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ค๊าน๊า 
 

  องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีภารกิจสําคัญในการปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
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  ดังนั้น คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลบ๎านตํ๊า  จึงได๎จัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 
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ประชาชนตําบลบ๎านต๊ํา และของประเทศชาติตํอไป 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
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อ๊าเภอเมือง  จังหวัดพะเยา 
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1. ความเป็นมาในการจัดท๊าแผน 
 ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให๎แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2542 
ซึ่งได๎มอบภารกิจในการพัฒนาเพื่อตอบสนองตํอปัญหาและความต๎องการของประชาชนในเขตขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นการพัฒนาของแตํละองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  จะเป็นประโยชน๑และสํงผลตํอความเจริญ ของท๎องถิ่น
เดียวกันขึ้น หากได๎มีการเชื่อมโยงการพัฒนาของแตํละองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎สอดคล๎องสนับสนุนการพัฒนา
ซึ่งกันและกัน  เพื่อให๎เกิดการประสานงานการพัฒนาระหวํางองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  โดยเฉพาะอยํางยิ่งในการ
พัฒนาภายในพื้นที่จังหวัดหนึ่ง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่น  พ.ศ. 
2548(และแก๎ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559)  ได๎กําหนดให๎ทุกองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจัดทําแผนยุทธศาสตร๑การ
พัฒนา ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท๎องถิ่น  เพื่อกําหนดทิศทางในการพัฒนาของแตํละท๎องถิ่นให๎
สอดคล๎องกับสภาพปัญหาความต๎องการและศักยภาพของแตํท๎องถิ่น  รวมทั้งให๎สอดประสานสนับสนุนยุทธศาสตร๑
การพัฒนาจังหวัดและการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ตลอดทั้งนโยบายของรัฐบาล  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่น  พ.ศ. 2548 (และแก๎ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) กําหนดให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นทุกแหํงจัดทําแผนพัฒนาของตนเอง  ประกอบด๎วย 
แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี และแผนดําเนินงาน ซึ่งจะมีกระบวนการจัดทําและมีองค๑กรพิจารณาในรูปของคณะกรรมการ
ตํางๆ ที่ชัดเจน 
2. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 แผนพัฒนาที่เทศบาลตําบลบ๎านตํ๊า  จะต๎องจัดทําในระดับแรกคือ  แผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา  ซึ่งหมายถึง  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลที่กําหนดยุทธศาสตร๑และแนวทางการพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น แสดงถึงวิสัยทัศน๑  (Vision)  พันธกิจ  (Mission) และจุดมุํงหมาย  (Goal) เพื่อการพัฒนาในอนาคต  โดยให๎
สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ   แผนพัฒนาจังหวัด  และแผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาที่จะต๎อง
จัดทําหลังจากที่แผนยุทธศาสตร๑เสร็จแล๎ว  คือ แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  ซึ่งเป็นแผนที่จะต๎องสอดคล๎องกับแผน
ยุทธศาสตร๑การพัฒนาท๎องถิ่นมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับ
ปีงบประมาณแตํละปี  มีความตํอเนื่องและเป็นแผนก๎าวหน๎า  ครอบคลุมระยะเวลาสามปี  อีกนัยหนึ่งก็คือเป็นการแปลง
แผนยุทธศาสตร๑ไปสูํการปฏิบัตินั่นเองหลักการจัดทําแผนพัฒนาในปัจจุบัน  เน๎นกระบวนการการมีสํวนรํวมของทุก
ภาคสํวน  ทั้งภาครัฐ  เอกชน  และประชาชน  ประสานความรํวมมือ  สรรพกําลังและการใช๎ทรัพยากรในพื้นที่เพื่อ
ตอบสนองปัญหาและความต๎องการของประชาชนเป็นหลักในการที่จะพัฒนาท๎องถิ่นในพื้นที่ทั้งจังหวัดนั้น  องค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นควรที่จะมีกรอบนโยบายทิศทางและแนวทางการพัฒนาที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  โดยรํวมกัน
แก๎ไขปัญหาในภาพรวมทั้งหมด มีเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ชัดเจน 
 

ส่วนที่  1  สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 



 -2- 
เทศบาลตําบลบ๎านตํ๊า  ได๎ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดทํากรอบนโยบาย  ทิศทางและแนวทางการพัฒนาของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาและประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่นตามอํานาจ
หน๎าที่ในอนาคต  จึงได๎จัดทํากรอบนโยบายทิศทางและแนวทางการพัฒนาขึ้น  โดยได๎รวบรวมข๎อมูลสภาพปัญหาและ
ความต๎องการประชาคมทุกหมูํบ๎านในตําบล  นํามารวบรวมและศึกษา  วิเคราะห๑ กําหนดแนวทางการพัฒนาเสนอตํอ
คณะกรรมการประสานการวางแผนเทศบาลพิจารณาให๎ความเห็นชอบและจัดสํงให๎เทศบาลใช๎เป็นกรอบแนวทางใน
การจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่นของตนเองตํอไป 
3. วัตถุประสงค์ของการจัดท๊าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 3.1  เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจํายประจําปี 
 3.2  เป็นเคร่ืองมือในการประสานแผนพัฒนาภายในเทศบาล  
 3.3  เป็นเคร่ืองมือในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาของเทศบาล  
 3.4  เพื่อประสานการพัฒนาให๎สอดคล๎องทั้งในระดับสํวนกลาง  สํวนภูมิภาค และสํวนท๎องถิ่น 
 3.5 เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในชํวงสามปีมีความสอดคล๎องและสามารถตอบสนองตํอยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาอยํางมีประสิทธิภาพ 
4. ขั้นตอนในการจัดท๊าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 4.1 คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นรํวมกับประชาคมท๎องถิ่น กําหนดประเด็นหลักในการพัฒนาให๎สอดคล๎องกับ
วิสัยทัศน๑ พันธกิจ และจุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนารวมทั้งสอดคล๎องกับปัญหาความ
ต๎องการของประชาคมและชุมชน   
 4.2 จัดทําประชาคมหมูํบ๎านเพื่อเก็บข๎อมูลปัญหาและความต๎องการจากประชาชนทุกพื้นที่  
 4.3 คณะกรรมการสนับสนุนจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนาปัญหาความต๎องการ
จากการประชุมประชาคมมาวิเคราะห๑ข๎อมูลเพื่อนํามาจัดทํารํางแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีแล๎วเสนอตํอคณะกรรมการ
พัฒนาท๎องถิ่น 
 4.4 คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นพิจารณารํางแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีเพื่อเสนอผู๎บริหารท๎องถิ่น 
 4.5 ผู๎บริหารท๎องถิ่นพิจารณาอนุมัติรํางแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีและประกาศใช๎แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีและแจ๎ง
ให๎สภาท๎องถิ่นทราบ 
5. ประโยชน์ของการจัดท๊าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) 
 ในการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีของเทศบาลตําบลนั้น เป็นการพิจารณาและกําหนดแนวทางปฏิบัติงานให๎
บรรลุเป้าหมายที่พึงประสงค๑ และเป็นการคาดเดาเหตุการณ๑ตํางๆในอนาคต และตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด 
โดยผํานกระบวนการคิดกํอนทํา  (ความพยายามที่เป็นระบบ ) เป็นการลดความไมํแนํนอนและปัญหาความยุํงยาก
ซับซ๎อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต, ทําให๎เกิดการยอมรับแนวคิดใหมํๆเข๎ามาในองค๑การ , ทําให๎การดําเนินการขององค๑การ
บรรลุถึงเป้าหมายที่ปรารถนา  ลดความสูญเปลําของหนํวยงานที่ซ้ําซ๎อนเพราะการวางแผนทําให๎มองเห็นภาพรวมของ
องค๑การที่ชัดเจน และยังเป็นการอํานวยประโยชน๑ในการจัดระเบียบขององค๑การให๎มีความเหมาะสมกับลักษณะงาน
มากยิ่งขึ้น และทําให๎เกิดความแจํมชัดในการดําเนินงาน เนื่องจากการวางแผนเป็นการกระทําโดยอาศัยทฤษฎี หลักการ 
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และงานวิจัยตํางๆ มาเป็นตัวกําหนดจุดมุํงหมาย  และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในอนาคตกลําวได๎วํา ไมํมีองค๑กรใดที่
ประสบความสําเร็จได๎  โดยปราศจากการวางแผน  ดังนั้นการวางแผน จึงเป็นภารกิจอันดับแรกที่มีความสําคัญของ  

กระบวนการจัดการที่ดี   และการวางแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีที่ดียํอมสํงผลให๎เกิดประโยชน๑ดังตํอไปนี้ 
 1. บรรลุจุดมุ่งหมาย  (Attention of Objective) มีทิศทางไปยังจุดมุํงหมายที่กําหนดไว๎โดยอยํางสะดวกและเกิด
ผลดี 
 2. ประหยัด  (Economic Operation)  ทําให๎ฝ่ายตํางๆมีการประสานงาน  มีการใช๎ประโยชน๑จากทรัพยากรตํางๆ  
อยํางคุ๎มคํา  เป็นการลดต๎นทุนกํอให๎เกิดการประหยัดแกํองค๑กร 
 3. ลดความไม่แน่นอน  (Reduction of Uncertainty) การวางแผนที่มีประสิทธิภาพเป็นผลมาจากการวิเคราะห๑
พื้นฐานของข๎อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแล๎ว  ทําการคาดคะเนเหตุการณ๑ในอนาคต  และได๎หาแนวทางพิจารณาป้องกัน
เหตุการณ๑ที่จะเกิดขึ้นไว๎แล๎ว 
 4. เป็นเกณฑ์ในการควบคุม   ( Basis of Control )  ถ๎าไมํมีการวางแผนก็ไมํสามารถมีการควบคุม       กลําวคือ 
แผนกําหนดจุดมุํงหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานในหน๎าที่การควบคุม 
 5. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์  (Encourages innovation and Creativity) การวางแผนเป็น
พื้นฐานด๎านการตัดสินใจและเป็นสิ่งที่ชํวยให๎เกิดแนวความคิดใหมํๆ  (นวัตกรรม)  และความคิดสร๎างสรรค๑ 
 6. พัฒนาแรงจูงใจ  ( Improves  Motivation )   การวางแผนยังเป็นเคร่ืองมือฝึกและพัฒนาแรงจูงใจที่ดีสําหรับ
ผู๎บริหารในอนาคต 
 7. พัฒนาการแข่งขัน  (Improves Competitive Strength) การวางแผนจะเกี่ยวข๎องกับการขยายขอบขํายการ
ทํางาน  เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน  ปรับปรุงสิ่งตํางๆให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 8. ท๊าให้เกิดการประสานงานที่ดี   (Better Coordination)  กิจกรรมตํางๆ  ที่จัดวางไว๎มุํงไปสูํจุดหมายเดียวกันมี
การจัดประสานงานในฝ่ายตํางๆ ขององค๑การเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ําซ๎อนในงานแตํละฝ่ายขององค๑การ 
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ส่วนที่ 1.  สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 
    1.   ด้านกายภาพ 
           1.1 ท่ีตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนต๊าบล  
             สํานักงานเทศบาลตําบลบ๎านตํ๊า ตั้งอยูํเลขที่ 5 หมูํที่ 11  ตําบลบ๎านตํ๊า  อําเภอเมือง  จังหวัดพะเยา   
ตั้งหํางจากที่ทําการปกครองอําเภอเมืองพะเยา  เป็นระยะทาง โดยประมาณ  13  กิโลเมตร  มีพื้นที่ทั้งหมดโดยประมาณ  
88,890  ไรํ  หรือ  ประมาณ  142.23  ตารางกิโลเมตร และจัดตั้งจากองค๑การบริหารสํวนตําบลบ๎านต๊ํา เป็นเทศบาล
ตําบลบ๎านตํ๊า ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยตั้งแตํวันที่ 18 กรกฎาคม 2551 
  ความเป็นมาของต๊าบลบ้านต๊๊า   
  จากข๎อสันนิฐานและเร่ืองเลําสืบตํอกันมาวํา  “ต๊ํา” ความหมายของชื่อตําบล มีอยูํหลายแบบด๎วยกันคือ  
  1 . เดิมมาจากคําวํา ขะตั้ม ซึ่งเป็นเคร่ืองมือดักสัตว๑ มีลักษณะเป็นกรงไม๎ 4 เหลี่ยม มีประตูเลื่อนปิดเปิด 
ตํอมาชาวบ๎านได๎เรียกเป็น ตํ๊า และเป็นตําบลบ๎านตํ๊า 
  2 . ชาวบ๎านได๎ถางไรํแมํตํ๊า เป็นพื้นที่ติดกับดอยขุนตํ๊า เพื่อสร๎างเป็นที่อยูํอาศัย 
  3 . คําวําต๊ําแปลจากภาษาจีนฮกเกี้ยน คือ เปียกชื้น ชุํมชื้น  
  4 . เป็นชื่อผู๎นําคนแรกในสมัยแรกที่ได๎เข๎ามาอาศัยอยูํ ซึ่งได๎ย๎ายมาจากเวียงลคอร จังหวัดลําปาง ชื่อ
ขุนตํ๊าดังนั้น ความหมายโดยรวม จะเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ๑ ชุํมชื้น คนในชุมชนอาศัยอยูํใกล๎กับลําน้ํา ดอย
ขุนตํ๊า จึงได๎ทําเคร่ืองดักจับสัตว๑ ชื่อ ขะตั้ม และตํอมาจึงเป็น  ตําบลบ๎านต๊ํา ณ ปัจจุบัน ในอดีตคนในพื้นที่ จะพึ่งพา
แหลํงธรรมชาติ เป็นสังคมชนบท มีความเอ้ืออาทร พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม
แบบดั้งเดิม มีความเชื่อความศรัทธา เร่ือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชา เชํน การเลี้ยงผีปู่ยํา ผีขุนน้ํา เลี้ยงผีบ๎าน ข๎าวสลาก 
งานวัด งานปอยหลวง ฯ ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา มีอาชีพด๎านการทํานา ทําสวนเมี่ยง ใบชา มาจากเมี่ยง สวนอ๎อย
การค๎าขายจะใช๎สัตว๑ในการบรรทุก หรือเรียกตามภาษาพื้นบ๎าน คือคําวํา ตําง สัตว๑ที่ใช๎เป็นพาหนะเชํน ช๎าง ม๎า วัว ควาย 
โดยมีผู๎นําที่ปกครองตําบลคนแรกชื่อ ขุนต๊ํา  
 พ.ศ. 2539 ได๎มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานระดับตําบล จากสภาตําบล เป็นองค๑การบริหารสํวนตําบล เมื่อ
ปี พ.ศ. 2537 และตํอมายกฐานะเป็นเทศบาลตําบลบ๎านตํ๊า ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยตั้งแตํวันที่ 18 กรกฎาคม 
2551   
 แม๎ปัจจุบันสภาพสังคมจะเปลี่ยนไปบริบทของชุมชนตําบลบ๎านต๊ํากลายเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท เป็นที่ต้ัง
ของหนํวยงานราชการและโรงเรียนระดับ อาชีวะและปริญญา ของเอกชน แตํประชากรสํวนใหญํในตําบลยังประกอบ
อาชีพทํานา ทําไรํ ทําสวน รับจ๎างทั่วไป ค๎าขาย  ตําบลบ๎านต๊ํา เป็นพื้นที่เหมาะแกํการเกษตร ประชากรสํวนใหญํจึง
ประกอบอาชีพ ด๎านเกษตรกรรม ได๎แกํ การทํานา ทําสวน ทําไรํ เลี้ยงปลานิล และมีอาชีพเสริม เชํน การจักสาน
ผักตบชวา การทอเสื่อกก  ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ทํองเที่ยวที่สําคัญ ได๎แกํ น้ําตกจําปาทอง น้ําตกขุนตํ๊า อํางเก็บน้ํา
ห๎วยเฮือก  ฝายทุํงกลอง  ซึ่งเป็นแหลํงทํองเที่ยวที่เหมาะกับการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ โดยมีผู๎เลําเร่ืองภาพรวมบริบทของ 
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ชุมชนตําบลบ๎านต๊ํามาเป็นคําขวัญ ที่วํา น้ําตกขุนต๊ํา จําปาทองลือชื่อ ศักดิ์สิทธิ์คือ พระธาตุโป่งขาม ลือนามแดน
ข๎าวโพดหวาน เลําขานถิ่นสาวงาม โดนเดํนวัฒนธรรมล๎านนา ผลิตภัณฑ๑ผักตบชวา ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
  1.2  อาณาเขต   
  ทิศเหนือ ติดกับตําบลทําจําปี  อําเภอเมืองพะเยา  
  ทิศใต๎  ติดกับตําบลบ๎านต๐อม  อําเภอเมืองพะเยา  
  ทิศตะวันออก ติดกับตําบลทําวังทอง  และ  ตําบลห๎วยแก๎ว  อําเภอเมืองพะเยา  
  ทิศตะวันตก ติดกับอําเภอวังเหนือ  จังหวัดลําปาง  
  1.3  ลักษณะภูมิประเทศ 
         เขตทิวเขา ประกอบด๎วย 
         - ทิวเขาแดนลาวเป็นพรมแดนกั้นระหวํางไทยกับพมํา  
         - ทิวเขาถนนธงชัยเป็นพรมแดนกั้นระหวํางไทยกับพมํามียอดเขาที่สูงสุดของประเทศไทยคือดอย
อินทนนท๑ สูง 2565 เมตร  
         - ทิวเขาผีปันน้ํา ประกอบด๎วยทิวเขาจอมทอง ขุนตาล ที่ปั้นน้ําลง 2 ทางคือ แมํน้ําโขงและแมํน้ํา
เจ๎าพระยาโดยวางตัวในแนวเหนือ-ใต๎ 
        - ทิวเขาหลวงพระบางเป็นพรมแดนกั้นระหวํางไทยกับลาวเขตที่ราบหุบเขามีลักษณะเป็นที่ราบ
แคบๆอยูํระหวํางแนวเทือกเขาและหุบเขามีแมํน้ําไหลผํานมีดินอุดมสมบูรณ๑ 
       - เขตแอํงที่ราบเป็นที่ต้ังถิ่นฐานสําคัญของชุมชนทางภาคเหนือ  
  1.4 ลักษณะภูมิอากาศ 
        แบํงออกได๎เป็น 3 ฤดู คือ 
       - ฤดูร๎อน อยูํระหวํางเดือน มีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม อากาศร๎อนจัดในเดือน พฤษภาคม อุณหภูมิ
วัดได๎ 39.5 องศา ซ. 
      - ฤดูฝน อยูํระหวํางเดือน พฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม ฝนตกหนาแนํนในเดือนพฤษภาคม ฝนตก
ตลอดปีประมาณ 1,043.9 มม. มีวันฝนตก 101 วัน 
      -  ฤดูหนาว อยูํระหวํางเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ๑ อากาศหนาวจัดในเดือนพฤศจิกายน 
และ มกราคม อุณหภูมิตํ่าสุดวัดได๎ 10.8 องศา ซ.ในเดือนธันวาคม 
  1.5  ลักษณะของดิน 
          จะมีความอุดมสมบูรณ๑ปานกลางถึงต่ํา เนื่องจากพื้นที่สํวนใหญํเป็นที่สูง มีความลาดชันและมี
การตัดไม๎ทําลายป่า จึงกํอให๎เกิดการชะล๎างและพังทลายหน๎าดินได๎งําย ดินที่พบตามลุํมแมํน้ําตํางๆคือดินอัลลูเวียน
เหมาะในการทํานาและดินลานตะพักลําน้ําเหมาะในการปลูกพืชไรํ     
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  1.6  ลักษณะของแหล่งน้๊า 
         ในพื้นที่เทศบาลตําบลบ๎านตํ๊า   มีแหลํงน้ําที่สําคัญหลายแหํง   คือ อํางเก็บน้ําห๎วยเฮือก  อํางเก็บ
น้ําห๎วยมะกรูด  ลําน้ําแมํต๊ํา ฝายทุํงกลอง ซึ่งเป็นแหลํงน้ําที่สําคัญที่ใช๎ในการเพาะปลูก  นอกจากนั้นยังมีพื้นที่หมูํบ๎านที่
ติดกับเขตพื้นที่ป่าไม๎  คืออุทยานแหํงชาติดอยหลวง  มีน้ําตกจําปาทอง และน้ําตกขุนต๊ํา ซึ่งถือวําเป็นแหลํงทํามาหากิน
และแหลํงทํองเที่ยวที่สําคัญของตําบลอีกด๎วย 
  1.7  ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
         ตําบลบ๎านต๊ํา  สภาพโดยทั่วไปเป็นขุมชน ชนบท  พื้นที่กวําคร่ึงหนึ่งของ ตําบล ใช๎เป็น พื้นที่
เกษตรกรรม และเป็นแหลํงที่อยูํอาศัย พื้นที่ป่าไม๎ของ ตําบลบ๎านตํ๊าจึงเหลือไมํมาก ไม๎ที่พบ ได๎แกํ ไม๎สัก ไม๎เต็ง ไม๎รัง 
ไม๎ประดูํ ไม๎มะคํา  ไม๎เหียง ไม๎พลวง ไม๎ตะเคียน ไม๎แดง ไม๎ยาง  
 2. ด้านการเมือง / การปกครอง 
      2.1 เขตการปกครอง  
        ตําบลบ๎านตํ๊า แบํงเขตการปกครองเป็นหมูํบ๎าน มีหมูํบ๎านจํานวน 13 หมูํบ๎านดังนี้  
        หมูํที่ 1 บ๎านห๎วยเคียนเหนือ  
        หมูํที่ 2 บ๎านต๊ําดอนมูล  
        หมูํที่ 3 บ๎านต๊ําป่าลาน  
        หมูํที่ 4 บ๎านทําช๎าง  
        หมูํที่ 5 บ๎านต๊ําน้ําล๎อม  
        หมูํที่ 6 บ๎านต๊ํามํอน  
        หมูํที่ 7  บ๎านต๊ําพระแล 
        หมูํที่ 8  บ๎านต๊ํากลาง 
        หมูํที่ 9  บ๎านต๊ําใน 
        หมูํที่ 10   บ๎านโป่งขาม 
        หมูํที่ 11   บ๎านต๊ําพระแล 
        หมูํที่ 12   บ๎านต๊ํามํอน 
         หมูํที่ 13   บ๎านทําเรือ  
  2.2 การเลือกตั้ง 
        ตําบลบ๎านตํ๊าแบํงเขตการเลือกตั้งเป็นสองเขตการเลือกตั้ง คือ เขต 1 และเขต 2  และใช๎วิธีการ
เลือกตั้งผู๎บริหารท๎องถิ่นและสมาชิกสภาท๎องถิ่นโดยวิธีลับ 
         -  เขต 1 มีหมูํที่  6,7,8,9,11  
         -  เขต 2 มีหมูํที่  5,4,3,2,1,12  
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 3. ประชากร 
  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ๊านวนประชากร 
         เทศบาลตําบลบ๎านตํ๊ามีประชากรในเขตพื้นที่ทั้งหมด 7,243 คน แยกเป็นชาย  3,531 คน  เป็นหญิง 
3,712 คน ความหนาแนํนโดยเฉลี่ยประมาณ  50.92  คน/ตารางกิโลเมตร มีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 3,022  ครัวเรือน 

หมู่บ้าน จ๊านวนครัวเรือน จ๊านวนเพศชาย จ๊านวนเพศหญิง จ๊านวนรวม 
หมูํที่ 1 บ๎านห๎วยเคียนเหนือ 334 325 355 680 
หมูํที่ 2 บ๎านต๊ําดอนมูล 282 329 356 685 
หมูํที่ 3 บ๎านต๊ําป่าลาน 86 99 114 213 
หมูํที่ 4 บ๎านทําช๎าง 78 98 106 204 
หมูํที่ 5 บ๎านต๊ําน้ําล๎อม 289 342 369 711 
หมูํที่ 6 บ๎านต๊ํามํอน 182 248 260 508 
หมูํที่ 7 บ๎านต๊ําพระแล 402 430 458 888 
หมูํที่ 8 บ๎านต๊ํากลาง 229 245 247 492 
หมูํที่ 9 บ๎านต๊ําใน 268 356 416 772 
หมูํที่ 10 บ๎านโป่งขาม 177 245 222 467 
หมูํที่ 11 บ๎านต๊ําพระแล 369 467 456 923 
หมูํที่ 12 บ๎านต๊ํามํอน 158 226 214 440 
หมูํที่ 13 บ๎านทําเรือ 168 121 139 260 

รวม 3,022 3,531 3,712 7,243 
 

  3.2 ช่วงอายุและจ๊านวนประชากร 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

น้อยกว่า 1 ป ี 32 31 63 14 ปี 32 31 63 
1 ปี 34 31 65 15 ปี 34 31 65 
2 ปี 31 29 60 16 ปี 31 29 60 
3 ปี 33 25 58 17 ปี 33 25 58 
4 ปี 25 26 51 18 ปี 25 26 51 
5 ปี  38 28 66 19 ปี 38 28 66 
6 ปี 27 30 57 20 ปี 27 30 57 
7 ปี 32 33 65 21 ปี 32 33 65 
8 ปี 29 28 57 22 ปี 29 28 57 
9 ปี 36 26 62 23 ปี 36 26 62 
10 ปี  30 32 62 24 ปี 30 32 62 
11 ปี 29 22 51 25 ปี 29 22 51 
12 ปี 33 35 68 26 ปี 33 35 68 
13 ปี 28 29 57 27 ปี 28 29 57 
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ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

28 ปี 41 50 91 64 ปี 51 48 99 
29 ปี 51 32 83 65 ปี 39 25 64 

30 ปี 44 51 95 66 ปี 32 41 73 
31 ปี 56 43 99 67 ปี 30 28 58 

32 ปี 41 54 95 68 ปี 27 32 59 
33 ปี 52 48 100 69 ปี 23 25 48 

34 ปี 52 47 99 70 ปี 16 19 35 

35 ปี 52 47 99 71 ปี 12 18 30 

36 ปี 56 59 115 72 ปี 16 18 34 
37 ปี 33 48 81 73 ปี 13 13 26 
38 ปี 45 51 96 74 ปี 11 11 22 

39 ปี 41 58 99 75 ปี 15 10 25 
40 ปี 63 49 112 76 ปี 9 12 21 

41 ปี 51 47 98 77 ปี 9 15 24 
42 ปี 57 61 118 78 ปี 16 23 39 

43 ปี 50 49 99 79 ปี 20 16 36 
44 ปี 49 57 106 80 ปี 11 7 18 

45 ปี 53 61 114 81 ปี 16 19 35 
46 ปี 58 63 121 82 ปี 13 17 30 
47 ปี 56 72 128 83 ปี 6 11 17 

48 ปี 63 74 137 84 ปี 10 15 25 
49 ปี 55 74 129 85 ปี 8 11 19 

50 ปี 55 77 132 86 ปี 4 5 9 
51 ปี 54 87 141 87 ปี 1 5 6 

52 ปี 66 81 147 88 ปี 2 7 9 
53 ปี 70 81 151 89 ปี 0 2 2 
54 ปี 71 66 137 90 ปี 2 8 10 

55 ปี 76 83 159 91 ปี 0 1 1 
56 ปี 59 83 142 92 ปี 0 2 2 

57 ปี 71 74 145 93 ปี 1 0 1 
58 ปี 57 73 130 94 ปี 2 2 4 

59 ปี 62 54 116 95 ปี 2 0 2 
60 ปี 51 60 111 96 ปี 0 0 0 

61 ปี 61 59 120 97 ปี 0 0 0 
62 ปี 37 49 86 98 ปี 0 0 0 
63 ปี 51 60 111 99 ปี 0 1 1 
    100 ปี 0 0 0 
    มากกว่า 100 ปี 0 0 0 
    เกิดปีไทย 0 0 0 
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 4. สภาพทางสังคม 
  4.1  การศึกษา 
         - โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน  3  แหํง  
         - โรงเรียนมัธยม  จํานวน  1  แหํง  
         - โรงเรียนอาชีวศึกษา จํานวน  1  แหํง  
         - ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  4  แหํง  
  4.2 สาธารณะสุข 
         - โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบล  จํานวน      1  แหํง 
         -  ศูนย๑สาธารณสุขมูลฐานระดับหมูํบ๎าน จํานวน    13  แหํง  
         -  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูํบ๎าน จํานวน   213  คน 
         -  อัตราการมีส๎วมซึมและใช๎ส๎วมราดน้ําทุกหลังคาเรือน  
  4.3 อาชญากรรม 
        ข๎อมูลอาชญากรรมของตําบลบ๎านต๊ําไมํคํอยมีเน่ืองจากเป็นตําบลที่อยูํกันแบบพี่แบบน๎อง  
  4.4 ยาเสพติด 
              เทศบาลตําบลบ๎านตํ๊ามีวิธีการป้องกันเกี่ยวกับยาเสพติดภายในตําบลจึงไมํคํอยมีการระบาด
เกี่ยวกับยาเสพติด คือ 
             -  จัดการอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด 
           -  รณรงค๑ ประชาสัมพันธ๑เกี่ยวกับการตํอต๎านยาเสพติด 
           -  จัดสร๎างสนามกีฬาต๎านยาเสพติดประจําหมูํบ๎าน 
           -  จัดหาอุปกรณ๑กีฬาให๎กับเยาวชนเพื่อการออกกําลังกาย 
           -  จัดการแขํงขันกีฬาต๎านภัยยาเสพติดตําบลบ๎านตํ๊า 
  4.5 ด้านสังคมสงเคราะห์ 
                                  เทศบาลตําบลบ๎านตํ๊าได๎ให๎ความชํวยเหลือในด๎านสังคมสงเคราะห๑ คือ 
            -  ให๎การชํวยเหลือเบี้ยยังชีพแกํ ผู๎สูงอายุ  
        -  ให๎การชํวยเหลือเบี้ยยังชีพแกํ  ผู๎ป่วยเอดส๑  
        -  ให๎การชํวยเหลือเบี้ยยังชีพแกํ คนพิการ 
            -  ให๎การสงเคราะห๑เยี่ยมบ๎าน แกํคนยากจน  ผู๎ยากไร๎  ด๎วยการจัดหาเคร่ืองนุํงหํม , ยารักษาโรค
อาหาร ฯลฯ 
        - ให๎การชํวยเหลือประสานงานกับหนํวยงานอื่นๆในการสร๎างที่อยูํอาศัยให๎ แกํคนยากจน   
ผู๎ยากไร๎   
                   -  ให๎การชํวยเหลือผู๎ประสบกับภัยทางธรรมชาติ  อุทกภัย  วาตภัย  ภัยหนาว  ด๎วยการจัดหาเคร่ือง   
บริโภค/  อุปโภค  กระเบื้อง สังกะสี  ไม๎  ผ๎าหํมกันหนาว ฯลฯ  

 



