

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชำชนใช้
ทรัพยำกรอย่ำง
คุ้มค่ำ

เพ่ือฝึกอบรมกำร
ท ำเตำเผำถ่ำน
ให้กับประชำชน
บ้ำนออบ หมู่ท่ี 3

10,000 ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม ร้อย
ละ 50 มี
ควำมรู้

ประชำชน
สำมำรถน ำ
ควำมรู้ท่ีได้ไป
ใช้ประโยชน์ใน
กำรด ำเนินชีวิต
และรู้จักใช้
ทรัพยำกรอย่ำง
คุ้มค่ำ

ส ำนักปลัด

5 เตำเผำถ่ำนเพ่ือ
ส่ิงแวดล้อม บ้ำน
ออบ  หมู่ท่ี 3

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชำชนใช้
ทรัพยำกรอย่ำง
คุ้มค่ำ

เพ่ือฝึกอบรมกำร
ท ำเตำเผำถ่ำน
ให้กับประชำชน
บ้ำนออบ หมู่ท่ี 3

10,000 ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม ร้อย
ละ 50 มี
ควำมรู้

ประชำชน
สำมำรถน ำ
ควำมรู้ท่ีได้ไป
ใช้ประโยชน์ใน
กำรด ำเนินชีวิต
และรู้จักใช้
ทรัพยำกรอย่ำง
คุ้มค่ำ

ส ำนักปลัด

6 โครงกำรหมู่บ้ำน
สะอำด

เพ่ือให้ชุมชนมี
ควำมเข้มแข็ง
สำมำรถบริหำร
จัดกำรขยะใน
พื นท่ีได้ด้วย
ตนเอง

สนับสนุนกำร
ด ำเนินกำร
บริหำรจัดกำร
ขยะในชุมชน 
บ้ำนเมืองก๋ำย

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ชุมชนมีกำร
จัดตั ง
เครือข่ำย
บริหำรจัดกำร
ขยะ

1.ชุมชน
สะอำด 
2.ชุมชน
สำมำรถ
บริหำรจัดกำร
ขยะด้วยตนเอง

กองช่ำง 
ส ำนักปลัด
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ยุทธศาสตร์ ท่ี 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
4.2 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

7 อุดหนุน
คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน บ้ำนก๋ำย 
หมู่ 1 ตำมโครงกำร
หมู่บ้ำนสะอำด

เพ่ือให้ชุมชนมี
ควำมเข้มแข็ง
สำมำรถบริหำร
จัดกำรขยะใน
พื นท่ีได้ด้วย
ตนเอง

สนับสนุนกำร
ด ำเนินกำร
บริหำรจัดกำร
ขยะในชุมชน 
บ้ำนก๋ำยน้อย

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ชุมชนมีกำร
จัดตั ง
เครือข่ำย
บริหำรจัดกำร
ขยะ

1.ชุมชนสะอำด
2.ชุมชน
สำมำรถ
บริหำรจัดกำร
ขยะด้วยตนเอง

กองช่ำง
ส ำนักปลัด

8 อุดหนุน
คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน บ้ำนเมือง
ก๋ำย หมู่ 2 ตำม
โครงกำรหมู่บ้ำน
สะอำด

เพ่ือให้ชุมชนมี
ควำมเข้มแข็ง
สำมำรถบริหำร
จัดกำรขยะใน
พื นท่ีได้ด้วย
ตนเอง

สนับสนุนกำร
ด ำเนินกำร
บริหำรจัดกำร
ขยะในชุมชน 
บ้ำนเมืองก๋ำย

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ชุมชนมีกำร
จัดตั ง
เครือข่ำย
บริหำรจัดกำร
ขยะ

1.ชุมชนสะอำด
2.ชุมชน
สำมำรถ
บริหำรจัดกำร
ขยะด้วยตนเอง

กองช่ำง
ส ำนักปลัด

9 อุดหนุน
คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน บ้ำนออบ 
หมู่ 3 ตำมโครงกำร
หมู่บ้ำนสะอำด

เพ่ือให้ชุมชนมี
ควำมเข้มแข็ง
สำมำรถบริหำร
จัดกำรขยะใน
พื นท่ีได้ด้วย
ตนเอง

สนับสนุนกำร
ด ำเนินกำร
บริหำรจัดกำร
ขยะในชุมชน 
บ้ำนออบ

20,000 20,000 20,000 5o,000 5o,000 ชุมชนมีกำร
จัดตั ง
เครือข่ำย
บริหำรจัดกำร
ขยะ

1.ชุมชนสะอำด
2.ชุมชน
สำมำรถ
บริหำรจัดกำร
ขยะด้วยตนเอง

กองช่ำง
ส ำนักปลัด
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร์ ท่ี 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
4.2 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน



2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

10 อุดหนุน
คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน บ้ำนเหล่ำ 
หมู่ 4 ตำมโครงกำร
หมู่บ้ำนสะอำด

เพ่ือให้ชุมชนมี
ควำมเข้มแข็ง
สำมำรถบริหำร
จัดกำรขยะใน
พื นท่ีได้ด้วย
ตนเอง

สนับสนุนกำร
ด ำเนินกำร
บริหำรจัดกำร
ขยะในชุมชน บ้ำน
เหล่ำ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ชุมชนมีกำร
จัดตั ง
เครือข่ำย
บริหำรจัดกำร
ขยะ

1.ชุมชนสะอำด
2.ชุมชน
สำมำรถบริหำร
จัดกำรขยะด้วย
ตนเอง

กองช่ำง
ส ำนักปลัด

11 อุดหนุน
คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน บ้ำนม่อน
เงำะ หมู่ 5 ตำม
โครงกำรหมู่บ้ำน
สะอำด

เพ่ือให้ชุมชนมี
ควำมเข้มแข็ง
สำมำรถบริหำร
จัดกำรขยะใน
พื นท่ีได้ด้วย
ตนเอง

สนับสนุนกำร
ด ำเนินกำร
บริหำรจัดกำร
ขยะในชุมชน 
บ้ำนม่อนเงำะ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ชุมชนมีกำร
จัดตั ง
เครือข่ำย
บริหำรจัดกำร
ขยะ

1.ชุมชนสะอำด
2.ชุมชน
สำมำรถ
บริหำรจัดกำร
ขยะด้วยตนเอง

กองช่ำง
ส ำนักปลัด

รวม 11 โครงการ 200,000 235,000 220,000 200,000 200,000
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ยุทธศาสตร์ ท่ี 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
4.2 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

1 จ้ำงเหมำท ำแนวกัน
ไฟ หมู่ท่ี 1,2,3,4,5

เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหำไฟป่ำ

ระยะทำงกว้ำง 8
 ยำวไม่น้อยกว่ำ 
20 กิโลเมตร

100,000 100,000 110,000 110,000 110,000 ด ำเนินกำรท ำ
แนวกันไฟ 
ครบทุกหมู่บ้ำน

ไม่มีกำรเผำป่ำ
และลดปัญหำ
หมอกควันใน
พื นท่ี

ส ำนักปลัด

2 ป้องกันและแก้ไข
ปัญหำหมอกควัน
และไฟป่ำ หมู่ 
1,2,3,4,5

เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหำไฟป่ำ

รณรงค์ ป้องกัน 
หรือแก้ไขปัญหำฯ
 อย่ำงน้อยปีละ 1
 ครั ง

80,000 80,000 80,000 80,000 มีกำรด ำเนิน
กิจกรรม ปีละ
 1 ครั ง

ไม่มีกำรเผำป่ำ
และลดปัญหำ
หมอกควันใน
พื นท่ี

ส ำนักปลัด

3 ท ำฝำยชะลอน  ำหมู่ 
4 บ้ำนเหล่ำ

เพ่ือกักเก็บน  ำ
ชะลอกำรไหล
ของน  ำและคง
ควำมชุ่มชื น

ก่อสร้ำงฝำย
ชะลอน  ำเพ่ือเพ่ิม
ควำมชุ่มช่ืนของป่ำ

20,000 20,000 20,000 20,000 ฝำยชะลอน  ำมี
ประสิทธิภำพ

เพ่ือกักเก็บน  ำ
ชะลอกำรไหล
ของน  ำและคง
ควำมชุ่มชื น

ส ำนักปลัด

4 ปลูกป่ำทดแทน
ฟ้ืนฟูธรรมชำติเขต
อนุรักษ์ป่ำของชุมชน
 หมู่ 5

เพ่ืออนุรักษ์และ
รักษำ
สภำพแวดล้อม

ประชำชนหมู่ 5 
บ้ำนม่อนเงำะ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีกำรอนุรักษ์
ให้มีสภำพ
สมบูรณ์

อนุรักษ์แหล่ง
ต้นน  ำล ำธำร
ให้มีสภำพ
สมบูรณ์

ส ำนักปลัด
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ตัวช้ีวัด  
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร์ ท่ี 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
4.3 แผนงานการเกษตร
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ



2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

5 ท ำฝำยชะลอน  ำหมู่ 
5 บ้ำนม่อนเงำะ

เพ่ือกักเก็บน  ำ
ชะลอกำรไหล
ของน  ำและคง
ควำมชุ่มชื น

ก่อสร้ำงฝำย
ชะลอน  ำเพ่ือเพ่ิม
ควำมชุ่มช่ืนของป่ำ

20,000 20,000 20,000 20,000 ฝำยชะลอน  ำมี
ประสิทธิภำพ

เพ่ือกักเก็บน  ำ
ชะลอกำรไหล
ของน  ำและคง
ควำมชุ่มชื น

ส ำนักปลัด

6 80 พรรษำ 80 พัน
ฝำย

เพ่ือกักเก็บน  ำ
ชะลอกำรไหล
ของน  ำและคง
ควำมชุ่มชื น

ก่อสร้ำงฝำย
ชะลอน  ำในพื นท่ี 
อบต.