-10- 
 5. ระบบบริการพื้นฐาน 
      5.1  การคมนาคมขนส่ง 
                      ตําบลบ๎านตํ๊ามีเส๎นทางคมนาคมให๎ประชาชนสามารถสัญจรผํานไป -มาได๎อยํางสะดวกและ
รวดเร็วโดยมีถนนสายหลักคือ ถนนทางหลวงพะเยา-เชียงราย ถนนสาย 1127  ถนนสายแมํนาเรือ-แมํใจ และดําเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาเส๎นทางคมนาคมให๎ประชาชนสามารถสัญจรผํานไป – มา ได๎สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น  
เชํน 
                     -  กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ,กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมไม๎ไผํ, กํอสร๎างถนนลาดยาง 
                      -  ปรับปรุงและพัฒนาถนนให๎มีสภาพผิวจราจรที่มีความมั่นคงแข็งแรงและกว๎างมากขึ้น 
                         -  กํอสร๎างถนนลูกรัง  ที่มีความจําเป็นเรํงดํวน  และเพื่อบรรเทาความเดือดร๎อน 
      5.2 การไฟฟ้า 
                                   ดําเนินการจัดให๎มีไฟฟ้าสาธารณะ  ภายในหมูํบ๎านเพื่อทําให๎เกิดแสงสวํางและสะดวกในการ
สัญจร และเป็นการลดอุบัติเหตุ ลดปัญหาอาชญากรรม รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชนติดต้ัง
ไฟฟ้าสาธารณะรายทาง ตามซอก  ซอย  สะพาน ทางรํวม  ทางแยกตํางๆ และตําบลบ๎านตํ๊ามีไฟฟ้าใช๎ทุกครัวเรือน  และ
มีการขยายเขตไฟฟ้าเป็นบางจุด 
                   5.3 การประปา 
                            ตําบลบ๎านต๊ํามีการใช๎น้ําจากระบบประปาภูเขา น้ําประปา น้ําบาดาล น้ําบํอ และยังมีบางหมูํบ๎านที่
ขาดแคลนน้ําใช๎อุปโภค -บริโภค ในชํวงฤดูแล๎ง และดําเนินการจัดให๎มีประปาหมูํบ๎านครอบคลุมทุกหมูํบ๎าน  พร๎อมทั้ง
พัฒนาระบบประปาให๎แรงดันของน้ํา  ไหลแรงได๎มาตรฐาน 
                  -  กํอสร๎างระบบประปาหมูํบ๎าน  
                      -  เดินทํอจํายน้ําประปาที่ได๎มาตรฐาน 
                       -  จัดหาน้ําเพื่อการอุปโภค – บริโภคในชํวงฤดูแล๎ง 
     5.4 โทรศัพท์ 
                                   ปัจจุบันตําบลบ๎านตํ๊ามีการติดตํอสื่อสารโดยการใช๎เทคโนโลยีที่ทันสมัยคือใช๎โทรศัพท๑มือถือ
เป็นสํวนใหญํ และมีการใช๎ตู๎โทรศัพท๑สาธารณะเป็นสํวนน๎อย 
    5.5 ไปรณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์  
                                    ตาํบลบ๎านตํ๊าเป็นตําบลที่ไมํหํางจากตัวเมืองมากนักจึงมีการตดิตํอสื่อสารหรือการขนสํงวัสดุ 
ครุภัณฑ๑จากหนํวยบริการไปรษณีย๑พะเยา เพราะการคมนาคมสะดวกสบาย 
 6. ระบบเศรษฐกิจ 
                   6.1 การเกษตร  
                      สํวนมากตําบลบ๎านต๊ํา จะมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นสํวนมาก เชํน การปลูกข๎าว ยางพารา ลําไย 
มะขาม มะมํวง ฯลฯ ในด๎านการเลี้ยงสัตว๑ ได๎แกํ เลี้ยงปลานิล โค สุกร ไกํพื้นเมือง ไกํพันธุ๑   
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                   6.2 การประมง 
                    ตําบลบ๎านตํ๊า จะทํามาหากินตามแหลํงน้ําธรรมชาติ และจะมีกลุํมเลี้ยงปลานิลเป็นบางสํวนโดยมี
สหกรณ๑กลุํมเลี้ยงปลาของตําบลบ๎านต๊ําเป็นแหลํงรับซื้อ-ขาย 
                   6.3 การปศุสัตว์ 
                                 ตําบลบ๎านตํ๊าจะมีอาสาสมัครปศุสัตว๑ประจําหมูํบ๎านเกี่ยวกับการรักษาโรค การผสมพันธุ๑สัตว๑ 
                  6.4  การบริการ 
                   ตําบลบ๎านตํ๊ามีการบริการอํานวยความสะดวกให๎กับประชาชนโดยมีรถบรรเทาสาธารณภัย ด๎าน
การบริการรับ-สํง ผู๎ป่วย, บริการนํ้าอุปโภคให๎กับประชาชนในตําบลในชํวงฤดูแล๎งและชํวงอื่นๆ, มีบริการอินเทอร๑เน็ต
ตําบล ,การบริการงานด๎านทะเบียนราษฎร๑ และการบริการอ่ืนๆในชํวงวันหยุดราชการ 
                 6.5  การท่องเท่ียว 
                                ในพื้นที่เทศบาลตําบลบ๎านตํ๊า  มีแหลํง ทํองเที่ยวที่สําคัญหลายแหํง   เชํน น้ําตกจําปาทอง  น้ําตก
ขุนตํ๊า อํางเก็บน้ําห๎วยเฮือก  พระธาตุโป่งขาม ซึ่งถือวําเป็นแหลํงทํองเที่ยวที่สําคัญของตําบลอีกด๎วย 
                 6.6  อุตสาหกรรม 
                               ตําบลบ๎านตํ๊ามีอุตสาหกรรมครัวเรือน เชํน กลุํมเย็บรองเท๎าบ๎านต๊ํามํอน กลุํมแปรรูปผลิตภัณฑ๑
ข๎าวลืมผัวบ๎านต๊ําพระแล 
          6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
                        การพาณิชย์ 
                         -  โรงแรม/รีสอร๑ท จํานวน  2  แหํง 
            -  ปั๊มน้ํามัน  จํานวน   2  แหํง 
                         -  ปั๊มก๏าซ  จํานวน   1  แหํง 
            -  โรงฆําสัตว๑(บ๎าน) จํานวน  3  แหํง 
           - ร๎านขายของชํา  จํานวน  60  ร๎าน 
            กลุ่มอาชีพ 
                       - กลุํม เกษตรกรรม 
             - กลุํมเลี้ยงปลานิล  
             - กลุํมจักสานผักตบชวา  
             - กลุํมจัดทําดอกไม๎แห๎ง  
             - กลุํมทําเสื่อกก  
             - กลุํมจักสานไม๎ไผํ  
             - กลุํมเลี้ยงโค  
             - กลุํมเลี้ยงสุกร  
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                 6.8  แรงงาน 
                      สํวนมากตําบลบ๎านต๊ํา จะใช๎แรงงานจากคนในตําบลเพราะ มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นสํวน ใหญํ 
รับจ๎างทั่วไป รับราชการ รับเหมากํอสร๎าง และงานอ่ืนๆ 
 7.  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้๊า) 
        7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
                           - พื้นที่หมูํ 1 บ๎านห๎วยเคียนเหนือ พื้นที่ทั้งหมด 500 ไรํ 
  - พื้นที่หมูํ 2 บ๎านห๎วยเคียนเหนือ พื้นที่ทั้งหมด 350 ไรํ 
  - พื้นที่หมูํ 3 บ๎านห๎วยเคียนเหนือ พื้นที่ทั้งหมด 150 ไรํ 
  - พื้นที่หมูํ 4 บ๎านห๎วยเคียนเหนือ พื้นที่ทั้งหมด 149 ไรํ 
  - พื้นที่หมูํ 5 บ๎านห๎วยเคียนเหนือ พื้นที่ทั้งหมด 100 ไรํ 
  - พื้นที่หมูํ 6 บ๎านห๎วยเคียนเหนือ พื้นที่ทั้งหมด 1,000 ไรํ 
  - พื้นที่หมูํ 7 บ๎านห๎วยเคียนเหนือ พื้นที่ทั้งหมด 2,730 ไรํ 
  - พื้นที่หมูํ 8 บ๎านห๎วยเคียนเหนือ พื้นที่ทั้งหมด   -  ไรํ 
  - พื้นที่หมูํ 9 บ๎านห๎วยเคียนเหนือ พื้นที่ทั้งหมด   -  ไรํ 
  - พื้นที่หมูํ 10 บ๎านห๎วยเคียนเหนือ พื้นที่ทั้งหมด   - ไรํ 
  - พื้นที่หมูํ 11 บ๎านห๎วยเคียนเหนือ พื้นที่ทั้งหมด  1250 ไรํ 
  - พื้นที่หมูํ 12 บ๎านห๎วยเคียนเหนือ พื้นที่ทั้งหมด   -  ไรํ 
  - พื้นที่หมูํ 13 บ๎านห๎วยเคียนเหนือ พื้นที่ทั้งหมด   -  ไรํ 
                   7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
  - หมู่ 1 ทํานา 150 ครัวเรือน จํานวน 150 ไรํ ผลผลิต 320 กก./ไรํ ต๎นทุนการผลิตเฉลี่ย  1,000 บาท/ไรํ  
ราคาขายโดยเฉลี่ย 1200 บาท/ไร ํ,  
  - ทําสวนลําไย 20 ครัวเรือน 200 ไรํ มะมํวง 10 ครัวเรือน 100 ไรํ ยางพารา 1 ครัวเรือน 6 ไรํ  
  - หมู่ 2 ทํานา 60 ครัวเรือน จํานวน 350 ไร ํ
  - หมู่ 3 ทํานา 36 ครัวเรือน จํานวน 70 ไรํ ผลผลิต 600 กก./ไรํ ต๎นทุนการผลิตเฉลี่ย  1,000 บาท/ไรํ  
ราคาขายโดยเฉลี่ย 5200 บาท/ไร ํ
  - หมู่ 4 ทํานา 14 ครัวเรือน จํานวน 78 ไรํ ผลผลิต 500 กก./ไรํ ต๎นทุนการผลิตเฉลี่ย  1,500 บาท/ไรํ  
ราคาขายโดยเฉลี่ย 4000 บาท/ไร,ํ  
  - ทําสวนกระเทียม 14 ครัวเรือน 8 ไรํ  ผลผลิต 200 กก./ไรํ ต๎นทุนการผลิต 1000 บาท/ไรํ ราคาขาย
โดยเฉลี่ย 4,000 บาท/ไร ํ
  - หมู่ 5 ทํานา 150 ครัวเรือน  ผลผลิต 320 กก./ไรํ ต๎นทุนการผลิตเฉลี่ย  1,000 บาท/ไรํ  
ราคาขายโดยเฉลี่ย 1,200 บาท/ไร ํ
  - หมู่ 6 ทํานา 30 ครัวเรือน จํานวน 206 ไรํ ผลผลิต 600 กก./ไรํ ต๎นทุนการผลิตเฉลี่ย  3,000 บาท/ไรํ  
ราคาขายโดยเฉลี่ย 5000 บาท/ไรํ  
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  - หมู่ 7 ทํานา 250 ครัวเรือน จํานวน 2500 ไรํ  ผลผลิต 420 กก./ไรํ ต๎นทุนการผลิตเฉลี่ย  2,500  
บาท/ไรํ ราคาขายโดยเฉลี่ย 3780 บาท/ไร,ํ  
  - ทําสวนลําไย 20 ครัวเรือน 200 ไรํ  ผลผลิต 3200 กก./ไรํ ต๎นทุนการผลิต 20,000 บาท/ไรํ ราคาขาย
โดยเฉลี่ย 60,000 บาท/ไร ํ, 
  - ทําไรํ ข๎าวโพด 10 ครัวเรือน 30 ไรํ ผลผลิต 800 กก./ไรํ ต๎นทุนการผลิต 3,000 บาท/ไรํ ราคาขายโดย
เฉลี่ย 2,400 บาท/ไรํ  
  - หมู่ 8 ทํานา 60 ครัวเรือน จํานวน 150 ไรํ  ผลผลิต 600 กก./ไรํ ต๎นทุนการผลิตเฉลี่ย  1,000 บาท/ไรํ  
ราคาขายโดยเฉลี่ย 6,000 บาท/ไร ํ 
  - ทําสวนลําไย 20 ครัวเรือน 50 ไรํ  ผลผลิต 1500 กก./ไรํ ต๎นทุนการผลิต 1,200 บาท/ไรํ ราคาขายโดย
เฉลี่ย 15,000 บาท/ไร,ํ สวนยางพารา 30 ครัวเรือน 150 ไรํ  ผลผลิต 40 กก./1ไรํ ราคาขายโดยเฉลี่ย 480 บาท/ 1 ไร ํ 
  - ทําไรํ  ข๎าวโพด 30 ครัวเรือน 300 ไรํ ผลผลิต 700 กก./ไรํ ต๎นทุนการผลิต 1,300 บาท/ไรํ ราคาขาย
โดยเฉลี่ย 2,800 บาท/ไรํ  
  - การเลี้ยงปลา จํานวน 18 ครัวเรือน 100 ไรํ ผลผลิต 2000 กก./ไรํ ต๎นทุนการผลิต 100,000 บาท/ไรํ 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 59 บาท/กก. 
   - หมู่ 9   ทําสวนลําไย 41 ครัวเรือน 250 ไรํ  ผลผลิต 5000 กก./ไรํ ต๎นทุนการผลิต 15,000 บาท/ไรํ 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 110,000 บาท/ไร,ํ  สวนลิ้นจี่  3 ครัวเรือน 5 ไรํ ผลผลิต 3000 กก/ไรํ ต๎นทุนการผลิต 10,000 บาท/ไรํ 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 80,000 บาท/ไร,ํ สวนยางพารา 30 ครัวเรือน 402 ไรํ  ผลผลิต 6 กก./1ไรํ ราคาขายโดยเฉลี่ย 38989 
บาท/ปี ราคาขายโดยเฉลี่ย 66 บาท/ไร,ํ  สวนปาล๑ม  14 ครัวเรือน 70 ไรํ  ผลผลิต 300 กก./1ไรํ ราคาขายโดยเฉลี่ย 300 
บาท/ปี ราคาขายโดยเฉลี่ย 750 บาท/ไร ํ
  - ทําไรํ  ข๎าวโพด 60 ครัวเรือน 600 ไรํ ผลผลิต 750 กก./ไรํ ต๎นทุนการผลิต 2,950 บาท/ไรํ ราคาขาย
โดยเฉลี่ย 3,750 บาท/ไรํ , ไรํมันสําปะหลัง 8 ครัวเรือน 40 ไรํ ผลผลิต 6535 กก./ไรํ ต๎นทุนการผลิต 6000 บาท/ไรํ ราคา
ขายโดยเฉลี่ย 10,100 บาท/ไร,ํ  ถั่วลิสง 22 ครัวเรือน 44 ไรํ ผลผลิต 37 กก./ไรํ ต๎นทุนการผลิต 3,500 บาท/ไรํ ราคาขาย
โดยเฉลี่ย 8,500 บาท/ไรํ  
  - หมู่ 10 ทํานา 40 ครัวเรือน   ผลผลิต 420 กก./ไรํ ต๎นทุนการผลิตเฉลี่ย  1,200 บาท/ไรํ  
ราคาขายโดยเฉลี่ย 4,620 บาท/ไร ํ 
  - ทําสวนยางพารา 14 ครัวเรือน   ผลผลิต 190 กก./ไรํ ต๎นทุนการผลิต 500 บาท/ไรํ ราคาขายโดยเฉลี่ย 
400 บาท/ไร,ํ  
  - หมู่ 11   ทํานาในเขตชลประทาน 160 ครัวเรือน 235 ไรํ  ผลผลิต 630 กก./ไรํ ต๎นทุนการผลิตเฉลี่ย  
4000 บาท/ไรํ ราคาขายโดยเฉลี่ย 6,000 บาท/ไร ํ 
  - ทํานานอกเขตชลประทาน 20 ครัวเรือน 50 ไรํ  ผลผลิต 630 กก./ไรํ ต๎นทุนการผลิตเฉลี่ย  4000 บาท/
ไรํ ราคาขายโดยเฉลี่ย 6,000 บาท/ไร ํ 
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  - ทําสวนลําไย 80 ครัวเรือน 150 ไรํ  ผลผลิต 600 กก./ไรํ ต๎นทุนการผลิต 5,000 บาท/ไรํ ราคาขายโดย
เฉลี่ย 10,000 บาท/ไร,ํ  สวนยางพารา 30 ครัวเรือน 100 ไรํ  ผลผลิต 600 กก./1ไรํ ราคาขายโดยเฉลี่ย 2000 บาท /ปี ราคา
ขายโดยเฉลี่ย 12000 บาท/ไร,ํ   
  - ทําไรํ  ข๎าวโพด 100 ครัวเรือน 150 ไรํ ผลผลิต 1200 กก./ไรํ ต๎นทุนการผลิต 3,000 บาท/ไรํ ราคาขาย
โดยเฉลี่ย 6,000 บาท/ไรํ , ไรํมันสําปะหลัง 40 ครัวเรือน 150 ไรํ ผลผลิต 4000 กก./ไรํ ต๎นทุนการผลิต 3500 บาท/ไรํ 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 6000 บาท/ไร,ํ  ข๎าวลืมผัว  30 ครัวเรือน 100 ไรํ ผลผลิต 200 กก./ไรํ ต๎นทุนการผลิต 1000 บาท/ไรํ 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 3400 บาท/ไรํ  
  - หมู่ 12  ทํานาในเขตชลประทาน 68 ครัวเรือน 456 ไรํ  ผลผลิต 600 กก./ไรํ ต๎นทุนการผลิตเฉลี่ย  
2300 บาท/ไรํ ราคาขายโดยเฉลี่ย 4,000 บาท/ไร ํ 
  - ทําสวนลําไย 8  ครัวเรือน 20 ไรํ  สวนยางพารา 30 ครัวเรือน  
  - หมู่ 13  ทํานานอกเขตชลประทาน 11 ครัวเรือน 
  - ทําสวนลําไย 8  ครัวเรือน  
                       ตําบลบ๎านตํ๊า จะมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นสํวนมาก เชํน การปลูกข๎าว ยางพารา ลําไย มะขาม มะมํวง ฯลฯ 
ในด๎านการเลี้ยงสัตว๑ ได๎แกํ เลี้ยงปลานิล โค สุกร ไกํพื้นเมือง ไกํพันธุ๑   
                   7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้๊าทางการเกษตร  
                     แหลํงน้ําเพื่อการเกษตรไมํเพียงพอ ในพื้นที่เทศบาลตําบลบ๎านตํ๊า   มีแหลํงน้ําที่สําคัญหลายแหํง   
คือ อํางเก็บน้ําห๎วยเฮือก  อํางเก็บน้ําห๎วยมะกรูด  ลําน้ําแมํต๊ํา ฝายทุํงกลอง ซึ่งเป็นแหลํงน้ําที่สําคัญที่ใช๎ในการเพาะปลูก  
นอกจากนั้นยังมีพื้นที่หมูํบ๎านที่ติดกับเขตพื้นที่ป่าไม๎  คืออุทยานแหํงชาติดอยหลวง  มีน้ําตกจําปาทอง และน้ําตกขุนต๊ํา 
ซึ่งถือวําเป็นแหลํงทํามาหากินและแหลํงทํองเที่ยวที่สําคัญของตําบลอีกด๎วย แตํแหลํงน้ําธรรมชาติเหลํานี้ก็ยังไมํ
เพียงพอตํอการอุปโภค – บริโภค และการทําการเกษตรของเกษตรกรตําบลบ๎านต๊ําในชํวงฤดูแล๎ง 
       7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้๊ากิน น้๊าใช้ (หรือน้๊าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
                                  ตาํบลบ๎านตํ๊ามีแหลํงน้ํากิน นํ้าใช๎ (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค)  จากระบบประปาภูเขา  อําง
เก็บน้ําห๎วยเฮือก  ห๎วยมะกรูด นํ้าประปาในหมูํบ๎าน น้ําบาดาล น้ําบํอ แตํก็ยังไมํเพียงพอยังมีบางหมูํบ๎านที่ขาดแคลนน้ํา
ใช๎อุปโภค-บริโภค ในชํวงฤดูแล๎ง  
 8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
                   8.1 การนับถือศาสนา 
                                  ประชาชนตําบลบ๎านตํ๊านับถือศาสนาพุทธ  และศาสนาคริสต๑ 
                   8.2 ประเพณีและงานประจ๊าปี 
                             - ประเพณีตานก๐วยข๎าวฉลาก  
                                - ประเพณีสรงน้ําพระธาตุโป่งขาม 
                                - ประเพณีเลี้ยงผีขุนต๊ํา 
                -  แหํเทียนเข๎าพรรษา 
                                - ประเพณีทําบุญวัดมํวงเจ็ดต๎น 
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                           - ประเพณีลอยกระทง  
                  8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
                      ภูมิปัญญาท้องถิ่น เลําค๎าว จ๎อย ซอ หมอเมือง สงเคราะห๑  สืบชะตา  
                                   ภาษาถิ่น ประชาชนตําบลบ๎านต๊ําสํวนมากใช๎ภาษาท๎องถิ่น คือ อ๎ูกําเมือง (หรือเรียกวําภาษาเมือง)  
                 8.4  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
                             - มีกลุํมจักสานไม๎ไผํ เชํน ไม๎กวาด ฆ๎อง ตะกร๎า ชะลอม ฯลฯ  
                                 - มีการทอเสื่อกก 
 9. ทรัพยกรธรรมชาติ 
     9.1 น้๊า 
                                  - มีแหลํงน้ําธรรมชาติ เชํน นํ้าตกจําปาทอง น้ําตกขุนตํ๊า  ห๎วยมะกรูด  อํางห๎วยเฮือก 
                  9.2 ป่าไม้ 
                      - มีป่าไม๎อุดมสมบูรณ๑เนื่องจากติดอุทยานแหํงชาติดอยหลวงคือนํ้าตกจําปาทอง เชํน ไม๎สัก ไม๎
เน้ือแข็ง 
                  9.3 ภูเขา  
                     -  เป็นที่ราบหุบเขามีลักษณะเป็นที่ราบแคบๆอยูํระหวํางแนวเทือกเขาและหุบเขามีแมํน้ําไหลผําน
มีดินอุดมสมบูรณ๑ 
                  9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
                                 - มีป่าต๎นน้ําที่อุดมสมบูรณ๑จึงทําให๎มีแหลํงน้ําจากธรรมชาติมาใช๎ในการอุปโภค-บริโภค ภายใน
ตําบล 
 

ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557-2560)  
 

 1. สรุปผลการด๊าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และ การเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557-2560 
     1.1  สรุปสถานการณ๑การพัฒนา การต้ังงบประมาณ การเบิกจํายงบประมาณ  
             ตามที่เทศบาลตําบล บ๎านต๊ํา  ได๎ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2557-2559) (พ.ศ.2558-2560), 
(พ.ศ.2559-2561) และ (พ.ศ.2560-2562) อันมีลักษณะเป็นแผนที่สอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา การกําหนด
รายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปีงบประมาณแตํละปี ซึ่งมีความตํอเน่ืองและเป็นแผนก๎าวหน๎า
ครอบคลุมระยะเวลาสี่ปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุง เป็นประจําทุกปี โดยเทศบาลได๎ใช๎แผนพัฒนาสี่ปีเป็นกรอบใน
การจัดทํางบประมาณรายจํายประจําปี การจํายขาดเงินสะสม  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ขอให๎หนํวยงานอ่ืนมา
ดําเนินงานให๎รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให๎มีการปฏิบัติให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ตามโครงการที่กําหนดไว๎ในแผนพัฒนาสี่ปี 
ทั้งนี้ เทศบาลได๎ดําเนินการ ตั้งงบประมาณ การเบิกจํายงบประมาณ สามารถสรุปได๎ดังนี้  
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ๊านวนโครงการ 

ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา 

สามปี 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 
2557 

 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการท่ี

ปรากฏใน 
แผนฯ 

หมายเหตุ 

1. ยุทธศาสตร๑ด๎านการพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

64 14 8.92 
 

2. ยุทธศาสตร๑ด๎านเศรษฐกิจ 52 33 21.02  
3. ยุทธศาสตร๑ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

8 2 1.27 
 

4. ยุทธศาสตร๑ด๎านความมั่นคงและความ
สงบเรียบร๎อย 

21 11 7.01 
 

5. ยุทธศาสตร๑ด๎านการบริหารจัดการที่ดี 12 8 5.10  
รวม 157 68 43.32  

 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ๊านวนโครงการ 

ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา 

สามปี 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 
2558 

 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการท่ี

ปรากฏใน 
แผนฯ 

หมายเหตุ 

1. ยุทธศาสตร๑ด๎านเศรษฐกิจ 51 21 12.43  
2. ยุทธศาสตร๑ด๎านการพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

70 34 20.12 
 

3. ยุทธศาสตร๑ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

3 2 1.18 
 

4. ยุทธศาสตร๑ด๎านความมั่นคงและความ
สงบเรียบร๎อย 

26 13 7.69 
 

5. ยุทธศาสตร๑ด๎านสํงเสริมการบริหาร
จัดการให๎มีประสิทธิภาพ 

19 15 8.88 
 

รวม 169 85 50.30  



-17- 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ๊านวนโครงการ 

ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา 

สามปี 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 
2559 

 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการท่ี

ปรากฏใน 
แผนฯ 

หมายเหตุ 

1. ยุทธศาสตร๑ด๎านพัฒนาเศรษฐกิจ 63 27 16.88  
2. ยุทธศาสตร๑ด๎านพัฒนาสังคม การศึกษา 
และวัฒนธรรม 

48 32 20.00 
 

3. ยุทธศาสตร๑ด๎านบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

5 4 2.50 
 

4. ยุทธศาสตร๑ด๎านความมั่นคงและการ
รักษาความสงบเรียบร๎อย 

23 8 5.00 
 

5. ยุทธศาสตร๑ด๎านสํงเสริมการบริหาร
จัดการให๎มีประสิทธิภาพ 

21 11 6.88 
 

รวม 160 82 51.26  

 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ๊านวนโครงการ 

ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา 

สามปี 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 
2560 

 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่

ปรากฏใน 
แผนฯ 

หมายเหตุ 

1. ยุทธศาสตร๑ด๎านพัฒนาเศรษฐกิจ 76 19 10.56  
2. ยุทธศาสตร๑ด๎านพัฒนาสังคม การศึกษา 
และวัฒนธรรม 

49 32 17.78 
 

3. ยุทธศาสตร๑ด๎านบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

9 4 2.22 
 

4. ยุทธศาสตร๑ด๎านความม่ันคงและการรักษา
ความสงบเรียบร๎อย 

24 8 4.44 
 

5. ยุทธศาสตร๑ด๎านสํงเสริมการบริหารจัดการ
ให๎มีประสิทธิภาพ 

22 10 5.56 
 

รวม 180 73 40.56  
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ตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

หมวด ตั้งงบประมาณ การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณท้ังหมด 

งบกลาง 1,843,290 1,889,505.05 6.30 
งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน คําจ๎างประจํา 
และคําจ๎างชั่วคราว) 

11,090,320 10,655,487 35.52 

งบดําเนินการ(หมวดคําตอบแทนใช๎สอยและ
วัสดุและหมวดสาธารณูปโภค) 

9,286,690 9,178,040.72 30.59 

งบลงทุน(หมวดคําครุภัณฑ๑ที่ดินและ
สิ่งกํอสร๎าง) 

6,563,700 6,548,132.90 21.83 

งบรายจํายอ่ืน(หมวดรายจํายอื่น) 12,000 12,000 0.04 
งบอุดหนุน(หมวดเงินอุดหนุน) 1,204,000 1,235,000 4.12 

รวมทั้งหมด 30,000,000 29,518,165.67 98.40 
 
ตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ  พ.ศ.  2558 

หมวด ตั้งงบประมาณ การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณท้ังหมด 

งบกลาง 1,983,600 1,607,491.76 4.80 
งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน คําจ๎างประจํา 
และคําจ๎างชั่วคราว) 

14,373,100 12,027,291 35.90 

งบดําเนินการ(หมวดคําตอบแทนใช๎สอยและ
วัสดุและหมวดสาธารณูปโภค) 

9,779,900 7,540,219.54 22.51 

งบลงทุน(หมวดคําครุภัณฑ๑ที่ดินและ
สิ่งกํอสร๎าง) 

6,108,400 6,878,158.50 20.53 

งบรายจํายอ่ืน(หมวดรายจํายอื่น) 12,000 1,837,818 5.49 
งบอุดหนุน(หมวดเงินอุดหนุน) 1,243,000 1,010,000 3.01 

รวมทั้งหมด 33,500,000 30,900,978.80 92.24 
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ตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ  พ.ศ.  2559 

หมวด ตั้งงบประมาณ การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณท้ังหมด 

งบกลาง 2,048,260 1,677,827.57 4.93 
งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน คําจ๎างประจํา 
และคําจ๎างชั่วคราว) 

14,267,540 13,105,372 38.55 

งบดําเนินการ(หมวดคําตอบแทนใช๎สอยและ
วัสดุและหมวดสาธารณูปโภค) 

9,729,000 6,533,205.19 19.22 

งบลงทุน(หมวดคําครุภัณฑ๑ที่ดินและ
สิ่งกํอสร๎าง) 

6,918,200 7,050,114.20 20.74 

งบรายจํายอ่ืน(หมวดรายจํายอื่น) 12,000 10,000 0.03 
งบอุดหนุน(หมวดเงินอุดหนุน) 1,025,000 776,000 2.28 

รวมทั้งหมด 34,000,000 29,152,518.96 85.75 
 
 
ตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ  พ.ศ.  2560 

หมวด ตั้งงบประมาณ การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณท้ังหมด 

งบกลาง 14,684,100 - - 
งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน คําจ๎างประจํา 
และคําจ๎างชั่วคราว) 

16,020,400 - - 

งบดําเนินการ(หมวดคําตอบแทนใช๎สอยและ
วัสดุและหมวดสาธารณูปโภค) 

10,444,100 - - 

งบลงทุน(หมวดคําครุภัณฑ๑ที่ดินและ
สิ่งกํอสร๎าง) 

5,081,900 - - 

งบรายจํายอ่ืน(หมวดรายจํายอื่น) 12,000 - - 
งบอุดหนุน(หมวดเงินอุดหนุน) 757,500 - - 

รวมทั้งหมด 47,000,000 - - 
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1.2  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

               ตามที่เทศบาลตําบลบ๎านตํ๊าได๎ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช๎เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาเทศบาล
ให๎บรรลุเป้าหมายที่วางไว๎ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก๎ไขปัญหาให๎กับประชาชน  ในการจัดทํา
แผนพัฒนานั้นจะต๎องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทําแผนของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6  ข๎อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทําแผนของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข๎อ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็น
ผู๎ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต๎องดําเนินการกําหนดแนวทาง  วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอผู๎บริหารท๎องถิ่น เพื่อให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น พร๎อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห๎าวันนับแตํวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลําวและต๎องปิดประกาศไว๎เป็นระยะเวลาไมํ
น๎อยกวําสามสิบวันโดยอยํางน๎อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
ซึ่งแผนพัฒนาของเทศบาลสามารถนําไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได๎ดังนี้   
 1. เชิงปริมาณ  
     -  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 
        แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) 
                    โครงการที่บรรจุในแผน   จํานวน   1 57  โครงการ 
        บรรจุไว๎ในเทศบัญญัติ     จํานวน     68  โครงการ    
        คิดเป็นร๎อยละ  43.32 
    - ปีงบประมาณ  พ.ศ.2558 
      แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) 
      โครงการที่บรรจุในแผน   จํานวน  169  โครงการ 
      บรรจุไว๎ในเทศบัญญัติ     จํานวน    85  โครงการ    
       คิดเป็นร๎อยละ  50.30 
  - ปีงบประมาณ  พ.ศ.2559 

   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) 
   โครงการที่บรรจุในแผน   จํานวน   1 60  โครงการ 
    บรรจุไว๎ในเทศบัญญัติ     จํานวน     82  โครงการ    
    คิดเป็นร๎อยละ  51.26 
 - ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 
   โครงการที่บรรจุในแผน   จํานวน   180  โครงการ 
    บรรจุไว๎ในเทศบัญญัติ     จํานวน     73  โครงการ    
    คิดเป็นร๎อยละ  40.56 
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  โดยภาพรวมแล๎วแผนพัฒนา สามปี ของเทศบาลยังไมํสามารถดําเนินการตามวัตถุประสงค๑ของ
แผนพัฒนาสามปี เพราะมีโครงการที่บรรจุไว๎ในแผนพัฒนา สามปีมากเกินไป และประกอบกับเทศบาล มีงบประมาณ
คํอนข๎างจํากัดทําให๎ไมํสามารถจะดําเนินการโครงการได๎ตามแผนพัฒนาสามปีได๎ทั้งหมด  
 2.  เชิงคุณภาพ  
      การคมนาคม 
      1. ได๎มีการพัฒนาเส๎นทางคมนาคมและขนถํายสินค๎าทางการเกษตรได๎อยํางสะดวก และรวดเร็ว 
      2. ได๎มีการพัฒนาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าสาธารณะเพื่อให๎ประชาชนสามารถใช๎เส๎นทางสัญจรผํานไป – มาใน
เวลาค่ําคืนได๎อยํางปลอดภัย 
     ด้านแหล่งน้๊า 
     1. ได๎มีการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานด๎านการเกษตรเพื่อให๎เกษตรกรมีน้ําไว๎ใช๎ในการทําการเกษตร  
 เชํน ขุดลอกลําน้ํา  รางระบายน้ํา  ดาดลําเหมือง พนังกั้นน้ํา 
     2. ได๎มีการพัฒนาระบบประปาหมูํบ๎านเพื่อให๎ประชาชนได๎ใช๎น้ําที่สะอาดในการบริโภค / อุปโภค 

    ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     1. ได๎สนับสนุนโครงการปรับปรุงภูมิทัศน๑และสํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่และจัดความเป็นระเบียบ นําอยูํ 
สวยงามของชุมชน / ท๎องถิ่น  เป็นการรักษาสภาพแวดล๎อม ลดปัญหามลพิษ 
    2. ได๎สนับสนุนโครงการป้องกันและแก๎ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
    3.  ได๎มีการพัฒนา/ปรับปรุงถนนสองข๎างทางถนนสาย 1127 ทําให๎สะอาดเรียบร๎อยยิ่งขึ้น 

   ด้านเศรษฐกิจ 

    1. ได๎สนับสนุนฝึกอบรมให๎กลุํมอาชีพนําความรู๎ที่ได๎มาประกอบอาชีพและมีรายได๎เพิ่มมากขึ้น  
    2. ได๎สนับสนุน/สํงเสริมโครงการในเขตตําบลบ๎านตํ๊าเกี่ยวกับโรคระบาด และโรคติดตํอ 
    3 . ได๎สนับสนุน/สํงเสริมให๎ ประชาชนมีสํวนรํวมในกิจกรรมและอนุรักษ๑วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ
ท๎องถิ่นมิให๎สูญหาย 
   4. ได๎สนับสนุน/สํงเสริมโครงการแขํงขันกีฬาเพื่อให๎ประชาชนเด็ก เยาวชน มีสุขภาพรํางกายแข็งแรง  ใช๎เวลา
วํางให๎เป็นประโยชน๑ไมํพึ่งพายาเสพติด 
  5. ได๎สนับสนุน/สํงเสริมโครงการเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อให๎ปัญหาเกี่ยวกับเร่ืองยาเสพติดลดลง 
  6.  ได๎สนับสนุนผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎สูงอายุ ผู๎ติดเชื้อ คนยากจน   คนพิการ  เด็กให๎มีสุขภาพรํางกาย  และจิตใจที่ดี
ขึ้นด๎านการเมืองและการบริหารงาน 
 7. สํงเสริมผู๎บริหารท๎องถิ่น สมาชิกสภาท๎องถิ่นและบุคลากรมีความรู๎ความเข๎าใจ  ในอํานาจหน๎าที่และสามารถ
บริหารงานได๎บรรลุตามวัตถุประสงค๑ที่ตั้งไว๎ 
 8. สํงเสริมให๎ประชาชนสามารถรับรู๎ข๎อมูลขําวสารของทางราชการ , เศรษฐกิจ  , การเมืองและสังคม  ได๎ทันตํอ
เหตุการณ๑และอยํางรวดเร็ว 
 
 



-22- 
   การพัฒนาบุคลากร 
      1.  ได๎สนับสนุนให๎บุคลากรของเทศบาลให๎มีการฝึก อบรม เพื่อเพิ่ม ความรู๎ในระเบียบ   กฎหมาย   
ข๎อบังคับ  ที่เกี่ยวข๎องในการปฏิบัติงาน 
     2.  ได๎สนับสนุนให๎บุคลากรให๎มีการศึกษา  ดูงาน องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอ่ืน และหนํวยงานอื่นๆ
เพื่อนํามาปรับใช๎กับองค๑กร พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ในการปฏิบัติงาน 
        3.  ได๎สํงเสริมจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ๑ เชํน คอมพิวเตอร๑ , วิทยุสื่อสาร , โทรศัพท๑ และเทคโนโลยีใหมํๆมา
ปรับใช๎ในสํานักงานเพื่อให๎ทันตํอความต๎องการของประชาชน ฯลฯ 
   การพัฒนารายได้ 

       ด๊าเนินการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีท่ีเกี่ยวข้องภายในต๊าบลให้ท่ัวถึง  และครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

        1.  ประชาสัมพันธ๑ตามสื่อตํางๆและภายในหมูํบ๎าน/ตําบล 
                       2.  จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่คือออกเก็บตามหมูํบ๎านตํางๆ 
         3.  ให๎มีการสํงเสริมโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย๑สินเพื่อเพิ่มรายได๎และการ
ปฏิบัติงานให๎มีประสิทธิภาพ 
2. ผลท่ีได้รับจากการด๊าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
  2.1 ผลท่ีได้รับหรือผลที่ส๊าคัญ 
        ตามที่เทศบาลได๎ดําเนินงานตํางๆ ตั้งแตํมีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560   เพื่อแก๎ไขปัญหาให๎กับประชาชน 
และพัฒนาองค๑กรให๎เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพื่อให๎ความเป็นอยูํของประชาชนดีขึ้น ซึ่งผลจากการดําเนินงานของ
เทศบาลนั้น  ผลที่ได๎รับมีดังนี้   
1.  การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานในแตํละหมูํบ๎าน เชํน ถนน  ไฟฟ้า ประปา  
2.  ประชาชนมีน้ําสําหรับการอุปโภค-บริโภค  
3.  ไมํมีการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่   
4.  ผู๎สูงอายุ  ผู๎พิการ  ผู๎ป่วยเอดส๑  ได๎รับเงินชํวยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน 
5.  ประชาชนได๎รับความชํวยเหลือจากสาธารณะภัยตํางๆ 
6. ในชุมชนมีวิธีการจัดการขยะที่ถูกต๎องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
7. ประชาชนได๎รับความรู๎เกี่ยวกับการสาธารณสุขและได๎รับการชํวยเหลือในด๎านการป้องกันโรคติดตํอ 
8. ประชาชนได๎รับการฝึกอบรมอาชีพเพื่อนําไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได๎ให๎กับครัวเรือน  
9. ประชาชนได๎มีสํวนรํวมในการตรวจสอบ การติดตามประเมินผลการทํางานของเทศบาล  
ในการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตํางๆ  
10. ประชาชนได๎รับบริการจากงานบริการตํางๆ ของเทศบาลด๎วยความสะดวก รวดเร็ว 
11. ประชาชนได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการคิด การตัดสินใจ และเสนอปัญหาตํางๆ  
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   2.2 ผลกระทบ  
       ในการดําเนินงานของเทศบาลปีงบประมาณ พ.ศ.  2557-2560  ยังไมํสามารถดําเนินการ โครงการ ได๎ตาม
ความต๎องการของ ประชาชน ในแผนพัฒนาสามปีได๎ทั้งหมด  จึง สํงผลกระทบตํอ การพัฒนา ชุมชนในเขตเทศบาล  
(สาเหตุหนึ่งมาจากรัฐบาลไมํ จัดสรรงบประมาณตามประมาณที่ตั้งรับไว๎ ทั้งหมด  จึงทําให๎ไมํสามารถดําเนินโครงการ
ตํางๆตามที่บรรจุไว๎ในแผนพัฒนาท๎องถิ่นและเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายได๎ทั้งหมด)    

3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด๊าเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  
      ปัญหา 
      1.   หมูํบ๎านในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต๎องแก๎ไขอยูํเป็นจํานวนมาก  
      2.   ประชาชนมีความต๎องการซึ่งความต๎องการดังกลําวบรรจุไว๎ในแผนพัฒนาท๎องถิ่นเป็นจํานวนมาก   
     3.   ประชาชนยังไมํเข๎าใจขอบเขตอํานาจหน๎าที่ของเทศบาลที่จะสามารถดําเนินการได๎ 
    4.  เทศบาลไมํสามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายได๎ครบทุกโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
     5.  เทศบาลไมํสามารถดําเนินการได๎ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว๎ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจําย
เน่ืองจากงบประมาณมีคํอนข๎างจํากัด 
    6.   เจ๎าหน๎าที่ยังขาดความรู๎ความเข๎าใจในเร่ืองของระเบียบ กฎหมาย  เทําที่ควร   
    7.   เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช๎  เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานมีไมํเพียงพอและไมํทันสมัย   
    อุปสรรค 
    1.  เทศบาลมีงบประมาณไมํเพียงพอตํอการดําเนินงานแก๎ไขปัญหาของประชาชนได๎ทั้งหมด   
    2.   เทศบาลสามารถดําเนินการได๎เฉพาะตามอํานาจหน๎าที่ 
    3.   เทศบาลตั้งงบประมาณในการดําเนินการตามภารกิจแตํละด๎านบางรายการยังไมํเพียงพอ ทําให๎ต๎องโอนเพิ่ม 
โอนลด และตั้งจํายรายการใหมํ อยูํบํอยครั้งเนื่องจากงบประมาณมีคํอนข๎างจํากัด      

4.   การขาดความรู๎เร่ืองของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช๎  เทคโนโลยีในการทํางานมีไมํ
เพียงพอและไมํทันสมัย  ทําให๎เกิดอุปสรรคในการดําเนินงาน  

แนวทางการแก้ไข 
 1.  การจัดทําแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช๎แผนยุทธศาสตร๑การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทําแผนพัฒนา
สามปีและให๎มีความสอดคล๎องกัน 

2.  การดําเนินงานของเทศบาลควรจะให๎เป็นไปตามแผนพัฒนา สามปี กลําวคือควรจะพิจารณาโครงการ/
กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่นมาพิจารณาดําเนินการ  

3.  ไมํควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไมํอยูํในอํานาจหน๎าที่ของเทศบาลในแผนพัฒนาท๎องถิ่น   
4.  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถดําเนินการได๎ในปีงบประมาณนั้น   
5.  ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได๎รับความเดือดร๎อนมากที่สุด  เชํน  การแก๎ไข

ปัญหาเร่ืองน้ําอุปโภค-บริโภค และน้ําเพื่อการเกษตร 
6. ควรควบคุมและระมัดระวังการเบิกจํายงบประมาณให๎มากขึ้น 



-24- 
 7. จัดสํงบุคลากรทุกตําแหนํงเข๎าฝึกอบรมเกี่ยวกับเร่ือง ระเบียบพัสดุ และการตรวจสอบโครงการกํอสร๎าง  
 8.  ควรจัดให๎มีสถานที่ในการให๎บริการประชาชนอยํางพอเพียง  เชํน  มีจุดบริการและเก๎าอ้ีเพียงพอ  สะดวก  
สะอาด  และมีเจ๎าหน๎าที่คอยให๎คําแนะนําที่ดี  เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความสะดวก  รวดเร็วและถูกต๎องในการบริการ
ของเทศบาล 

ส่วนที่  3  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
        1.1 แผนยุทธศาสตร๑ชาติ 20  ปี   
              การจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลจะต๎องมีความสัมพันธ๑ระหวํางแผนยุทธศาสตร๑ชาติเพื่อขับเคลื่อน            
การพัฒนาประเทศไปสูํความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี ของประเทศไทยกําลังอยูํระหวําง
การเสนอรํางกรอบยุทธศาสตร๑ชาติตํอที่ประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร๑ชาติ ซึ่งขณะนี้อยูํระหวํางการ
ดําเนินการปรับปรุงรํางกรอบยุทธศาสตร๑ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทํารํางยุทธศาสตร๑ชาติ โดยรํางกรอบ
ยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2575)  สรุปยํอได๎  ดังนี้ 
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1. ความเป็นมา 
 คณะรัฐมนตรีได๎มีมติเมื่อวันที่  30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให๎มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร๑ชาติ   
มีอํานาจหน๎าที่ในการจัดทํารํางยุทธศาสตร๑ชาติระยะ 20 ปี เพื่อใช๎ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูํความมั่นคง  มั่ง
คั่ง และยั่งยืน และให๎เสนอรํางยุทธศาสตร๑ชาติระยะ 20 ปี ให๎คณะรัฐมนตรีพิจารณาให๎ความเห็นชอบเพื่อใช๎เป็นกรอบ
ในการดําเนินงานในระยะที่  2 ของรัฐบาล  (ปี 2558 - 2559) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่  3 (ปี 2560 เป็นต๎นไป) 
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร๑ชาติได๎แตํงตั้งคณะอนุกรรมการ  2 คณะ ได๎แกํ (1) คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร๑
และกรอบการปฏิรูป  เพื่อจัดทํารํางกรอบยุทธศาสตร๑ชาติระยะ  20 ปี และ (2) คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพื่อจัดทํารํางแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ  (Roadmap) ภายใต๎
ยุทธศาสตร๑ชาติระยะ 20 ปี 
 คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร๑และกรอบการปฏิรูปได๎ดําเนินการยกรํางกรอบยุทธศาสตร๑ชาติระยะ  20 ป ี
ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกําหนด โดยได๎มีการนําความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะจากกรรมการจัดทํายุทธศาสตร๑ชาติ
ที่มาจากหลายภาคสํวน  ได๎แกํ ภาคราชการ  ภาคเอกชน  ภาคการเมือง  และ นักวิชาการ  รวมถึงได๎พิจารณานําข๎อคิดเห็น
จากสภาปฏิรูปแหํงชาติ  และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข๎อมูลในการยกรํางยุทธศาสตร๑ชาติด๎วย  และได๎
นําเสนอรํางกรอบยุทธศาสตร๑ชาติระยะ  20 ปี ตํอที่ประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร๑ชาติ  ซึ่งขณะนี้อยูํระหวําง
การดําเนินการปรับปรุงรํางกรอบยุทธศาสตร๑ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร๑ชาติ 
 ในการดําเนินการขั้นตํอไป  คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร๑ชาติจะนําเสนอรํางกรอบยุทธศาสตร๑ชาติเพื่อขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได๎มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน  กํอนที่จะนําเสนอตํอ สภานิติบัญญัติ
แหํงชาติให๎ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร๑ชาติมาใช๎เป็นกรอบในการกําหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายใน
เดือนตุลาคม  2559 ซึ่งเป็นชํวงเวลาของการประกาศใช๎แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  ฉบับที่ 12 (ตุลาคม 
2559 - กันยายน 2564) นอกจากนี้หนํวยงานตํางๆ จะได๎นําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  ซึ่งเป็นแผนระยะ  5 
ปี มาถํายทอดลงสูํแผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหวํางที่กลไกการจัดทํายุทธศาสตร๑ชาติ
ตามรํางรัฐธรรมนูญฉบับใหมํอยูํระหวํางการดําเนินการ ซึ่งคาดวําจะดําเนินการแล๎วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560 
2. สาระส๊าคัญ 
     2.1 สภาพแวดล้อม 

      ในชํวงทศวรรษที่ผํานมากระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอยํางรวดเร็วและในหลากหลาย
มิติทําให๎ภูมิทัศน๑ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยํางมีนัยสําคัญ โดยกํอให๎เกิดโอกาสทั้งในด๎านเศรษฐกิจ  สังคม สิ่งแวดล๎อม  
เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแตํขณะเดียวกันทํามกลางความเปลี่ยนแปลงในด๎านตํางๆ  ก็มีปัจจัยเสี่ยงและ
ภัยคุกคามที่ต๎องบริหารจัดการด๎วยความยากลําบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน๑เศรษฐกิจของ
โลกได๎สํงผลให๎โครงสร๎างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร๎างเศรษฐกิจในระบบ  “เกษตรแบบพึ่งตนเอง ” 
ต๎องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่  “พึ่งพาอุตสาหกรรมและการสํงออก ” การพัฒนาในภาคเกษตรลําช๎า
กวําฐานการผลิตอ่ืนๆ  ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมํมากขึ้นตามลําดับโดยเฉพาะอยํางยิ่งภายใต๎อิทธิพลของกระแส
โลกาภิวัฒน๑และความก๎าวหน๎าอยํางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ําทางด๎านรายได๎
ระหวํางภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหวํางสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว๎างขึ้น และปัญหาความ 
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ยากจนกระจุกตัวในกลุํมเกษตรกรรายยํอยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข๎าถึงข๎อมูลขําวสาร  องค๑ความรู๎  
แหลํงทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพสําหรับประชาชนที่อยูํในพื้นที่หํางไกลก็มีในวงแคบกวํา   ในขณะที่การใช๎
เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับวํายังอยูํในกลุํมประเทศที่ใช๎เทคโนโลยีในระดับกลางๆ  ซึ่งสํวน
ใหญํไมํสามารถพัฒนาได๎เองภายในประเทศ  ต๎องนําเข๎ามาจากตํางประเทศ  โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช๎วัตถุดิบและ
แรงงานเข๎มข๎นในการเป็นจุดแข็งในการแขํงขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น  ในอีกด๎านหน่ึงการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน๑ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหมํรวมทั้งความเชื่อมโยงอยํางใกล๎ชิดของสังคม
โลกได๎ทาให๎เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด๎านอ่ืนๆ  ที่ซับซ๎อนขึ้นอาทิ  การกํอการร๎าย  โรคระบาด  เครือขํายยาเสพติด
ข๎ามชาติ และการกํอการร๎าย  อาชญากรรมข๎ามชาติในรูปแบบตํางๆ  ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผัน
ผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล๎วนแล๎วเป็นความเสี่ยงในการดํารงชีวิตของประชาชน  การบริหารจัดการทางธุรกิจ  และการบริหาร
ราชการแผํนดินของภาครัฐ 
 นอกจากนั้นในชํวงต๎นศตวรรษที่  21 กระแสโลกาภิวัตน๑ได๎ทําให๎ภูมิทัศน๑ทางด๎านเศรษฐกิจและสังคมของโลก
เปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุํงสูํเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยายเพิ่มขึ้น แตํ
ชํองวํางทางสังคมก็ยิ่งกว๎างขึ้นรวมถึงชํองวํางทางดิจิทัล  (digital divide) ถ๎าหากไมํสามารถลดลงก็จะยิ่งทําให๎ความ
เหลื่อมล้ําทางรายได๎และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกตํางมากขึ้น  ประกอบกับในอนาคต  20 ปีข๎างหน๎า
สภาพแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอยํางมีนัยสําคัญในทุกมิติ  เงื่อนไขภายนอกที่สําคัญ
ตํอการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต  ได๎แกํ  กระแสโลกาภิวัตน๑ที่เข๎มข๎นขึ้นอยํางตํอเน่ืองและมีความเสี่ยงและท๎าทาย
ตํอการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย๎ายอยํางเสรีและรวดเร็วของผู๎คน  เงินทุน  ข๎อมูลขําวสารองค๑ความรู๎และ
เทคโนโลยี  และสินค๎าและบริการ  ขณะเดียวกันการรวมกลุํมเศรษฐกิจในภูมิภาคนําไปสูํความเชื่อมโยงทุกระบบใน
ขณะที่ศูนย๑รวมอํานาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย๎ายมาสูํเอเชียภายใต๎สภาพแวดล๎อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในชํวงระยะ  
10 ปีข๎างหน๎าจะยังคงได๎รับผลกระทบจากปัจจัยสําคัญหลายประการทั้งปัญหาตํอเน่ืองจากวิกฤติการณ๑ทางเศรษฐกิจ
โลกในชํวงปี  2551 – 2552 และวิกฤติการณ๑ในกลุํมประเทศยูโรโซนที่ทาให๎ระดับหนี้สาธารณะในประเทศตํางๆ  เพิ่ม
สูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงตํอความยั่งยืนทางการคลัง  ขณะที่จะมีผลพวงตํอเน่ืองจากการดําเนินมาตรการขยาย
ปริมาณเงินขนาดใหญํในสหรัฐฯ  ยุโรป และญี่ปุ่น  ซึ่งเป็นความเสี่ยงให๎เกิดภาวะเงินเฟ้อได๎เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวเต็มที่  
รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของ  การเคลื่อนย๎ายเงินทุนระหวํางประเทศ  นอกจากนั้นการพัฒนาด๎านเทคโนโลยี
สารสนเทศเข๎าสูํจุดอ่ิมตัวมากขึ้น  ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหมํที่จะชํวยให๎ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพิ่มขึ้น
ขนานใหญํและเป็นวงกว๎าง  เชํนที่เคยเกิดขึ้นในชํวงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไมํมีแนวโน๎มการกํอตัวที่ชัดเจน  แตํก็มี
แนวโน๎มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหมํๆ  ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหมํๆ  ซึ่ง
ภายใต๎เงื่อนไขดังกลําว  เศรษฐกิจโลกในชํวง  10 ปีข๎างหน๎ามีแนวโน๎มที่จะขยายตัวต่ํากวําเฉลี่ยร๎อยละ  5.1 ในชํวง 5 ปี
กํอนวิกฤติเศรษฐกิจโลก  (2546 – 2550) สถานการณ๑ที่ตลาดโลกขยายตัวช๎า  แตํประเทศตํางๆ  ขยายกําลังการผลิตเพื่อ
ยกระดับศักยภาพการผลิต  การแขํงขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น  ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยใน
ระยะ 10 - 15 ปี ข๎างหน๎านี้  จะทําให๎ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช๎าลง  เงื่อนไขดังกลําวเป็นความเสี่ยงสําหรับ
อนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไมํเรํงปรับโครงสร๎างเพื่อแก๎ปัญหาจุดอํอนและเสริมจุดแข็งให๎
สัมฤทธิ์ผล 
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 ในด๎านความมั่นคงของโลกก็กําลังก๎าวเข๎าสูํชํวงเปลี่ยนผํานที่สําคัญจากการปรับดุลอํานาจของสหรัฐฯ  เพื่อ
พยายามคงบทบาทผู๎นําโลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพิ่มมากขึ้นในเอเชียและยุโรปนั้น  
นําจะมีผลทําให๎บรรยากาศด๎านความมั่นคงของโลกในชํวงปี  2560 – ปี 2579 มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความรํวมมือ
และความขัดแย๎ง โดยขึ้นอยูํกับปัจจัยผลประโยชน๑แหํงชาติทั้งในระดับทวิภาคีและ  พหุภาคีเป็นองค๑ประกอบสําคัญใน
การกําหนดนโยบายของประเทศและกลุํมประเทศ สําหรับการเปลี่ยนแปลงด๎านเทคโนโลยีอยํางรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไข
สําคัญสําหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเชํนกัน โดยเฉพาะอยํางยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหมํที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบ
การดํารงชีวิตของคนและทําให๎เกิดธุรกิจรูปแบบใหมํ  รวมทั้งเกิดการเชื่อมตํอและการบรรจบกันของเทคโนโลยี
ก๎าวหน๎าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ๑ ซึ่งประเทศไทยจะต๎องลงทุนด๎านทรัพยากรมนุษย๑และการวิจัยให๎สามารถพัฒนา
เทคโนโลยีสมัยใหมํได๎ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล๎อมก็จะเป็นเกณฑ๑มาตรฐานที่กดดันให๎
ประเทศไทยต๎องปรับเปลี่ยนไปสูํสังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและ นําเทคโนโลยีสีเขียวมาใช๎ก็จะมีสํวนสําคัญ  และชํวย
แก๎ปัญหาการลดลงของทรัพยากรตํางๆ  รวมทั้งน้ํามัน ซึ่งแม๎ราคาจะลดลงแตํมีผลกระทบตํอสภาพแวดล๎อม  จึงต๎อง
ผลักดันให๎มุํงสูํการผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบตํางๆ  รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะสํงผลกระทบตํอความมั่นคงทาง
อาหารของโลก 
 นอกจากนั้น  ยังมีข๎อจํากัดและความเสี่ยงสําคัญจากการเข๎าสูํสังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร๎อน ทั้งนี้โครงสร๎างประชากรโลกที่เข๎าสูํสังคมสูงวัย  แม๎จะสํงผลให๎เกิดโอกาสทาง
ธุรกิจใหมํๆ  แตํมีความเสี่ยงให๎เกิดการแยํงชิงแรงงานและเงินทุน  รวมทั้งมีแรงกดดันตํอการใช๎จํายงบประมาณด๎าน
สวัสดิการและสาธารณสุขเพิ่มขึ้นในหลายๆ  ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด๎านการคลังที่สําคัญ  สําหรับภาวะโลกร๎อน
และการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนกํอให๎เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้น กดดันให๎ต๎องมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินธุรกิจ การดํารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตร ตํอสิ่งแวดล๎อมมากขึ้น  ในขณะที่
ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให๎มีความทั่วถึงมากขึ้น  ประกอบกับจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น
จะสํงผลให๎ความเป็นเมืองเติบโตอยํางตํอเน่ือง  ตามมาด๎วยการมีข๎อกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ๑ที่เกี่ยวเนื่องกับ
ลักษณะการใช๎พื้นที่  และความเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม  ภายใต๎เงื่อนไข  การเปลี่ยนแปลงดังกลําว  การยึดถือหลักการ
บริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  การใช๎ระบอบประชาธิปไตย  และการปฏิบัติให๎เป็นไปตามสิทธิ
มนุษยชนจะเข๎มข๎นมากขึ้น 
 สําหรับสถานการณ๑และสภาพแวดล๎อมภายในประเทศไทยนั้น  ผลของการพัฒนาตั้งแตํอดีต ถึงปัจจุบันทําให๎
ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลําดับ  โดยถูกจัดอยูํในกลุํมประเทศระดับรายได๎ปานกลางมาตั้งแตํปี  2531 
และได๎ขยับสูงขึ้นมาอยูํในกลุํมบนของกลุํมประเทศระดับรายได๎ปานกลางตั้งแตํ  ปี  2553  และลําสุดในปี  2557  รายได๎
ประชาชาติตํอหัวเพิ่มขึ้นเป็น 5,7392 ดอลลาร๑ สรอ. ตํอปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น  ฐานการสํงออกสินค๎า
อุตสาหกรรมใหญํขึ้นมาก  หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแขํงขันและมีสํวนแบํงในตลาดโลกสูงขึ้นและสร๎าง
รายได๎เงินตราตํางประเทศในระดับสูง  อาทิ กลุํมยานยนต๑  อิเล็กทรอนิกส๑และเคร่ืองใช๎ไฟฟ้า  อุตสาหกรรมอาหาร  
สินค๎าเกษตร  การทํองเที่ยว  และบริการด๎านสุขภาพ  ฐานเศรษฐกิจที่ใหญํขึ้นสํงผลให๎การจ๎างงานเพิ่มขึ้นเป็น  38.1ล๎าน
คนจากประชากรวัยแรงงาน  38.6 ล๎านคน อัตราการวํางงานเฉลี่ยไมํถึงร๎อยละ  1 ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามลําดับ
จากร๎อยละ  20.0 ในปี 2550 เป็นร๎อยละ  10.9 ในปี 2556 คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ  โอกาสการได๎รับการศึกษา  
บริการสาธารณสุขบริการสาธารณะและโครงสร๎างพื้นฐานตํางๆ และการคุ๎มครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเข๎าถึง 
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ทรัพยากรตํางๆ   มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามลําดับ  ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมาก
ขึ้นความรํวมมือระหวํางประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อเป็นกลไกและชํองทางในกา
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก๎าวหน๎าไปมาก รวมทั้งกรอบความรํวมมือ 
ชํวยทําให๎ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานตํางๆ ไปสูํระดับสากลก็มีความคืบหน๎ามากขึ้น 
 นอกจากนั้น  ประสบการณ๑ในชํวงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี  2540 – 2541 ได๎สํงผลให๎ภาครัฐและ
ภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร๎างภูมิคุ๎มกัน  ให๎ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันได๎แกํ  การ
ดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปรํงใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได๎อยํางเป็นระบบดีขึ้นมีการกับดูแลวินัยทางการเงิน
การคลังที่กําหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น  และ
ฐานะเงินสํารองระหวํางประเทศอยูํในระดับสูง  มีการปรับปรุงในเร่ืองกฎหมาย  กฎระเบียบตํางๆ  ให๎มีการดําเนินการ
อยํางเป็นระบบมากขึ้น มีการสร๎างความเป็นธรรมให๎กับกลุํมตํางๆ สามารถคุ๎มครองผู๎บริโภคและประชาชนจากการถูก
เอารัดเอาเปรียบได๎ดีขึ้น  ชํวยสร๎างบรรยากาศของการแขํงขันในตลาด  และสนับสนุนให๎การดําเนินธุรกิจในประเทศ
ไทยมีความสะดวกคลํองตัวมากขึ้น 
 แตํประเทศไทยก็ยังมีจุดอํอนในเชิงโครงสร๎างหลายด๎านทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง  จุดอํอนสําคัญ
ของประเทศไทยได๎แกํ  โครงสร๎างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลําดับ  แตํคุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ําและการออมไมํ
เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุํมทักษะฝีมือสูงและกลุํมทักษะฝีมือระดับลําง    ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ย
ยังต่ํา ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ํา  ต๎องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก  ขณะที่โครงสร๎าง
เศรษฐกิจมีสัดสํวนภาคการค๎าระหวํางประเทศตํอขนาดของเศรษฐกิจสูงกวําเศรษฐกิจภายในประเทศมาก  จึงมีความ
อํอนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นสําคัญ  ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตตํ่า โดยที่การใช๎
องค๑ความรู๎  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลคํายังมีน๎อย  การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนายังไมํเพียงพอ  การ
วิจัยที่ดําเนินการไปแล๎วไมํถูกนํามาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ เชิงเศรษฐกิจและสังคมได๎อยํางคุ๎มคํา  การพัฒนานวัตกรรมมี
น๎อย  สําหรับการดําเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ  การ
ดําเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาดความตํอเนื่องประสิทธิภาพต่ํา  ขาดความโปรํงใส  และขาดความรับผิดชอบ  ขณะที่
ปัญหาคอร๑รัปชั่นมีเป็นวงกว๎าง  การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส๑รวมทั้งการบริหารจัดการน้ํายังไมํ
เป็นระบบโครงขํายที่สมบูรณ๑และลําช๎า  การบังคับใช๎กฎหมายยังขาดประสิทธิผล  และกฎระเบียบตํางๆ  ล๎าสมัยไมํทัน
กับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด๎านคุณธรรมจริยธรรม ไมํเคารพสิทธิผู๎อ่ืนและไมํยึดผลประโยชน๑สํวนรวมเป็น
สําคัญขณะที่ความเหลื่อมล๎าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท๎าทายมาก  รวมทั้งปัญหาในด๎าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่เผชิญกับภาวะขยะล๎นเมืองและสิ่งแวดล๎อมเสื่อมโทรมลงในทุกด๎าน 
 ทั้งนี้  ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะสํงผลตํออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่สําคัญ  ได๎แกํ  การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร๎างประชากรสูํสังคมผู๎สูงอายุอยํางสมบูรณ๑  ในระยะเวลา  ๒๐ ปีตํอจากนี้ไป  จะมีนัยยะที่สําคัญยิ่ง
ตํอการพัฒนาประเทศ กําลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู๎สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอยํางรวดเร็ว ยํอมสํงผลตํอศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ  รูปแบบการใช๎จํายการลงทุนและการออม  ตลอดจนคําใช๎จํายด๎านสุขภาพ  ความมั่นคงทาง
สังคมและคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ  ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข๎อจํากัด ด๎านทรัพยากร  ทั้งด๎านแรงงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะตํอต๎นทุนการผลิตและสภาพแวดล๎อมความเป็นอยูํของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความ
เหลื่อมล้ําในมิติตํางๆ ก็มีนัยยะตํอการสร๎างความสามัคคีสมานฉันท๑ในสังคม ข๎อจํากัดตํอการยกระดับศักยภาพทุน 
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มนุษย๑ ความจําเป็นในการลงทุนเพื่อยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร๎างพื้นฐานที่มีคุณภาพอยํางทั่วถึง  และการ
ปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทําให๎เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา  และที่สําคัญเงื่อนไขจําเป็นที่ต๎อง
ปรับตัวคือ การแก๎ปัญหาความอํอนแอของการบริหารราชการแผํนดิน  ที่ทําให๎จําเป็นต๎องเรํงปฏิรูประบบราชการและ
การเมืองเพื่อให๎เกิดการบริหารราชการที่ดี 
 โครงสร๎างที่เป็นจุดอํอนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปรํงใสดังกลําว   จะสํงผลให๎
ประเทศไทยยิ่งต๎องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต๎สถานการณ๑ที่กระแสโลกาภิวัตน๑ เข๎มข๎นขึ้น  เป็น
โลกไร๎พรมแดนอยํางแท๎จริง โดยที่การเคลื่อนย๎ายของผู๎คน สินค๎าและบริการ เงินทุน องค๑ความรู๎เทคโนโลยี  ข๎อมูลและ
ขําวสารตํางๆ เป็นไปอยํางเสรี สํงผลให๎การแขํงขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศตํางๆ  เรํงผลักดันการเพิ่มผลิต
ภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแขํงขัน  ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข๎อจํากัด ที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวน
รุนแรงตํอการดําเนินธุรกิจและการดําเนินชีวิตของผู๎คนก็เพิ่มขึ้น  กฎเกณฑ๑และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความ
เข๎มงวดมากขึ้นทั้งในเร่ืองการปลดปลํอยมลพิษ  สิทธิมนุษยชน  และกฎระเบียบทางการเงิน  เป็นต๎นเงื่อนไขตํางๆ  
ดังกลําวจะเป็นแรงกดดันให๎ประเทศไทยต๎องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอยํางชาญฉลาดมากขึ้น  โดยที่การ
ปรับตัวจะต๎องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร๎างเพื่อแก๎จุดอํอนและควบคูํไปกับการสร๎างกลไกเชิง
รุกให๎จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน๑สูงสุดแกํประชาชนสํวนใหญํของประเทศ  ซึ่งหากไมํสามารถแก๎ปัญหาและ
ปฏิรูปให๎สัมฤทธิ์ผลได๎ในระยะ 4-5 ปีตํอจากนี้ไป ประเทศไทย จะสูญเสียความสามารถในการแขํงขัน  รายได๎เฉลี่ยของ
ประชาชนจะไมํสามารถยกระดับให๎ดีขึ้นได๎  คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ํา  และปัญหาความเหลื่อมล้ําจะรุนแรงขึ้น  
รวมทั้งทรัพยากรจะรํอยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไมํสามารถยั่งยืนไปได๎ในระยะยาว 
 ทั้งนี้  เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะสํงผลตํออนาคต การพัฒนา
ประเทศไทยอยํางมากโดยเฉพาะอยํางยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร๎างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้งที่เป็น
จุดแข็งและเป็นจุดอํอนที่จะต๎องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและกํอให๎เกิด ทั้งโอกาสและความเสี่ยงใน
หลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลก  และรับมือกับภัยคุกคามเหลํานี้ได๎
นั้น จําเป็นจะต๎องมีการวิเคราะห๑แนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยํางรอบด๎านขณะเดียวกันต๎องวิเคราะห๑ศักยภาพ
ภายในประเทศ  เพื่อเตรียมความพร๎อมของประเทศตํอการเปลี่ยนแปลงเหลํานั้น  โดยที่ประเทศไทยต๎องปฏิรูปและ
ปรับเปลี่ยนอยํางเป็นระบบขนานใหญํเพื่อให๎โครงสร๎างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน๑ใหมํ
ของโลกยืดหยุํนปรับตัวได๎เร็ว  สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมํได๎  และสามารถอาศัยโอกาสจาก
การเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร๎างประโยชน๑สุขให๎กับคนในชาติได๎  ไมํวําจะเป็นการปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจและ
สังคม การลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑  การปรับเปลี่ยนคํานิยมและวัฒนธรรมการ
ดํารงชีวิตการทํางาน  และการเรียนรู๎  ซึ่งจําเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องอาศัยความรํวมมือจากทุกภาคสํวนในการดําเนินการ
รํวมกันอยํางเป็นเอกภาพมีการจัดลําดับความสําคัญและแบํงหน๎าที่รับผิดชอบอยํางชัดเจนของผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับประเด็น
ปัญหาน้ันๆ  ซึ่งการดําเนินการดังกลําวจะต๎องกําหนดเป็นยุทธศาสตร๑การพัฒนาประเทศในระยะยาว  เพื่อกําหนด
วิสัยทัศน๑และเป้าหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทํางานของภาคสํวนตํางๆ เพื่อให๎ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ไปสูํเป้าหมายที่กําหนดไว๎ 
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 ดังนั้น  จึงจําเป็นต๎องกําหนดยุทธศาสตร๑ที่เหมาะสมเพื่อแก๎ไขจุดอํอนและเสริมจุดแข็งให๎เอ้ือตํอ การพัฒนา
ประเทศ  เพื่อให๎บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร๎างและรักษาไว๎ซึ่งผลประโยชน๑แหํงชาติในการที่จะให๎ประเทศไทยมีความ
มั่นคงในทุกด๎าน   คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง  และประเทศสามารถพัฒนาไปได๎อยํางยั่งยืน  ทั้งนี้การ
วิเคราะห๑ให๎ได๎ข๎อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอํอน โอกาสและข๎อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศจะนําไปสูํการกําหนด
ตําแหนํงเชิงยุทธศาสตร๑และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได๎รับการยอมรับรํวมกันในสังคมไทยที่จะสํงผลให๎เกิด
การผนึกกําลังและระดมทรัพยากรอยํางมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน การพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล๎องกัน  การ
ดําเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต๎การมองภาพอนาคตของประเทศที่เป็นภาพเดียวกัน 
 อยํางไรก็ตามในชํวงที่ผํานมา  ประเทศไทยมิได๎มีการกําหนดวิสัยทัศน๑ประเทศ  เป้าหมายและยุทธศาสตร๑ของ
ประเทศในระยะยาว  การบริหารราชการแผํนดินของฝ่ายบริหารจึงให๎ความสําคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือ
นโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทําให๎การดําเนินนโยบายขาดความตํอเน่ือง  ถือเป็นการสูญเสียโอกาส
และสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผํนดินของประเทศไทยให๎มี
เป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว  และเพื่อเป็นการกําหนดให๎ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต๎องขับเคลื่อนประเทศ
ไปสูํเป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับรํวมกันและเป็นเอกภาพ  ประเทศไทยจําเป็นจะต๎องมี  “ยุทธศาสตร๑ชาติ ” ซึ่งภายใต๎
ยุทธศาสตร๑ชาติ ประเทศไทยต๎องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยํางเป็นระบบขนานใหญํ เพื่อให๎โครงสร๎างทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน๑ใหมํของโลกยืดหยุํนปรับตัวได๎เร็ว  สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคาม
แบบใหมํได๎ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร๎างประโยชน๑สุขให๎กับคนในชาติได๎  จะต๎อง
มีการกําหนดวิสัยทัศน๑  เป้าหมายของประเทศ  และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให๎สอดคล๎องกับประเด็นการ
เปลี่ยนแปลงและความท๎าทายตํางๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 
 การกําหนดให๎มี  “ยุทธศาสตร๑ชาติ” เพื่อเป็นยุทธศาสตร๑ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว  พร๎อมกับการปฏิรูป
และการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผํนดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร๑ให๎สามารถนําไป สูํการปฏิบัติ
อยํางจริงจังจะชํวยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสํวนและนําพาประเทศไทยให๎หลุดพ๎นหรือบรรเทา
ความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ  ปัญหาความเหลื่อมล้ํา  ปัญหาการทุจริต
คอร๑รัปชั่น  และปัญหาความขัดแย๎งในสังคม  รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผํานประเทศไทยไปพร๎อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน๑ใหมํของโลกได๎ซึ่งจะทํา
ให๎ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสําคัญในเวทีโลก  สามารถดํารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  
สังคม และวัฒนธรรม  และคนไทยในประเทศมีความอยูํดีมีสุขอยํางถ๎วนหน๎ากันสาระสําคัญของยุทธศาสตร๑ชาติซึ่ง
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร๑ชาติกําลังดําเนินการยกรํางอยูํในขณะนี้นั้นจะประกอบด๎วยวิสัยทัศน๑และเป้าหมายของ
ชาติที่คนไทยทุกคนต๎องการบรรลุรํวมกันรวมทั้งนโยบายแหํงชาติและมาตรการเฉพาะ  ซึ่งเป็นแนวทาง  ทิศทางและ
วิธีการที่ทุกองค๑กรและคนไทยทุกคนต๎องมุํงดําเนินการไปพร๎อมกันอยํางประสานสอดคล๎อง  เพื่อให๎บรรลุซึ่งสิ่งที่คน
ไทยทุกคนต๎องการ  คือประเทศไทยมั่นคง  มั่งคั่ง และยั่งยืน  ในทุกสาขาของกําลังอํานาจแหํงชาติ  อันได๎แกํ การเมือง
ภายในประเทศ  การเมืองตํางประเทศเศรษฐกิจ  สังคมจิตวิทยา  การทหาร  วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการพลังงาน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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2.2 วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

หรือเป็นคติพจน๑ประจําชาติวํา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน๑ดังกลําวจะต๎องสนองตอบตํอผลประโยชน๑แหํงชาติ  
อันได๎แกํการมีเอกราชอธิปไตยและบูรณภาพแหํง  เขตอํานาจรัฐ  การดํารงอยูํอยํางมั่นคง  ยั่งยืนของสถาบันหลักของ
ชาติ การดํารงอยูํอยํางมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ  การอยูํรํวมกันในชาติอยํางสันติสุขเป็น
ปึกแผํนมีความมั่นคงทางสังคมทํามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย๑  ความเจริญเติบโต
ของชาติความเป็นธรรมและความอยูํดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม  ความ
มั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน๑ของชาติภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล๎อมระหวํางประเทศและการอยูํรํวมกันอยํางสันติประสานสอดคล๎องกัน  ด๎านความมั่นคงในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลกอยํางมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมํเป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ที่ด๎อยกวํา 

2.3 ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน๑และทําให๎ประเทศไทยพัฒนาไปสูํอนาคตที่พึงประสงค๑นั้นจําเป็นจะต๎องมีการวางแผนและ
กําหนดยุทธศาสตร๑การพัฒนาในระยะยาว  และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสํวนให๎ขับเคลื่อนไปในทิศทาง
เดียวกัน ดังนั้น จึงจําเป็นจะต๎องกําหนดยุทธศาสตร๑ชาติในระยะยาวเพื่อถํายทอดแนวทางการพัฒนาสูํการปฏิบัติในแตํ
ละชํวงเวลาอยํางตํอเน่ืองและมีการบูรณาการ และสร๎างความเข๎าใจถึงอนาคตของประเทศไทยรํวมกัน และเกิดการรวม
พลังของทุกภาคสํวนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร๎างและรักษาไว๎
ซึ่งผลประโยชน๑แหํงชาติและบรรลุวิสัยทัศน๑  “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล๎ว  ด๎วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ” หรือคติพจน๑ประจําชาติ  “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให๎ประเทศมีขีด
ความสามารถในการแขํงขัน  มีรายได๎สูงอยูํในกลุํมประเทศพัฒนาแล๎ว  คนไทยมีความสุข  อยูํดี กินดี สังคมมีความ
มั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม  ซึ่งยุทธศาสตร๑ชาติที่จะใช๎เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ  20 ปีตํอจากนี้ไป  จะ
ประกอบด๎วย  6 ยุทธศาสตร๑  ได๎แกํ (1) ยุทธศาสตร๑ด๎านความมั่นคง  (2) ยุทธศาสตร๑ด๎านการสร๎างความสามารถในการ
แขํงขัน (3) ยุทธศาสตร๑การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน  (4) ยุทธศาสตร๑ด๎านการสร๎างโอกาสความเสมอภาคและ 
เทําเทียมกันทางสังคม  (5) ยุทธศาสตร๑ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและ (6) 
ยุทธศาสตร๑ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสําคัญของแตํละยุทธศาสตร๑  สรุป
ได๎ ดังนี ้

2.3.1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร๎างเสถียรภาพภายในประเทศและชํวยลด 
และป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร๎างความเชื่อมั่นในกลุํมประเทศอาเซียนและประชาคมโลก ที่มีตํอประเทศ
ไทย กรอบแนวทางที่ต๎องให๎ความสําคัญ อาทิ 
(1) การเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็น
ประมุข 
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(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมืองขจัดคอร๑รัปชั่น  สร๎างความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรม 
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร๎อยภายใน  ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและ
ชายฝั่งทะเล 
(4) การพัฒนาระบบ  กลไก มาตรการและความรํวมมือระหวํางประเทศทุกระดับและรักษาดุลยภาพความสัมพันธ๑กับ
ประเทศมหาอํานาจ เพื่อป้องกันและแก๎ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหมํ 
(5) การพัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ  การรักษาความสงบเรียบร๎อยภายในประเทศสร๎าง
ความรํวมมือกับประเทศเพื่อนบ๎านและมิตรประเทศ 
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร๎อมแหํงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล๎อม 
(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข๎องจากแนวดิ่งสูํแนวระนาบมากขึ้น 