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีกำรก่อสร้ำง
ฝำยชะลอน  ำ

เพ่ือกักเก็บน  ำ
ชะลอกำรไหล
ของน  ำและคง
ควำมชุ่มชื น

ส ำนักปลัด

7 ป้องกันกำรบุกรุก
เขตป่ำสงวน

เพ่ือเป็นกำร
อนุรักษ์พื นท่ีป่ำ
ให้คงอยู่สืบไป

รณรงค์ ให้ควำมรู้
แก่ประชำชน
ไม่ให้บุกรุกเขตป่ำ
สงวน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มีกำรบุกรุกป่ำ
สงวนน้อยลง

มีกำรบุกรุก
เขตป่ำสงวน 
ลดลง

ส ำนักปลัด

8 บวชป่ำต้นน  ำใน
พื นท่ีต ำบลเมืองก๋ำย

เพ่ือเป็นกำร
อนุรักษ์พื นท่ีป่ำ
และต้นน  ำ

จัดท ำโครงกำร
บวชป่ำ ปีละ 1 
ครั ง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีกำรบวชป่ำ
ในพื นท่ี 
จ ำนวน 100 
ไร่

สำมำรถ
อนุรักษ์ป่ำต้น
น  ำให้มีควำม
อุดมสมบูรณ์

ส ำนักปลัด
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ยุทธศาสตร์ ท่ี 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
4.3 แผนงานการเกษตร
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

9 ส่งเสริมกำรมีส่วน
ร่วมในกำรควบคุม
คุณภำพส่ิงแวดล้อม

เพ่ือเป็นกำร
อนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม

ส่งเสริมกำรมีส่วน
ร่วมปีละ 1 ครั ง

20,000 20,000 ประชำชนมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม

ประชำชนมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
อนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม

ส ำนักปลัด

10 รักน  ำ รักป่ำ รักษำ
แผ่นดิน

เพ่ืออนุรักษ์และ
รักษำ
สภำพแวดล้อม
ธรรมชำติ

ประชำชน
หมู่ 1 – 5
ต ำบลเมืองก๋ำย

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีกำรอนุรักษ์
ให้มีสภำพ
สมบูรณ์

อนุรักษ์แหล่ง
ต้นน  ำล ำธำร
ฟ้ืนฟูสภำพผิว
ดิน

ส ำนักปลัด

11 ส่งเสริมกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อม
องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเมืองก๋ำย

เพ่ืออนุรักษ์และ
รักษำส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมส่งเสริม
กำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำ
ติและส่ิงแวดล้อม
องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเมือง
ก๋ำย

20,000 20,000 20,000 20,000 มีกำรจัด
กิจกรรม อย่ำง
น้อย ปีละ 1 
ครั ง

ทรัพยำกรธรรม
ชำติและ
ส่ิงแวดล้อม
ได้รับกำร
อนุรักษ์ ให้คง
อยู่

ส ำนักปลัด
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ยุทธศาสตร์ ท่ี 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
4.3 แผนงานการเกษตร
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

12 ปลูกป่ำเฉลิมพระ
เกียรติ

เพ่ือเพ่ิมพื นท่ีป่ำ
ชุมชนและแสดง
ควำมจงรักภักดี
ต่อสถำบัน
พระมหำกษัตริย์

ประชำชน
หมู่ 1 – 5 
ต ำบลเมืองก๋ำย

10,000 10,000 10,000 10,000 มีกำร
ด ำเนินกำร
ครับทั ง 5 
หมู่บ้ำน

มีพื นท่ีป่ำชุมชน
เพ่ิมขึ นและได้
แสดงควำม
จงรักภักดีต่อ
สถำบัน
พระมหำกษัตริย์

ส ำนักปลัด

13 แก้ไขปัญหำหมอก
ควันและไฟป่ำ

เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหำไฟป่ำ

รณรงค์ ป้องกัน 
หรือแก้ไขปัญหำ 
ไฟป่ำปีละ 1 ครั ง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีกิจกรรม
รณรงค์ป้องกัน

ไม่มีกำรเผำป่ำ
และลดปัญหำ
หมอกควันใน
พื นท่ี

ส ำนักปลัด

14 ท ำแนวกันไฟป่ำ
ต ำบลเมืองก๋ำย

เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขหมอกควัน
ไฟ

ท ำแนวกันไฟป่ำ 
ปีละ 1 ครั ง

110,000 85,000 100,000 100,000 100,000 ด ำเนินกำรท ำ
แนวกันไฟ 
ครบทุกหมู่บ้ำน

ไม่มีกำรเผำป่ำ
และลดปัญหำ
หมอกควันใน
พื นท่ี

ส ำนักปลัด

15 ปลูกหญ้ำแฝก เพ่ือเป็นกำร
อนุรักษ์ดิน

ประชำชนใน
ต ำบลมีกำรปลูก
หญ้ำแฝก

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชำชนมี
กำรน ำหญ้ำ
แฝกไปใช้

สำมำรถ
ป้องกันกำร
พังทลำยของ
หน้ำดินได้

ส ำนักปลัด

144

ยุทธศาสตร์ ท่ี 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
4.3 แผนงานการเกษตร
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

16 ส่งเสริมสนับสนุน
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
 อันเน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริสมเด็จ
พระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี

เพ่ืออนุรักษ์
พันธุกรรมพืชใน
เขตต ำบล

ประชำชนหมู่ 1 –
 5 ต ำบลเมืองก๋ำย

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีกำรอนุรักษ์
อย่ำงน้อยปีละ
 1 ครั ง

พันธุกรรมพืช
ในท้องถ่ิน
ได้รับกำร
อนุรักษ์ให้คง
อยู่สืบไป

ส ำนักปลัด

17 ส่งเสริมกำรมีส่วน
ร่วมของชุมชนใน
กำรควบคุมคุณภำพ
น  ำ

เพ่ืออนุรักษ์
แหล่งต้นน  ำล ำ
ธำร

ประชำชนหมู่ 1 –
 5 ต ำบลเมืองก๋ำย

50,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีกำรอนุรักษ์
ล ำธำรให้
สมบูรณ์

อนุรักษ์แหล่ง
ต้นน  ำล ำธำร
ให้สำมำรถ
อุปโภคได้ปกติ

ส ำนักปลัด

รวม 17 โครงการ 470,000 430,000 440,000 440,000 340,000

145

ยุทธศาสตร์ ท่ี 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
4.3 แผนงานการเกษตร
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



แบบ ผ.02
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย

ยุทธศาสตร์ ท่ี ท่ี 5 การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี
 ส่งเสริมวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถ่ินและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของประชาชน



แบบ ผ.02


2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

1 อนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถ่ินหมู่ 1-5

เพ่ืออนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณี 
ให้อยู่สืบไป

กิจกรรมวันส ำคัญ
ของชำติ ศำสนำ
และวัฒนธรรม
ท้องถ่ินต่ำงๆ

70,000 70,000 70,000 70,000 มีกำรด ำเนิน
กิจกรรม
ประเพณี

วัฒนธรรม
และ
ประเพณีอัน
ดีงำมได้รับ
สืบทอดต่อไป

ส ำนักปลัด

2 โครงกำรส่งเสริมศีลธรรม
พุทธศำสนำวันอำทิตย์เด็ก
เยำวชนต ำบลเมืองก๋ำย

เพ่ือเป็นกำร
ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้กับ
เยำวชน

เด็กและเยำวชน 
หมู่ 1 – 5 ต ำบล
เมืองก๋ำย

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีเด็กเยำวชน
เข้ำร่วม
โครงกำรอย่ำง
น้อย หมู่ละ 
10 คน

เด็กและ
เยำวชนใน
พื นท่ีต ำบล
เมืองก๋ำย
ได้รับกำร
ปลูกฝัง
คุณธรรม
จริยธรรม

ส ำนักปลัด
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาชอง อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี ส่งเสริมวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถ่ินและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของประชาชน
5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี ส่งเสริมวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถ่ินและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของประชาชน
5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
3 อุดหนุน ทต.จอมแจ้ง ตำม