2.3.2  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให๎ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสูํ 
การเป็นประเทศพัฒนาแล๎ว  ซึ่งจําเป็นต๎องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช๎นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถใน
การแขํงขันและการพัฒนาอยํางยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและบริการ  การสร๎างความมั่นคงและปลอดภัย
ด๎านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค๎าและการเป็นผู๎ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหํงอนาคต  
ทั้งนี้ภายใต๎กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร๑ทุกด๎าน  อันได๎แกํโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส๑   
วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  การพัฒนาทุนมนุษย๑  และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  
กรอบแนวทางที่ต๎องให๎ความสําคัญ อาทิ 
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ  ได๎แกํการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร๎างความเชื่อมั่นการสํงเสริมการค๎า
และการลงทุนที่อยูํบนการแขํงขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบตํอสังคม  ตลอดจนการพัฒนาประเทศสูํความเป็นชาติ
การค๎าเพื่อให๎ได๎ประโยชน๑จากหํวงโซํมูลคําในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสูํสํวนบนของหํวงโซํมูลคํามากขึ้น 
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ  บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมโดยมีการ
ใช๎ดิจิทัลและการค๎าที่เข๎มข๎นเพื่อสร๎างมูลคําเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ  โดยมุํงสูํความเป็นเลิศในระดับ
โลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและ
การดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหลํงอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 
- ภาคเกษตร โดยเสริมสร๎างฐานการผลิตให๎เข๎มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของภาคเกษตร
สํงเสริมเกษตรกรรายยํอยให๎ปรับไปสูํการทําการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและรวมกลุํมเกษตรกรในการ
พัฒนาอาชีพที่เข๎มแข็ง และการพัฒนาสินค๎าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 
- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และ
พัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช๎ดิจิทัลและการค๎า มาเพิ่มมูลคําและยกระดับหํวงโซํมูลคําใน
ระดับสูงขึ้น 
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- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให๎มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม โดยการ
ยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได๎เดิม เชํน การทํองเที่ยว และพัฒนาให๎ประเทศไทยเป็นศูนย๑กลางการให๎บริการสุขภาพ 
ธุรกิจบริการด๎านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆ  เป็นต๎น 
(3) การพัฒนาผู๎ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู๎ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs) สูํสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนาระบบเมืองศูนย๑กลางความ
เจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีสํวนรํวม มีการจัดการสิ่งแวดล๎อมเมือง และโครงสร๎างพื้นฐานทางสังคม
และเศรษฐกิจที่สอดคล๎องกับศักยภาพ 
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน ในด๎านการขนสํง ด๎านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และการวิจัยและพัฒนา 
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร๎างความเป็นห๎ุนสํวนการพัฒนากับนานาประเทศ  สํงเสริมความรํวมมือ
กับนานาชาติในการสร๎างความมั่นคงด๎านตํางๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค๑กรระหวํางประเทศ รวมถึงสร๎างองค๑ความรู๎
ด๎านการตํางประเทศ 

2.3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให๎เป็นรากฐาก 
ที่แข็งแกรํงของประเทศมีความพร๎อมทางกาย  ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล  มีทักษะการคิดวิเคราะห๑อยํางมีเหตุผล  มี
ระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย  มีคุณธรรมจริยธรรม  ร๎ูคุณคําความเป็นไทย  มีครอบครัวที่มั่นคง  กรอบแนวทางที่ต๎องให๎
ความสําคัญ อาทิ 
(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิตให๎สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพ เทําเทียม และทั่วถึง 
(3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคํานิยมที่พึงประสงค๑ 
(4) การสร๎างเสริมให๎คนมีสุขภาวะที่ดี 
(5) การสร๎างความอยูํดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร๎างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบํมเพาะจิตใจให๎เข๎มแข็ง  

2.3.4  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเรํงกระจาย 
โอกาสการพัฒนาและสร๎างความมั่นคงให๎ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล๎าไปสูํสังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม  กรอบแนวทาง
ที่ต๎องให๎ความสําคัญ อาทิ 
(1) การสร๎างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสร๎างสภาพแวดล๎อมและนวัตกรรมที่เอ้ือตํอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
(4) การสร๎างความเข๎มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข๎มแข็งของชุมชน  
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให๎เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
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2.3.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเรํงอนุรักษ๑ 

ฟื้นฟูและสร๎างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด๎านนํ้า รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกัน
ผลกระทบและปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติและพัฒนามุํงสูํการเป็นสังคมสีเขียว  
กรอบแนวทางที่ต๎องให๎ความสําคัญ อาทิ 
(1) การจัดระบบอนุรักษ๑ ฟื้นฟูและป้องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ําให๎มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุํมน้ํา เน๎นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอยําง
บูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช๎พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
(5) การรํวมลดปัญหาโลกร๎อนและปรับตัวให๎พร๎อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(6) การใช๎เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร๑และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล๎อม  

2.3.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให๎หนํวยงาน 
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ  มีสมรรถนะสูง  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจ
ไปสูํท๎องถิ่นอยํางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต๎องให๎ความสําคัญ อาทิ 
(1) การปรับปรุงโครงสร๎าง บทบาท ภารกิจของหนํวยงานภาครัฐ ให๎มีขนาดที่เหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การตํอต๎านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตํางๆให๎ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(6) การพัฒนาระบบการให๎บริการประชาชนของหนํวยงานภาครัฐ  
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได๎และรายจํายของภาครัฐ  

2.4 กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
 ยุทธศาสตร๑ชาติจะเป็นแผนแมํบทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อให๎สํวนราชการและหนํวยงานตํางๆ  ใช๎เป็นแนวทาง
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาประเทศในด๎านตํางๆ  อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  แผนเฉพาะ
ด๎านตํางๆ  เชํน ด๎านความมั่นคง  เศรษฐกิจ  การศึกษา  ศิลปวัฒนธรรม  ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและใน
ระดับพื้นที่ ให๎มีความสอดคล๎องกันตามห๎วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร๑ชาติจะใช๎เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณ
และทรัพยากรอ่ืนๆ  ของประเทศ  เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอยํางมีเอกภาพให๎บรรลุเป้าหมาย  โดยจะต๎องอาศัยการ
ประสานความรํวมมือจากหลายภาคสํวน ภายใต๎ระบบประชารัฐ คือ ความรํวมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชน
และประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทยจะได๎มีการกําหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร๑ชาติและ
แนวทางในการนายุทธศาสตร๑ชาติไปสูํการปฏิบัติ  เพื่อที่สํวนราชการและหนํวยงานตํางๆ  จะสามารถขับเคลื่อนการ
พัฒนาได๎อยํางตํอเน่ืองและบูรณาการ 
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2.5 ปัจจัยความส๊าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 

2.5.1 สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กําหนดวิสัยทัศน๑ระยะยาวที่ชัดเจน มีการกําหนดเป้าหมายและภาย 
ในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข๎าใจ  รับรู๎ และยอมรับเป็นเจ๎าของรํวมกันสามารถถํายทอดเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร๑ชาติ สูํเป้าหมายเฉพาะด๎านตํางๆ ตามระยะเวลาเป็นชํวงๆ ของหนํวยงานปฏิบัติได๎ และมีการกําหนดตัวชี้วัด
ที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได๎ 

2.5.2 ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แหํงชาติและแผนในระดับตํางๆ  เพื่อให๎สํวนราชการนํายุทธศาสตร๑ชาติไปปฏิบัติ  รวมทั้งกรอบกฎหมายด๎านการ
จัดสรรงบประมาณ  ให๎สามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดําเนินการตามยุทธศาสตร๑ชาติอยํางมีบูรณา
การ และกรอบกฎหมายที่จะกําหนดให๎การดําเนินการตามยุทธศาสตร๑ชาติมีความตํอเน่ือง  รวมทั้งมีระบบการติดตาม
และประเมินผลอยํางเป็นระบบในทุกระดับ 

2.5.3  กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล๎องตั้งแตํระดับการจัดทํายุทธศาสตร๑การนําไปสูํการ 
ปฏิบัต ิและการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกํากับดูแล  บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร๑ชาติสูํ
การปฏิบัติอยํางมีประสิทธิภาพและหนํวยงานปฏิบัติจะต๎องมีความเข๎าใจ  สามารถกําหนดแผนงานโครงการให๎
สอดคล๎องกับเป้าหมายที่กําหนดไว๎ในยุทธศาสตร๑ชาติ 
                     1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
  เน่ืองด๎วยในการจัดทําแผนพัฒนาสี่ปีขององค๑การปกครองสํวนท๎องถิ่นนั้น จะต๎องสอดคล๎องกับ              
แผนยุทธศาสตร๑พัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาจะต๎องสอดคล๎องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ แตํทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 11                        
(พ.ศ. 2555 - 2559) ได๎สิ้นสุดลงและการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่  12 อยูํระหวํางการ
ดําเนินการและยังไมํประกาศใช๎ แตํได๎กําหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 เอาไว๎แล๎ว 
  ดังนั้น เพื่อให๎การจัดทําแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561  – 2564 ) ของเทศบาลตําบล บ๎านต๊ํา  มีความ
สอดคล๎องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12  เทศบาลจึงได๎นําทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติดังกลําวมาประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาสี่ปีให๎เหมาะสมกับสภาวการณ๑ของเทศบาล  
ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 มีรายละเอียดดังน้ี  
1. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในชํวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 -2564 ) ประเทศไทย จะยังคงประสบสภาวะ
แวดล๎อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตํางๆ  ที่อาจกํอให๎เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ  อาทิ 
กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี  ความท๎าทายของเทคโนโลยีใหมํๆ  การเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ  การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง  
ประกอบกับสภาวการณ๑ด๎านตํางๆ  ทั้งเศรษฐกิจ  สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของประเทศในปัจจุบันที่
ยังคงประสบปัญหาในหลายด๎าน  เชํน ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแขํงขัน  คุณภาพการศึกษา  ความ
เหลื่อมล้ําทางสังคม  เป็นต๎น  ทําให๎การพัฒนาในชํวงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  12 จึงจําเป็นต๎องยึดกรอบแนวคิดและ
หลักการในการวางแผนที่สําคัญ ดังนี ้ 
 (1) การน๎อมนําและประยุกต๑ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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 (2) คนเป็นศูนย๑กลางของการพัฒนาอยํางมีสํวนรํวม  
 (3) การสนับสนุนและสํงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ  
 (4) การพัฒนาสูํความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข 
2. สถานะของประเทศ 

2.1 ด้านเศรษฐกิจ 
2.1.1  3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 เร่ิมแสดงให้เห็นถึงข้อจ๊ากัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  

แม๎วําเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผํานมา  (ยกเว๎นชํวงวิกฤตการณ๑ทางเศรษฐกิจ  ปี 2540-2541) จะขยายตัวได๎ดีเฉลี่ย
ประมาณร๎อยละ 5 ตํอปี จนทําให๎รายได๎ประชาชาติตํอหัว  (GNP Per Capita) ในปี 2557 มาอยูํที่ประมาณ  196,240 บาท 
หรือประมาณ  6,041 ดอลลาร๑ สรอ. ตํอคนตํอปี  ซึ่งทําให๎ประเทศไทยได๎ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได๎ปานกลาง
ขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แตํในระยะ  8 ปีที่ผํานมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผัน
ผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร๎อยละ  3.2 ชะลอจากร๎อยละ 5.7 ในชํวงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 9 ซึ่งต่ํากวําศักยภาพของ
ระบบเศรษฐกิจและต่ํากวําระดับที่จะทําให๎ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได๎ปานกลางในระยะเวลาอันควร  
โดยสาเหตุที่สําคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอ ตัวของการลงทุนโดยรวมอยํางตํอเน่ือง  ดังจะเห็นได๎จากสัดสํวนการ
ลงทุนรวมตํอผลิตภัณฑ๑มวลรวมในประเทศ  (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร๎อยละ  41.3 ในชํวงปี 2534 – 
2539 เป็นร๎อยละ  25.5 ในชํวงปี 2543 – 2557 นอกจากนี้  เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ  ในภูมิภาค  จะพบวําอัตราการ
ขยายตัวของ การลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในชํวงปี  2543 – 2557 อยูํที่ประมาณร๎อยละ  4.9 ต่ํากวําสิงคโปร๑และมาเลเซีย
ซึ่งมี ระดับการพัฒนาที่สูงกวําไทย 

2.1.2  การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการแข่งขัน 
เร่ิมลดลง โครงสร๎างการผลิตของไทยได๎เปลี่ยนผํานจากภาคเกษตรไปสูํภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น  (สัดสํวน
ของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี 2553 ที่ระดับร๎อยละ 9.9 25.4  และ 64.7  เป็นร๎อยละ 7.2  28.5  และ 64.3 
ในปี 2557 ตามลําดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได๎มีการสั่งสมองค๑ความรู๎และเทคโนโลยีอยํางตํอเน่ือง  ทําให๎มีการพัฒนา
จากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต๎การบริหารจัดการของเงินทุนตํางชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐาน  (Supporting 
Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต๎เครือขํายของบริษัทแมํในตํางชาติและของนักลงทุนไทยที่มี
สัดสํวนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได๎ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย๎ายแรงงานจากภาค
เกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกวํา  ทําให๎ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผํานมายัง
เพิ่มในระดับที่นําพอใจแตํการชะลอตัวของกําลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของกําลังแรงงานเป็นไปอยําง
ลําช๎า  ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม  (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงทําให๎
ความสามารถในการแขํงขันระหวํางประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท๎อนมาที่ปริมาณการสํงออกรวมขยายตัวช๎าลง
จากร๎อยละ 9.7 ตํอปีในชํวงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 9   (พ.ศ. 2545-2549) เป็นเฉลี่ยร๎อยละ  1.1 ในชํวง 3 ปีของแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2557) 

2.1.3 ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยูํในระดับต่ําทําให๎ขาดพลัง ในการ 
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให๎หลุดพ๎นจากการเป็นประเทศรายได๎ปานกลาง  ซึ่งต๎องอาศัยการผลิตที่มี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม๎วําการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมใน    
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ชํวงกํอนแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 10 จะอยูํในระดับที่นําพอใจก็ตาม  แตํมีแนวโน๎มลดลงในระยะ  8 ปี ที่ผํานมาและยังมี
ความลําช๎าเมื่อเทียบกับประเทศที่เร่ิมพัฒนาประเทศในชํวงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข๎าสูํ
การเป็นประเทศรายได๎สูงในชํวงกํอนหน๎า  ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม  ลดลงจากร๎อยละ  3.32 ในชํวง
แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 9 เป็นร๎อยละ  2.05 ในชํวงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 11 ทําให๎ประเทศไทยจําเป็นต๎องให๎
ความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพิ่มการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ  
และเพิ่มแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

2.1.4  การลดลงของความแข็งแกรํงด๎านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคตํอการแก๎ไขปัญหา 
เชิงโครงสร๎าง  การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก  และการดําเนินนโยบายและ การบริหารจัดการเศรษฐกิจใน
อนาคต แม๎วําเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี 2524 และ 2540 แตํการให๎
ความสําคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังทําให๎เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยูํในเกณฑ๑ที่แข็งแกรํง  
โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล๎เคียงกันอยํางไรก็ตาม  เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็น
จุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออํานวยตํอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอยํางตํอเน่ืองเร่ิมมีสัญญาณที่จะเป็นข๎อจํากัด
ตํอการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้นโดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยร๎อยละ  37.9  ในชํวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เป็นร๎อยละ 42.2 ในชํวง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 11 ชี้ให๎เห็นวําแม๎จะอยูํภายใต๎กรอบ
วินัยทางการคลังแตํมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นจากผลของการดําเนินมาตรการกระตุ๎นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผํานมาและ
จะเป็นข๎อจํากัดตํอการใช๎มาตรการทางการคลังในการกระตุ๎นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในระยะตํอไป 

2.1.5  อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เน่ืองจากตํางประเทศมี 
พลังการขับเคลื่อนมากกวําไทย และประเทศไทยอยูํในสถานการณ๑การแขํงขันที่อยูํตรงกลางระหวํางประเทศที่มีความ
ได๎เปรียบด๎านต๎นทุนแรงงานและการผลิต  และประเทศที่มีความก๎าวหน๎าและความสามารถในการแขํงขันทาง
นวัตกรรมและความคิดสร๎างสรรค๑  โดยในปี พ.ศ. 2557 WEF (World Economic Forum) ได๎จัดอันดับความสามารถใน
การแขํงขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่  31 จาก 144 ประเทศ และในปี พ.ศ.2557 IMD (International Institute for 
Management Development) ได๎จัดอันดับไว๎ที่  30 จาก 61 ประเทศชั้นนํา  ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวก
ในการเข๎าไปประกอบธุรกิจประจําปี  2558 หรือ Ease of Doing Business 2015  ซึ่งดําเนินการโดยธนาคารโลกนั้น
ประเทศไทยได๎รับการจัดให๎อยูํในอันดับที่ 26 จาก 189 ประเทศทั่วโลก  

2.1.6  สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการ 
ยกระดับดีขึ้น จากการผนึกกําลังของหนํวยงานด๎านวิทยาศาสตร๑  เทคโนโลยี  วิจัย และนวัตกรรม  และเชื่อมโยงให๎เกิด
ความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน  แตํยังคงอยูํในระดับต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับกลุํมประเทศที่มีรายได๎สูงโดย ในปี  2557 
อันดับความพร๎อมด๎านโครงสร๎างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร๑อยูํที่  47 และด๎านเทคโนโลยีที่  44   จาก 61 ประเทศที่จัด
อันดับโดย  IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่  37 และ 43 ตามลําดับในปี  2551 และตลอดชํวงระยะเวลา  14 ปีที่ผํานมา 
(2543-2556) คําเฉลี่ยการลงทุนด๎านการวิจัยและพัฒนาตํอ  GDP ยังคงอยูํในระดับร๎อยละ  0.17 ตํอ GDP โดยในปี 2556 
(ข๎อมูลลําสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด๎านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นร๎อยละ  0.48 ตํอ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัย
และพัฒนาจากภาครัฐประมาณร๎อยละ 53 และจากภาคเอกชนประมาณร๎อยละ 47 ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล๎ว เชํน  
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เกาหลีใต๎ ญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีคําใช๎จํายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยูํที่ร๎อยละ 4.03, 3.35, 2.79, และ 2.27 ตํอ 
GDP ในปี 2555 ตามลําดับขณะเดียวกันบุคลากรด๎านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจํานวนไมํเพียงพอตํอการ
สํงเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี  วิจัย และนวัตกรรมในระดับก๎าวหน๎า  โดยในปี 2556 บุคลากรด๎านการวิจัย
และพัฒนามีจํานวน  11 คนตํอประชากร  10,000 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล๎ว  สํวนใหญํจะอยูํที่ระดับ  
20-30 คนตํอประชากร 10,000 คน  

2.1.7 สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด๎วยรูปแบบการ 
ขนสํงยังไมํสามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้ําและทางรายได๎ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการ
ให๎บริการ  การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ  การให๎บริการน้ําประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขต
เมืองหลักในภูมิภาค  และมีแหลํงน๎าดิบไมํเพียงพอ  การให๎บริการ  ICT ยังไมํทั่วถึงกระจุกตัวอยูํในเมือง  และมีราคา
คํอนข๎างสูง ประสิทธิภาพการใช๎พลังงานของประเทศมีแนวโน๎มลดลงเล็กน๎อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด๎านความ
มั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  นอกจากนั้น  การสํงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรม
ด๎านพลังงานและ  ICT อยูํในระดับต่ําและมีข๎อจํากัด  ยังไมํสามารถพัฒนาตํอยอดในเชิงพาณิชย๑ได๎อยํางเป็นรูปธรรม
นอกจากนี ้ด๎านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารจัดการด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน
ยังขาดประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะการคุ๎มครองทรัพย๑สินทางปัญญา  การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส๑  การรักษาความ
ปลอดภัย และข๎อจํากัดตํอการทําธุรกิจใหมํและการประกอบกิจการในตํางประเทศ  ตลอดจนบุคลากรด๎านโลจิสติกส๑ยัง
ขาดความรู๎และทักษะเฉพาะด๎านที่ตรงตํอความต๎องการของอุตสาหกรรม  เชํน ความรู๎ด๎านภาษา  ความรู๎ด๎านเทคโนโลยี  
และความรู๎ในการดําเนินธุรกิจตํางประเทศ เป็นต๎น 
2.2  ด้านสังคม 

2.2.1 โครงสร๎างประชากรเปลี่ยนแปลงเข๎าสูํการเป็นสังคมสูงวัย แตํยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ของประชากรในทุกชํวงวัย เน่ืองจากปัจจัยหลักๆ ได๎แกํ 
(1) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจ๊านวนลดลงอย่างรวดเร็ว  มีพัฒนาการไม่สมวัยและการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นท่ีมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น  อัตราการเจริญพันธุ๑รวมลดลงจาก  6.3 คน ในชํวงปี 2507-2508 เป็น 1.62 คน ในชํวงปี 2548-2558 
และคาดวําในปี 2583 จะลดลงเหลือเพียง 1.3 คน  
(2) กําลังแรงงานมีแนวโน๎มลดลง  และแรงงานกวําร๎อยละ  30 เป็นประชากรกลุํม  เจเนอเรชั่น  Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิต
ภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช๎า  ซึ่งจะเป็นข๎อจํากัดตํอการพัฒนาในระยะตํอไป  กําลังแรงงานของไทยมีจํานวน  38.9 ล๎านคน
ในชํวงปี 2555-2557 และเร่ิมลดลงร๎อยละ  0.1 ในปี 2556 และร๎อยละ 0.2 ในปี 2557 ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นร๎อยละ 2.2 ตํอปีในชํวง 10 ปีที่ผํานมา  (ปี 2548–2557) แตํยังต่ํากวําประเทศเพื่อนบ๎าน  เชํน มาเลเซีย  ๑ เทําตัว 
และสิงคโปร๑  5 เทําตัว และกําลังแรงงานกวําร๎อยละ  65.1 มีการศึกษาระดับมัธยมต๎นและต่ํากวํา  นอกจากนี้  กําลัง
แรงงานกลุํมเจเนอเรชั่นวาย   ซึ่งมีจํานวนร๎อยละ 27 ของประชากรในปี 2553 มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง  ไมํให๎
ความสําคัญกับการมีครอบครัว สํงผลตํอรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ๑รวมของประเทศในอนาคต 
(3) กลุํมผู๎สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน๎มเพิ่มสูงขึ้น  สะท๎อนถึงภาระคําใช๎จํายด๎านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น  ขณะที่
ผู๎สูงอายุจํานวนมากยังมีรายได๎ไมํเพียงพอในการยังชีพ ผู๎สูงอายุมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นจาก 10.3 ล๎านคน (ร๎อยละ 16.2) ในปี 
2558 เป็น 20.5 ล๎านคน (ร๎อยละ 32.1) ในปี 2583 การเพิ่มขึ้นของผู๎สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะสํงผลตํอภาระ 
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คําใช๎จํายในการดูแลที่เพิ่มสูงขึ้น แม๎ผู๎สูงอายุมีสํวนรํวมในกําลังแรงงานเพิ่มขึ้น แตํมีรายได๎ไมํเพียงพอกับคําใช๎จําย 
เน่ืองจากมีการออมน๎อย และแหลํงรายได๎หลักร๎อยละ 78.5 ของรายได๎ทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร 

2.2.2 ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลายรูปแบบมากขึ้น  
อัตราการเจริญพันธุ๑ที่ลดลงสํงผลให๎ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก 3.6 คนในปี 2543  เหลือ 3 คน ในปี 2556 โดย
ครัวเรือนเดียว  ครัวเรือน 1 รํุน และครัวเรือนแหวํงกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในชํวงปี 2543 -2556  สํงผลให๎
ความสัมพันธ๑ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทําให๎ครอบครัวเสี่ยงตํอการลํมสลาย 

2.2.3 คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ  การเรียนรู้  และคุณธรรมจริยธรรม  โดยคนไทยมีอายุคาด
เฉลี่ยสูงขึ้น  อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย  ปี 2557 เพศชาย 71.3 ปี เพศหญิง 78.2 ปี แตํเสียชีวิตกํอนวัยอันควร
จากโรคและการบาดเจ็บ  เน่ืองจากโรคไมํติดตํอและอุบัติเหตุ  อยํางไรก็ตาม  คนไทยได๎รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น  
จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ 15.59 ปี เพิ่มขึ้นอยํางตํอเน่ือง  โดยชํวงปี 2551-2556 มีการศึกษา
เฉลี่ย 8.9 ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยูํในระดับต่ํา  สะท๎อนได๎จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ในปี 2556 มีคําเฉลี่ยต่ํากวําร๎อยละ 50 นอกจากนี้   คนไทยสํวนใหญํมีปัญหาด๎านคุณธรรมจริยธรรม  
โดยผลการวิจัยและการสํารวจตํางๆ พบวําปัญหาสําคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย๑สุจริต  และการทุจริตคอร๑รัปชัน  โดยเห็น
วําต๎องสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเรํงดํวน 

2.2.4 สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง  แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้๊าของการกระจายรายได้  สัดสํวนคน
จนลดลงอยํางตํอเน่ืองจากร๎อยละ 42 ในปี 2543 เหลือร๎อยละ 10.9 ในปี 2556 แตํความยากจนยังกระจุกตัวหนาแนํนใน
ภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ  ขณะที่ความเหลื่อมล้ําด๎านรายได๎มีแนวโน๎มดีขึ้นเล็กน๎อย  คําสัมประสิทธิ์ความไมํ
เสมอภาค (Gini Coefficient) ด๎านรายได๎ลดลงจาก 0.484 ในปี 2554 เหลือ 0.465 ในปี 2556 อยํางไรก็ตามความแตกตําง
ของรายได๎ระหวํางกลุํมคนรวยที่สุดกับกลุํมคนจนที่สุดแตกตํางกันถึง 74.9 เทํา ในปี 2556 โดยกลุํมคนรวยที่สุดร๎อยละ 
10 ถือครองรายได๎สูงถึงร๎อยละ 36.8 ของรายได๎ทั้งหมด  ขณะที่กลุํมคนจนที่สุดร๎อยละ 10 ถือครองรายได๎เพียงร๎อยละ 
1.1 สาเหตุพื้นฐานที่สําคัญจากโครงสร๎างเศรษฐกิจที่ไมํสมดุล สํงผลให๎การกระจายประโยชน๑ของการพัฒนาไปยังกลุํม
คนตํางๆ ในสังคมไมํทั่วถึง* ประชากรที่เกิดชํวงปี 2545 - 2546 

2.2.5 ความเหลื่อมล้ําระหวํางกลุํมคนยังคงเป็นปัญหาสําคัญของสังคมไทย อันเน่ืองมาจาก 
(1) ความเหลื่อมล้๊าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองท่ีดินยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย  
โดยเฉพาะอยํางยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุํมผู๎ถือครองที่ดินร๎อยละ 20 มีการถือครองที่ดินมากที่สุด  มีสัดสํวนการถือ
ครองที่ดินสูงกวํากลุํมผู๎ถือครองที่ดินร๎อยละ  ที่มีการถือครองที่ดินน๎อยที่สุด 325.7 เทํา เน่ืองจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน  
และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินวํางเปลําของภาครัฐ 
(2) เด็กยากจนยังเข๎าไมํถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานขณะที่โอกาสในการเข๎าถึงการศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความ
แตกตํางกันตามฐานะของกลุํมประชากร ระหวํางเขตเมือง-ชนบทและระหวํางภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเร่ืองคํา
ครองชีพและการเดินทางไปศึกษา  โดยกลุํมประชากรร๎อยละ 10 ที่มีฐานะความเป็นอยูํดีที่สุด  มีโอกาสเข๎าถึงการศึกษา
ระดับปริญญาตรีมากกวํากลุํมประชากรร๎อยละ 10 ที่มีฐานะความเป็นอยูํด๎อยที่สุดประมาณ 19.1 เทํา นักศึกษาในเขต
เมืองมีโอกาสสูงกวํานักศึกษาในเขตชนบทประมาณ 2.2 เทํา 
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(3) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้๊ากันระหว่างภูมิภาค  โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทาง
การแพทย๑และสาธารณสุข  อาทิ จากการสํารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี 2556 พบวํา อัตราสํวนแพทย๑ตํอประชากร
ระหวํางกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตํางกันถึง 3.6 เทํา 
(4) ความเหลื่อมล้๊าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน  แรงงานอิสระเข๎าถึงการคุ๎มครองมากขึ้น  จากการ
เข๎าถึงการประกันตนตามมาตรา 50 ที่เพิ่มขึ้นจาก 1.29 ล๎านคน ในปี 2555   เป็น 2.471 ล๎านคน ในปี 2557 ทําให๎
แรงงานในระบบมีสัดสํวนเพิ่มขึ้นเป็นร๎อยละ 42.4 ในปี 2557 อยํางไร ก็ตาม  แรงงานในระบบได๎รับคําจ๎างเฉลี่ยสูงกวํา
แรงงานนอกระบบประมาณ 2.1 เทํา ในปี 2556 
(5) ความเหลื่อมล้๊าด้านกระบวนการยุติธรรม เน่ืองจากประชาชนไมํเข๎าใจกฎหมาย เข๎าไมํถึงกระบวนการยุติธรรม  และ
หนํวยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทํางาน  นอกจากนี้  ผู๎มีรายได๎น๎อยมักไมํได๎รับความเป็น
ธรรม ไมํสามารถตํอสู๎คดีจากการที่ไมํสามารถรับภาระคําใช๎จํายในกระบวนการยุติธรรมและต๎องใช๎ระยะเวลายาวนาน 

2.2.6 คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น  จากการที่คนไทยกวําร๎อยละ 99.9 ได๎รับความคุ๎มครองทางด๎าน
สุขภาพ  โดยอยูํภายใต๎ระบบประกันสุขภาพถ๎วนหน๎าร๎อยละ 73.8  ระบบประกันสังคมร๎อยละ  16.7  และระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข๎าราชการ/รัฐวิสาหกิจร๎อยละ 7.1 ขณะที่ กลุํมผู๎ด๎อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได๎มั่นคงขึ้น
และมีความครอบคลุมมากขึ้นโดยในปี 2558 ผู๎สูงอายุได๎รับการสงเคราะห๑เบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามชํวง
อายุ 8.3 ล๎านคน จากผู๎สูงอายุทั้งประเทศ 10.4 ล๎านคน สํวนผู๎พิการได๎รับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็น 800 บาท ครอบคลุมผู๎
พิการร๎อยละ 89.5  และรัฐให๎เงินอุดหนุนแกํเด็กด๎อยโอกาสที่อยูํในครอบครัวยากจนให๎ได๎รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ
ภายใต๎โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอยํางไรก็ตามสวัสดิการด๎านที่อยูํอาศัยยังไมํครอบคุลมกลุํมผู๎มีรายได๎
น๎อยและผู๎ยากไร๎  แม๎วํารัฐจัดสวัสดิการด๎านที่อยูํอาศัยภายใต๎โครงการตํางๆ  แตํปัจจุบันกลุํมผู๎มีรายได๎น๎อยและรายได๎
ปานกลางยังไมํมีกรรมสิทธิ์ในที่อยูํอาศัยถึง 4.544,926 ครัวเรือน อยํางไรก็ตาม รัฐเร่ิมให๎ความสําคัญกับการพัฒนาที่อยูํ
อาศัยแกํผู๎สูงอายุโดยเฉพาะผู๎ที่มีรายได๎น๎อยและผู๎ยากไร๎ 

2.2.7 วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเร่ิมเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น  อาทิ 
การให๎คุณคํากับความสนุกสนาน  และความสะดวกสบาย  ละเลยเร่ืองวินัย  มีความเห็นแกํตัว  ไมํรู๎จักเสียสละ  ไมํ
เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ ํและขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน๎มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม  โดยเฉพาะการเข๎ามาของ
แรงงานตํางชาติที่กํอให๎เกิดการนําเอาวัฒนธรรมต๎นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท๎องถิ่น 

2.2.8  ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น  ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการของ
ชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น  โดยมีกระบวนการจัดทําแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่และบูรณาการเป็นแผนตําบลเพื่อ
เชื่อมโยงกับแผนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น แผนพัฒนาอําเภอและแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให๎ได๎รับการสนับสนุน
ทั้งในด๎านองค๑ความรู๎  และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน  มีการรวมกลุํมท๎ากิจกรรมทั้งด๎าน
เศรษฐกิจ  สังคม สิ่งแวดล๎อมและเชื่อมโยงเป็นเครือขํายเพิ่มขึ้นจาก 142,632 แหํง ในปี 2555 เป็น 152,377 แหํง ในปี 
2556 สํวนใหญํเป็นกลุํมธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร๎อยละ 32.51  ขององค๑กรทั้งหมด และองค๑กรการเงิน ร๎อยละ 26.77  

2.2.9 ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม  ในชํวงระยะเวลากวํา 10 
ปีที่ผํานมา ความขัดแย๎งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุํมตํางๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น นําไปสูํความสูญเสียตํอ
ชีวิต ทรัพย๑สิน และสํงผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ๎อม 
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2.3  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        2.3.1 ทรัพยากรธรรมชาติสํวนใหญํถูกนําไปใช๎ในการพัฒนาจํานวนมากกํอให๎เกิดความเสื่อมโทรมอยํางตํอเน่ือง
และเกิดปัญหาความขัดแย๎งในการใช๎ประโยชน๑ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 

(1) พื้นที่ป่าไม้ลดลง  เน่ืองจากจํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น  ทําให๎ความต๎องการใช๎ที่ดินเพื่อการผลิตทาง
การเกษตร การอยูํอาศัย และการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นตามไปด๎วย  พื้นที่ป่าไม๎จึงถูกบุกรุกทําลายมากขึ้น  
โดยพื้นที่ป่าไม๎ลดลงจาก 171.02 ล๎านไรํ หรือร๎อยละ 53.33 ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศในปี 2504 เป็น 102 ล๎านไรํ 
หรือคิดเป็นร๎อยละ 31.6 ในปี 2556 

(2) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรมท๊าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ทรัพยากรดินและที่ดินมีปัญหาความ
เสื่อมโทรมของดินจากการใช๎ประโยชน๑ที่ไมํถูกต๎องตามหลักวิชาการดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ  การชะล๎างพังทลาย
ของดิน นอกจากนี ้ยังมีปัญหาพื้นที่สูงชันหรือพื้นที่ภูเขา ซึ่งมีข๎อจํากัดในการนําไปใช๎ประโยชน๑  การใช๎ทรัพยากรที่ดิน
ของประเทศยังไมํมีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความ
ไมํเป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน  ความหลากหลายทางชีวภาพกําลังตกอยูํภายใต๎ภาวะถูกคุกคาม  
โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม๎อยํางตํอเน่ืองเป็นเวลานาน 

(3) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย  และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช๎ประโยชน๑อื่นๆ  จํานวนมาก  เชํน 
การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการทํานากุ๎ง  การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม  ท๎าให๎พื้นที่ป่าชายเลนลดลงจากปี 
2504 ที่มีพื้นที่ป่าชายเลนกวํา 2.3 ล๎านไร ํเหลือเพียง 1.5  ล๎านไรํ ในปี 2552 คิดเป็นการลดลงร๎อยละ 34.8 ท๎าให๎รัฐเร่ิมมี
นโยบายปกป้องป่าชายเลนอยํางจริงจังโดยไมํอนุญาตการตํอสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแตํปี 2534  และห๎ามการใช๎
ประโยชน๑อ่ืนๆ อยํางไรก็ตามในระหวํางปี 2549-2554 พบวํา ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น  ในปี 2554 ผลผลิตประมงทะเลมี
ปริมาณเพียง 1.61 ล๎านตันลดลงจากปี 2549 ที่มีปริมาณ 2.42 ล๎านตัน  ในขณะที่พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว๑น้ําชายฝั่งของ
ประเทศไทยยังคงขยายตัวอยํางตํอเน่ืองจากปริมาณความต๎องการสัตว๑นํ้าเพิ่มมากขึ้น 