โครงกำรสรงน  ำหอ
ศตวรรษมุนีศรีแม่แตง

เพ่ือเป็นกำร
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงำม

โครงกำรสรงน  ำหอ
ศตวรรษมุนี ศรีแม่
แตง

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 มีกำร
อุดหนุน
ปกครอง 
ทต.จอมแจ้ง
 ปีละ 1 ครั ง

วัฒนธรรม
และ
ประเพณีอัน
ดีงำมได้รับ
กำรสืบทอด
ต่อไป

ส ำนักปลัด

4 อุดหนุนปกครองอ ำเภอ
แม่แตง ตำมโครงกำรงำน
ฤดูหนำวและกำชำด

เพ่ืออุดหนุน
ปกครองอ ำเภอแม่
แตง เป็นค่ำใช้จ่ำย
ตำมโครงกำรฯ

งำนกำชำดฤดูหนำว 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 มีกำร
อุดหนุน
ปกครอง
อ ำเภอแม่แตง
 ปีละ 1 ครั ง

มีกำร
อนุรักษ์และ
ส่งเสริม
วัฒนธรรม
ของจังหวัด
ให้คงอยู่
สืบไป

ส ำนักปลัด

148



2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี ส่งเสริมวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถ่ินและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของประชาชน
5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
5 อุดหนุนปกครองอ ำเภอ

แม่แตงตำมโครงกำร
มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ

เพ่ืออุดหนุน 
ปกครองอ ำเภอแม่
แตง เป็นค่ำใช้จ่ำย
ตำมโครงกำรฯ

งำนมหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับ
จังหวัดเชียงใหม่

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีกำร
อุดหนุน
ปกครอง
อ ำเภอแม่แตง
 ปีละ 1 ครั ง

มีกำรอนุรักษ์
และส่งเสริม
วัฒนธรรม
ของจังหวัด
และมีกำร
ท่องเท่ียว
เพ่ิมขึ น

ส ำนักปลัด

6 อุดหนุนปกครองจังหวัด
เชียงใหม่ตำมโครงกำร
มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ

เพ่ืออุดหนุน
ปกครองจังหวัด
เชียงใหม่เป็น
ค่ำใช้จ่ำยตำม
โครงกำรฯ

งำนมหกรรมไม้
ดอกไม้ประดับ
จังหวัดเชียงใหม่

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 มีกำร
อุดหนุน
ปกครอง
จังหวัด
เชียงใหม่

มีกำร
อนุรักษ์และ
ส่งเสริม
วัฒนธรรม
ของจังหวัด
และกำร
ท่องเท่ียว

ส ำนักปลัด

7 อุดหนุนท่ีท ำกำรปกครอง
อ ำเภอแม่แตงงำนตำม
โครงกำรรัฐพิธีและวัน
ส ำคัญต่ำงๆ

อุดหนุนท่ีท ำกำร
ปกครองอ ำเภอแม่
แตงเพ่ือจ่ำยเป็น
ค่ำใช้จ่ำยตำม
โครงกำรฯ

กิจกรรมวันส ำคัญ
ทำงศำสนำและ
ของชำติ

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 มีกำร
อุดหนุน
ปกครอง
อ ำเภอแม่แตง
 ปีละ 1 ครั ง

ประชำชนใน
 ต.เมืองก่ำย
ได้ร่วม
กิจกรรมวัน
ส ำคัญทำง
ศำสนำและ
ของชำติ

ส ำนักปลัด
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2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี ส่งเสริมวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถ่ินและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของประชาชน
5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
8 อุดหนุนปกครองอ ำเภอ

แม่แตง ตำมโครงกำรป๋ี
ใหม่เมือง

อุดหนุนปกครอง
อ ำเภอแม่แตง เพ่ือ
เป็นค่ำใช้จ่ำยตำม
โครงกำรฯ

โครงกำรประเพณีป๋ี
ใหม่เมือง

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 มีกำร
อุดหนุน
ปกครอง
อ ำเภอแม่
แตงปีละ 1 
ครั ง

วัฒนธรรม
และ
ประเพณีอัน
ดีงำมได้รับ
กำรสืบทอด
ต่อไป

ส ำนักปลัด

9 อุดหนุน ทต.จอมแจ้ง ตำม
โครงกำรบริหำรจัดกำร
หอศตวรรษมุนีศรีแม่แตง

เพ่ือเป็นกำร
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงำม

โครงกำรบริหำร
จัดกำรหอศตวรรษ
มุนี ศรีแม่แตง

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 มีกำร
อุดหนุน
ปกครอง 
ทต.จอมแจ้ง
 ปีละ 1 ครั ง

วัฒนธรรม
และ
ประเพณีอัน
ดีงำมได้รับ
กำรสืบทอด
ต่อไป

ส ำนักปลัด

10 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
เมืองก๋ำยร่วมสืบสำน
ประเพณีไทยใส่ใจผู้สูงอำยุ

เพ่ือส่งเสริม
อนุรักษ์วัฒนธรรม

จัดกิจกรรมสืบ
สำนประเพณีไทย
ใส่ใจผู้สูงอำยุ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีกำรด ำเนิน
กิจกรรม ปี
ละ 1 ครั ง

วัฒนธรรม
และ
ประเพณีอัน
ดีงำมได้รับ
สืบทอดต่อไป

ส ำนักปลัด
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2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี ส่งเสริมวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถ่ินและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของประชาชน
5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
11 จัดท ำฐำนข้อมูลภูมิ

ปัญญำท้องถ่ินและ
ปรำชญ์ชำวบ้ำน

เพ่ือจัดท ำ
ฐำนข้อมูลภูมิ
ปัญญำท้องถ่ินและ
ปรำชญ์ชำวบ้ำน

จัดท ำฐำนข้อมูล
ภูมิปัญญำท้องถ่ิน
และปรำชญ์
ชำวบ้ำน

5,000 5,000 5,000 5,000 มีกำรจัดท ำ
ฐำนข้อมูล 
ร้อยละ 80 
ขึ นไป

มีกำรจัดท ำ
ฐำนข้อมูลท่ี
เป็นระบบ 
ง่ำยต่อกำร
น ำไปใช้
ศึกษำและ
ต่อยอด

ส ำนักปลัด

12 เข้ำร่วมงำนประเพณีป๋ี
ใหม่เมือง ของอ ำเภอแม่
แตงและจังหวัดเชียงใหม่

เพ่ือเป็นกำร
อนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณี
สืบไป

เข้ำร่วมประเพณีป๋ี
ใหม่เมืองของ
อ ำเภอแม่แตงและ
จังหวัดเชียงใหม่ ปี
ละ 1 ครั ง

20,000 10,000 20,000 20,000 20,000 มีตัวแทน
จำกทุกภำค
ส่วนในพื นท่ี
เข้ำร่วม

วัฒนธรรม
และ
ประเพณีอัน
ดีงำมได้รับ
กำรสืบทอด

ส ำนักปลัด

13 ประเพณีย่ีเป็ง หมู่ 1 – 5 เพ่ือเป็นกำร
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี

สนับสนุนกำรจัด
งำนประเพณีย่ีเป็ง
 ปีละ 1 ครั ง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีกำร
ด ำเนินกำร
โครงกำร ทั ง
 5 หมู่

วัฒนธรรม
และ
ประเพณีอัน
ดีงำมได้รับ
สืบทอดต่อไป

ส ำนักปลัด
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2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี ส่งเสริมวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถ่ินและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของประชาชน
5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
14 ประเพณีป๋ีใหม่เมือง หมู่ 

1 – 5
เพ่ือเป็นกำร
อนุรักษ์วัฒนธรรม
อันดีงำม

สนับสนุนกำรจัด
งำนประเพณีป๋ีใหม่
เมือง

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 มีกำร
ด ำเนินกำร
โครงกำร ทั ง
 5 หมู่

วัฒนธรรม
และประเพณี
อันดีงำมได้รับ
สืบทอดต่อไป

ส ำนักปลัด

15 ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรม
วันส ำคัญทำงศำสนำ

เพ่ือส่งเสริมและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม

กิจกรรมวันส ำคัญ
ทำงศำสนำของชำติ

20,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มีกำรด ำเนิน
กิจกรรมครบ

วัฒนธรรม
และประเพณี
อันดีงำมได้รับ
กำรสืบสำน

ส ำนักปลัด

16 อุดหนุนคณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน หมู่ 1,2,3,4,5 
ตำมโครงกำรส่งเสริม 
บ ำรุงรักษำ ศิลปะ จำรีต
ประเพณี ภูมิปัญญำ
ท้องถ่ินและวัฒนธรรมอัน
ดีของท้องถ่ิน

เพ่ือเป็นกำร
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงำม

จัดกิจกรรมส่งเสริม
 บ ำรุงรักษำ ศิลปะ
 จำรีตประเพณี 
ภูมิปัญญำท้องถ่ิน
และวัฒนธรรมอัน
ดีของท้องถ่ิน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีกำรจัด
กิจกรรม 
อย่ำงน้อย 1
 กิจกรรม/ปี

ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดี
งำมได้รับกำร
สืบสำนให้อยู่
สืบไป

ส ำนักปลัด
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2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี ส่งเสริมวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถ่ินและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของประชาชน
5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
17 โครงกำรจัดตั งแหล่ง

เรียนรู้และภูมิปัญญำ
ท้องถ่ินต ำบลเมืองก๋ำย

เพ่ือสนับสนุนกำร
จัดตั งแหล่งเรียนรู้
ต ำบลเมืองก่ำย 
และส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรม
อนุรักษ์ภูมิปัญญำ
ท้องถ่ินในพื นท่ี
ต ำบลเมืองก๋ำย 
กำรประกำศ
เกียรติคุณภูมิ
ปัญญำท้องถ่ิน
ต ำบลเมืองก๋ำย

จัดตั งแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญำ
ท้องถ่ินต ำบลเมือง
ก๋ำย

30,000 จ ำนวนแหล่ง
เรียนรู้และ
ภูมิปัญญำใน
ต ำบลเมือง
ก๋ำย

มีจ ำนวนแหล่ง
เรียนรู้และภูมิ
ปัญญำท้องถ่ิน
ต ำบลเมืองก๋ำย
เพ่ิมขึ น

ส ำนักปลัด

รวม 17 โครงกำร 335,000 310,000 360,000 330,000 260,000
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แบบ ผ.02
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย

ยุทธศาสตร์ ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี และเปิดโอกาส
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน



แบบ ผ.02


2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 (บาท) 2565
(บาท)

1 โครงกำรท้องถ่ิน
เคล่ือนท่ี

เพ่ือออกไป
พบปะรับฟัง
ปัญหำกับ
ประชำชน

ในพื นท่ี อบต.
เมืองก๋ำย

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีกำรออก
โครงกำร
เคล่ือนท่ี 
ครบ 5 หมู่

สร้ำงควำม
เข้ำใจอันดี
ระหว่ำง อบต.
เมืองก๋ำยกับ
ประชำชน

ส ำนักปลัด

2 จ้ำงเหมำท ำส่ือ
ประชำสัมพันธ์ อบต.

เพ่ือประชำสัมพันธ์
ข้อมูลข่ำวสำร

ส่ือประชำสัมพันธ์ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีกำรจัดท ำส่ือ
ประชำสัมพันธ์
ทุกปี

ประชำชน
ได้รับข้อมูล
ข่ำวสำรอย่ำง
ถูกต้อง

ส ำนักปลัด

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชอง อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
ยุทธศาสตร์ ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี และเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

154

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

3 จัดท ำเว็บไซต์ อบต. เพ่ือเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์
ข้อมูลข่ำวสำร
ของ อบต.

มีกำรเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำร
ของ อบต. ให้
ประชำชนได้
รับทรำบ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อบต. มี
เว็บไซต์และมี
กำรเผยแพร่
ข้อมูล

ประชำชนได้รับ
ข้อมูลข่ำวสำร
อย่ำงถูกต้อง 
และมีส่วนร่วม

ส ำนักปลัด

4 เพ่ิมศักยภำพและ
ประสิทธิภำพ ผู้น ำ
ชุมชนและ
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน

เพ่ือเพ่ิม
ศักยภำพและ
ประสิทธิภำพ
ให้ผู้น ำชุมชน

ผู้น ำชุมชน ใน
พื นท่ีต ำบล
เมืองก๋ำย

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้น ำชุมชน 
ได้รับกำร
ฝึกอบรมฯ 
ร้อยละ 60

ผู้น ำชุมชนมี
ศักยภำพใน
กำรท ำงำน
เพ่ิมขึ น

ส ำนักปลัด

5 จัดเวทีประชำคม เพ่ือให้รับทรำบ
ควำมต้องกำร
ของประชำชน

จัดเวทีประชำคม
จ ำนวน 5 หมู่บ้ำน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีกำรจัดเวที
ประชำคม 
ครบ 5 หมู่

ประชำชนมี
ส่วนร่วมพัฒนำ
ท้องถ่ินตนเอง

ส ำนักปลัด
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ยุทธศาสตร์ ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี และเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ตัวช้ีวัด  

(KPI)
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ



2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

6 จัดท ำแผนพัฒนำ
ท้องถ่ินและแผนชุมชน

เพ่ือจัดท ำแผน
ชุมชน/หมู่บ้ำน

มีกำรจัดท ำ
แผนแผนชุมชน
 จ ำนวน 5
หมู่บ้ำน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 โครงกำร
พัฒนำต้อง
อยู่ใน
แผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน ร้อย
ละ 100

กำรพัฒนำ
ท้องถ่ินมีควำม
สอดคล้องกับแผน
ในระดับต่ำง ๆ 
ตำมสภำพกำรณ์
ปัจจุบัน ต่อสนอง
ต่อควำมต้องกำร
ของประชำชน

ส ำนักปลัด

7 จัดเก็บข้อมูลสถิติใน
ต ำบล

เพ่ือจัดเก็บ
ข้อมูลด้ำนต่ำงๆ
 ส ำหรับใช้
บริหำรงำน

จัดเก็บข้อมูลใน
พื นท่ี อบต.
เมืองก๋ำย

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ด ำเนินกำร
จัดเก็บข้อมูล
ปีละ 1 ครั ง

มีข้อมูลส ำหรับ
ใช้ในกำร
สนับสนุนกำร
พัฒนำท้องถ่ิน

ส ำนักปลัด

8 ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำร
เลือกตั ง

เพ่ือเป็น
ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรด ำเนินกำร
เลือกตั งท้องถ่ิน

อบต.เมืองก๋ำย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 สำมำรถ
ด ำเนินกำร
จัดกำร
เลือกตั งได้
ตำมท่ีได้รับ
มอบหมำย

มีกำร
ด ำเนินกำร
จัดกำรเลือกตั ง
ตำมระเบียบ
ถูกต้องครบถ้วน

ส ำนักปลัด
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ยุทธศาสตร์ ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี และเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป



2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

9 จ้ำงส ำรวจควำมพึง
พอใจของผู้รับบริกำรท่ี
มีต่อองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเมืองก๋ำย

เพ่ือส ำรวจควำม
พึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรท่ีมี
ต่อองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล
เมืองก๋ำย

ส ำรวจควำมพึง
พอใจ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ด ำเนินกำร
จ้ำงส ำรวจ ปี
ละ 1 ครั ง

กำรบริหำร
องค์กรเป็นไป
อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
และประชำชน
ได้รับกำร
บริกำรท่ีดี

ส ำนักปลัด

10 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ไปรำชกำร

เพ่ือเพ่ิม
ศักยภำพและ
ประสิทธิภำพ
ของบุคลำกร

บุคลกำรของ
องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเมือง
ก๋ำย

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 บุคลำกร ของ
 อบต. ได้รับ
กำรฝึกอบรม
ฯ ร้อยละ 60

บุคลกำรของ 
อบต. มี
ศักยภำพใน
กำรท ำงำน
เพ่ิมขึ น

ส ำนักปลัด

11 อุดหนุน ทต./ อบต. 
ตำมโครงกำรศูนย์รวม
ข้อมูลข่ำวสำรของ 
อปท.อ ำเภอแม่แตง

เพ่ือให้เกิดควำม
โปร่งใสใน
กระบวนกำร
จัดซื อจัดจ้ำง
ของ อปท.

สนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของ
ศูนย์ฯ 
ปีละ 1 ครั ง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อปท. มี
สถำนท่ีกลำง
ในกำร
ด ำเนินกำร
จัดซื อจัดจ้ำง 
เผยแพร่

มีควำมโปร่งใส
ใน
กระบวนกำร
จัดซื อจัดจ้ำง
ตรวจสอบได้

ส ำนักปลัด

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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ยุทธศาสตร์ ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี และเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน



2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

12 ปรับปรุง เพ่ิมเติม
แผนพัฒนำท้องถ่ินและ
บูรณำกำรแผนชุมชน

เพ่ือกำร
ทบทวนจัดท ำ
แผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน

จัดเวที
ประชำคม
ปรับปรุง 
เพ่ิมเติม 
ทบทวน
แผนพัฒนำ 
และกำรจัดท ำ
แผนด ำเนินงำน

20,000 20,000 20,000 20,000 โครงกำร
พัฒนำต้อง
อยู่ใน
แผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน ร้อย
ละ 100

กำรพัฒนำ
ท้องถ่ินมีควำม
สอดคล้องกับ
แผนในระดับ
ต่ำง ๆ ตำม
สภำพกำรณ์
ปัจจุบัน ต่อ
สนองต่อควำม
ต้องกำรของ
ประชำชน

ส ำนักปลัด

13 ประชำสัมพันธ์กำร
จัดเก็บภำษีและรับ
ช ำระภำษีนอกสถำนท่ี

เพ่ือให้เกิด
ควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกำร
ช ำระภำษีและ
เป็นกำรอ ำนวย
ควำมสะดวก
แก่ผู้เสียภำษี

ผู้ประกอบกำร 
สถำนบริกำร 
และผู้เสียภำษี 
ในต ำบลเมือง
ก๋ำย

4,000 5,000 5,000 5,000 จ ำนวนผู้ท่ีม้
เสียภำษี

ผู้เสียภำษีมี
ควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกำร
ช ำระภำษี เก็บ
ภำษีได้เพ่ิมขึ น

กองคลัง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร์ ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี และเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

14 ฝึกอบรมและศึกษำดู
งำน เพ่ิมประสิทธิภำพ 
กำรบริหำร กำร
ปฏิบัติงำน และกำร
พัฒนำตนเองของ 
บุคลำกร อบต. เมือง
ก๋ำย

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพ 
กำรบริหำร 
กำรปฏิบัติงำน 
และกำรพัฒนำ
ตนเองของ 
บุคลำกร อบต. 
เมืองก๋ำย

บุคลำกรของ
องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเมือง
ก๋ำย

200,000 300,000 300,000 300,000 บุคลกำร 
ได้รับกำร
ฝึกอบรมฯ 
ร้อยละ 60

บุคลำกรมี
ประสิทธิภำพ
ในกำร
ปฏิบัติงำน
เพ่ิมขึ น

ส ำนักปลัด

15 ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรปฏิบัติ
รำชกำรของผู้บริหำร 
สมำชิกสภำ พนักงำน
ส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ
และพนักงำนจ้ำงของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
เมืองก๋ำย

เพ่ือส่งเสริมให้
บุคลำกร ของ 
อบต.มี
คุณธรรมและ
จริยธรรมใน
กำรปฏิบัติงำน

มีกำรอบรมจัด
กิจกรรม
คุณธรรมและ
จริยธรรม ปละ
 1 ครั ง

25,000 23,000 30,000 30,000 ไม่มีกำรชี มูล
ควำมผิด
เก่ียวกับกำร
ทุจริตต่อ
หน้ำท่ี

บุคลำกร อบต.
 ยึดหลัก
คุณธรรมใน
กำรปฏิบัติงำน

ส ำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี และเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

16 จัดท ำส่ือหรือเผยแพร่
ส่ือรณรงค์ เพ่ือป้องกัน
กำรทุจริต

เพ่ือสร้ำง
จิตส ำนึกในกำร
ปฏิบัติหน้ำท่ี
ด้วยควำม
โปร่งใส 
ตรวจสอบได้

กิจกรรม
รณรงค์ป้องกัน
กำรทุจริต

2,000 3,000 5,000 5,000 มีเร่ือง
ร้องเรียน
เก่ียวกับกำร
ทุจริตต่อ
หน้ำท่ี ไม่เกิน
 1 เร่ือง/ปี

บุคลกำรของ
องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล  
จิตส ำนึกในกำร
ปฏิบัติหน้ำท่ี
ด้วยควำม
โปร่งใส 
ตรวจสอบได้

ส ำนักปลัด

17 ปรับปรุงและพัฒนำ
ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของ
 อบต.

เพ่ือพัฒนำและ
ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่ำวสำร

ศูนย์ข้อมูล
ข่ำวสำร อบต.

10,000 20,000 20,000 20,000 ผู้รับบริกำรมี
ควำมพึง
พอใจใน
ระดับดีขึ นไป

สำมำรถ
ให้บริกำรด้ำน
ข้อมูลข่ำวสำร
แก่ประชำชน
ได้ครบถ้วน 
ตำมอ ำนำจ
หน้ำท่ี

ส ำนักปลัด
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6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ยุทธศาสตร์ ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี และเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

18 วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษำสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว รัชกำลท่ี 10

เพ่ือเทิดทูน
สถำบันชำติ 
ศำสนำ 
พระมหำ
กษัตริย์ อันเป็น
ศูนย์รวมจิตใจ
ของคนไทยทั ง
ชำติ

จัดกิจกรรม
เฉลิมพระ
ชนมพรรษำ 
รัชกำลท่ี 10

10,000 20,000 20,000 20,000 ด ำเนิน
กิจกรรม ปี
ละ 1 ครั ง

ประชำชนได้
แสดงควำม
จงรักภักดี 
เทิดทูนสถำบัน
ชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์
 อันเป็นศูนย์
รวมจิตใจของ
คนไทยทั งชำติ

ส ำนักปลัด

19 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ในกำรเสริมสร้ำงควำม
ปรองดองสมำนฉันท์ใน
ชุมชน

เพ่ือส่งเสริม
กำรมีส่วนร่วม
ในกำร
เสริมสร้ำง
ควำมปรองดอง
สมำนฉันท์ใน
ชุมชน

กิจกรรม
ส่งเสริมกำรมี
ส่วนร่วมในกำร
เสริมสร้ำง
ควำมปรองดอง
สมำนฉันท์ใน
ชุมชน

10,000 20,000 20,000 20,000 มีกำรด ำเนิน
กิจกรรม ปี
ละ 1 ครั ง

ไม่มีควำม
แตกแยกใน
พื นท่ี

ส ำนักปลัด
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ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาสตร์ ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี และเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI)



2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

20 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน
พระรำชพิธี รัฐพิธีและ
วันส ำคัญต่ำง ๆ

เพ่ือเทิดทูน
สถำบันชำติ 
ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์
 อันเป็นศูนย์
รวมจิตใจของ
คนไทยทั งชำติ

จัดกิจกรรมวัน
ส ำคัญต่ำงๆ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ด ำเนิน
กิจกรรม 
ครบถ้วนตำม
วันส ำคัญต่ำงๆ

ประชำชนได้
แสดงควำม
จงรักภักดี 
เทิดทูนสถำบัน
ชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์
 อันเป็นศูนย์
รวมจิตใจของ
คนไทยทั งชำติ

ส ำนักปลัด

21 เพ่ิมประสิทธิภำพใน
กำรบริหำรและกำร
ให้บริกำรของส ำนักปลัด

เพ่ือให้กำร
บริหำรองค์กร
มีประสิทธิภำพ
 ท ำให้
ประชำชนได้รับ
กำรบริกำรท่ีดี

สนับสนุน
งบประมำณ
หมวด
ค่ำตอบแทน ค่ำ
ใช้สอย ค่ำวัสดุ 
ค่ำ
สำธำรณูปโภค
และค่ำครุภัณฑ์

6,500,000 7,000,000 8,500,000 8,500,000 ผลส ำรวจ
ควำมพึง
พอใจในกำร
ท ำงำนของ
พนักงำน  ไม่
ต่ ำกว่ำระดับดี

กำรบริหำร
องค์กรเป็นไป
อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
และประชำชน
ได้รับกำร
บริกำรท่ีดี

ส ำนักปลัด
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ยุทธศาสตร์ ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี และเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

22 เพ่ิมประสิทธิภำพใน
กำรบริหำรและกำร
ให้บริกำรของกองคลัง

เพ่ือให้กำร
บริหำรองค์กร
มีประสิทธิภำพ
 ท ำให้
ประชำชนได้รับ
กำรบริกำรท่ีดี

สนับสนุน
งบประมำณ
หมวด
ค่ำตอบแทน ค่ำ
ใช้สอย ค่ำวัสดุ 
ค่ำสำธำรณูปโภค
และค่ำครุภัณฑ์

2,500,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 3,500,000 ผลส ำรวจ
ควำมพึง
พอใจในกำร
ท ำงำนของ
พนักงำน  ไม่
ต่ ำกว่ำระดับดี

กำรบริหำร
องค์กรเป็นไป
อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
และประชำชน
ได้รับกำร
บริกำรท่ีดี

กองคลัง

23 Big Cleaning Day 
(กิจกรรม 5 ส.)

เพ่ือท ำควำม
สะอำดพื นท่ี
บริเวณท่ีท ำกำร
 อบต.