(4) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ  แต่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานดีขึ้น  ความ
ต๎องการใช๎พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นตลอด 30  ปีที่ผํานมาแตํการผลิตพลังงานเชิงพาณิชย๑เพื่อการบริโภค
ภายในประเทศไมํเพียงพอกับความต๎องการทําให๎ต๎องนําเข๎าจากตํางประเทศเพิ่มขึ้นโดยในปี 2555 ต๎องนําเข๎าเพิ่มขึ้น
ร๎อยละ 6 อยูํที่ระดับ  1.08 ล๎านบาร๑เรลเทียบเทําน้ํามันดิบตํอวัน  คิดเป็นร๎อยละ 54 ของความต๎องการใช๎ในปี 2555 และ
คิดเป็นร๎อยละ 12.5 ของ GDP โดยน้ํามันดิบมีการนําเข๎าสูงที่สุดคิดเป็นร๎อยละ 76 ของการนําเข๎าพลังงานทั้งหมด  
ขณะที่การใช๎พลังงานเชิงพาณิชย๑ขั้นต๎นในปี  2555 เพิ่มขึ้น ร๎อยละ 6.8 อยูํที่ระดับ 1.981 พันบาร๑เรลเทียบเทําน้ํามันดิบ
ตํอวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช๎พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน๎มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของการใช๎พลังงานต่ํา
กวําอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี 2555 การเพิ่มขึ้นของ  GDP ร๎อยละ 1 ขณะที่มีการใช๎พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร๎อยละ 
0.6  

(5) ทรัพยากรน้๊ายังมีส่วนท่ีไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ  ประเทศไทยประกอบด๎วย 25 ลุํมน้ําหลัก  
น้ําตามธรรมชาติมีปริมาณรวม 285,227 ล๎านลูกบาศก๑เมตร  ขณะที่การพัฒนาแหลํงเก็บกักน้ําในประเทศมีความจุคิด
เป็นร๎อยละ 28 ของปริมาณน้ําตามธรรมชาติ  มีแอํงน้ําบาดาลทั้งหมด  27 แอํง น้ําบาดาลมีปริมาณการกักเก็บในชั้นนํ้า
บาดาลรวมประมาณ 1.13 ล๎านล๎านลูกบาศก๑เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช๎ได๎ โดยไมํกระทบตํอปริมาณน้ําบาดาล 
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ที่มีอยูํได๎รวมปีละ 68,200 ล๎านลูกบาศก๑เมตรอยํางไรก็ตามการพัฒนาน้ําบาดาลขึ้นมาใช๎ มีข๎อจํากัดในเร่ืองของความคุ๎ม
ทุน เน่ืองจากมีคําใช๎จํายในการสูบน้ํา และการดําเนินการสํารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต๎องการใช๎น้ําในประเทศ  ในปี 
2557 มีจํานวนประมาณ 151,750 ล๎านลูกบาศก๑เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข๎าถึงแหลํงน้ําของภาคสํวนตํางๆ  มีจํานวน 
102,140 ล๎านลูกบาศก๑เมตร และยังไมํสามารถจัดสรรน้ําตามความต๎องการได๎อีกประมาณ 49,610 ล๎านลูกบาศก๑เมตร 

2.3.2 ปัญหาสิ่งแวดล๎อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง  
(1) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน๎มอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยตํอคน

ตํอวันเพิ่มสูงขึ้นจาก 1.04 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 2553 เป็น 1.11 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 2557 สถานที่กําจัดขยะแบบ
ถูกต๎องตามหลักวิชาการมีเพียงร๎อยละ 19 และมีการนํามูลฝอยกลับไปใช๎ประโยชน๑เพียงร๎อยละ  18 ทําให๎มีปริมาณขยะ
สะสมตกค๎างเพิ่มสูงขึ้นถึง  19.9 ล๎านตัน ในปี 2556 ของเสียอันตราย  ในปี 2557 มีประมาณ 2.69 ล๎านตัน โดยขยะ
อิเล็กทรอนิกส๑มีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นร๎อยละ 10 ตํอปี เน่ืองจากความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอยําง
รวดเร็ว  สํงผลให๎ในอนาคตอาจต๎องประสบปัญหาการกําจัดซากของเสียเหลํานี้  หากภาครัฐไมํมีมาตรการหรือมี
กฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอยํางครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการ
ได๎ประมาณร๎อยละ 70 โดยภาคอุตสาหกรรมมีการนําของเสียอันตรายกลับมาใช๎ประโยชน๑ใหมํมากขึ้น  แตํยังพบการ
ลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อยํางตํอเน่ือง เน่ืองจากต๎นทุนในการกําจัดสูง 

(2) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง  แต่มีแนวโน้มดีขึ้น  ในปี 2557  พบสารมลพิษทางอากาศเกิน
คํามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาสําคัญได๎แกํฝุ่นละอองก๏าซโอโซน  และสารอินทรีย๑ระเหยงําย  
(VOCs) โดยมีพื้นที่วิกฤติในเขตพื้นที่มาบตาพุด  จังหวัดระยอง  ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย๑ระเหยงําย  ในขณะที่
พื้นที่อื่น เชํน กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหมํ ขอนแกํน พบสารเบนซินเกินคํามาตรฐาน  แตํสํวนใหญํมีปริมาณลดลงจาก
ปีที่ผํานมา ซึ่งได๎รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานนํ้ามันเชื้อเพลิงเมื่อต๎นปี 2557 ทั้งนี้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  การที่
ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลงสํวนหน่ึงเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานนํ้ามันเชื้อเพลิงจาก  EURO 3 เป็น 
EURO 4 ตั้งแตํปี 2555 และการปรับปรุงระบบขนสํงสาธารณะและทางจักรยาน  การเข๎มงวดกับการตรวจจับรถควันดํา  
อยํางไรก็ตาม  ปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต๑จํานวนมากสําหรับมลพิษจาก
หมอกควัน  ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน  พบวําสถานการณ๑ดีขึ้นเป็นล๎าดับ  โดยความรํวมมือและการทํางานระหวําง
ภาครัฐ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(3) คุณภาพน้๊าท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ๑คุณภาพน้ําในชํวง 10 ปี ที่ผํานมา (พ.ศ. 2548-2557) 
มีแนวโน๎มเสื่อมโทรมลง  โดยแหลํงน้ําที่อยูํในเกณฑ๑ดีมีแนวโน๎มลดลงสํวนแหลํงน้ําที่อยูํในเกณฑ๑พอใช๎และเสื่อม
โทรมมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้น  สาเหตุสําคัญมาจากการชะหน๎าดินที่มีปุ๋ยตกค๎างจากการเกษตรและการปศุสัตว๑  และการ
ระบายน้ําเสียจากชุมชน  ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน  มีจํานวนไมํเพียงพอตํอการบําบัดน้ําเสียที่เพิ่มขึ้นตามการ
ขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน  โดยปัจจุบัน  มีปริมาณน้ําเสียจากชุมชน 10.3 ล๎านลูกบาศก๑เมตรตํอวัน  ขณะที่
ระบบบําบัดน้ําเสียรองรับนํ้าเสียที่เกิดขึ้นได๎เพียงร๎อยละ 31 

(4) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น  แต่อัตราการเติบโตลดลง  ปริมาณการปลํอยก๏าซเรือนกระจก
จากสาขาพลังงานมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นอยํางตํอเน่ือง  ตามปริมาณความต๎องการใช๎พลังงานที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแหํงชาติฉบับที่ 2 การจัดทําบัญชีก๏าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุวําประเทศ 
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ไทยมีการปลํอยก๏าซเรือนกระจก  ในปี 2533 ปริมาณ 229.08 ล๎านตันคาร๑บอนไดออกไซด๑เทียบเทํา  และเพิ่มเป็น 265.9 
ล๎านตันคาร๑บอนไดออกไซด๑เทียบเทํา  ในปี  2547 โดยปริมาณการปลํอยก๏าซเรือนกระจกมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นร๎อยละ 3.3 
ตํอปี อยํางไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในชํวง 5 ปีที่ผํานมา  ทั้งนี้เน่ืองมาจากมาตรการการลดก๏าซเรือนกระจกตํางๆ  
ที่มีการดําเนินงานเพิ่มมากขึ้นในประเทศประกอบกับการกักเก็บก๏าซเรือนกระจกในภาคป่าไม๎และการใช๎ประโยชน๑
ที่ดินมีแนวโน๎มเพิ่มมากขึ้นร๎อยละ 1.1 จึงสํงผลให๎ภาคดังกลําวเป็นภาคที่มีความสําคัญมากในการเพิ่มการดูดกลับและ
ชํวยลดปริมาณการปลํอยก๏าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

2.3.3 ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยํางยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบํอยคร้ังและมีความรุนแรงมากขึ้น  สํงผลกระทบ
ตํอภาคการผลิตและวิถีการดํารงชีวิตของคนไทย  ทั้งอุทกภัย  ภัยแล๎ง วาตภัย และดินถลํม  สร๎างความเสียหายนับเป็น
มูลคํากวําหมื่นล๎านบาท  อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะ
อยํางยิ่งอุทกภัยมีแนวโน๎มและความถี่มากขึ้น  ซึ่งจะสํงผลกระทบตํอภาคการผลิตและวิถีการดํารงชีวิตของคนไทยเป็น
ประจําทุกปีในมิติของจํานวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบวําภัยแล๎งเป็นภัยธรรมชาติที่สํงผลกระทบตํอประชากรเป็น
จํานวนมากกวําภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ําทํวมเป็นภัยธรรมชาติที่สํงผลให๎ประเทศไทยถูกจัดอยูํในล้ําดับประเทศที่มี
ความเสี่ยงต๎นๆ ของโลก 
2.4 ด๎านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา  

2.4.1 ด๎านธรรมาภิบาล 
(1) ประเทศไทยจะต้องให้ความส๊าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน จากการประเมินผํานดัชนีความอยูํเย็นเป็นสุข
รํวมกันในสังคมไทย  ชี้วําสังคมไทยในภาพรวมมีความอยูํเย็นเป็นสุขรํวมกันอยูํในระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖  แตํ
องค๑ประกอบด๎านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยูํในระดับที่ต๎องเรํงแก๎ไขสถานการณ๑ดังกลําว  ถือเป็นความ
จําเป็นของประเทศไทยที่จะต๎องให๎ความสําคัญกับเร่ืองธรรมาภิบาลอยํางเรํงดํวน  เน่ืองจากสถานการณ๑วิกฤตคุณธรรม  
จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาลตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการสร๎างระบบ
บริหารกิจการบ๎านเมืองและสังคมที่ดี  พ.ศ.2552 มีอยํางน๎อย 6  ประการคือ  (1) หลักนิติธรรม  (2) หลักคุณธรรม  (3) 
หลักความโปรํงใส  (4) หลักความมีสํวนรํวม  (5) หลักความรับผิดชอบ   (6) หลักความคุ๎มคํา  ขณะนี้ ได๎มีการสะสมตัว
และลุกลามสูํทุกภาคสํวน  ได๎แกํ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท๎องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์  ขายเสียง  มีการทุจริต
เพื่อให๎ได๎รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน๑สํวนตนทับซ๎อนกับผลประโยชน๑รัฐหนํวยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่
ไมํเป็นธรรมาภิบาล  มีการใช๎อํานาจหน๎าที่โดยมิชอบหาผลประโยชน๑ให๎ตนเองและพวกพ๎อง  ภาคธุรกิจบางสํวนมีการ
รํวมมือกับนักการเมืองและข๎าราชการ กระทําการทุจริตเพื่อให๎ได๎งานจากภาครัฐ  ปิดงานอยํางรวดเร็ว  ผูกขาดทางธุรกิจ  
หลีกเลี่ยงภาษี  ขาดความรับผิดชอบตํอผู๎บริโภค  ภาคประชาชนมีแนวโน๎มยอมรับการทุจริตตํางๆ  ที่ตนเองได๎รับ
ประโยชน๑มากขึ้นสถาบันทางศาสนาบางสํวนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง  มีปัญหาการบริหารจัดการ
ทรัพย๑สินของสํวนรวม ขาดความโปรํงใส  ปลํอยให๎คนบางกลุํมใช๎ศาสนาเป็นเคร่ืองมือแสวงหาประโยชน๑  สื่อมวลชน
หลายสํานักวางตัวไมํเป็นกลาง  ไมํแสดงบทบาทในการตํอต๎านการทุจริตหรือปกปิดข๎อเท็จจริง  รับผลประโยชน๑จาก
กลุํมนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไมํสามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได๎ 
(2) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี 2544 โดยสมาคมสํงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai 
Institute of Directors : IOD) ได๎สํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย๑แหํงประเทศไทย  
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อยํางตํอเน่ือง พบวําบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยูํที่  72% ในปี 2557 ถือวําอยูํในระดับดีเมื่อเทียบ
กับปี 2545 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูํที่ 52% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี 2554 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูํที่ 77% แสดงให๎
เห็นวํา บริษัทจดทะเบียนไทยให๎ความสําคัญในการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อโอกาสในการเติบโตอยํางยั่งยืน
และสร๎างความเชื่อมั่นแกํผู๎ลงทุนทั้งในประเทศและตํางประเทศสูํการยอมรับในระดับสากล 

2.4.2 ด๎านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ  
(1) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน  พ.ศ. 2534 ได๎
จัดระเบียบการบริหารราชการแผํนดินแบํงออกเป็น 3 สํวนได๎แกํ บริหารราชการสํวนกลาง  บริหารราชการสํวนภูมิภาค  
และบริหารราชการสํวนท๎องถิ่นที่ใช๎หลักการกระจายอํานาจที่สํวนกลางได๎มอบอํานาจระดับหนึ่งให๎ประชาชนใน
ท๎องถิ่นไปดําเนินการปกครองตนเองอยํางอิสระโดยที่ไมํขัดตํอกฎหมายของประเทศ  ทั้งสามสํวนน้ีอยูํในการควบคุม
และบริหารงานของคณะรัฐมนตรี  ซึ่งมีหน๎าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผํนดิน  รวมไปถึงการกําหนดนโยบายเพื่อให๎
ข๎าราชการนําไปปฏิบัติ  ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการ ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอยํางชัดเจนในโครงสร๎างของหนํวย
ราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง กรม พ.ศ.2545  มีการกําหนดสํวนราชการไว๎เป็น 20 
กระทรวง และสํวนราชการไมํสังกัด  สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 
(2) การกระจายอ๊านาจเกิดผลส๊าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไข   การกระจายอํานาจให๎แกํ อปท. ในระยะที่ผําน
มาได๎ดําเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2540  และ พ.ศ. 2550  และตามแผนการ
กระจายอํานาจให๎แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  และแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให๎แกํองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 นอกจากนั้น มีการใช๎งบประมาณเป็นตัวกระตุ๎นให๎เกิดการถํายโอนภารกิจ  
หน๎าที่และเพิ่มรายได๎ในการดําเนินงานของ  อปท. โดยในปีงบประมาณ  พ.ศ.2543 สัดสํวนของรายได๎ของท๎องถิ่นตํอ
รายได๎รัฐบาลคิดเป็นร๎อยละ 13.31 เพิ่มขึ้นเป็นร๎อยละ 25.17 ในปีงบประมาณ 2550 และร๎อยละ 28.21 ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 มีการถํายโอนภารกิจไปแล๎วตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให๎แกํ  อปท. ฉบับที่ 1 
จํานวน 185 ภารกิจจากภารกิจที่จะต๎องถํายโอน 245 ภารกิจและถํายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ  ฉบับที่ 2 จํานวน 
75 งาน/กิจกรรมจาก 114 งาน/กิจกรรม และถํายโอนบุคลากรจากสํวนกลางให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  จํานวน 
9.850 คนแบํงเป็นข๎าราชการ 1,378 คน บุคลากรทางการศึกษา 5,295 คน ข๎าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจําอยูํ
ที่สถานีอนามัย  จํานวน 79 คน และลูกจ๎างประจํา 3,098 คน อยํางไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต๎องการการแก๎ไขเชํน  การทับ
ซ๎อนของอํานาจหน๎าที่และเขตพื้นที่ระหวํางองค๑การบริหารสํวนจังหวัดและเทศบาลหรืองค๑การบริหารสํวนตําบล  ทํา
ให๎การจัดบริการสาธารณะให๎กับประชาชนยังขาดความสมดุล  ปัญหาการซื้อเสียง  ทําให๎การเลือกตั้งระดับท๎องถิ่นขาด
ความชอบธรรม  และปัญหาการขาดแคลนรายได๎ของ  อปท. ซึ่งรายได๎ที่ท๎องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดสํวนเพียง
ร๎อยละ 9.90 ของรายได๎รัฐบาลในปีงบประมาณ  พ.ศ.2549 และเพิ่มเป็นร๎อยละ 10.65  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2559 
ท๎องถิ่นจําเป็นต๎องพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  คิดเป็นร๎อยละ 38.52  และร๎อยละ 39.46 ตามลําดับสํงผลให๎  อปท. ใน
พื้นที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแนํน เชํน การเป็นแหลํงที่ตั้งของอุตสาหกรรม  การค๎า การบริการ  การเป็นพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  แหลํงทํองเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก  การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและ
การเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานตํางด๎าวได๎อยําง มีขอบเขตจํากัด 
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2.4.3 ด๎านการทุจริตคอร๑รัปชั่นไทยกําลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน๑ทับซ๎อนเป็น