ท่ีท ำกำร
องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเมือง
ก๋ำย

5,000 5,000 5,000 5,000 ด ำเนิน
กิจกรรม ปี
ละ 1 ครั ง

ส ำนักงำนท่ีท ำ
กำรมีควำม
สะอำด
เรียบร้อย

ส ำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี และเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

163



2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

24 จัดซื อรถโดยสำร ขนำด
 12 ท่ีน่ัง (ดีเซล) 
ปริมำตรกระบอกสูบ 
ไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี 
หรือก ำลังเคร่ืองยนต์
สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 90 
กิโลวัตต์

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพ
ในกำร
บริหำรงำนและ
กำรให้บริกำร
ประชำชน

จัดซื อรถโดยสำร 
ขนำด 12 ท่ีน่ัง 
(ดีเซล) ปริมำตร
กระบอกสูบ ไม่ต่ ำ
กว่ำ 2,400 ซีซี 
หรือก ำลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่
ต่ ำกว่ำ 90 
กิโลวัตต์  จ ำนวน 
1 คัน

1,288,000 มีครุภัณฑ์ท่ี
ได้มำตรฐำน
เพียงพอใน
กำรใช้งำน
และ
ให้บริกำร
ประชำชน

กำร
บริหำรงำน
ขององค์กรมี
ประสิทธิภำพ
และประชำชน
ได้รับบริกำรท่ีดี

ส ำนักปลัด
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6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ยุทธศาสตร์ ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี และเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

25 อบรมเพ่ิมศักยภำพ
และประสิทธิภำพ
บุคลำกร

เพ่ือเพ่ิม
ศักยภำพและ
ประสิทธิภำพ
ของบุคลำกร

บุคลกำรของ
องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเมือง
ก๋ำย

30,000 20,000 30,000 30,000 30,000 บุคลำกร ของ
 อบต. ได้รับ
กำรฝึกอบรม
ฯ ร้อยละ 60

บุคลกำรของ 
อบต. มี
ศักยภำพใน
กำรท ำงำน
เพ่ิมขึ น

ส ำนักปลัด

26 อบต. พบประชำชน เพ่ือออก
ให้บริกำรนอก
สถำนท่ีและรับ
ฟังปัญหำของ
ประชำชน

ประชำชนใน
พื นท่ี อบต.
เมืองก๋ำย

30,000 30,000 30,000 30,000 มีกำรออก
โครงกำร
เคล่ือนท่ี 
ครบ 5 หมู่

สร้ำงควำม
เข้ำใจอันดี
ระหว่ำง อบต.
เมืองก๋ำย กับ
ประชำชน

ส ำนักปลัด

165

ยุทธศาสตร์ ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี และเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

27 จัดท ำแผนท่ีภำษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

เพ่ือให้มีแผนท่ี
ภำษีท่ีเป็น
ปัจจุบัน และมี
กำร จัดเก็บ
ภำษีท่ีมีระบบ 
ครอบคลุม 
ตรวจสอบ ได
และสะดวก
รวดเร็ว

จัดท ำแผนท่ี
ภำษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน

50,000 20,000 200,000 200,000 200,000 จัดท ำแผนท่ี
ภำษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 
ร้อยละ 100

สำมำรถ
จัดเก็บภำษีได้
ตำมเป้ำหมำย 
และถูกต้อง

กองคลัง

รวม 27 โครงการ 3,480,000 10,207,000 11,366,000 13,375,000 13,375,000

ยุทธศาสตร์ ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี และเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

166



2561
 (บาท)

2562 
(บาท)

2563
 (บาท)

2564 (บาท) 2565
(บาท)

1 เพ่ิมประสิทธิภำพใน
กำรบริหำรและกำร
ให้บริกำรของกองช่ำง

เพ่ือให้กำร
บริหำรองค์กร
มีประสิทธิภำพ
 ท ำให้
ประชำชนได้รับ
กำรบริกำรท่ีดี

สนับสนุน
งบประมำณ
หมวด
ค่ำตอบแทน ค่ำ
ใช้สอย ค่ำวัสดุ 
และค่ำครุภัณฑ์

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ผลส ำรวจ
ควำมพึง
พอใจในกำร
ท ำงำนของ
พนักงำน  ไม่
ต่ ำกว่ำระดับดี

กำรบริหำร
องค์กรเป็นไป
อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
และประชำชน
ได้รับกำร
บริกำรท่ีดี

กองช่ำง

2 จ้ำงออกแบบหรือ
ควบคุมงำนเฉพำะงำน
ก่อสร้ำงอำคำร

เพ่ือให้มีแบบ
แปลนก่อสร้ำงท่ี
ได้มำตรฐำน
ตำมระเบียบ
กฎหมำยก ำหนด

จ้ำงด ำเนินกำร
ออกแบบ 
ประมำณรำคำ
ก่อสร้ำงหรือ
ควบคุมงำน
ก่อสร้ำงอำคำร

50,000 80,000 80,000 80,000 แบบแปลน
ก่อสร้ำงได้
มำตรฐำน 
ร้อยละ 100

งำนก่อสร้ำงมี
มำตรฐำนตำม
ระเบียบ
กฎหมำย
ก ำหนด

กองช่ำง
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ยุทธศาสตร์ ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี และเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน
6.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



2561
 (บาท)

2562 
(บาท)

2563
 (บาท)

2564 (บาท) 2565
(บาท)3 ก่อสร้ำงต่อเติมบ้ำนพัก

ข้ำรำชกำรหญิง
เพ่ือเป็น
บ้ำนพักส ำหรับ
พนักงำนส่วนท่ี
มีสิทธ์ิเข้ำพัก

ก่อสร้ำงต่อเติม
บ้ำนพักพนักงำน
ส่วนต ำบล  ขนำด
กว้ำง 3.00 เมตร
 ยำว 18.00 
เมตร หรือมี
ปริมำณพื นท่ีไม่
น้อยกว่ำ 54.00 
ตำรำงเมตร

85,500 ผลส ำรวจ
ควำมพึง
พอใจในกำร
ท ำงำนของ
พนักงำน  ไม่
ต่ ำกว่ำระดับดี

พนักงำนส่วน
ต ำบลมีขวัญ
และก ำลังใจท่ีดี
ในกำรปฏิบัติ
หน้ำท่ีรำชกำร

กองช่ำง

4 ก่อสร้ำงต่อเติมห้องเก็บ
ของ

เพ่ือก่อสร้ำงต่อ
เติมห้องเก็บ
ของให้มีพื นท่ี
ใช้สอยเพ่ิมขึ น

ก่อสร้ำงต่อเติม
ห้องเก็บของ  
ขนำดกว้ำง 
3.50 เมตร 
ยำว 13.00 
เมตร หรือมี
ปริมำณพื นท่ีไม่
น้อยกว่ำ 
45.50 ตำรำง
เมตร

250,000 ผลส ำรวจ
ควำมพึง
พอใจในกำร
ท ำงำนของ
พนักงำน  ไม่
ต่ ำกว่ำระดับดี

มีพื นท่ีส ำหรับ
กำรจัดเก็บ
เอกสำรเพ่ิมขึ น

กองช่ำง

168

ยุทธศาสตร์ ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี และเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน
6.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



2561
 (บาท)

2562 
(บาท)

2563
 (บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

5 ก่อสร้ำงลำน
อเนกประสงค์หลัง
บ้ำนพักพนักงำนส่วน
ต ำบล

เพ่ือเป็นกำร
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ส ำนักงำนให้
สะอำด เรียบร้อย
 และใช้เป็นลำน
อเนกประสงค์ใน
กำรให้บริกำร
ประชำชน

ก่อสร้ำงลำน
อเนกประสงค์  
มีปริมำณพื นท่ี
ไม่น้อยกว่ำ 
300.00 
ตำรำงเมตร

190,000 190,000 ผลส ำรวจ
ควำมพึง
พอใจในกำร
ท ำงำนของ
พนักงำน  ไม่
ต่ ำกว่ำระดับดี

พนักงำนส่วน
ต ำบลมีขวัญ
และก ำลังใจท่ีดี
ในกำรปฏิบัติ
หน้ำท่ีรำชกำร

กองช่ำง

6 โครงกำรปรับปรุง
ซ่อมแซมอำคำรศูนย์
พัฒนำเด็กในสังกัด
องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเมืองก๋ำย

เพ่ือเป็นกำร
ปรับปรุงซ่อมแซม
อำคำรศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กในสังกัด
องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเมือง
ก๋ำยจ ำนวน 3 แห่ง

กำรก่อสร้ำง
เพ่ิมเติม และ
ปรับปรุงซ่อมแซม
อำคำรศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก บ้ำนก๋ำย
น้อยบ้ำนเหล่ำ     
 บ้ำนม่อนเงำะ

300,000 ผลส ำรวจ
ควำมพึงพอใจ
ในกำรท ำงำน
ของพนักงำน  
ไม่ต่ ำกว่ำ
ระดับดี

พนักงำนส่วน
ต ำบลมีขวัญ
และก ำลังใจท่ีดี
ในกำรปฏิบัติ
หน้ำท่ีรำชกำร

กองช่ำง

7 โครงกำรปรับปรุงเวที
อำคำรอเนกประสงค์ 
องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเมืองก๋ำย

เพ่ือปรับปรุงเวที
อำคำร
อเนกประสงค์

เวทีอำคำร
อเนกประสงค์ 
องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเมืองก๋ำย

40,000 ผลส ำรวจ
ควำมพึงพอใจ
ในกำรท ำงำน
ของพนักงำน 
ไม่ต่ ำกว่ำ
ระดับดี

พนักงำรส่วน
ต ำบลสำมำรถใช้
เวทีในกำรจัด
ฝึกอบรมได้
อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