อย่างมาก  พัฒนาการของการทุจริตคอร๑รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ๎าง
รับสินบน  ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได๎  เน่ืองจากมีความซับซ๎อนไมํมากเทํากับการทุจริต
คอร๑รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร๑รัปชั่นขนาดใหญํที่สูงเป็นแสนล๎านบาทอัน
เน่ืองจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน๑ทับซ๎อนซึ่งเป็นรูปแบบใหมํที่เกิดมากขึ้นในชํวงที่รัฐเข๎ามามีบทบาท
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน๑จากธุรกิจในโลกสมัยใหมํ  มีความซับซ๎อนเพิ่มขึ้นและในปัจจุบันประเทศ
ไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน๑ทับซ๎อนเป็นอยํางมาก  ไมํวําจะเป็นองค๑กรภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน  และมาตรการตํางๆ  ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค๑กรตํางๆ  ยังไมํ
สามารถที่จะเข๎าไปแก๎ไขปัญหาเหลํานี้ได๎  ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ๑คอร๑รัปชั่น  (Corruption Perception Index : 
CPI) พ.ศ. 2557 ขององค๑กรเพื่อความโปรํงใสนานาชาติ พบวําประเทศไทยได๎ 38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
อยูํอันดับที่ 85 จากการจัดอันดับทั้งหมด 175 ประเทศทั่วโลกจะเห็นได๎วําประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน๎อยเทียบกับปี 
2556 ที่ได๎ 35 คะแนน อยูํอันดับ 102 โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุํมอาเซียน  พบวํา ประเทศไทยมีคะแนนเทํากับ
ประเทศฟิลิปปินส๑ สํวนประเทศสิงคโปร๑สูงถึง ๘๔คะแนน และมาเลเซียได๎ 52 คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร๑รัป
ชันน๎อย) 
3. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
 3.1 บริบทภายใน 
        3.1.1 ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
       ภายใต๎สมมติฐาน (1) แนวโน๎มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร๎อยละ 3.8 ในชํวงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 
12 และร๎อยละ 4.2 ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (2) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ 4   (3) ราคาน้ํามันเฉลี่ย 70-
90 ดอลลาร๑  สรอ. ตํอบาร๑เรลในชํวงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 12 และเฉลี่ย 80-100 ดอลลาร๑  สรอ. ตํอบาร๑เรลในชํวง
แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 13 (4) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร๎อยละ 2.1 โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวตํอเน่ือง
เฉลี่ยร๎อยละ   0.8 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ 2.0 และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ 3.0 (5) การลงทุน
ภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ 5 และ (6) กําลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร๎อยละ 0.2 และร๎อยละ 0.7 ในชํวงแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ 12 และ 13 ตามลําดับภายใต๎สมมุติฐานเหลํานี้  เศรษฐกิจไทยในชํวง 10 ปีข๎างหน๎ามีแนวโน๎มที่จะขยายตัวเฉลี่ย
ร๎อยละ 3.3–4.3 โดยมีคํากลางของการประมาณการร๎อยละ 3.8 ซึ่งทําให๎เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็น
ประเทศ รายได๎สูงในชํวงปี 2571 (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ 4.3 – 2574) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ย
ร๎อยละ 3.3) การขยายตัวในกรณีฐานดังกลําวทําให๎เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยูํภายใต๎กับดักประเทศรายได๎
ปานกลางอยํางถาวรมากขึ้น เมื่อคํานึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว  โดยเฉพาะ  (1) การลดลงของกําลังแรงงานที่จะหดตัวเรํง
ขึ้นเป็นเฉลี่ยร๎อยละ 1.0 ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 14 ซึ่งจะเป็นปัจจัยถํวงตํอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น  (2) ขีด
ความสามารถด๎านการคิดค๎นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข๎าสูํการเป็น
ประเทศรายได๎สูงจะลดลงตามการเพิ่มขึ้นของสัดสํวนของประชากรผู๎สูงอายุ  (3) จํานวนประชากรรวมจะเร่ิมลดลงใน
ปี 2570 ซึ่งสํงผลให๎อุปสงค๑และการผลิตเพื่อตอบสนองความต๎องการในประเทศขยายตัวช๎าลง   (4) การเพิ่มขึ้นของขีด
ความสามารถในการแขํงขันของประเทศตํางๆ ที่การปรับตัวเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุช๎ากวําไทย (5) ภาระการใช๎จํายเพื่อดูแล 
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ผู๎สูงอายุเพิ่มขึ้นทําให๎การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข๎อจํากัด
มากขึ้น (6) เกณฑ๑รายได๎ขั้นตํ่าสําหรับการเป็นประเทศรายได๎ขั้นสูงปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 100-200 ดอลลาร๑ 
สรอ. ตํอคนตํอปีตามการเพิ่มขึ้นของรายได๎และมาตรฐานการครองชีพของประเทศสําคัญๆ  เงื่อนไขดังกลําวทําให๎
ประเทศไทยมีความสุํมเสี่ยงที่จะไมํสามารถหารายได๎ที่เพียงพอในการที่จะทําให๎คนไทยได๎รับการพัฒนาอยํางเต็ม
ศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 
 3.1.2 การเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ 
 การเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุของประเทศไทยสํงผลให๎อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานต๎องแบกรับการดูแล
ผู๎สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู๎สูงอายุ ๑ คน  และคาดการณ๑วํา
ในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗  คนแบกรับผู๎สูงอายุ ๑  คน การขาดแคลนกําลังแรงงานทําให๎ต๎อง
นําเข๎าแรงงานไร๎ทักษะจากประเทศเพื่อนบ๎าน  ซึ่งสํงผลกระทบตํอตลาดแรงงานไทยในด๎านการยกระดับรายได๎และ
ทักษะฝีมือแรงงานจะช๎าลง  ผลิตภาพแรงงานไทย  อาจเพิ่มขึ้นช๎า  ปัญหาการค๎ามนุษย๑  และการขาดการคุ๎มครองทาง
สังคมขั้นพื้นฐานที่จําเป็น  ซึ่งจะเป็นปัญหาตํอเน่ืองที่สํงผลตํอคุณภาพชีวิตของคนไทย  อาทิ อาชญากรรม  โรคระบาด  
และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อยํางไรก็ตาม  นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค๎าและบริการ  ธุรกิจ
บริการที่เหมาะสมกับกลุํมผู๎สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต๎น สศช. จะคํานวณใหมํอีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข๎อมูล
ในแบบจําลองเสร็จสมบูรณ๑เกณฑ๑ขั้นตํ่าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยูํที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร๑ สรอ. ตํอคนตํอปี 
 3.1.3 ความเหลื่อมล้ํา 
 ความเหลื่อมล้ําเป็นปัญหาสําคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ําด๎านรายได๎  โอกาสการเข๎าถึงบริการภาครัฐ
และการเข๎าถึงทรัพยากรธรรมชาติ  นําไปสูํความขัดแย๎งในสังคม  และเป็นอุปสรรคตํอการพัฒนาประเทศที่ลดทอน
ความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม  จากการกระจายรายได๎และผลประโยชน๑ของการพัฒนาไปยัง
กลุํมคนตํางๆ  ในสังคม  บางพื้นที่และบางสาขาการผลิตไมํทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน๑สํวนใหญํตกอยูํในกลุํมที่มี
โอกาสและรายได๎สูง ทําให๎สัดสํวนรายได๎ระหวํางกลุํมคนรวยร๎อยละ ๑๐  ของประชากรกับกลุํมคนจนร๎อยละ ๑๐  ของ
ประชากร มีความแตกตํางกันถึง ๓๔.๙  เทํา ในปี ๒๕๕๖  นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ํายังสํงผลให๎เกิดปัญหาตํางๆ  อาทิ 
ปัญหาการทุจริตคอร๑รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข๎าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอยํางเทําเทียม  
การแยํงชิงทรัพยากร การรับรู๎ข๎อมูลขําวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 
 3.1.4  ความเป็นเมือง 
 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสูํความเป็นเมืองมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นเพื่อลดความแออัดของเมืองหลวงและเมือง
หลัก  อันเป็นการกระจายความเจริญสูํพื้นที่นั้นๆ  จึงจําเป็นที่จะต๎องมีการลงทุนโครงสร๎างพื้นฐานการจัดบริการ
สาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง  การใช๎ประโยชน๑ของทรัพยากรท๎องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสูํ
ภาคการค๎า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหมํๆ  ที่จะชํวยลดผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม  ซึ่ง
จะสํงผลตํอการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท๎องถิ่น  การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร  รวมทั้งปัญหา
การบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของประชากรและแรงงานในพื้นที่อาจสํงผลตํอ
การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท๎องถิ่น  อยํางไรก็ตาม   การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญํ
ขึ้นเพื่อตอบสนองความต๎องการคนในเมืองที่มากขึ้น  จะสํงผลให๎เกิดการประหยัดจากขนาด  การขนสํงมีต๎นทุนต่ําลง  
และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ๎มคํามากขึ้นนอกจากนี้ ความต๎องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีสํวนเอ้ือ 
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หรือทําให๎จําเป็นต๎องมีการจัดต้ังสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อตอบสนองความต๎องการของสถานประกอบการที่มี
จํานวนมาก 
 3.1.5  การบริหารจัดการภาครัฐ 
 (1) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหารจัดการภาครัฐ  เอื้อต่อการ
พัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ  รํางรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราสําคัญๆ  ที่จะชํวยสนับสนุน
ให๎การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ  มาตรา ๖๙  หนํวยงานของรัฐ  องค๑การเอกชน  
หรือองค๑กรใดที่ดําเนินกิจกรรมโดยใช๎เงินแผํนดิน  มีหน๎าที่ต๎องเปิดเผยข๎อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการดังกลําวตํอ
สาธารณะ เพื่อให๎พลเมืองได๎ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒  รัฐต๎องดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหํงรัฐ  และ
ต๎องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยํางอื่น ให๎เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  พัฒนาและสร๎างโอกาสเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ําและสร๎างความเป็นธรรมอยํางยั่งยืน กระจายอํานาจและจัดภารกิจ อํานาจหน๎าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบ
ที่ชัดเจนระหวํางราชการสํวนกลาง  สํวนภูมิภาค  และสํวนท๎องถิ่นรวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  ฯลฯ มาตรา ๘๙  รัฐต๎องดําเนินนโยบายการเงิน  การคลัง 
และงบประมาณภาครัฐ  โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง  และการใช๎จํายเงินแผํนดิน  อยํางคุ๎มคํา  
จัดให๎มีระบบการเงินการคลังเพื่อสังคม  มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรม  มีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน๑สูงสุดตํอ
ประชาชน และสอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
 (2) ภาคประชาสังคมให้ความส๊าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม  อาทิ  มูลนิธิ  
สถาบันการศึกษา  หนํวยงานวิจัยตํางๆ  นําเสนอผลการติดตาม  วิเคราะห๑ สังเคราะห๑  เร่ืองที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร๑รัปชั่นทั้งการคอร๑รัปชั่น
ขนาดใหญํและคอร๑รัปชั่นภาคครัวเรือน  การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ  เพื่อรายงานข๎อค๎นพบและ
ข๎อเสนอแนะสูํสาธารณะ เป็นแรงกดดันให๎ผู๎มีอํานาจภาครัฐหันมาพิจารณาทบทวน  แนวนโยบาย  มาตรการ  และกลไก
การทํางานตํางๆ ให๎เหมาะสมมากขึ้น 
 3.2 บริบทภายนอก 
           3.2.1 การเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุของโลก 
                       องค๑การสหประชาชาติประเมินสถานการณ๑วําในชํวงปี ๒๕๔๔ -๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) 
จะเป็นศตวรรษแหํงผู๎สูงอายุ  หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกวําร๎อยละ ๑๐  ของประชากรรวมทั่วโลก
โดยประเทศที่พัฒนาแล๎วจะใช๎ระยะเวลาที่คํอนข๎างยาวนานในการเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุเชํน  ญ่ีปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะที่
กลุํมประเทศกําลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างประชากรดังกลําวคํอนข๎างสั้นกวํา  สะท๎อนถึงระยะเวลา
ในการเตรียมความพร๎อมเพื่อรองรับสังคมผู๎สูงอายุที่สั้นกวําประเทศพัฒนาแล๎วคํอนข๎างมาก โดยการเป็นสังคมผู๎สูงอายุ
จะสํงผลให๎มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย๎ายแรงงานตํางด๎าวมากขึ้นนอกจากนี้  มีความต๎องการ
สินค๎าและบริการที่เหมาะกับผู๎สูงอายุมากขึ้น  นับเป็นโอกาสอยํางมากสําหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด๎านธุรกิจและ
ลงทุนด๎านการค๎าและบริการ  ด๎านการทํองเที่ยว  ที่พักอาศัย  การให๎บริการสุขภาพในรูปแบบตํางๆ  รวมทั้งเป็นโอกาส
ของแรงงานไทยในการไปทํางานในประเทศที่พัฒนาแล๎ว 
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 3.2.2 การปรับเปลี่ยนด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว  
          การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสํงผลให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ การผลิต
และการค๎าที่มีการใช๎เทคโนโลยีมาชํวยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  การพาณิชย๑อิเล็กทรอนิกส๑กลายมาเป็น
รูปแบบการค๎าที่มีบทบาทมากขึ้น  มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสูํการใช๎เทคโนโลยี ที่ผสมผสาน
ระหวําง  Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกวํา  Internet of Things (เทคโนโลยี
อินเตอร๑เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ๑และ  เคร่ืองมือตํางๆ  เชํน โทรศัพท๑มือถือรถยนต๑  ตู๎เย็น โทรทัศน๑ และอ่ืนๆ เข๎าไว๎ด๎วยกัน ) 
เพื่อผลิตสินค๎าตามความต๎องการของผู๎บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น  โดยหากภาคการผลิต       ที่ปรับตัวตามการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไมํทัน ขาดการลงทุนด๎านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม  จะทําให๎ความสามารถในการ
แขํงขันลดลง 
 3.2.3 ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
 (1) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน มีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภายในประเทศ  ซึ่งจะมีผลตํอทิศทางการวางแผนพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานของประเทศไทย  ตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด๎านการค๎าการลงทุนที่มุํงเน๎นให๎ความสําคัญกับเร่ืองความโปรํงใสและสิ่งแวดล๎อมมาก
ขึ้น 
 (2) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘  จะนํามาซึ่งโอกาสที่สําคัญๆ  หลาย
ประการตํอการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได๎แกํ ๑) การลดข๎อจํากัดในด๎านอุปสงค๑ในประเทศ  ๒) 
โอกาสในการใช๎ปัจจัยการผลิตและแรงงานสําหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช๎แรงงานและวัตถุดิบ
เข๎มข๎นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันและพัฒนาตนเองไปสูํระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศ
และการใช๎ฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ๎านและ ๓ ) โอกาสในการใช๎ความได๎เปรียบด๎านสถานที่ตั้งและด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐานและโลจิสติกส๑ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให๎เป็นศูนย๑กลางทางด๎านการบริการและการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะตํอไป  
 (3) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  จะมีการนําประเด็นด๎านมาตรฐานของการค๎าและบริการมา
เป็นข๎อกีดกันทางการค๎าซึ่งผู๎ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมต๎องปรับตัวเพื่อ
พัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ  พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม  ตลอดจนพัฒนาสินค๎าที่เป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อมและมีความรับผิดชอบตํอสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหว่ียงจากกระแสการเปิด เสรีทางการค๎าจะกํอให๎เกิด
การเคลื่อนย๎ายเงินทุน แนวโน๎มราคาสินค๎าเกษตรและสินค๎าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถใน
การแขํงขันของประเทศตํางๆ  ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค๎าเกษตร  สินค๎ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข๎มข๎น  
รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไมํทั่วถึง  ยังมีแนวโน๎มที่จะตอกย้ําปัญหาความเหลื่อมล๎า
ทางด๎านรายได๎ให๎มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคตํอการสร๎างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง  (Inclusive 
Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ๎าเป็นตํอการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ตํอเน่ืองและยั่งยืน 
 (4) ตลาดเงิน ตลาดทุนและเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงท่ีจะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒  เน่ืองจาก ๑ ) 
ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในชํวงต๎นแผนพัฒนาฯ  และแนวโน๎มการปรับทิศทาง
นโยบายการเงินในยุโรปในชํวงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศสําคัญๆ  
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ในชํวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสูํวิกฤติและสร๎างผลกระทบตํอเสถียรภาพของระบบ
เศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสําคัญๆ ของโลกไมํประสบความสําเร็จอยํางเป็นรูปธรรม 
 (5) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก๎าวหน๎าในการติดตํอสื่อสาร การขยายตัวของเครือขําย
ทางสังคมออนไลน๑ สํงผลให๎มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ตํอวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคมตลอดจน
ความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคล กระบวนการเรียนรู๎ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 
 3.2.4 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate Change) จะสํงผลกระทบซ้ําเติมตํอสถานการณ๑ความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎มีความรุนแรงมากขึ้น  อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น  ทําให๎เกิดความแห๎ง
แล๎งเป็นระยะเวลายาวนาน  เกิดฝนขาดชํวง  และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป  สํงผลกระทบตํอความอุดมสมบูรณ๑ของดิน  ป่าไม๎
เกิดความเสื่อมโทรม  แหลํงน้ําขาดแคลน  ผลผลิตทางการเกษตรลดลงเกิดโรคระบาดในพืชและสัตว๑  และอาจเกิด
ผลกระทบตํอสุขภาพของมนุษย๑กรณีที่เกิดโรคระบาดใหมํเกิดความเสี่ยงตํอการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  
เชํน ระบบนิเวศป่าไม๎  ระบบนิเวศชายฝั่ง  พื้นที่ชุํมน้ํา  เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง  และการสูญเสียแนวปะการัง  การสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพดังกลําวข๎างต๎น  จะสํงผลตํอความมั่นคงด๎านอาหาร  สุขภาพ  พลังงาน  และลดทอนขีด
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน 
 (2) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้งข้ึนและมี
ความรุนแรงมากขึ้น  ทั้งอุทกภัย  ภัยแล๎ง แผํนดินไหวและดินโคลนถลํม  สํงผลกระทบตํอภาคการผลิต  การพัฒนา
อุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการดํารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้  ข๎อตกลง
ระหวํางประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข๎มข๎นและเป็นแรงกดดันให๎ประเทศไทยต๎อง
เตรียมพร๎อมรับภาระในการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกภายใต๎กระแสการแขํงขันทางการค๎า 
 3.2.5 วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
 ประเด็นสําคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง  ค.ศ.๒๐๑๕ คือ การจัดทําเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนใน
กรอบสหประชาชาติ  (Sustainable Development Goals–SDGs) ในชํวงเวลา ๑๕  ปี โดยสหประชาชาติให๎การรับรอง
แล๎วเมื่อวันที่ ๑๐  กันยายน ๒๕๕๗  ประกอบด๎วยเป้าประสงค๑  (Goal) จํานวน ๑๗  ข๎อ และเป้าหมาย  (Target) จํานวน 
๑๖๙ ข๎อซึ่งจะสํงผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคตที่ต๎องเน๎นขจัดความยากจนให๎หมดไป  
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  มีระบบการศึกษา  มีความเทําเทียมกันทางเพศสํงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน  มี
ระบบโครงสร๎างพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน  ลดความไมํเทําเทียมกันทั้งภายในประเทศและ
ระหวํางประเทศ  มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน  เตรียมความพร๎อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอยํางยั่งยืน  
สํงเสริมให๎สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและสํงเสริมความเป็นหุ๎นสํวนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกรํวมกัน 
4 กรอบวิสัยทัศน๑และเป้าหมาย 
 4.1 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๒  จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตํางๆ  ที่
ประเทศกําลังประสบอยูํ  ทําให๎การกําหนดวิสัยทัศน๑แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๒  ยังคงมีความตํอเน่ืองจากวิสัยทัศน๑
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของการวางแผนที่น๎อมนําและประยุกต๑ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
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พอเพียง ยึดคนเป็นศูนย๑กลางของการพัฒนาอยํางมีสํวนรํวม  การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล  ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน๑ของการ
พัฒนาในแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๒  ต๎องให๎ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุํงสูํการเปลี่ยนผํานประเทศ
ไทยจากประเทศที่มีรายได๎ปานกลางไปสูํประเทศที่มีรายได๎สูง  มีความมั่นคง  และยั่งยืน  สังคมอยูํรํวมกันอยํางมี
ความสุข และนําไปสูํการบรรลุวิสัยทัศน๑ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 
 4.2 การก๊าหนดต๊าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ  (Country Strategic Positioning) เป็นการกําหนด
ตําแหนํงทางยุทธศาสตร๑ของประเทศที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑ชาติที่  สศช. ได๎จัดทําขึ้นประเทศไทยเป็นประเทศ
รายได๎สูงที่มีการกระจายรายได๎อยํางเป็นธรรม เป็นศูนย๑กลางด๎านการขนสํงและ   โลจิสติกส๑ของภูมิภาค    สูํความเป็น
ชาติการค๎าและบริการ  (Trading and Service Nation) เป็นแหลํงผลิตสินค๎าเกษตรอินทรีย๑และเกษตรปลอดภัย  แหลํง
อุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
 4.3 เป้าหมาย 
 4.3.1 การหลุดพ๎นจากกับดักประเทศรายได๎ปานกลางสูํรายได๎สูง 
  (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมํต่ํากวําร๎อยละ ๕.๐ 
  (2) ผลิตภัณฑ๑มวลรวมในประเทศตํอหัว  (GDP Per Capita) และรายได๎ประชาชาติตํอหัว  (GNP Per 
Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๒  ในปี ๒๕๔๖  เพิ่มขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท  (๙,๓๒๕ ดอลลาร๑ สรอ.) และ 
๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร๑ สรอ.) ตํอคนตํอปี 
  (3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไมํต่ํากวําเฉลี่ยร๎อยละ ๒.๕ ตํอปี 
  (4) การลงทุนรวมขยายตัวไมํต่ํากวําเฉลี่ยร๎อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไมํต่ํากวําร๎อย
ละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมํต่ํากวําเฉลี่ยร๎อยละ ๗.๕  ในขณะที่ปริมาณการสํงออกขยายตัวเฉลี่ย
ไมํต่ํากวําร๎อยละ ๔.๐ ตํอปี) 
 4.3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให๎สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร๎างสังคมสูงวัยอยํางมีคุณภาพ  
  (1) ประชาชนทุกชํวงวัยมีความมั่นคงทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
  (2) การศึกษาและการเรียนรู๎ได๎รับการพัฒนาคุณภาพ 
  (3) สถาบันทางสังคมมีความเข๎มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือตํอการพัฒนาคน  
 4.3.3 การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
  (1) การกระจายรายได๎มีความเทําเทียมกันมากขึ้น 
  (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยํางทั่วถึง 
 4.3.4  การสร๎างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
  (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร๎างสมดุลระหวํางการอนุรักษ๑และการใช๎ประโยชน๑อยําง
ยั่งยืนและเป็นธรรม 
  (2) ขับเคลื่อนประเทศสูํเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม  
  (3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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  (4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร๎างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 
  (5) มีการบริหารจัดการน้ําให๎สมดุลระหวํางการอุปสงค๑และอุปทานของน้ํา  
 4.3.5 การบริหารราชการแผํนดินที่มีประสิทธิภาพ 
  (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปรํงใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสํวนรํวม 
  (2) ขจัดการทุจริตคอร๑รัปชั่น 
  (3) มีการกระจายอํานาจที่เหมาะสม 
5 แนวทางการพัฒนา 
 5.1 การยกระดับศักยภาพการแขํงขันและการหลุดพ๎นกับดักรายได๎ปานกลางสูํรายได๎สูง 
        5.1.1 การสํงเสริมด๎านการวิจัยและพัฒนา 
                 พัฒนาสภาวะแวดล๎อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร๑  เทคโนโลยี  วิจัย และนวัตกรรม  ทั้งด๎าน การ
ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา  ด๎านบุคลากรวิจัย  ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  และด๎านการบริหารจัดการ  รวมทั้งสนับสนุน
และผลักดันให๎ผู๎ประกอบการมีบทบาทหลักด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให๎ใช๎
ประโยชน๑อยํางแท๎จริงทั้งเชิงพาณิชย๑และสาธารณะโดยให๎ความคุ๎มครองทรัพย๑สินทางปัญญา 
       5.1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
                สร๎างความรํวมมือระหวํางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากําลังคนและแรงงานให๎มีทักษะ
ความรู๎และสมรรถนะที่สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียนโดย
ยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด๎วยเทคโนโลยี  เรํงรัดให๎แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู๎ขั้นพื้นฐานเพื่อ
สามารถแขํงขันในตลาดแรงงานได๎  สนับสนุนให๎แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุํนในการเคลื่อนย๎ายระหวําง
สาขาการผลิตและระหวํางพื้นที่การผลิต  เพื่อให๎แรงงานสามารถเคลื่อนย๎ายไปสูํสาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิต
สูงสุด และสนับสนุนให๎ผู๎ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทํากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือ
แรงงานให๎เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย 
     5.1.3 การสํงเสริมผู๎ประกอบการที่เข๎มแข็งและพาณิชย๑ดิจิตอล 
              พัฒนาขีดความสามารถของผู๎ประกอบการให๎มีความยืดหยุํนสามารถปรับตัวและดําเนินธุรกิจ
ทํามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค๎าในรูปแบบตํางๆ  เพิ่มสัดสํวนความเป็นเจ๎าของ              
คนไทยและสนับสนุนให๎มีการขยายตลาดที่มีแบรนด๑สินค๎าและชํองทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น  ตลอดจน
พัฒนาตํอยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข๎าสูํการเป็นศูนย๑กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 
   5.1.4  การลงทุนโครงสร๎างพื้นฐานเรํงลงทุนและพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานด๎านการคมนาคมขนสํงเพื่อ
เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจในประเทศและตํางประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงขํายรถไฟให๎เป็นโครงขํายหลักใน
การเดินทางและขนสํงของประเทศ  พัฒนาโครงขํายระบบขนสํงสาธารณะและโครงขํายทางหลวงพิเศษระหวํางเมือง  
ขยายขีดความสามารถของทําอากาศยานหลักของประเทศ  พัฒนาทําเรือที่มีศักยภาพให๎เป็นทําเรืออิเล็กทรอนิกส๑เต็ม
รูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด๎านอุตสาหกรรมที่
เกิดจากลงทุนด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน เชํน อุตสาหกรรมซํอมบํารุงและผลิตชิ้นสํวน อากาศยาน  และอุตสาหกรรมระบบ
ราง เป็นต๎น เพื่อสร๎างโอกาสทางเศรษฐกิจให๎กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 
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 5.1.5 การปรับโครงสร๎างการผลิต 
          ปรับโครงสร๎างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค๎าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค๎าเกษตร
แปรรูปที่มีมูลคําสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล  สามารถสร๎างความเชื่อมโยงทางด๎านวัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบ๎าน
และลดระดับการผลิตสินค๎าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแขํงขัน  ลงสูํระดับที่จําเป็นสําหรับการสร๎างความ
มั่นคงทางด๎านอาหารและพลังงาน  จัดระบบการผลิตให๎สอดคล๎องกับศักยภาพพื้นที่และความต๎องการของตลาดตั้งแตํ
ต๎นน้ําถึงปลายน้ําทั้งด๎านกายภาพและเศรษฐกิจ  รวมทั้งสํงเสริมการรวมกลุํมทางการเกษตรจากกิจการเจ๎าของคนเดียว
เป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ๑ ห๎างหุ๎นสํวน และบริษัทเพื่อให๎เกิดการประหยัดจากขนาด  พิจารณาพันธุ๑พืชที่
เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และแหลํงน้ํา  ใช๎เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม  ใช๎กลไกตลาดในการป้องกัน
ความเสี่ยง  ตลอดจนสํงเสริมและเรํงขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และ
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร๎างการผลิตภาคบริการโดยเรํงพัฒนาระบบคมนาคมขนสํงให๎เกิดความเชื่อมโยง
กันเป็นโครงขํายทั้งทางบก  ทางน้ํา  และทางอากาศเรํงพัฒนาทําเทียบเรือขนาดใหญํเพื่อรองรับการเติบโตของการ
ทํองเที่ยวทางทะเล  ปรับปรุงแก๎ไขกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยวให๎ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุม
กิจกรรมตํางๆ  เกี่ยวกับการทํองเที่ยวและสํงเสริมการทํองเที่ยวและกําหนดและจัดทํากฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐาน
การทํองเที่ยวของไทยสูํสากลและรองรับการพัฒนาการทํองเที่ยวให๎สามารถแขํงขันได๎ในระดับนานาชาติ  รวมทั้ง
สํงเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ในลักษณะกลุํม  คลัสเตอร๑ทํองเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวของพื้นที่ที่
มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท๎องถิ่นและกิจกรรมการทํองเที่ยว  ตลอดจนสํงเสริมการสร๎างความ
เชื่อมโยงด๎านการทํองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน  ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงขํายคมนาคมขนสํง
เชื่อมโยงกันเพื่อให๎เกิดการพัฒนาแบบองค๑รวมทั้งระบบพัฒนาตํอยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหลํงการถํายทอด
เทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได๎ประเทศ  และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให๎
เข๎าสูํการเป็นศูนย๑กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานที่
สนับสนุนการขยายตัวด๎านการค๎าการลงทุน  เชํน โลจิสติกส๑  และพลังงาน  รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ  เชํน 
ลดอุปสรรคการเคลื่อนย๎ายเงินทุนระหวํางประเทศ  เป็นต๎น สํงเสริมการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต๑ใช๎ทั้ง
ภาคการผลิต  การตลาด  การบริหารจัดการการเงิน  และโลจิสติกส๑  เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล  ในการอํานวยความ
สะดวกทางการค๎าการลงทุนด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส๑  และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร๎างเศรษฐกิจและสังคมแหํง
ปัญญาและการเรียนรู๎  มุํงเน๎นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร๎างสรรค๑  การลงทุนที่ใช๎เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม การประหยัดพลังงานและการใช๎พลังงานทดแทน การลงทุน  ด๎านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย๑  การจัดตั้ง
สํานักงานใหญํข๎ามประเทศ บริษัทการค๎าระหวํางประเทศ รวมทั้งการให๎ความสําคัญเร่ืองความรับผิดชอบและการตอบ
แทน สูํสังคมขององค๑กร และกิจการเพื่อสังคม 
 5.2  การพัฒนาศักยภาพคนตามชํวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร๎างสังคมสูงวัยอยํางมีคุณภาพ  
         5.2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  โดยชํวงวัยเด็กตั้งแตํ
แรกเกิดให๎มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด๎าน วัยเรียน วัยรุํนให๎มีทักษะการเรียนรู๎ ทักษะชีวิตสามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนภายใต๎
บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  วัยแรงงานให๎มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อสร๎างผลิตภาพเพิ่ม
ให๎กับประเทศ วัยผู๎สูงอายุให๎มีการทํางานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ๑ มีรายได๎ในการดํารงชีวิต มีการ 
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สร๎างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเร้ือรังตํางๆ  ที่จะกํอให๎เกิดภาระแกํปัจเจก
บุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 
 5.2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพ เทําเทียมและทั่วถึง โดย 
 (1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหมํเพื่อสร๎างความ
รับผิดชอบตํอผลลัพธ๑ (Accountability)  
 (2) ปฏิรูประบบการคลังด๎านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรร
งบประมาณตรงสูํผู๎เรียน สํงเสริมการมีสํวนรํวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา   
 (3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแตํกระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให๎ได๎คนดีคนเกํง รวมทั้ง
ระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน๎นผลลัพธ๑จากตัวผู๎เรียน  
 (4) ปฏิรูประบบการเรียนรู๎ โดยมุํงจัดการเรียนรู๎เพื่อสร๎างสมรรถนะกําลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแตํระดับ
ปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู๎ ปรับหลักสูตรและผลิตกําลังคนให๎สอดคล๎องกับการ
เปลี่ยนแปลงและความต๎องการของตลาด การวิจัยและการใช๎เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู๎ 
 5.2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ  โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง เพื่อรองรับการเป็นสังคม
ผู๎สูงอายุทั้งในด๎านผลิตภัณฑ๑สุขภาพและที่อยูํอาศัยสําหรับผู๎สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ําและสร๎างความยั่งยืนในระยะยาวโดยพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรด๎าน
สาธารณสุข  บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให๎เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช๎
ทรัพยากร  และสํงเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือขํายที่มีการใช๎ทรัพยากรรํวมกัน  พัฒนาศักยภาพของ
ประเทศไทยสูํการเป็นศูนย๑กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด๎านศูนย๑กลางบริการสุขภาพ  (Medical Service Hub) 
ศูนย๑กลางบริการเพื่อสํงเสริมสุขภาพ  (Wellness Hub) ศูนย๑กลางยาและผลิตภัณฑ๑เพื่อสุขภาพ  (Product Hub) และ
ศูนย๑กลางบริการวิชาการและงานวิจัย  (Academic Hub) เพื่อนํารายได๎กลับมาใช๎ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุข
ภายในประเทศรวมทั้งสํงเสริมการให๎ความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ  (Health in All Policies) 
เพื่อให๎การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคสํวนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีตํอสุขภาพของ
ประชาชน 
 5.2.4  การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย  โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล๎อมและความจําเป็นทางกายภาพให๎เหมาะกับวัย  และการพัฒนาระบบการดูแลผู๎สูงอายุในรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในด๎านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยํางบูรณาการ  โดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน
อยํางตํอเน่ือง  รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร๎อมให๎เป็นต๎นแบบของการดูแลผู๎สูงอายุเพื่อขยายผลไปสูํ
ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช๎ชีวิตประจําวันสําหรับผู๎สูงอายุ 
 5.3 การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
       5.3.1  การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ  มุํงเน๎นการเพิ่มผลิตภาพแรงงานโดย
สนับสนุนให๎แรงงานมีโอกาสเข๎าถึงการเรียนรู๎และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอยํางมีมาตรฐาน  ปรับโครงสร๎างคําจ๎าง
แรงงานให๎ชัดเจนและสะท๎อนทักษะฝีมือแรงงานอยํางแท๎จริง  เรํงผลักดันให๎การใช๎ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายยํอย โดย 
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สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล๎องกับพื้นที่สร๎างหลักประกันรายได๎แทนการ
อุดหนุนด๎านราคาสินค๎าเกษตร ลดต๎นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
 5.3.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน  และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก  โดย (๑) 
พัฒนาระบบบริการสาธารณะให๎มีคุณภาพและมีชํองทางการเข๎าถึงอยํางหลากหลาย  โดยเฉพาะระบบบริการ
สาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สวัสดิการสังคม  และกระบวนการยุติธรรม  (๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยูํอาศัย
ของผู๎มีรายได๎น๎อยและการเข๎าถึงระบบสาธารณูปโภค  กําหนดเป็นนโยบายที่อยูํอาศัยแหํงชาติและเมืองนําอยูํ  พัฒนา
โครงการที่อยูํอาศัยแก๎ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดําเนินการรํวมกับภาคธุรกิจเอกชน  และ (๓) การจัดรูปแบบ
สวัสดิการพื้นฐานที่จําเป็นและเหมาะสมตามกลุํมเป้าหมาย  (Customized Welfare) ที่คํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่แตกตํางกัน โดยมีแนวทางการรับภาระคําใช๎จํายรํวมกัน (Cost Sharing) 
 5.3.3 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร  โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร  สนับสนุนให๎เกษตรกร
รายยํอยที่ไร๎ที่ดินท๎ากินและยากจนได๎มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหารจัดการน๎า
อยํางเป็นระบบและเข๎าถึงพื้นที่เป้าหมายได๎อยํางแท๎จริงด๎วยการผลักดัน  พรบ.ทรัพยากรน้ําและบูรณาการแผนงานและ
งบประมาณรํวมกันของหนํวยงาน  และสร๎างกระบวนการมีสํวนรํวม  รวมทั้งปรับโครงสร๎างภาษีที่เป็นธรรม  เชํน ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล๎อม เป็นต๎น 
 5.3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ๎มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน  และการเข๎าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมอยํางเทําเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข๎มแข็งด๎านกฎหมายให๎แกํประชาชน  รวมทั้งการปรับปรุงและ
บังคับใช๎กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ํา เชํน กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดกกฎหมายที่ดิน เป็นต๎น 
 5.4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
 5.4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ๊านวยความสะดวกของเมือง  เตรียมความพร๎อมรองรับความ
เป็นเมือง ทั้งด๎านการบริหารจัดการด๎านผังเมืองด๎านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ระบบคมนาคมขนสํง  ระบบบริหาร
จัดการสิ่งแวดล๎อม  ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได๎มาตรฐาน  มีคุณภาพและเพียงพอตํอความต๎องการของ
คนในเมือง รวมทั้งเสริมสร๎างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 
 5.4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน  สํงเสริมและเรํงรัดการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการโลจิสติกส๑ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศทั้งด๎านการค๎า  การลงทุน  และ
การบริการ โดยคํานึงถึงการเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม (Green Logistics) สนับสนุนให๎เกิดความรํวมมือในหํวงโซํอุปทาน  
และปรับปรุงกฎหมาย  กฎระเบียบ  รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด๎านอํานวยความสะดวกทางการค๎า  ขนสํง และโลจิ
สติกส๑ให๎มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพตํอภาคธุรกิจอยํางแท๎จริง 
 5.4.3  การส่งเสริมการลงทุน  การค้าชายแดน  และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ให๎ความสําคัญกับ
นโยบายสํงเสริมการลงทุนและการค๎าชายแดนเพื่อดึงดูดให๎นักลงทุนในภูมิภาคเข๎ามาลงทุนในไทยและประเทศเพื่อน
บ๎าน รวมทั้งสํงเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยให๎ความสําคัญกับการลงทุนโครงสร๎าง
พื้นฐาน  การสํงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน๑  การบริหารจัดการแรงงานตํางด๎าว  และการให๎บริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ เพื่อชํวยอํานวยความสะดวกด๎านการค๎าชายแดนและการผํานแดนระหวํางไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 
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 5.5 การสร๎างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยํางเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
 5.5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว  ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ  โดยคํานึงถึงขีดจํากัด
และศักยภาพในการฟื้นตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม๎  โดยสนธิกําลังของทุกภาคสํวนนําระบบสารสนเทศมาใช๎เพื่อ
การบริหารจัดการ  บังคับใช๎กฎหมายอยํางมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม  เพิ่มพื้นที่ป่าไม๎โดยสํงเสริมการปลูกไม๎มีคํา
ทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ๑และใช๎ประโยชน๑ความหลากหลายทางชีวภาพอยํางยั่งยืนและแบํงปันผลประโยชน๑อยําง
เป็นธรรม  รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลคําของระบบนิเวศและการสร๎างรายได๎จากการอนุรักษ๑  จัดสรรที่ดิน
ให๎แกํผู๎ยากไร๎  กระจายการถือครองที่ดิน  จัดทําฐานข๎อมูลที่ดินเพื่อการบริหารจัดการอยํางเป็นระบบ  การจัดเก็บภาษี
ที่ดินในอัตราก๎าวหน๎า กําหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสมและกําหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของ
คนตํางชาติ  บริหารจัดการนํ้าเพื่อให๎เกิดความยั่งยืนบูรณาการระหวํางหนํวยงานอยํางเป็นระบบ  สร๎างศูนย๑ข๎อมูล
ทรัพยากรน๎า  จัดตั้งองค๑กรบริหารจัดการนํ้าในระดับพื้นที่  เชํน คณะกรรมการลุํมน้ํา  และองค๑กรผู๎ใช๎น้ํา  คุ๎มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ลดความขัดแย๎งเชิงนโยบายระหวํางการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน  การทํองเที่ยว  การ
ประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแรํโดยกําหนดปริมาณที่เหมาะสมในการนําแรํมาใช๎ประโยชน๑  คํานึงถึง
ความจําเป็นและมูลคําในอนาคตบังคับใช๎มาตรการควบคุมผลกระทบจากการทําเหมืองแรํที่กํอมลพิษตํอ
สภาพแวดล๎อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 5.5.2 การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สร๎างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช๎แล๎ว  ที่มีประสิทธิภาพ  
ขับเคลื่อนสูํ  Zero Waste Society ผํานมาตรการตํางๆ  เชํน การปฏิรูประบบภาษีและคําธรรมเนียมเพื่อสิ่งแวดล๎อม  
การศึกษาเพื่อสิ่งแวดล๎อม มาตรฐานและฉลากสินค๎า เป็นต๎น 
 5.5.3 การส่งเสริมการผลิต  การลงทุน  และการสร้างงานสีเขียว  เพื่อยกระดับประเทศสูํเศรษฐกิจและสังคมที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  พัฒนาคลัสเตอร๑อุตสาหกรรมสีเขียว  สํงเสริมผู๎ประกอบการให๎สามารถปรับระบบสูํหํวงโซํ
อุปทานหรือหํวงโซํคุณคําที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  (Green Supply Chain/Green Value Chain) สํงเสริมการทําการ
เกษตรกรรมยั่งยืน  รวมทั้งสํงเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมน๎อย  เพื่อให๎ประเทศไทยมีศักยภาพให๎มี
บทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
 5.5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ด๎วยการเรํงรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ  ขยะ น้ํา
เสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค  เพื่อสร๎างคุณภาพสิ่งแวดล๎อมที่ดีให๎กับประชาชน  เรํงรัดแก๎ไข
ปัญหาการจัดการขยะเป็นลําดับแรก  โดยสํงเสริมให๎เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนํากลับมาใช๎ใหมํให๎มากที่สุด  เรํง
กําจัดขยะมูลฝอยตกค๎างสะสมในสถานที่กําจัดในพื้นที่วิกฤต สร๎างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ที่เหมาะสม  เน๎นการแปรรูปเป็นพลังงาน  สร๎างวินัยของคนในชาติมุํงสูํการจัดการที่ยั่งยืน  โดยให๎ความรู๎แกํประชาชน  
และการบังคับใช๎กฎหมาย 
 5.5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดทําแผนแมํบทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของอาเซียน  หาแนวทางความรํวมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุํมน้ําโขงใน
ประเด็นการขนสํงข๎ามพรมแดน  การเคลื่อนย๎ายแรงงาน  การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
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 5.5.6  การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ  การบริหาร
จัดการเพื่อลดความเสี่ยงด๎านภัยพิบัติ  เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  เพิ่มศักยภาพในการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกให๎กับทุกภาคสํวน  สํงเสริมการวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  พัฒนาระบบ
ฐานข๎อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนสํงเสริมความรํวมมือระหวํางประเทศด๎านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ให๎ความสําคัญกับการป้องกันน้ําทํวม  วางแผนป้องกันเมืองและพื้นที่ชายฝั่ง  พัฒนาเมืองที่
สามารถปรับตัวและยืดหยุํนตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate Resilience City) การให๎บริการของระบบ
นิเวศ สํงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร๎างแนวป้องกันตามธรรมชาติ  และการจัดทําแผน
ธุรกิจตํอเน่ือง  รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให๎มีประสิทธิภาพพร๎อมรองรับแนวโน๎มการเกิดภัยพิบัติที่
รุนแรงในอนาคต 
 5.6 การบริหารราชการแผํนดินที่มีประสิทธิภาพ 
 5.6.1 การสร้างความโปร่งใส  ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ  โดยให๎มีชํองทางให๎ทุกภาคสํวนสามารถ
เข๎าถึง เข๎าตรวจสอบข๎อมูลของภาคราชการและร๎องเรียนได๎ เชํน ข๎อมูลการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ๎างโครงการของทาง
ราชการ  ข๎อมูลการประมูลโครงการ  ผู๎ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข๎อมูลความก๎าวหน๎าตามกระบวนการ
ยุติธรรม เชํน คดีที่ไมํดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล  คดีทุจริตคอร๑รัปชันและคดีที่ประชาชนให๎ความสนใจในแตํละ
ยุคสมัย ฯลฯ 
 5.6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  ให๎มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอตํอการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐรํวมกับ
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  เพื่อให๎ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแตํมีความคลํองตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง 
 5.6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสม  สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง
ทางด๎านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือขํายและเชื่อมโยงภาคสํวนตํางๆ  ใน
ระดับพื้นที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 5.6.4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ  สร๎างผลงานที่มีคุณภาพ  รวดเร็วและ
นําเชื่อถือ  สามารถเป็นเคร่ืองมือให๎กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได๎  โดยเฉพาะอยํางยิ่งการ
ติดตาม ประเมินผลโครงการใหญํๆ  ที่มีการใช๎จํายงบประมาณเป็นจํานวนมาก  และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวง
กว๎างทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)         
        1.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยึดโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐ ปี (พ.ศ. 
๒๕๕๘ - ๒๕๗๗)  ขณะนี้รัฐบาลได๎แตํงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร๑ชาติขึ้นมาเพื่อยกรํางยุทธศาสตร๑ชาติ
เบื้องต๎น โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติและรองเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติเป็นกรรมการในคณะกรรมการฯ ดังกลําวด๎วย โดยในเบื้องต๎นได๎กําหนด
วิสัยทัศน๑ในกรอบยุทธศาสตร๑ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๗) ไว๎วํา “ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือเป็นคติพจน๑ประจําชาติวํา “มั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน”        
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ทั้งนี้ ได๎มีการกําหนดยุทธศาสตร๑ชาติที่จะใช๎เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา ประกอบด๎วย ๖ ยุทธศาสตร๑  ได๎แกํ (๑) 
ยุทธศาสตร๑ด๎านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร๑ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน   (๓) ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
และเสริมสร๎างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร๑ด๎านการสร๎างโอกาสความเสมอภาคและเทําเทียมกันทางสังคม (๕) 
ยุทธศาสตร๑ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และ  (๖) ยุทธศาสตร๑ด๎านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ     
      เพื่อให๎ทุกภาคสํวนในสังคมมีความตระหนักถึงเป้าหมายอนาคตของประเทศไทยรํวมกัน  และเกิดการรวม
พลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร๎างและรักษาไว๎ซึ่งผลประโยชน๑แหํงชาติและบรรลุวิสัยทัศน๑ของยุทธศาสตร๑
ชาติที่กลําวข๎างต๎น จึงจําเป็นจะต๎องมีการถํายทอดแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร๑ชาติสูํการปฏิบัติในแตํละชํวงเวลา
อยํางบูรณาการ หนํวยงานภาครัฐที่ทําหน๎าที่กําหนดแผนและยุทธศาสตร๑ในระดับตํางๆ ควรจะยึดกรอบการพัฒนาที่
กําหนดไว๎ในยุทธศาสตร๑ชาติเป็นแนวทางในการพัฒนา ดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงนําวิสัยทัศน๑ของยุทธศาสตร๑
ชาติมาเป็นวิสัยทัศน๑ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และนํายุทธศาสตร๑การพัฒนาทั้ง ๖ ด๎านที่กําหนดไว๎ในยุทธศาสตร๑
ชาติมาเป็นแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตร๑การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยจะกําหนดยุทธศาสตร๑ให๎
ตอบสนองกับบริบทการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในชํวง ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร๑ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เป็นสําคัญ 
     1.2 การกําหนดยุทธศาสตร๑การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
             1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกชํวงวัยเพื่อให๎คนไทย  เป็นคนดี คน
เกํง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู๎สูงอายุที่จะมีสัดสํวนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้ง
การสร๎างงานที่เหมาะสม การฟื้นฟูและดูแลสุขภาพเพื่อชะลอความทุพพลภาพและโรคเร้ือรังการสร๎างสภาพแวดล๎อม
และนวัตกรรมที่เอ้ือตํอสังคมสูงวัย มุํงเน๎นการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นฐานการเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขัน
ของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดกําลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ที่
สอดคล๎องกับการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ การป้องกันและควบคุมปัจจัยทางสังคมที่กําหนดสุขภาพเพื่อสร๎างสุขภาวะที่
ดี การสร๎างความอยูํดีมีสุขให๎ครอบครัวไทย รวมทั้งการเสริมสร๎างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม
ในการสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม        
      2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้๊าในสังคม มุํงเน๎นการลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติเพื่อ
สร๎างความปรองดองในสังคม การสร๎างโอกาสให๎ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข๎าถึงทรัพยากรแหลํงทุนในการ
ประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายได๎และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข๎าถึงบริการทางสังคมของรัฐอยํางมีคุณภาพ 
ทั่วถึง และเป็นธรรม อาทิ การสร๎างโอกาสการเข๎าถึงการศึกษาและการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาคนได๎เต็มตามศักยภาพสามารถ
ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได๎โดยมีความใฝ่ร๎ูและทักษะที่เหมาะสม เน๎นการเรียนรู๎เพื่อสร๎างสัมมาชีพในพื้นที่ การ
จัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จําเป็นและเหมาะสม    ตามกลุํมเป้าหมาย การพัฒนา
ระบบบริการสาธารณะให๎มีคุณภาพและมีชํองทางการเข๎าถึงที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการ
เพิ่มศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพื่อสร๎างโอกาสการเข๎าถึงกระบวนการยุติธรรมอยํางเสมอภาค ซึ่งจะนําไปสูํการลดความ
ยากจนและความเหลื่อมล้ําอันจะนําไปสูํการลดความขัดแย๎งในสังคมไทย  
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 3 ) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ให๎ความสําคัญ กับการบริหาร
จัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพื่อรักษาเสถียรภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร๎างทั้งหํวงโซํคุณคําในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน 
เพื่อตํอยอดการสร๎างมูลคําเพิ่มของสาขาการผลิตและบริการที่เป็นฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร๎อมทั้ง
วางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย๑ องค๑ความร๎ู เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้งกฎระเบียบเพื่อสร๎างความเข๎มแข็งของ
สาขาการผลิตและบริการใหมํ และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต๎เงื่อนไขการรักษาสิ่งแวดล๎อมและการใช๎ประโยชน๑จาก
ศักยภาพของพื้นที่โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการที่มีศักยภาพที่จะเป็นฐานสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศใน
อนาคต เชํน อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมและบริการสร๎างสรรค๑ อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ 
อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมหุํนยนต๑ ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน 
ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ  ธุรกิจภาพยนตร๑ การศึกษานานาชาติ ธุรกิจที่เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยว 
ศูนย๑ปฏิบัติการประจําภูมิภาค เป็นต๎น 
        ทั้งนี้ โดยจะให๎ความสําคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร๑ การสรา๎งความเชื่อมโยงการผลิตและบริการ 
การพัฒนา SMEs และการสร๎างผู๎ประกอบการและเกษตรกรรํุนใหมํ รวมถึงการสร๎างศักยภาพของลูกหลานเกษตรกร 
โดยจะต๎องพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร๑ทั้งทุนมนุษย๑ โครงสร๎างพื้นฐาน การพัฒนาวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออํานวยความสะดวกตํอการค๎า การลงทุน เพื่อรองรับการ
พัฒนาประเทศสูํความเป็นชาติการค๎า อันจะเป็นการสนับสนุนให๎เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวได๎ไมํต่ํากวํา ร๎อยละ ๕ 
ซึ่งเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข๎าสูํการเป็นประเทศรายได๎สูง ที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต๎กรอบ
ยุทธศาสตร๑ชาติในระยะยาว        
 4) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  มุํงอนุรักษ๑ฟื้นฟูสร๎างความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม สร๎างสมดุลระหวํางการอนุรักษ๑และการใช๎ประโยชน๑อยํางยั่งยืน
และเป็นธรรม บริหารจัดการน้ําให๎มีประสิทธิภาพ ภายใต๎ยุทธศาสตร๑การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา แก๎ไขปัญหาวิกฤต
สิ่งแวดล๎อมโดยเรํงรัดแก๎ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกลงร๎อยละ ๒๐ ตามเป้าหมายระยะยาว 
พัฒนาการผลิตให๎มีประสิทธิภาพ ลดการใช๎พลังงาน เพื่อปรับตัวไปสูํรูปแบบของการผลิตและการบริโภคคาร๑บอนตํ่า
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมมากขึ้น รวมทั้งยกระดับความสามารถในการป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ตํอเน่ืองจากแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๑ ทั้งนี้เพื่อวางรากฐานและสนับสนุนให๎ประเทศมี
การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยํางยั่งยืน 
       5 ) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่งและยั่งยืน ให๎
ความสําคัญกับความมั่นคงที่สํงผลกระทบตํอการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อม ตลอดจนการ
พัฒนาศักยภาพให๎ประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) 
สถาบันหลักของชาติให๎ดํารงอยูํอยํางมั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม (๒) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความ
เหลื่อมล้ําในทุกมิติและสร๎างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม (๓) ความสงบสุขและการอยูํรํวมกันอยํางสันติสุข
ในทุกพื้นที่ (๔) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเลเสริมสร๎างและพัฒนาความรํวมมือกับประเทศเพื่อน
บ๎านในการแก๎ไขปัญหาด๎านความมั่นคง (๕) สร๎างความเชื่อมั่นและพัฒนาความรํวมมือในกลุํมประเทศอาเซียนและ 
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ประชาคมโลกเพื่อรักษาผลประโยชน๑ของชาติให๎สามารถป้องกันแก๎ไขปัญหาภัยคุกคามข๎ามชาติ ภัยกํอการร๎าย (๖) 
เสริมสร๎างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร๑  (๗) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล๎อม และปกป้อง รักษาผลประโยชน๑ของชาติทางทะเล (๘) เสริมสร๎างความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ํา 
โดยการกําหนดแนวทางบริหารจัดการ (๙) เสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
ภายใน และความมั่นคงระหวํางประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบขําวกรองให๎มีประสิทธิภาพ (๑๐) พัฒนาระบบการ
เตรียมพร๎อมแหํงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ(๑๑) การบริหารจัดการยุทธศาสตร๑ด๎านความมั่นคง ให๎เกิดผล
ในทางปฏิบัติในระดับพื้นที่ได๎อยํางเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง 
รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาด๎านความมั่นคง 
 6) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพื่อให๎การบริหารจัดการภาครัฐมีความ
โปรํงใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได๎อยํางเป็นธรรมรวมทั้งประชาชนมีสํวนรํวม มีการกระจาย
อํานาจ และแบํงภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหวํางสํวนกลาง ภูมิภาค และท๎องถิ่นโดยมีประเด็นการพัฒนาสําคัญ 
ประกอบด๎วยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการให๎บริการภาครัฐผํานเครือขําย
อิเล็กทรอนิกส๑ (E-Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและการมีสํวนรํวมของประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอํานาจสูํท๎องถิ่นโดยการปรับโครงสร๎างการบริหารงานท๎องถิ่นให๎เอ้ือตํอ
การกระจายอํานาจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร๑รัปชั่น เพื่อให๎ประเทศไทย
ปราศจากการคอร๑รัปชั่น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนสําคัญที่จะชํวยสํงเสริมการพัฒนาประเทศในด๎านตํางๆ ให๎ประสบ
ผลสําเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วางไว๎ตามกรอบในอนาคตประเทศไทย   ปี ๒๕๗๗ 
        7) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส๑ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุํงเน๎นการพัฒนากายภาพโครงสร๎างพื้นฐานด๎านการคมนาคม
ขนสํง การเชื่อมโยงเครือขํายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร๎างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่เมืองการเชื่อมโยงการเดินทางและขนสํงสินค๎าระหวํางประเทศที่ได๎มาตรฐาน การพัฒนาความ
มั่นคงด๎านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลการลดความเหลื่อมล้ําใน
การเข๎าถึงโครงสร๎างพื้นฐานเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่หํางไกล และการใช๎ประโยชน๑จากการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานเพื่อสร๎างอุตสาหกรรมใหมํของประเทศ ได๎แกํ อุตสาหกรรมระบบรางอุตสาหกรรมซํอมบํารุงและ
การผลิตชิ้นสํวนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ๑เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช๎พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบโล
จิสติกส๑ทั้งในด๎านการสํงเสริมผู๎ประกอบการไทยในการสร๎างเครือขํายการขนสํงระหวํางประเทศ การพัฒนาบุคลากร
ด๎านโลจิสติกส๑และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข๎อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอํานวย
ความสะดวกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนสํงจากถนนสูํรางเป็นหลัก 
        8) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให๎ความสําคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนา
วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ตํอเน่ืองจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการเพิ่มการลงทุนวิจัยและพัฒนา 
และการปรับปรุงสภาพแวดล๎อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร๑ฯ ทั้งด๎านบุคลากรวิจัยโครงสร๎างพื้นฐาน และการบริหาร
จัดการ เพื่อมุํงให๎วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็นเคร่ืองมือสําคัญที่จะชํวยขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศในมิติตํางๆ ทั้งการสร๎างคุณคําและมูลคําเพิ่มให๎กับสินค๎าและบริการให๎สามารถตอบสนองความต๎องการของ 
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ผู๎บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปนําไปสูํศักยภาพการแขํงขันที่สูงขึ้น เสริมสร๎างสังคมที่มีตรรกะทางความคิด มีทุนทาง
ปัญญา เพื่อเป็นรากฐานการดํารงชีวิตที่มีความสุขของคนไทยบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมสูํความ
สมดุล อันจะนํามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน รวมทั้งเพื่อแก๎ไขปัญหาและยกระดับความเจริญให๎กับภาคสํวน
ตํางๆทั้งเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนให๎เกิดกลไกบูรณาการระหวํางหนํวยงานและองค๑กรตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
อันจะสนับสนุนให๎ประเทศไทยก๎าวสูํการแขํงขันในศตวรรษหน๎าโดยหลุดพ๎นจากกับดักประเทศรายได๎ปานกลาง และ
ก๎าวไปสูํประเทศที่มีรายได๎สูงในอนาคต 
       9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ กําหนดยุทธศาสตร๑การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจสําคัญให๎สอดคล๎องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข๎อจํากัดของพื้นที่ รวมทั้งความ
ต๎องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข๎อง เพื่อรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให๎เข๎มแข็งโดยมีคุณภาพสิ่งแวดล๎อมตาม
มาตรฐานสากลสร๎างฐานเศรษฐกิจใหมํรองรับการเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และความเจริญสูํภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย๑กลางความเจริญในภูมิภาคให๎เป็นเมืองนําอยูํและปลอดภัย สนับสนุนการ
เชื่อมโยงในภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของพื้นที่และสร๎างความอยูํดีมีสุขให๎แกํประชาชนอยําง
ทั่วถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) การพัฒนาภาค (๒) การพัฒนาเมืองศูนย๑กลางความเจริญในภูมิภาค (๓) การ
พัฒนาพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และ (๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้ง
ความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร๑อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพ และโครงการพัฒนาทําเรือน้ําลึกทวาย 
        10) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค กําหนดยุทธศาสตร๑การตํางประเทศ 
ประเทศเพื่อนบ๎าน ภูมิภาค ให๎เกิดการประสานและพัฒนาความรํวมมือกันระหวํางประเทศทั้งในเชิงรุกและรับอยําง
สร๎างสรรค๑ โดยมุํงเน๎นการดูแลการดําเนินงานตามข๎อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานตํางๆ ที่ไทยมีความ
เกี่ยวข๎องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค อาทิ  การดําเนินงาน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ( SDGs) การประมง การค๎ามนุษย๑ และอ่ืนๆ ให๎เข๎าสูํมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของ
ประชาคมโลก เป็นต๎น การเตรียมความพร๎อมในการรองรับและดําเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเข๎าสูํ
ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ( Post-ASEAN 2015) การปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถในการแขํงขันของ
ประเทศเพื่อรองรับและสอดคล๎องกับการดําเนินงานตามพันธกรณีของความรํวมมือระดับภูมิภาค อาทิ Regional 
Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) เป็นต๎น การเสริมสร๎างความเชื่อมโยงกันระหวํางประเทศในอนุ
ภูมิภาคประเทศเพื่อนบ๎านและภูมิภาค และการสํงเสริมให๎ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให๎บริการ
ทางการศึกษา การให๎บริการด๎านการเงิน การให๎บริการด๎านสุขภาพ การให๎บริการด๎านโลจิสติกส๑และการลงทุนเพื่อการ
วิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความรํวมมือในเอเชีย  
                     1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  
 ตําแหนํงการพัฒนาของกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน  2 
จากจุดแข็งประกอบกับโอกาสที่เกิดขึ้น กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีศักยภาพในด๎านที่ตั้ง 
สามารถเชื่อมโยงการพัฒนาพัฒนาทางด๎านเศรษฐกิจและสังคมกับกลุํมประเทศในอนุภูมิภาคลุํมน้ําโขง  (GMS) 
และประชาคมอาเซียน (AC) มีวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ๑ของกลุํมล๎านนา 
ตะวันออกที่สามารถนําไปใช๎ประโยชน๑ในการพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวและสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับสินค๎า  
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หัตถกรรมอุตสาหกรรม/สินค๎าชุมชน เป็นฐานการผลิตสินค๎าเกษตร โดยมีพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ได๎แกํ ข๎าว 
ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ ยางพารา ชา กาแฟ และผลไม๎ (ลิ้นจี ่ลําไย) มีแหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 
ที่หลากหลาย นอกจากนั้นสามารถที่จะพัฒนาเชื่อมโยงการทํองเที่ยวกับประเทศในกลุํม GMS และ AC ทั้งทาง 
บก ทางน้ํา และทางอากาศ ประกอบกับมีสถาบันการศึกษาหลายระดับ พร๎อมรองรับการพัฒนาทรัพยากร 
มนุษย๑เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด๎านตํางๆ จึงกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร๑และทิศทางการพัฒนา ดังนี ้
1) ศูนย๑กลางการขนสํงและกระจายสินค๎า เน่ืองจากกลุํมจังหวัดฯ มีชํองทางการขนสํงสินค๎า 
เชื่อมโยงกับกลุํมประเทศ GMS และ AEC ทั้งทางบกและทางน้ํา และดํานการค๎าชายแดน 
2) เป็นศูนย๑กลางเมืองทํองเที่ยวอารยธรรม “ล๎านนา” เน่ืองจากมีวัฒนธรรม ชนเผําที ่
โดดเดํน สร๎างความประทับใจแกํนักทํองเที่ยว และธรรมชาติที่สวยงาม 
3) สินค๎าเกษตรคุณภาพดีและปลอดภัย โดยมีสินค๎าที่สําคัญ ได๎แกํ ข๎าว ลําไย ยางพารา 
และโคเน้ือ 