กองช่ำง

รวม 7 โครงการ 3,690,000 4,115,500 3,880,000 3,580,000 3,580,000

ยุทธศาสตร์ ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี และเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน
6.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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2561
 (บาท)

2562 
(บาท)

2563
 (บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงกำรติดตั งกล้อง
วงจรปิด (CCTV) ท่ีท ำ
กำรองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเมืองก๋ำย

เพ่ือรักษำควำม
สงบเรียบร้อย 
และรักษำ
ทรัพย์สินของ
องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเมือง
ก๋ำย

ติดตั งกล้อง
วงจรปิด (CCTV)

400,000 ผลส ำรวจ
ควำมพึง
พอใจในกำร
ท ำงำนของ
พนักงำน  ไม่
ต่ ำกว่ำระดับดี

พนักงำนส่วน
ต ำบลมีขวัญ
และก ำลังใจท่ีดี
ในกำรปฏิบัติ
หน้ำท่ีรำชกำร

กองช่ำง

รวม 1 โครงการ 400,000
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ยุทธศาสตร์ ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี และเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน
6.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



แบบ ผ.02/1 
ส าหรับประสานแผนโครงการพัฒนา



แบบ ผ.02/1

2561 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

2565
(บาท)

1 ก่อสร้ำงถนน คสล.
บ้ำนเหล่ำ หมู่ 4 
ต ำบลเมืองก๋ำย 
เช่ือมบ้ำนผำหมอน
 หมู่ 11 ต ำบลสบ
เปิง อ ำเภอแม่แตง
 จังหวัดเชียงใหม่

เพ่ือกำร
คมนำคมท่ี
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย

เพ่ือก่อสร้ำงถนน 
คสล. บ้ำนเหล่ำ 
หมู่ 4 เช่ือมบ้ำน
ผำหมอน ต.สบ
เปิง จ ำนวน 1 สำย

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีกำรก่อสร้ำง
ถนนเช่ือม
ระหว่ำงต ำบล
เมืองก๋ำย และ 
สบเปิง

ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวกและ
ปลอดภัย
ในกำร
คมนำคม
ขนส่ง

กองช่ำง 
อบจ.ชม.

รวม 1 โครงการ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
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ผลท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ส าหรับ ประสานแผนโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ท่ี 2 ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาชอง อปท. ในเขตจังหวัด ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวัด
(KPI)



แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์



แบบ ผ.03

2561 2562 2563 2564 2565

1 รักษำควำม
สงบภำยใน

ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้ำและ
วิทยุ

จัดซื อกล้องวงจรปิด 
(CCTV) ท่ีท ำกำร
องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเมืองก๋ำย

400,000 ส ำนักปลัด

2 รักษำควำม
สงบภำยใน

ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
เคร่ืองดับเพลิง

จัดซื อหัวฉีดน  ำดับเพลิง
ขนำด 200 แกลลอน
ต่อนำที จ ำนวน 1 หัว

20,000 ส ำนักปลัด

3 รักษำควำม
สงบภำยใน

ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
เคร่ืองดับเพลิง

จัดซื อรองเท้ำดับเพลิง
มำตรฐำน จ ำนวน 3 คู่

9,000 ส ำนักปลัด

4 บริหำรงำน
ท่ัวไป

ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้ำและ
วิทยุ

จัดซื อ/จัดจ้ำง ติดตั ง
เคร่ืองขยำยเสียง
ประชำสัมพันธ์บน
รถยนต์  จ ำนวน 1 ชุด

20,000 ส ำนักปลัด
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองก๋าย

งบประมาณเป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท



2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณเป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

5 บริหำรงำน
ท่ัวไป

ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส ำนักงำน

จัดซื อครุภัณฑ์ท่ีจ ำเป็นต่อ
กำรปฏิบัติงำน เช่น ตู้เก็บ
เอกสำร ตู้เก็บอุปกรณ์
ระบบเน็ตเวิร์ค โต๊ะ เก้ำอี  
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่ำงๆ ฯลฯ

200,000 ส ำนักปลัด

6 บริหำรงำน
ท่ัวไป

ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส ำนักงำน

ตู้เหล็ก แบบ 2 บำน 55,000 ส ำนักปลัด

7 บริหำรงำน
ท่ัวไป

ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ก่อสร้ำง

จัดซื อโครงเหล็กน่ังร้ำน
 จ ำนวน 22 ชุด พร้อม
ไม้กระดำนประกอบพื น

150,000 ส ำนักปลัด

8 บริหำรงำน
ท่ัวไป

ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส ำนักงำน

จัดซื อ
เคร่ืองปรับอำกำศชนิด
ตั งพื นหรือแขวน(มี
ระบบฟอกอำกำศ)ขนำด
 24,000 บีทียู จ ำนวน
 2 เคร่ือง

66,000 ส ำนักปลัด
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2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณเป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

9 งำน
บริหำรงำน
ท่ัวไป

ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณำและ
เผยแพร่

จัดซื อเคร่ืองฉำยภำพ 3
 มิติ จ ำนวน 1 เคร่ือง

24,000 ส ำนักปลัด

10 สร้ำงควำม
เข้มแข็งของ
ชุมชน

ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้ำและ
วิทยุ

จัดซื อเคร่ืองขยำยเสียง
ส ำหรับเสียงตำมสำย 
หมู่ 3 จ ำนวน 1 ชุด

50,000 กองช่ำง

11 บริหำรงำน
ท่ัวไป

ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณำและ
เผยแพร่

จัดซื อกล้องดิจิตอล 
จ ำนวน 2 เคร่ือง

12,000 ส ำนักปลัด

12 บริหำรงำน
ท่ัวไป

ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

จัดซื อเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ส ำหรับงำน

16,000 ส ำนักปลัด

13 บริหำรงำน
ท่ัวไป

ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

.เคร่ืองพิมพ์ ชนิด
เลเซอร์ ชนิด LED ขำว
 ด ำ

6,601 ส ำนักปลัด

14 บริหำรงำน
ท่ัวไป

ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

จัดซื อเคร่ืองพิมพ์ 30,000 ส ำนักปลัด
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2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณเป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

15 บริหำรงำน
ท่ัวไป

ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

จัดซื อเคร่ืองส ำรอง
ไฟฟ้ำ ขนำด 1 KVA 
จ ำนวน 1 เคร่ือง

5,800 กองช่ำง

16 บริหำรงำน
ท่ัวไป

ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส ำนักงำน

พำทิช่ัน ขนำดกว้ำง 1 
ม. สูง 1.80 ม. จ ำนวน
 5 แผ่น กรุผ้ำแบบคร่ึง
กระจกคร่ึงทึบพร้อม
อุปกรณ์

53,570 ส ำนักปลัด

17 บริหำรงำน
ท่ัวไป

ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส ำนักงำน

ถังน  ำแบบพลำสติก
ขนำด 15,000 ลิตร

562,000 กองช่ำง

18 บริหำรงำน
ท่ัวไป

ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้ำและ
วิทยุ

ไมโครโฟนไร้สำย 
จ ำนวน 2 ชุด

30,000 ส ำนักปลัด

19 บริหำรงำน
ท่ัวไป

ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
กำรเกษตร

เคร่ืองป้ัมน  ำแบบ
อัตโนมัติ

10,000 ส ำนักปลัด
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2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณเป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

20 บริหำรงำน
ท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน

ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส ำนักงำน

ถังน  ำแบบไฟเบอร์
กลำสขนำด 1,000 ลิตร

562,000 กองช่ำง

21 บริหำรงำนท่ัวไป ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้ำและวิทยุ

เคร่ืองขยำยเสียงพร้อม
อุปกรณ์

40,000 ส ำนักปลัด

22 บริหำรงำนท่ัวไป ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

จัดซื อเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ส ำหรับ
งำนประมวลผล
แบบท่ี 1

22,000 ส ำนักปลัด

23 บริหำรงำนท่ัวไป ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้ำและวิทยุ

ล ำโพงเสียงไร้สำย 
จ ำนวน 30 ดอก

45,000 ส ำนักปลัด

24 บริหำรงำนท่ัวไป ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

จัดซื อเคร่ืองพิมพ์ 
multifunction

79,000 ส ำนักปลัด

25 บริหำรงำนท่ัวไป ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้ำและวิทยุ

ไมโครโฟนสำย จ ำนวน
 5 ชุด

10,000 ส ำนักปลัด
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2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณเป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

26 บริหำรงำนท่ัวไป ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส ำนักงำน

ตู้เหล็ก แบบ 2 บำน (มอก.) 11,000 ส ำนักปลัด

27 บริหำรงำนท่ัวไป ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส ำนักงำน

พัดลมตั งพื น
(นอกบัญชีครุภัณฑ์)

2,090 กองคลัง

28 บริหำรงำนท่ัวไป ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยำนพำหนะ
และขนส่ง

รถโดยสำร ขนำด 12 ท่ีน่ัง 
(ดีเซล)  ปริมำตรกระบอก
สูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี 
หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
ไม่ต่ ำกว่ำ 90 กิโลวัตต์  
จ ำนวน 1 คัน