วิสัยทัศน์(Vision) : 
 “ประตูการค้าสากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สินค้าเกษตรปลอดภัย ประชาชนร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” 

พันธกิจ ( Mission) : 
1. สํงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ การค๎าการลงทุน การทํองเที่ยว และโลจิสติกส๑เชื่อมโยงสูํสากล ให๎มีการ 
ขยายตัวเพิ่มขึ้น 
2. สํงเสริมพัฒนาการและสร๎างความเข๎มแข็งให๎ภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลคํา 
3. พัฒนาและสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑วัฒนธรรม อารยธรรมแหํงล๎านนาตะวันออก ดํารงไว๎ 
ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ๑และเป็นอัตลักษณ๑และสุขภาพ 
4. อนุรักษ๑ พัฒนา และสํงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎มีความ 
สมบูรณ๑ ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล๎อมที่ดี 
เป้าประสงค์หลัก (Goals) 
1. เป็นศูนย๑กลางการค๎า การลงทุน และโลจิสติกส๑เชื่อมโยงกลุํมประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ําโขง (GMS) และ 
AEC เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขํงขัน และลดคําใช๎จํายของผู๎ประกอบการ 
2. เพิ่มรายได๎จากการสํงออกสินค๎าไปยังประเทศ GMS, AEC และประเทศอ่ืนๆ เพิ่มขึ้น 
3. เพิ่มผลิตภาพและคุณคําของสินค๎าเกษตร และอุตสาหกรรมนําสินค๎าเกษตร และอุตสาหกรรม 
สูํตลาดโลก 
4. พัฒนาการทํองเที่ยวเพิ่มมูลคําผลิตภัณฑ๑และคุณคําสินค๎าและบริการเน๎นฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืนเพิ่ม 
มูลคําการทํองเที่ยวเพี่อเพิ่มรายได๎ 
5. รักษาความ อุดมสมบูรณ๑ของทรัพยากร ธรรมชาติสร๎างภาคีใน การอนุรักษ๑ฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล๎อมความหลากหลายทางชีวภาพยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให๎เกิดความ 
ยั่งยืนและเตรียมพร๎อมรับอนุภูมิภาคลุํมน้ําโขง และกรอบความรํวมมือประชาคมอาเซียน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ( Strategic Issues) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : พัฒนาสภาพแวดล๎อมในการพัฒนาการค๎า การลงทุน และโลจิสติกส๑เชื่อมอนุภูมิภาคลุํมน้ํา 
โขงและเตรียมพร๎อมรับความรํวมมือประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การสร๎างความเข๎มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม 
การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคําสินค๎าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑วัฒนธรรมและ 
สุขภาพ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอยํางยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ๑ การบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมและพลังงานโดย 
การมีสํวนรํวมของชุมชนสูํการเป็นกลุํมจังหวัดสีเขียว 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาสภาพแวดล๎อมในการพัฒนาการค๎า การลงทุน และโลจิสติกส๑เชื่อมอนุภูมิภาคลุํมน้ํา 
โขงและเตรียมพร๎อมรับความรํวมมือประชาคมอาเซียน 
แนวทางการพัฒนา 
1) เพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขัน โดยการกระตุ๎น การลงทุนภายในจังหวัด วิจัย พัฒนา และจัดกิจกรรม 
สํงเสริมการค๎า การลงทุนกับกลุํมจังหวัดอ่ืนภายในประเทศและเพื่อนบ๎าน 
2) สํงเสริมการค๎า การลงทุน โดยพัฒนาและสํงเสริมผู๎ประกอบการและพัฒนาธุรกิจ SMEs 
3) พัฒนาระบบโลจิสติกส๑ รองรับการเชื่อมโยง NSEC ตามกรอบความรํวมมือ GMS โดยจัดต้ังศูนย๑ 
บริหารจัดการ Logistics และ Supply Chain ผลักดันด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน พัฒนาระบบฐานข๎อมูล 
วิจัย พัฒนา ผลิตบุคลากรด๎าน Logistics ทุกระดับ และจัดการความรํวมมือระหวํางหนํวยงาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร๎างความเข๎มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  
เพื่อเพิ่มมูลคําสินค๎าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 
แนวทางการพัฒนา 
1) เพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตสินค๎าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยเน๎นความเป็นเอกลักษณ๑เฉพาะ 
สิ่งที่มีศักยภาพทางการตลาด ลดต๎นทุนการผลิตโดยใช๎หลักการผลิตปริมาณมาก ปรับปรุงคุณภาพการผลิต 
เพื่อเพิ่มมูลคํา พัฒนากลุํมธุรกิจและผู๎ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตร 
2) สํงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การสร๎างนวัตกรรม และมูลคําเพิ่มให๎กับผลิตภัณฑ๑และ 
อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 
3) สร๎างความเข๎มแข็งตํอเกษตรกร องค๑กรเกษตรและผู๎ประกอบการอุตสาหกรรม โดยการสนับสนุน 
กระบวนการมีสํวนรํวมของชุมชน เครือขํายการเรียนรู๎ด๎านเทคโนโลยีเกษตรในพื้นที่  และสร๎างความเข๎มแข็ง 
ของกลุํมธุรกิจและผู๎ประกอบการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
4) สํงเสริมการบริหารจัดการการตลาดสินค๎าเกษตร โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันทางการตลาด 
แกํกลุํมผู๎ผลิตสินค๎าเกษตร รวมทั้งสร๎างชํองทางการจัดจําหนํายเฉพาะกลุํม (Niche Product) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑วัฒนธรรมและ 
สุขภาพ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอยํางยั่งยืน 
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แนวทางการพัฒนา 
1) สํงเสริมความพร๎อมและพัฒนาศักยภาพแกํประชาชนทุกวัย สถาบันครอบครัวและชุมชนในการดูแลป้องกัน 
ปัญหาสุขภาพอนามัย พัฒนาบุคลากรและโอกาสทางการศึกษา เตรียมความพร๎อมในการปรับตัวสูํสังคมผู๎ 
อาวุโส ตลอดจนสํงเสริมบทบาทและความสัมพันธ๑ที่ดีของสถาบันครอบครัวและชุมชน 
2) พัฒนาและสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงนิเวศน๑ ประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรม และเชิงสุขภาพ โดยปรับปรุงแหลํง 
ทํองเที่ยวเดิม พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวใหมํ วิจัยและพัฒนาเชื่อมโยงแหลํงทํองเที่ยวตํอเน่ืองจังหวัดในกลุํม  และ 
สํงเสริมความรํวมมือในลักษณะโครงขํายการทํองเที่ยว กับประเทศในกลุํม GMS 
3) พัฒนามาตรฐานการบริการและบุคลากรการทํองเที่ยว  โดยให๎ชุชนมีสํวนรํวม ตลอดจนพัฒนาการ 
ประชาสัมพันธ๑และการตลาดการทํองเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ๑  การบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมและพลังงานโดย 
การมีสํวนรํวมของชุมชนสูํการเป็นกลุํมจังหวัดสีเขียว 
แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาคุณคําความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท๎องถิ่น โดยการจัดทําฐานข๎อมูลความหลากหลาย 
ทางชีวภาพระดับท๎องถิ่น เพื่อประโยชน๑ในการศึกษาเรียนรู๎ และพัฒนานวัตกรรมทรัพยากรชีวภาพ 
2) รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและความสมดุลของระบบนิเวศน๑  โดยการแก๎ปัญหาการบุกรุกทําลาย 
ทรัพยากรธรรมชาติ การปลูกป่า ปลูกหญ๎าแฝก เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ต๎นน้ําและป่าชุมชน การจัดทํา Food Bank 
การจัดทําฝายต๎นน้ําแบบผสมผสานและฝายกึ่งถาวร การป้องกันไฟป่ารวมทั้งการสํงเสริมอาชีพในชุมชนใน 
พื้นที่ป่าตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดรายจําย เพิ่มรายได๎ ขยายโอกาส และความเป็นอยูํที่ดีอยํางยิ่ง 
3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ๑และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยใช๎เทคโนโลยี  GIS ในการจัดทํา 
ฐานข๎อมูลและนําไปใช๎ 
4) สร๎างภาคีในการปรับตัวและรับมือจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสํงเสริมชุมชนในการ  
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม โดยการปลูกจิตสํานึกและสร๎างเครือขํายการมีสํวนรํวมทุกระดับ  
ตลอดจนการสร๎างความร๎ู ความเข๎าใจและบูรณาการหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการบริหารจัดการภัยธรรมชาติ  
และสาธารณภัย เพื่อลดความสูญเสียให๎น๎อยลง 
แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา(พ.ศ.2561-2564) (ฉบับทบทวน) 
วิสัยทัศน์ :   แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย สังคมเข้มแข็งภายใต้การเป็นประชาคมอาเซียน  
พันธกิจ     
  1.  พัฒนาผลผลผลิตเกษตรปลอดภัยในพื้นที่เป้าหมายเดิมและขยายในพื้นที่เป้าหมายใหมํ 
  2.  เพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันสร๎างความสัมพันธ๑กับประเทศเพื่อนบ๎านและขยายมูลคําการ 
ค๎าชายแดน 
    3. สํงเสริมและพัมนาการเป็นเมืองทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑เรียนรู๎วิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจ
สร๎างสรรค๑ 
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  4.  สํงเสริมให๎ประชาชนตระหนักถึงอัตลักษณ๑และมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงชุมชนเข๎มแข็งและ
อยูํรํวมกันอยํางมีความสุข เพิ่มทักษะและสมรรถนะของการอยูํรวมกันสังคมพหุวัฒนธรรม  
  5. สํงเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมแบบมีสํวนรํวม  
  6. สํงเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน   
เป้าประสงค์   
  จังหวัดมีพื้นที่เกษตรปลอดภัย มีชํองทางการตลาด ผลผลิตเกษตรปลอดภัยมีการขยายตัว ประชาชนมี
รายได๎ มีความเป็นอยูํที่ดี มีมูลคํา การค๎า การลงทุน การทํองเที่ยว การค๎าชายแดน มีความมั่นคงปลอดภัย ชุมชนเข๎มแข็ง
มากขึ้น มีทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน ภายใต๎การอยูํรํวมกันเป็นประชาคมอาเซียน  
ยุทธศาสตร์ 1 สํงเสริมเกษตรปลอดภัย และการค๎าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขัน  
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาการเกษตรสูํระบบเกษตรปลอดภัย/อินทรีย๑ 
2. ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการตามแนวพระราชดําริ 
3. พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรและผู๎ประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขัน 
4. พัฒนาการค๎า การลงทุน  
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  สํงเสริมและพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ เรียนรู๎วิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑  
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวสินค๎าและบริการ 
2. พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 
3. การพัฒนามาตรฐานและบุคลากร 
4. การบริหารจัดการ 
5. การประชาสัมพันธ๑และการตลาด 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  พัฒนาเมืองและโครงสร๎างพื้นฐาน 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาเมือง 
2. พัฒนาระบบ สาธารณูปโภค 
3. พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  สร๎างคุณคําและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุํมวัย 
2. สร๎างสังคมเอ้ืออาทร ภายใต๎อัตลักษณ๑ คุณคําทางประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรมและอาเซียน  
ยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนาและอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 
กลยุทธ์ 
1. สํงเสริมการอนุรักษ๑ฟื้นฟู และเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร๎างความสมบูรณ๑ในทุกพื้นที่ 
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2. สํงเสริมการอนุรักษ๑ทรัพยากรดินและน้ํา 
3. สํงเสริมการมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมแบบมีสํวนรํวม 
4. สํงเสริมให๎คนอยูํรํวมกับป่า อยํางยั่งยืน 
5. สํงเสริมสนับสนุนการอนุรักษ๑พลังงานและการใช๎พลังงานทดแทน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6  สํงเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 
กลยุทธ์ 
1. สํงเสริมกระบวนการมี สํวนรํวมในการเสริมสร๎างการพิทักษ๑ รักษ๑สถาบัน 
2. ป้องกัน ปราบปราม และบําบัดยาเสพติด 
3. เพิ่มเครือขํายยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดพะเยา 
4. เพิ่มศักยภาพด๎านความมั่นคงของจังหวัดเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน  
 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา  (พ.ศ. 2560-2562) 

วิสัยทัศน์ 
“ ท้องถิ่นเข้มแข็ง  แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย  ภายใต้ประชาคมอาเซียน ” 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
  แนวทางท่ี 1  พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนระบบ 
           เศรษฐกิจการทํองเที่ยวและการลงทุน  
  แนวทางท่ี 2  พัฒนาแหลํงน้ําและบริหารจัดการน้ําเพื่อประชาชน  
  แนวทางท่ี 3  พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหลํงทํองเที่ยว กิจกรรมการทํองเที่ยว 
           อยํางยั่งยืน 
  แนวทางท่ี 4 พัฒนาองค๑ความรู๎ระบบการผลิตแบบครบวงจรเพื่อเพิ่มมูลคําสินค๎าทาง  
         การเกษตรและเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพรวมทั้งด๎านการตลาดอยํางมี 
          คุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม  
  แนวทางที่ 1 พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม และสร๎างองค๑ความรู๎ให๎ชุมชนเกิดความเข๎มแข็งอยํางยั่งยืน
          ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  แนวทางที่ 2 การสํงเสริมอนุรักษ๑  ศิลปะ  วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น  
  แนวทางที่ 3 สํงเสริมการศึกษาทุกระดับเพื่อพัฒนาคนในชุมชนและท๎องถิ่น 
  แนวทางที่ 4 สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  แนวทางที่  5 สํงเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชน กลุํมเป้าหมายเพื่อสร๎าง 
                      หลักประกันความมั่นคง  
  แนวทางที่  6 สํงเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให๎มีทักษะชีวิตภายใต๎การอยูํรํวมกันใน                   
          ประชาคมอาเซียน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  แนวทางที่ 1 อนุรักษ๑และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพื่อความ 
                       ยั่งยืน 
  แนวทางที่ 2 พัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล๎อมอยํางมี  
                                                ประสิทธิภาพ 
  แนวทางที่ 3 สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อปท.เพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการ
          ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย  
  แนวทางที่ 1 ปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย๑และเสริมสร๎างความปรองดอง
           สมานฉันท๑ของคนในชาติ 
  แนวทางที่ 2 ป้องกันและแก๎ไขปัญหาความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน  

แนวทางที่ 3 เสริมสร๎างความเข๎มแข็งองค๑กรประชาชนและพัฒนาศักยภาพด๎านความปลอดภัยในชีวิต  
                     และทรัพย๑สิน 

  แนวทางที่ 4 การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย  
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  แนวทางที่ 1 บริหารจัดการองค๑กรตามหลักธรรมมาภิบาล  
  แนวทางที่ 2 สํงเสริมสนับสนุนการสร๎างเวทีเรียนรู๎และการมีสํวนรํวมของประชารัฐ  
  แนวทางที่ 3 พัฒนาสมรรถนะขององค๑กรและบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ  
  แนวทางที่ 4  สํงเสริมสนับสนุนการบูรณาการการทํางานและพัฒนาศักยภาพขององค๑กรปกครองสํวน
          ท๎องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาล)  
                     2.1 วิสัยทัศน์  

“ ชุมชน ท้องถิ่นเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม น้อมน๊าเศรษฐกิจพอเพียง ” 
        2.2 ยุทธศาสตร์  
                         ยุทธศาสตร๑ที่ 1  ด๎านพัฒนาเศรษฐกิจ  
          ยุทธศาสตร๑ที่ 2  ด๎านพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม   
         ยุทธศาสตร๑ที่ 3  ด๎านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม   
          ยุทธศาสตร๑ที่ 4  ด๎านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร๎อย   

ยุทธศาสตร๑ที่ 5  ด๎านสํงเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
         2.3 เป้าประสงค์ 
               1. พัฒนาด๎านโครงเสร๎างพื้นฐานทั้งทางบกและทางน้ําให๎ประชาชนมีความเป็นอยูํที่ดีขึ้น  

2. พัฒนาสองข๎างทางถนนสายหลัก  ลําน้ํา และสถานที่ทํองเที่ยวในตําบลให๎ดียิ่งขึ้น 
  3. ประชาชนมีอาชีพ  มีรายได๎และมีความเป็นอยูํที่ดีขึ้น  



-67- 
             4.  อนุรักษ๑ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาของท๎องถิ่นให๎คงอยูํสืบไป       
               5. เด็ก เยาวชนและประชาชนได๎รับการสนับสนุนด๎านการศึกษาอยํางทั่วถึง        
               6. ประชาชนปราศจากโรคภัยไข๎เจ็บและมีสุขภาพอนามัย สมบูรณ๑ แข็งแรงขึ้น  
  7. การอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม พัฒนาแหลํงน้ําสาธารณะตํางๆ และขยะมูลฝอย  
  8. สนับสนุนงานด๎านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตํางๆในตําบลให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
  9. สนับสนุนป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 

10. พัฒนาศักยภาพขององค๑กรให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
11. สํงเสริมให๎ผู๎บริหาร พนักงานเทศบาล และผู๎นําท๎องถิ่น ได๎รับการฝึกอบรมและทัศนะศึกษาดูงาน  

         เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานให๎ดียิ่งขึ้น  
           2.4 ตัวชี้วัด 
                 - จํานวนถนน ได๎มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
     - จํานวนระบายน้ํา ระบบน้ําประปาได๎มาตรฐานเพิ่มขึ้น  
     - จํานวนผู๎มีฝีมือด๎านอาชีพและรายได๎เพิ่มขึ้น  
     - จํานวนประชากรในพื้นที่มีการอนุรักษ๑วัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่นเพิ่มขึ้น  
     - จํานวนผู๎ที่ได๎รับการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้น  
     - จํานวนประชาชากรในพื้นที่มีสุขภาพ และอนามัยที่ดีขึ้น 
     - จํานวนประชากรในพื้นที่มีการบริหารจัดการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติที่ดีขึ้น 
     - จํานวนประชากรด๎านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  
     - ปัญหายาเสพติดลดลง 
      - องค๑กรมีศักยภาพในการบริหารงานและทันตํอความต๎องการของประชาชนเพิ่มขึ้น 
     - จํานวนผู๎บริหาร บุคลากร และผู๎นําท๎องถิ่นมีประสิทธิภาพในการบริหารงานเพิ่มขึ้น  
  2.5 ค่าเป้าหมาย 
     1. เทศบาลจัดให๎มีโครงสร๎างพื้นฐานในด๎านตํางๆ เพื่อให๎บริการประชาชนได๎ปีละ 3 โครงการ  
     2. ประชาชนในท๎องถิ่นมีรายได๎เพิ่มขึ้นจากการฝึกอบรมกลุํมอาชีพร๎อยละ 5 

   3. ประชาชนในพื้นที่เทศบาล เข๎ามามีสํวนรํวมในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม งานศาสนา  
        ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่นและงานกีฬาและนันทนาการเพื่อขึ้นร๎อยละ 10 ตํอปี   

     4 . ประชาชนผู๎ประสบสาธารณภัยมีความพึงพอใจในการแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อน ร๎อยละ 80  
     5 . ปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลดลง ร๎อยละ 5 ตํอปี 
     6.  เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํามีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ร๎อยละ  ๖๐ 
     7. ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการอนุรักษ๑ธรรมชาติเพิ่มขึ้นร๎อยละ 10 ตํอไป 
                2.6 กลยุทธ ์
      1. พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
     2. พัฒนาแหลํงนํ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค และทําการเกษตร 
     3. พัฒนาด๎านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
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  4. สํงเสริมและสนับสนุนด๎านการศึกษา สาธารณสุข และการกีฬา 
  5. สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ยากไร๎ และผู๎ด๎อยโอกาส 
  6. สํงเสริมอาชีพให๎กับประชาชน   
  7. สํงเสริมและพัฒนากลุํมองค๑กรประชาชนให๎มีความเข๎มแข็ง 
  8. ป้องกัน บําบัด ฟื้นฟู ติดตามและชํวยเหลือเกี่ยวกับยาเสพติด 
  9. สนับสนุนด๎านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน 
  10. สํงเสริมให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่น และสร๎างเครือขํายประชาธิปไตย  
  11. พัฒนาและสํงเสริมด๎านการเกษตร ด๎านการทํองเที่ยว  
  12. อนุรักษ๑ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
  13. อนุรักษ๑ ฟื้นฟู สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่น  
  14. สํงเสริมให๎ประชาชนนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการดําเนินชีวิต  
  15. พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด๎านตํางๆเพื่อให๎บริการประชาชนได๎อยํางทั่วถึง   

 16. สํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนเข๎ามามีสํวนรํวมในการปฏิบัติงานในด๎านตํางๆของเทศบาลภายใต๎หลัก  
                   ธรรมาภิบาล 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1.  พัฒนาชุมชนให๎นําอยูํมีความปลอดภัย โดยได๎รับบริการสาธารณะด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน   
      ที่จําเป็นเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
2.   พัฒนาระบบการศึกษา สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสําคัญทางศาสนา อนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรม  
       ท๎องถิ่นให๎คงอยูํสืบไป 
3.   สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข๎มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาของ  
       เศรษฐกิจพอเพียง 
4.    กําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่นอยํางมีระบบและมีความยั่งยืน 
5.    เทศบาลมีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน 
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
            การจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร๑ในภาพรวม  ดังนี้  
 

วิสัยทัศน๑ 
 
 

ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของเทศบาล 
 
 

เป้าประสงค๑ 
 
 

ตัวชี้วัด 
 
 

คําเป้าหมาย 
 
 

กลยุทธ๑ 
 
 

   จุดยืนทางยุทธศาสตร๑ 
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท๊ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
       ในการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่นของเทศบาลตําบลบ๎านตํ๊าได๎ใช๎การวิเคราะห๑ SWOT  (จุดแข็ง จุดอํอน 
โอกาส และอุปสรรค)  ปัจจัยและสถานการณ๑การเปลี่ยนแปลงที่มีผลตํอการพัฒนา อยํางน๎อยต๎องประกอบด๎วย การ
วิเคราะห๑ศักยภาพด๎านเศรษฐกิจ ด๎านสังคม ด๎านทรัพย๑ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
1.จุดแข็ง (S : Strength) 
   ประชาชน  ผู๎นําชุมชน มีความพร๎อมที่จะให๎ความรํวมมือกับทางราชการในการพัฒนาท๎องถิ่นของตนเอง  
   ชุมชนเข๎มแข็งได๎รับการบริการสาธารณะด๎านโครงสร๎างพื้นฐานครบถ๎วน  
   ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
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   มีต๎นนํ้าจากน้ําตกจําปาทองและน้ําตกขุนต๊ํา อํางเก็บน้ําห๎วยเฮือก ลําน้ําแมํต๊ํา เป็นแหลํงน้ําเพื่อทํา
การเกษตร  
   ประชากรสํวนใหญํมีอาชีพเกษตรกรรมผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ ได๎แกํ  ข๎าว  ข๎าวโพด ยางพารา มี
สหกรณ๑กลุํมเลี้ยงปลานิล 
   มีการประสานความรํวมมือระหวํางเทศบาลกับสํวนราชการในพื้นที่ 
   มีความสงบไมํคํอยจะมีปัญหา ด๎านความปลอดภัยและด๎านมลพิษ 
   มีธุรกิจโรงแรมและหอพักทําให๎สามารถเก็บภาษีได๎เพิ่มขึ้น 
   สามารถออกเทศบัญญัติใช๎ในพื้นที่ได๎เอง 
      มีสถานที่ทํองเที่ยวที่ขึ้นชื่อของตําบล คือนํ้าตกจําปาทอง 
2. จุดอ่อน (W : Weakness) 
  ประชาชนไมํสามารถรวมกลุํมกันเพื่อดําเนินการด๎านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุํมอาชีพอยําง
เข๎มแข็ง  
  แหลํงเก็บกักน้ําต้ืนเขินไมํเพียงพอตํอการทําเกษตรในชํวงฤดูแล๎งและการอุปโภคบริโภค  
  ไมํมีสถานประกอบกิจการขนาดใหญํไมํมีโรงงานในพื้นที่ 
  ปัญหาหน้ีสินของเกษตรกร 
  ประชาชนเวลามีปัญหาเล็กๆน๎อยๆไมํชอบชํวยเหลือตัวเองต๎องรอให๎เทศบาลเข๎าไปชํวยเหลือ  
3.โอกาส (O : Opportunity) 
  มีเส๎นทางคมนาคมสะดวกสามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
  รัฐบาลมีนโยบายให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่นของตนเอง  
       มีรายได๎จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นเน่ืองจากมีการจัดทําแผนที่ภาษีของตําบล 
4.  อุปสรรค (T : Threat) 

 งบประมาณที่ได๎รับการจัดสรรจํานวนจํากัดและลําช๎า ไมํเพียงพอในการบริหารงานและพัฒนาท๎องถิ่น 
 กฎหมายและระเบียบตํางๆในการปฏิบัติงานทําให๎ขาดความคลํองตัวในการบริหารงาน 
 การพัฒนาบางด๎านต๎องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไมํสามารถดําเนินการแก๎ปัญหาได๎  ต๎องอาศัยความเสียสละ

ของหมูํบ๎านเทํานั้น  ซึ่งบางคร้ังก็ทําได๎ยากมาก 
 สํงเสริมเสริม/สนับสนุนโครงการตํางๆบางคร้ังต๎องเสี่ยงตํอการตรวจสอบของสํานักงานตรวจเงินแผํนดิน  
การพัฒนาบางโครงการอยูํในเขตพื้นที่แตํไมํใชํอํานาจหน๎าที่ของเทศบาลจึงทําให๎การพัฒนาในตําบลไมํ

คลํองตัวในการพัฒนาตําบล 
 รัฐบาลเปลี่ยนแปลงบํอยทําให๎นโยบายของท๎องถิ่นขาดความตํอเน่ือง  

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
 ในการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีของเทศบาลตําบลบ๎านตํ๊านั้น  ได๎ทําการประเมินสถานการณ๑
สภาพแวดล๎อมภายนอกที่เกี่ยวข๎อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี  
 



-71- 
         1.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
  1.1 ประชาชนต๎องการเส๎นทางในการสัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้น   
  1.2 ไฟฟ้าสํองสวํางทางและที่สาธารณะยังไมํสามารถดําเนินการครอบคลุมพื้นที่ได๎ทั้งหมด  
  1.3 แหลํงน้ําในการเกษตรไมํพอเพียงในชํวงฤดูแล๎งและน้ําประปาสําหรับอุปโภค-บริโภคยังไมํ
เพียงพอ 
  1.4 ประชาชนไมํสามารถรวมกลุํมกันเพื่อดําเนินการด๎านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุํมอาชีพ
อยํางเข๎มแข็งและขาดแหลํงเงินลงทุนในการทํากิจการและประกอบอาชีพ 
  1.5 ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ํา เน่ืองจากต๎องผํานพํอค๎าแมํค๎าคนกลาง  
         2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 
 2.1 การศึกษาสื่อการเรียนการสอนยังไมํพอเพียงและเทคโนโลยีไมํทันสมัยจึงทําให๎เด็กนักเรียนไปเรียนในตัว
เมือง 
 2.2 เยาวชนและวัยรุํนติดเกมส๑ บุหรี่ เหล๎า  
 2.3 ประชาชนไมํคํอยให๎ความสําคัญกับการออกกําลังกายและการดูแลสุขภาพของตัวเอง  
 2.4 ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต ประเพณีถูกสังคมสมัยใหมํคํอยๆเปลี่ยนแปลงไปและไมํคํอยมีผู๎สืบทอดภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น 
         3. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   3.1 ปัญหาเร่ืองการบริหารจัดการขยะในหมูํบ๎าน/ตําบล  
   3.2 ประชาชนขาดจิตสํานึกในการการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม  
   3.3 ประชาชนถางป่าไม๎เพื่อทําไรํข๎าวโพด ยางพารา เป็นจํานวนมาก 
       4. ยุทธศาสตร์ด้านรักษาความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 4.1 การจราจรบนถนนมีเพิ่มมากขึ้นอาจทําให๎เกิดอุบัติเหตุขึ้นบํอย  
 4.2 เกิดสาธารณภัยขึ้นบํอยคร้ังทําให๎ทรัพย๑สินของประชาชนได๎รับความเสียหาย  
       5. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  

5.1 บุคลากรบางตําแหนํงรับผิดชอบงานมากเกินไปทําให๎การทํางานไมํคํอยมีประสิทธิภาพ  
              5.2 ขาดอุปกรณ๑เคร่ืองมือ เคร่ืองใช๎ในการปฏิบัติงาน  
              5.3 ประชาชนไมํคํอยให๎ความสําคัญกับการมีสํวนรํวมในการแสดงความคิดเห็น 
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3.3 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า พ.ศ. 2561-2564 

 
ยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี  ย1. ด๎านความมั่นคง  ย2.ด๎านการสร๎างความ         ย3. การพัฒนาและเสริม                      ย4. การสร๎างโอกาส                    ย5.การสร๎างการเติบโต                                ย.6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนา 
                     ความสามารถในการแขํงขัน              สร๎างศักยภาพคน                      ความเสมอภาคและ                         บนคุณภาพชีวิตท่ี                                      ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ                
                                                                            เทําเทียมกันทางสังคม               เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ                  ย.5การเสริมสร๎างความมั่นคง                   ย.7 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน                  ย.2การสร๎างความเป็นธรรม                  ย.1 การเสริมสร๎างและ                  ย.4 การเติบโตท่ีเป็นมิตร                            ย.6 การเพิ่มประสิทธิภาพและ 
        ฉบับท่ี 12                                          แหํงชาติเพื่อการพัฒนา                                และระบบโลจิสติกส๑                             ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม                พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย๑                   กับสิ่งแวดล๎อมเพื่อการ                                 ธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
                                                           ประเทศสูํความมั่นคั่งและย่ังยืน                                                                                                                                                   พัฒนาคนทุกชํวงวัยเพื่อให๎                     พัฒนาอยํางย่ังยืน   
                             คนไทย  เป็นคนดี คนเกํง 
 