1,288,000 ส ำนักปลัด

29 บริหำรงำนท่ัวไป ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งำน
บ้ำนงำนครัว

เคร่ืองซักผ้ำแบบ 2 ถัง 
ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 10 กิโลกรัม
(นอกบัญชีครุภัณฑ์)

9,000 ส ำนักปลัด

30 บริหำรงำนท่ัวไป ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งำน
บ้ำนงำนครัว

เคร่ืองท ำน  ำเย็น แบบถัง
คว่ ำ 1 ก๊อก  จ ำนวน 2 
เคร่ือง(นอกบัญชีครุภัณฑ์)

9,980 ส ำนักปลัด
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2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณเป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

31 บริหำรงำนท่ัวไป ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
หรือ LED ชนิด Network 
แบบท่ี 2  จ ำนวน 1 เคร่ือง

15,000 ส ำนักปลัด

32 บริหำรงำนท่ัวไป ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เคร่ืองพิมพ์ แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั งถังหมึกพิมพ์  
จ ำนวน 2 เคร่ือง

8,600 ส ำนักปลัด
กองคลัง

33 เคหะและชุมชน ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณำและ
เผยแพร่

กล้องถ่ำยภำพ ระบบ
ดิจิตอล ควำมละเอียด 16 
ล้ำนพิกเซล  จ ำนวน 1 ตัว

13,600 กองช่ำง

34 เคหะและชุมชน ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส ำหรับส ำนักงำน  จ ำนวน 
1 เคร่ือง

16,000 กองช่ำง

35 เคหะและชุมชน ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งำน
บ้ำนงำนครัว

โครงกำรจัดซื อเคร่ืองกรอง
น  ำ บ้ำนก่ิวบัวฮำ 2 จุด หมู่
 1 บ้ำนก๋ำยน้อย

50,000 กองช่ำง
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2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณเป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

36 รักษำควำมสงบ
ภำยใน

ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้ำและ
วิทยุ

โครงกำรจัดซื อเคร่ือง
กระจำยเสียงเพ่ือส่งเสริม
เสียงตำมสำยของหมู่ 1 
บ้ำนก๋ำยน้อย

50,000 ส ำนักปลัด

37 รักษำควำมสงบ
ภำยใน

ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้ำและ
วิทยุ

โครงกำรจัดซื อเคร่ือง
กระจำยเสียงเพ่ือส่งเสริม
เสียงตำมสำยของสำยบ้ำน
ก่ิวบัวฮำ หมู่ 1 บ้ำนก๋ำย
น้อย

30,000 ส ำนักปลัด

38 เคหะและชุมชน ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส ำนักงำน

โครงกำรจัดซื อถังน  ำด่ืม 
พลำสติกสีน  ำเงิน ขนำด 
บรรจุ 1,000ลิตร จ ำนวน
 72 ถัง  บ้ำนออบ หมู่ 3

360,000 กองช่ำง

39 สร้ำงควำมเข็ม
แข็งของชุมชน

ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งำน
บ้ำนงำนครัว

จัดซื อเคร่ืองสีเมล็ดกำแฟ
เชอร่ี จ ำนวน 2 เคร่ือง 
บ้ำนออบ หมู่ท่ี 3

40,ooo ส ำนักปลัด
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2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณเป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

40 บริหำรงำนท่ัวไป ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส ำนักงำน

จัดซื อตู้เหล็ก 2 บำน 
จ ำนวน 3 หลัง

       16,500 ส ำนักปลัด

41 บริหำรงำนท่ัวไป ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

จัดซื อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
NOTEBOOK  ส ำหรับ
ส ำนักงำน จ ำนวน 1 เคร่ือง

       16,000 ส ำนักปลัด

42 บริหำรงำนท่ัวไป ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

จัดซื อเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ 
หรือ LED สี ชนิด network
 แบบท่ี 1 จ ำนวน 1 เคร่ือง

       10,000 กองคลัง

43 บริหำรงำนท่ัวไป ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

จัดซื อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
NOTEBOOK  ส ำหรับงำน
ประมวลผล จ ำนวน 1 
เคร่ือง

22,000 กองคลัง

44 บริหำรงำนท่ัวไป ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

จัดซื อเคร่ืองส ำรองไฟ 
ขนำด 800 VA จ ำนวน 3 
เคร่ือง

         7,500 กองคลัง

45 กำรศึกษำ ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส ำนักงำน

จัดซื อโต๊ะคอมพิวเตอร์ 
จ ำนวน 1 ตัว

         1,500 ส ำนักปลัด
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2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณเป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

46 กำรศึกษำ ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส ำนักงำน

จัดซื อโต๊ะท ำงำนระดับ 1-2
 จ ำนวน 1 ตัว

         3,900 ส ำนักปลัด

47 กำรศึกษำ ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส ำนักงำน

จัดซื อตู้เหล็ก แบบ 2 บำน 
จ ำนวน 3 หลัง

       16,500 ส ำนักปลัด

48 กำรศึกษำ ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

จัดซื อเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ 
หรือ LED สี ชนิดขำวด ำ 
(18หน้ำ/นำที) จ ำนวน 3 
เคร่ือง

         7,800 ส ำนักปลัด

49 เคหะและชุมชน ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

จัดซื อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
NOTEBOOK  ส ำหรับงำน
ประมวลผล จ ำนวน 1 
เคร่ือง

       22,000 กองช่ำง

50 เคหะและชุมชน ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

จัดซื อเคร่ืองส ำรองไฟ 
ขนำด 800 VA จ ำนวน 1 
เคร่ือง

         2,500 กองช่ำง

51 เคหะและชุมชน ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส ำนักงำน

จัดซื อตู้เหล็ก แบบ 2 บำน 
จ ำนวน 3 หลัง

       16,500 กองช่ำง
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2561 2562 2563 2564 2565
งบประมาณเป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

52 เคหะและชุมชน ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส ำนักงำน

จัดซื อเก้ำอี ส ำนักงำน 
จ ำนวน 2 ตัว

         2,400 กองช่ำง

53 เคหะและชุมชน ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

จัดซื อเคร่ืองพิมพ์มัลติ
ฟังก์ช่ันอิงค์เจ็ท จ ำนวน 1 
เคร่ือง

       22,990 กองช่ำง

54 บริหำรงำนท่ัวไป ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส ำนักงำน

จัดซื อเก้ำอี ส ำนักงำน 
จ ำนวน 1 ตัว

         1,200 ส ำนักปลัด

55 กำรศึกษำ ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส ำนักงำน

จัดซื อพัดลมติดผนัง จ ำนวน
 6 ตัว

         5,988 ส ำนักปลัด

56 บริหำรงำนท่ัวไป ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส ำนักงำน

จัดซื อโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 
(มือถือ) จ ำนวน 1 เคร่ือง

         6,400 ส ำนักปลัด

57 บริหำรงำนท่ัวไป ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

จัดซื อเคร่ืองอ่ำนบัตรแบบ
อเนกประสงค์ Smart card
 reader จ ำนวน 5 เคร่ือง

         3,500 ส ำนักปลัด

58 เคหะและชุมชน ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ก่อสร้ำง

จัดซื อเคร่ืองเจำะพื น
คอนกรีต จ ำนวน 1 เคร่ือง

       68,000 กองช่ำง

1,988,370 1,807,871 253,178 490,000
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ส่วนท่ี 5 
การติดตามและประเมินผล 

 

4.๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคม
ท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการ
กับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะ
น าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ 
๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     
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 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

 
 
 
 

 
 
 

ประเด็น... 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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4.๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand 
 และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนาอย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ินที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  (measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒ ) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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4.๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือ

ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิง
สถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ยุทธศาสตร์ อปท.  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

          

๒.การพัฒนา
เศรษฐกิจ 
แก้ปัญหาความ
ยากจนและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

          

๓. การพัฒนาด้าน
การเสริมสร้าง
ความสงบสุข
ปลอดภัย เพิ่ม
ศักยภาพของคน
และความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

          

๔.  การพัฒนาด้าน
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
และการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 
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การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ยุทธศาสตร์ อปท.  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

5.การพัฒนาด้าน
อนุรักษ์ ถา่ยทอด
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี 
ส่งเสริมวิถีชีวิต ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมของ
ประชาชน 

          

6.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี และ
เปิดโอกาสให้ชุมชน
มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

          

รวม           

 
สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 

ล าดับที่ รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (.......... 
โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิน่   

  

   

๒ ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

๓ จากเงินสะสม   

๔ จัดท าแผนการ
ด าเนินงาน 
- ข้อบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถด าเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 
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  (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 
  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย

ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
 แบบที ่ ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 

๔.4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้าเพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและ

บางเรื่องอาจท าไม่ได้   
4.๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ ในการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการณ์คลัง              

ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
๓) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งใน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย                    

ให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่

ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 

 

 
******************* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