ยุทธศาสตร๑กลุํม                            ย.1 พัฒนาสภาพแวดล๎อมในการ                                                 ย.3พัฒนาและสนับสนุนการ        ย.4 ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดม                 
      จังหวัด                พัฒนาการค๎า การลงทุน และโลจิสติกส๑                                      ยกระดับการพัฒนาสังคม                                     สมบูรณ๑การบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อม                    
            เชื่อมอนุภูมิภาคลุํมน้ําโขงและเตรียมพร๎อม                                    การทํองเท่ียวเชิงอนุรักษ๑                                    และพลงังานโ ดยการมีสํวนรํวมของ            
                                                                                                                       รับความรํวมมือประชาคมอาเซียน                                              วัฒนธรรมและสุขภาพเพื่อ                ชุมชนสูํการเป็นกลุํมจังหวัดสีเขียว 
                                 เป็นฐานการพัฒนาชุมชนอยํางย่ังยืน     
  
                                                       ย.6 สํงเสริมความมั่นคงภายใน              ย.3 พัฒนาเมืองและ        ย.1 สํงเสริมเกษตรปลอดภัย          4. สร๎างคุณคําและพัฒนา                            ย.5พัฒนาและอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ          ย.2สํงเสริมและพัฒนาการทํองเท่ียว 
ยุทธศาสตร๑จังหวัด                          และตามแนวชายแดน                               โครงสร๎างพื้นฐาน             และการค๎าการลงทุน         คุณภาพชีวิตประชากร                                                           และสิ่งแวดล๎อมอยํางย่ังยืน                                   เชิงอนุรักษ๑ เรียนร๎ูวิถีชุมชน 
               เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ                           ในแนวทางเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑  
                     ในการแขํงขัน 
 
ยุทธศาสตร๑การพัฒนา                       ย.4 ด๎านความมั่นคงและ                          ย.1  ด๎านพัฒนาเศรษฐกิจ                    ย.2 ด๎านพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม                         ย.3ด๎านบริหารจัดการทรัพยากร                      ย.5ด๎านสํงเสริมการบริหารจัดการ 
 ของ อปท.ในเขตจังหวัด               การรักษาความสงบเรียบร๎อย                           ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม                              ตามหลกัธรรมาภิบาล    
                     
                     
ยุทธศาสตร๑การพัฒนา                  ย.4 ด๎านความมั่นคงและ                                      ย.1  ด๎านพัฒนาเศรษฐกิจ                                        ย.2  ด๎านพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม                                   ย.3ด๎านบริหารจัดการทรัพยากร                    ย.5ด๎านสํงเสริมการบริหารจัดการ  
     ของท๎องถิ่น        การรักษาความสงบเรียบร๎อย                                                                                                                                                                                                                                ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม                           ตามหลักธรรมาภิบาล   
 
 
เป้าประสงค๑     1.สนับสนุนงานด๎านการป้องกันและ        1.พัฒนาด๎านโครงเสร๎างพื้นฐานท้ังทางบก                1.อนุรักษ๑ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี       1.การอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและ                       1.พัฒนาศักยภาพขององค๑กร 

     บรรเทาสาธารณภัยตํางๆในตําบล      และทางนํ้าให๎ประชาชนมีความเป็นอยํูท่ีดีขึ้น               ภูมิปัญญาของท๎องถิ่นให๎คงอยํูสืบไป            สิ่งแวดล๎อมพัฒนาแหลํงนํ้าสาธารณะตํางๆ                 ใหม๎ปีระสิทธิภาพมากข้ึน 
           ใหม๎ปีระสิทธิภาพมากข้ึน       2.พัฒนาสองข๎างทางถนนสายหลัก  ลําน้ํา               2.เด็ก เยาวชนและประชาชนได๎รับการ      และขยะมูลฝอย                    2.สํงเสริมให๎ผู๎บริหาร พนักงานเทศบาล  
  2.สนับสนุนป้องกันแก๎ไขปัญหา       และสถานท่ีทํองเท่ียวในตําบลให๎ดีย่ิงขึ้น                              สนับสนุนด๎านการศึกษาอยํางท่ัวถึง                                 และผ๎ูนําท๎องถิ่น ได๎รับการฝึกอบรม 

       ยาเสพติด                   3.ประชาชนปราศจากโรคภัยไข๎เจ็บและ                                 และทัศนะศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม 
                                           มีสุขภาพอนามัย สมบูรณ๑ แข็งแรงขึ้น                        ประสิทธิภาพในการทํางานให๎ดีย่ิงขึ้น  
                    4.ประชาชนมีอาชีพ  มีรายได๎และมีความเป็นอยํูท่ีดีขึ้น  
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  1.ป้องกัน บําบัด ฟื้นฟู ติดตาม 1. พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ   1. สํงเสริมและสนับสนุนด๎านการศึกษา   1.อนุรักษ๑ ฟื้นฟูทรัพยากร    1.พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด๎านตํางๆ  
                         และชํวยเหลือเกี่ยวกับยาเสพติด 2.พัฒนาแหลํงนํ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค      สาธารณสุข และการกีฬา                         ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม      เพื่อให๎บริการประชาชนได๎อยํางท่ัวถึง   
  2.สนับสนุนด๎านความปลอดภัย  และทําการเกษตร   2.สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี   2.พัฒนาและสํงเสริมด๎านการเกษตร    2.สํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนเข๎ามามีสํวนรํวมในการฏิบัติ  
  กลยุทธ๑  ในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน  3.พัฒนาด๎านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ              ผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูพิการ ผ๎ูยากไร๎ และผ๎ูด๎อยโอกาส                        ด๎านการทํองเท่ียว     งานในด๎านตํางๆของเทศบาลภายใต๎หลักธรรมาภิบาล  
         3. สํงเสริมอาชีพให๎กับประชาชน   

       4.สํงเสริมและพัฒนากลุํมองค๑กรประชาชนให๎มีความเข๎มแข็ง  
       5.อนุรักษ๑ ฟื้นฟู สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
          จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่น  
 

 
`  1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป            1.แผนงานเคหะและชุมชน   1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป    1.แผนงานการรักษาความสงบภายใน  1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน            2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  2.แผนงานการศึกษา    2 .แผนงานสาธารณสุข  
 `แผนงาน  3.แผนงานสาธารณสุข             3.แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน  3.แผนงานสาธารณสุข    3.แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

4.แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน            4.แผนงานการเกษตร   4.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
5.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ     5.แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน  
6.แผนงานงบกลาง      6.แผนงานงบกลาง 
 

 
 

  1.โครงการจัดการเลือกตั้ง               1.โครงการกํอสร๎างถนน คสล,ลาดยางฯลฯ             1.โครงการฝึกอบรม/ทัศนะศึกษาดูงานเกี่ยวกับกฎหมาย    1. โครงการอนุรักษ๑ป่าต๎นนํ้าฯลฯ  1.โครงการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
  2.โครงการกํอสร๎างศูนย๑ป้องกันและ             2.โครงการกํอสร๎างเมรุมาศ ฯลฯ              2.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน/อาหารเสริมนมฯลฯ    2.โครงการอบรมแก๎ไขปัญหาหมอกควันฯลฯ 2.โครงการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน 
   บรรเทาสาธารณภัยฯลฯ              3.โครงการกํอสร๎างอาคาร,ศาลาเอนกประสงค๑             3.โครงการป้องกันกันโรคติดตํอ ฯลฯ     3.โครงการบ๎านตํ๊าเมืองนําอยํู  3.โครงการจัดทําแผนท่ีภาษี 

3.โครงการอบรม อปพร.ฯลฯ             4.โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ํา,ดาดลําเหมือง              4.โครงการอนุรักษ๑ ประเพณี วัฒนธรรมท๎องถิ่น ฯลฯ    4.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน๑ตําบล  4.โครงการเพิ่มประสิทธิ ภาพของ 
ผลผลิต/โครงการ 4.โครงการป้องกันการแพรํระบาด             5.โครงการกํอสร๎างระบบประปา                                     5.โครงการแขํงขันกีฬาฯลฯ      5.โครงการกําจัดขยะฯลฯ       บุคลากร 

   ของยาเสพติดฯลฯ              6.โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ํา,ดาดลําเหมือง  ฯลฯ      6.โครงการสํงเสริมความรู๎กลุํมตํางๆฯลฯ     6.โครงการอนุรักษ๑ลําน้ําแมํตํ๊า  5.โครงการประเมินความพึงพอใจ 
5.โครงการสร๎างความปรองดอง             7.โครงการเทศบาลสัญจร ฯลฯ               7.โครงการสนับสนุนเบ้ียยังชีพ ฯลฯ          ของประชาชน 
6.โครงการแขํงขันกีฬาต๎านยาเสพติดฯลฯ            8.โครงการสํงเสริมการฝึกอาชีพตํางๆ ฯลฯ                     8.โครงการสนับสนุนกองทุนตํางฯลฯ  
7.โครงการชํวยเหลือผ๎ูประสบภัยตํางๆ             9.โครงการเกษตรปลอดสารพิษ ฯลฯ 
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   แบบ ยท.02 

3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (strategic map) 
 

วิสัยทัศน ์                                                                                “ ชุมชน ท้องถิ่นเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรม น้อมน๊าเศรษฐกิจพอเพียง ” 
 

 ยุทธศาสตร์                    1. ด๎านพัฒนาเศรษฐกิจ              2.ด๎านพัฒนาสังคม การศึกษา                   3.ด๎านบริหารจัดการทรัพยากร              4. ด๎านความมั่นคงและการรักษาความ               5. ด๎านสํงเสริมการบริหารจัดการ  
                    และวัฒนธรรม                                  ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม                                  สงบเรียบร๎อย                                                ตามหลักธรรมาภิบาล     
 

          1.พัฒนาด๎านโครงเสร๎างพ้ืนฐานทั้งทางบก           1.อนุรักษ๑ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี               1.การอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ     1.สนับสนุนงานด๎านการป้องกันและ     1.พัฒนาศักยภาพขององค๑กร 
          และทางน้ําให๎ประชาชนมีความเป็นอยํูที่ดีขึ้น        ภูมิปัญญาของท๎องถิ่นให๎คงอยูํสืบไป            และสิ่งแวดล๎อมพัฒนาแหลํงน้ํา        บรรเทาสาธารณภัยตํางๆในตําบล       ให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เป้าประสงค์          2.พัฒนาสองข๎างทางถนนสายหลัก  ลําน้ํา             2.เด็ก เยาวชนและประชาชนได๎รับการ          สาธารณะ ตํางๆ และขยะมูลฝอย              มีประสิทธิภาพมากขึ้น       2.สํงเสริมให๎ผู๎บริหาร พนักงานเทศบาล 
                               สถานที่ทํองเท่ียวในตําบลใหด๎ีย่ิงขึ้น                      สนับสนุนด๎านการศึกษาอยํางทั่วถึง        2.สนับสนุนป้องกันแก๎ไขปัญหา      และผู๎นําท๎องถิ่น ได๎รับการฝึกอบรม 

                   3.ประชาชนปราศจากโรคภัยไข๎เจ็บและ             ยาเสพติด          และทัศนะศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม 
       มีสุขภาพอนามัย สมบูรณ๑ แข็งแรงขึ้น              ประสิทธิภาพในการทํางานให๎ดียิ่งขึ้น 
                    4.ประชาชนมีอาชีพ  มีรายได๎และมีความ  

                    เป็นอยํูที่ดีขึ้น 
 

ค่าเป้าหมาย      1 เทศบาลจัดให๎มีโครงสร๎างพื้นฐาน ในด๎านตํางๆ                 1.ประชาชนในพ้ืนที่เทศบาล เข๎ามามีสํวนรํวม            1.ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการ        1.ประชาชนผู๎ประสบสาธารณภัย            1.เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํามีผลการปฏิบัต ิ
        เพื่อให๎บริการประชาชนได๎ปีละ 3 โครงการ            ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม งานศาสนา                     อนุรักษ๑ธรรมชาติเพ่ิมขึ้น                มีความพึงพอใจในการแก๎ไขปัญหา            งานที่มีประสิทธิภาพร๎อยละ 60 

              2.ประชาชนในท๎องถิ่นมีรายได๎เพิ่มขึ้นจากการ                ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่นและ                      ร๎อยละ 10 ตํอ  ป ี                          ความเดือดร๎อน ร๎อยละ 80 
         ฝึกอบรมกลุํมอาชีพร๎อยละ 5        งานกีฬาและนันทนาการเพิม่ขึ้นร๎อยละ 10 ตํอปี               2.ปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 

                    ลดลง ร๎อยละ 5 ตํอป ี
     
     1.พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ  1.สํงเสริมและสนับสนุนด๎านการศึกษา                         1.อนุรักษ๑ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ     1. ป้องกัน บําบัด ฟ้ืนฟู ติดตามและ                  1.พัฒนาประสิทธิภาพในการ 
     2 พัฒนาแหลํงน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค   สาธารณสุข และการกีฬา                                             และสิ่งแวดล๎อม                                        ชํวยเหลือเกี่ยวกับยาเสพติด                             ปฏิบัติงานในด๎านตํางๆเพื่อให๎  

  กลยุทธ์        และทําการเกษตร    2.สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน              2.พัฒนาและสํงเสริมด๎านการเกษตร            2.สนับสนุนด๎านความปลอดภัยในชีวิต            บริการประชาชน ได๎อยํางทั่วถึง   
    3.พัฒนาด๎านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สตรี ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ยากไร๎ และผู๎ด๎อยโอกาส           ด๎านการทํองเที่ยว                                              และทรัพย๑สินของประชาชน                              2.สํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนเข๎ามา 
     3.สํงเสริมอาชีพให๎กับประชาชน                มีสํวนรํวมในการปฏิบัติงานด๎าน 

     4.สํงเสริมและพัฒนากลุํมองค๑กรประชาชน              ตํางๆของเทศบาลภายใต๎หลัก 
ให๎มีความเข๎มแข็ง                     ธรรมาภิบาล 

      5.อนุรักษ๑ ฟ้ืนฟู สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

      จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
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แบบ ยท.02 
 

  

 
1.แผนงานเคหะและชุมชน                 1.แผนงานบริหารงานทั่วไป        1.แผนงานการรักษาความสงบภายใน        1.แผนงานบริหารงานทั่วไป        1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 
2 แผนงานบริหารงานทั่วไป                         2.แผนงานการศึกษา        2 .แผนงานสาธารณสุข                          2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน       

 แผนงาน  3.แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน              3.แผนงานสาธารณสุข       3.แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน           3.แผนงานสาธารณสุข       
4.แผนงานการเกษตร                            4.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                                                                         4.แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

             5. แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชน                                                                                        5.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
             6.แผนงานงบกลาง                                                                                                                       6.แผนงานงบกลาง 
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3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร ์

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร๑

จังหวัด 

ยุทธศาสตร๑ 
อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร๑ 
อปท. 

เป้าประสงค๑ ตัวชี้วัด/
ผลผลิต/
โครงการ 

 

คําเป้าหมาย ความก๎าว 
หน๎าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ๑ ผลผลิต/
โครงการ 

 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนํวย
สนับสนุน 61 62 63 64 

พัฒนาเมือง
และ
โครงสร๎าง
พ้ืนฐาน/
สํงเสริม
การเกษตร
ปลอดภัย  
และการค๎า 

การลงทุน  
เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถ
ในการ
แขํงขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนา
เศรษฐกิจ 
 

ด๎านพัฒนา
เศรษฐกิจ 

 

1.พัฒนา
ด๎านโครง 
สร๎าง
พ้ืนฐานทั้ง
ทางบกและ
ทางน้ําให๎
ประชาชนมี
ความ
เป็นอยํูที่ดี
ขึ้น 
2.พัฒนา
สองข๎างทาง
ถนนสาย
หลักลําน้ํา
สถานที่
ทํองเที่ยว
ในตําบลให๎
ดีย่ิงขึ้น 
 
 

 มีถนน 
ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

 

3 3 3 3 3 1.พัฒนา
โครงสร๎าง
พ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจ 
 

-โครงการ
กํอสร๎าง
ถนน คสล. 
-โครงการ
กํอสร๎าง
สะพาน 
-โครงการ
ปรับปรุง
ซํอมแซม
ไฟฟ้า
สาธารณะ 
-โครงการ
ปรับปรุง
ถนนลูกรัง
เพื่อ
การเกษตร
ฯลฯ 

กองชําง กองคลัง,อบจ. 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร๑

จังหวัด 

ยุทธศาสตร๑ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร๑ 
อปท. 

เป้าประสงค๑ ตัวชี้วัด/
ผลผลิต/
โครงการ 

 

คําเป้าหมาย ความก๎าว 
หน๎าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ๑ ผลผลิต/
โครงการ 

 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนํวย
สนับสนุน 61 62 63 64 

สํงเสริม
การเกษตร
ปลอดภัย  
และการค๎า 

การลงทุน  
เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถ
ในการ
แขํงขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนา
เศรษฐกิจ 
 

ด๎านพัฒนา
เศรษฐกิจ 

 

1.พัฒนา
ด๎านโครง 
สร๎าง
พ้ืนฐานทั้ง
ทางบกและ
ทางน้ําให๎
ประชาชนมี
ความ
เป็นอยํูที่ดี
ขึ้น 
2.พัฒนา
สองข๎างทาง
ถนนสาย
หลักลําน้ํา
สถานที่
ทํองเที่ยว
ในตําบลให๎
ดีย่ิงขึ้น 
 

 จํานวน
ระบบ 
น้ําประปา
และราง
ระบายน้ํา 
ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

 
 

3 3 3 3 3 
 
 
 
 

1.พัฒนาแหลํง
น้ําเพื่อ
อุปโภค-
บริโภคและทํา
การเกษตร 
2.พัฒนาด๎าน
สาธารณูปโภ
คและ
สาธารณูปการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.โครงการ
ปรับปรุง
ระบบ
ประปา 
2.โครงการ
กํอสร๎างราง
ระบายน้ํา/
พนัง 
3.โครงการ
กํอสร๎าง
ดาดลํา
เหมือง 
4.โครงการ
ขุดลอกลํา
น้ํา ฯลฯ 

กองชําง กองคลัง,อบจ. 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร๑

จังหวัด 

ยุทธศาสตร๑ 
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร๑ 
อปท. 

เป้าประสงค๑ ตัวชี้วัด/
ผลผลิต/
โครงการ 

 

คําเป้าหมาย ความก๎าว 
หน๎าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ๑ ผลผลิต/
โครงการ 

 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนํวย
สนับสนุน 61 62 63 64 

สํงเสริม
การเกษตร
ปลอดภัย  
และการค๎า 

การลงทุน  
เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถ
ในการ
แขํงขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนา
เศรษฐกิจ 
 

ด๎านพัฒนา
เศรษฐกิจ 

 

1.พัฒนา
ด๎านโครง 
สร๎าง
พ้ืนฐานทั้ง
ทางบกและ
ทางน้ําให๎
ประชาชนมี
ความ
เป็นอยํูที่ดี
ขึ้น 
2.พัฒนา
สองข๎างทาง
ถนนสาย
หลัก  ลําน้ํา 
และสถานที่
ทํองเที่ยว
ในตําบลให๎
ดีย่ิงขึ้น 
 

สองข๎างทาง
ถนนสาย
หลัก สาย
รองสวยงาม
ขึ้น 

1 1 1 1 1 1.พัฒนาแหลํง
น้ําเพื่อ
อุปโภค-
บริโภคและทํา
การเกษตร 
2.พัฒนาด๎าน
สาธารณูป 
โภคและ
สาธารณูปการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-โครงการ
ปรับปรุง
ระบบภูมิ
ทัศน๑ภายใน
ตําบล ฯลฯ 
 

สํานักปลัด กองคลัง 

 
 
 
 



 
แบบ ยท.03 

-79- 
ความ

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร๑

จังหวัด 

ยุทธศาสตร๑ 
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร๑ 
อปท. 

เป้าประสงค๑ ตัวชี้วัด/
ผลผลิต/
โครงการ 

 

คําเป้าหมาย ความก๎าว 
หน๎าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ๑ ผลผลิต/
โครงการ 

 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนํวย
สนับสนุน 61 62 63 64 

สร๎างคุณคํา
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของ
ประชาชน 
 

พัฒนา
สังคม 
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม 
 

พัฒนา
สังคม 

การศึกษา 
และ

วัฒนธรรม 
 

อนุรักษ๑ 
ศิลปะวัฒน
ธรรม 
ประเพณี 
ภูมิปัญญา
ของท๎องถิ่น
ให๎คงอยูํ
สืบไป 

จํานวน
ประชากร
ในพ้ืนที่มี
การอนุรักษ๑
วัฒนธรรม
ประเพณี
ท๎องถิ่น
เพิ่มขึ้น 

ร๎อย
ละ 
10 

ร๎อย
ละ  
10 

ร๎อย
ละ 
10 

ร๎อย
ละ 
10 

ร๎อยละ 10 
 
 
 
 
 
 

อนุรักษ๑  ฟ้ืนฟู 
สืบสาน
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ
กิจกรรม
ประเพณี 
วัฒนธรรม
ตํางๆของ
ท๎องถิ่น เชํน 
1. โครงการ
ประเพณี
ลอยกระทง 
2. โครงการ
จัดงานวัน
ผู๎สูงอายุ 
3. โครงการ
วัดพระธาตุ
โป่งขาม 
4. โครงการ
เลี้ยงผีขุนต๊ํา 
5. โครงการ
ประเพณีแหํ
เทียน
พรรษา  
ฯลฯ 

กองแผน กองคลัง, 
สํานักปลัด 

 
 
 

 



 
แบบ ยท.03 

-80- 
ความ

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร๑

จังหวัด 

ยุทธศาสตร๑ 
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร๑ 
อปท. 

เป้าประสงค๑ ตัวชี้วัด/
ผลผลิต/
โครงการ 

 

คําเป้าหมาย ความก๎าว 
หน๎าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ๑ ผลผลิต/
โครงการ 

 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนํวย
สนับสนุน 61 62 63 64 

สํงเสริม
การเกษตร
ปลอดภัย  
และการค๎า 

การลงทุน  
เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถ
ในการ
แขํงขัน 
 

พัฒนา
เศรษฐกิจ 
 

ด๎านพัฒนา
เศรษฐกิจ 

 

ประชาชนมี
อาชีพมี
รายได๎และ
มีความ
เป็นอยํูที่ดี
ขึ้น 
 

- จํานวนผู๎มี
ฝีมือด๎าน
อาชีพและมี
รายได๎
เพิ่มขึ้น 

ร๎อย
ละ 
60 

ร๎อย
ละ 
65 

ร๎อย
ละ 
70 

ร๎อย
ละ 
75 

ร๎อยละ 5 
 
 
 
 
  

สํงเสริมอาชีพ
ให๎กับ
ประชาชน 
 
 
 
 
 

- โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ/
ศึกษาดูงาน
ของกลุํม
อาชีพตํางๆ 
ฯลฯ 
- โครงการ
อบรมให๎
ความรู๎กลุํม
อาชีพตํางๆ 

สํานักปลัด กองคลัง 

สร๎างคุณคํา
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของ
ประชาชน 
 

พัฒนา
สังคม 
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม 
 

พัฒนา
สังคม 

การศึกษา 
และ

วัฒนธรรม 
 

เด็ก เยาวชน
และ
ประชาชน
ได๎รับ
ความรู๎อยําง
ทั่วถึง 

จํานวนผู๎ที่
ได๎รับ
การศึกษามี
คุณภาพ 
และความรู๎
เพิ่มขึ้น 

ร๎อย
ละ 
60 

ร๎อย
ละ 
65 

ร๎อย
ละ 
70 

ร๎อย
ละ 
75 

ร๎อยละ 5 
 

สํงเสริมและ
สนับสนุน
ด๎านการศึกษา 
 

-โครงการ
วันเด็ก
แหํงชาติ  
-โครงการ
ทัศนศึกษาดู
งาน 
ฝึกอบรม
และเรียนรู๎
นอก
สถานที่  
-โครงการ
จัดซื้อ วัสดุ 
อุปกรณ๑สื่อ
การเรียน
การสอน 

กองแผน กองคลัง 
 



 
 

แบบ ยท.03 

-81- 
ความ

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร๑

จังหวัด 

ยุทธศาสตร๑ 
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร๑ 
อปท. 

เป้าประสงค๑ ตัวชี้วัด/
ผลผลิต/
โครงการ 

 

คําเป้าหมาย ความก๎าว 
หน๎าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ๑ ผลผลิต/
โครงการ 

 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนํวย
สนับสนุน 61 62 63 64 

สร๎างคุณคํา
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของ
ประชาชน 
 

พัฒนา
สังคม 
การศึกษา
และ
วัฒนธรรม 
 

พัฒนา
สังคม 

การศึกษา 
และ

วัฒนธรรม 
 

ประชาชน
ปราศจาก
โรคภัยไข๎
เจ็บและมี
สุขภาพ
อนามัย 
สมบูรณ๑ 
แข็งแรงขึ้น 

จํานวน
ประชากร
ในพ้ืนที่มี
สุขภาพ 
อนามัยที่ดี
ขึ้น 

ร๎อย
ละ 
60 

ร๎อย
ละ 
65 

ร๎อย
ละ 
70 

ร๎อย
ละ 
75 

ร๎อยละ 5 
 

 
 
 
 

สํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก 
เยาวชน สตรี 
ผู๎สูงอายุ ผู๎
พิการ ผู๎ยากไร๎
และ
ผู๎ด๎อยโอกาส 
 
 
 
 
 

-โครงการ
รณรงค๑ป้องกัน
ไข๎เลือดออก 
-โครงการ
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
ประจําหมูํบ๎าน 
(อสม.) 
-โครงการ
จัดซื้ออาหาร
กลางวัน และ
อาหารเสริม
นม 
-โครงการจัด 
กิจกรรม
แขํงขันกีฬาใน
ตําบล 

สํานักปลัด, 
กองแผน 

กองคลัง 

 
 
 



 
 
 

แบบ ยท.03 

-82- 
ความ

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร๑

จังหวัด 

ยุทธศาสตร๑ 
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร๑ 
อปท. 

เป้าประสงค๑ ตัวชี้วัด/
ผลผลิต/
โครงการ 

 

คําเป้าหมาย ความก๎าว 
หน๎าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ๑ ผลผลิต/
โครงการ 

 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนํวย
สนับสนุน 61 62 63 64 

พัฒนาและ
อนุรักษ๑
ทรัพยากร 

ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล๎อม
อยํางยั่งยืน 
 

บริหาร
จัดการ
ทรัพยากร 

ธรรมชาติ
และสิ่งแวด 

ล๎อม 

บริหาร
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และสิ่งแวด 
ล๎อม 

การอนุรักษ๑
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดล๎อม 
พัฒนา
แหลํงน้ํา
สาธารณะ
ตํางๆและ
ขยะมูลฝอย 

ประชาชนมี
การบริหาร
จัดการ
อนุรักษ๑
ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ
ที่ดีขึ้น 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

อนุรักษ๑ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

-โครงการ 
บ๎านต๊ําเมือง
นําอยูํ 
-โครงการ
แก๎ไข
ปัญหาไฟ
ป่าและ
หมอกควัน 
-โครงการ
บริหาร
จัดการขยะ 

สํานักปลัด กองคลัง 

 
 



 
แบบ ยท.03 

-83- 
ความ

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร๑

จังหวัด 

ยุทธศาสตร๑ 
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร๑ 
อปท. 

เป้าประสงค๑ ตัวชี้วัด/
ผลผลิต/
โครงการ 

 

คําเป้าหมาย ความก๎าว 
หน๎าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ๑ ผลผลิต/
โครงการ 

 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนํวย
สนับสนุน 61 62 63 64 

สํงเสริมความ
มั่นคงภายใน
และตามแนว
ชายแดน 
 

รักษาความ
มั่นคงและ
ความสงบ
เรียบร๎อย 

ด๎านความ
มั่นคงและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร๎อย 

-สนับสนุน
งานด๎าน
การป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
ตํางๆ ใน
ตําบลให๎มี
ประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น 
-สนับสนุน
ป้องกัน
แก๎ไข
ปัญหายา
เสพติด 

กลุํมงาน
ด๎านการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยมี
ประสิทธิ 
ภาพเพิ่มขึ้น 
-ปัญหายา
เสพติดใน
พ้ืนที่ลดลง 
 

ร๎อย
ละ 
60 

ร๎อย
ละ 
65 

ร๎อย
ละ 
70 

ร๎อย
ละ 
75 

ร๎อยละ 5 
 
 
 
 
 

-สนับสนุน
ด๎านความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ
ประชาชน 
-ป้องกัน 
บําบัด ฟ้ืนฟู 
ติดตามและ
ชํวยเหลือ
เกี่ยวกับยาเสพ
ติด 
 

-โครงการ
อบรม 
 อปพร.ฯลฯ 
-โครงการ
ป้องกันการ
แพรํระบาด
ของยาเสพ
ติด  
-โครงการ
แขํงขันกีฬา
ต๎านยาเสพ
ติด 
-โครงการ
ชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัย
ตํางๆ 
 

สํานักปลัด, 
กองแผน 

กองแผน 
 

 
 
 
 



 
 

แบบ ยท.03 

-84- 
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร๑
จังหวัด 

ยุทธศาสตร๑ 
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร๑ 
อปท. 

เป้าประสงค๑ ตัวชี้วัด/
ผลผลิต/
โครงการ 

 

คําเป้าหมาย ความก๎าว 
หน๎าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ๑ ผลผลิต/
โครงการ 

 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนํวย
สนับสนุน 61 62 63 64 

สํงเสริมและ
พัฒนาการ
ทํองเที่ยวเชิง
อนุรักษ๑ 
เรียนรู๎วิถี
ชุมชนใน
แนวทาง
เศรษฐกิจ
สร๎างสรรค๑ 
 

สํงเสริม
การบริหาร
จัดการตาม
หลัก 

ธรรมา 

ภิบาล 

ด๎าน
สํงเสริม
การบริหาร
จัดการตาม
หลัก 

ธรรมา 

ภิบาล 

-พัฒนา 
ศักยภาพ
ขององค๑กร
ให๎มีประ
สิทธิ 
ภาพมากขึ้น 
-สํงเสริมให๎
ผู๎บริหาร 
พนักงาน
เทศบาล
และผู๎นํา
ท๎องถิ่น
ได๎รับการ
ฝึกอบรม
และทัศนะ
ศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภา
พในการ
ทํางานให๎ดี
ยิ่งขึ้น 

องค๑กรมี
ศักยภาพใน
การ
บริหารงาน
และ
บุคลากรมี
ประสิทธิภา
พในการ
บริหารงาน
เพิ่มขึ้น 

ร๎อย
ละ 
60 

ร๎อย
ละ 
65 

ร๎อย
ละ 
70 

ร๎อย
ละ 
75 

ร๎อยละ 5 
 
 
 
 
 

-พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงานใน
ด๎านตํางๆเพื่อ
ให๎บริการ
ประชาชนได๎
อยํางทั่วถึง 
-สํงเสริมให๎
ทุกภาคสํวน
เข๎ามามีสํวน
รํวมในการ
ปฏิบัติงาน
ด๎านตํางๆของ
เทศบาล
ภายใต๎หลัก
ธรรมาภิบาล 

-โครงการ
ฝึกอบรม 
ประชุม 
สัมมนา
ตํางๆ  
-โครงการ
ทัศนศึกษาดู
งาน 
-โครงการ
จัดทํา
แผนพัฒนา
ท๎องถิ่น 
-โครงการ
จัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ๑
สํานักงาน
ตํางๆ 

 

สํานักปลัด 
กองคลัง 
กองแผน 
กองชําง 

กองคลัง 

 
 



-85- 
ส่วนที่ 4  การน๊าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 

 
            1. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนงาน 

 

 
ที่ 
 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ด๎านพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

ด๎านบริการชุมชนและสังคม 
ด๎านบริหารทั่วไป 
ด๎านการเศรษฐกิจ 

1.แผนงานเคหะและชุมชน 
2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
3.แผนงานสร๎างความเข๎มแข็ง
ของชุมชน        
4.แผนงานการเกษตร 
 

กองชําง 
สํานักปลัดเทศบาล 

ทต.บ๎านต๊ํา/
อบจ. 

2  ด๎านพัฒนาสังคม การศึกษา และ
วัฒนธรรม   

ด๎านบริหารทั่วไป 
ด๎านบริการชุมชนและสังคม 
ด๎านดําเนินงานอ่ืน 

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 
2.แผนงานการศึกษา 
3.แผนงานสาธารณสุข 
4.แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ   
  5. แผนงานสร๎างความ
เข๎มแข็งของชน   
 6.แผนงานงบกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                             

กองแผน 
สํานักปลัดเทศบาล 

3 ด๎านบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม   

ด๎านบริหารงานทั่วไป 
ด๎านบริการชุมชนและสังคม 
 

1.แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 
2.แผนงานสาธารณสุข 
3.แผนงานสร๎างความเข๎มแข็ง
ของชุมชน            

 สํานักปลัดเทศบาล 

4 ด๎านความมั่นคงและการรักษา
ความสงบเรียบร๎อย   

ด๎านบริหารงานทั่วไป 
ด๎านบริการชุมชนและสังคม 
ด๎านดําเนินงานอ่ืน 

 1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 
2.แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน       
3.แผนงานสาธารณสุข       
4.แผนงานสร๎างความเข๎มแข็ง
ของชุมชน 
5.แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 
6.แผนงานงบกลาง 

 สํานักปลัดเทศบาล
กองชําง 
กองแผน 

5 ด๎านสํงเสริมการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล   

ด๎านบริหารงานทั่วไป 
 

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล 
กองชําง 
กองแผน 

รวม 5  ยุทธศาสตร์  4  ด้าน 10  แผนงาน  

  
 
 

วิสัยทั
ศน์ 

วิสัยทั
ศน์ 

 



 

 2.บัญชีโครงการพัฒนา                                แบบ ผ.01 
 

-86- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส๊าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด๊าเนินการ 

เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 
ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที ่1 สํงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค๎า การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขัน,ยุทธศาสตร๑ที่ 3 พัฒนาเมืองและโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่  1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่ 1  ด๎านพัฒนาเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงาน   เคหะและชุมชน  
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

1 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. ซอย 1 หน๎าบ๎าน
นายสุรพล ยวงข๎าว ไปถึง
หน๎าบ๎านนายมิตร  การ
เพียร   พร๎อมถมดินไหลํ
ทางและ วางทํอจํานวน  2 
จุด  หมูํ 1 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

ถนน คสล.กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

500,000    จํานวนถนน คสล.มี
จํานวนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

2 โครงการกํอสร๎าง/
ปรับปรุงอาคารศาลา
เอนกประสงค๑  ภายใน
หมูํบ๎านหมูํที่ 1 

เพื่อให๎มีอาคาร
เอนกประสงค๑และ
สถานที่ให๎ใช๎งานได๎ดีขึ้น 

อาคารศาลาเอนกประสงค๑ 
หมูํที่ 1 

400,000    จํานวนอาคาร
เอนกประสงค๑ใน
หมูํบ๎านเพิ่มขึ้น 

หมูํบ๎านมีสถานที่เก็บ
ของให๎ระเบียบ
เรียบร๎อยขึ้น 

กองชําง 

 
 



-87- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

3 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.ซอย 1 สาย 2 เข๎า
บ๎านยายหอม  ยวงข๎าว 
พร๎อมถมดินไหลํทาง 
และวางทํอจํานวน 2 จุด 
หมูํ 1 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

ถนน คสล.กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

200,000    จํานวนถนน คสล.มี
จํานวนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะและหรือติดตั้ง
หลอดไฟฟ้าสาธารณะราย
ทาง/ไฟกิ่งพร๎อมสายดับ
ในหมูํบ๎าน หมูํที่ 1 

เพื่อให๎ประชาชนสัญจร
ไป-มาในเวลากลางคืน
ได๎รับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย๑ 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
และหรือติดตั้งหลอด
ไฟฟ้าสาธารณะรายทาง/
ไฟกิ่งพร๎อมสายดับใน
หมูํบ๎าน  
หมูํที่ 1 

 400,000   ประชากรร๎อยละ 90 ได๎
ใช๎ไฟฟ้าจํานวนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินและการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

5 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. ซอย 7 หน๎าบ๎าน
นายผัด อ๎อยหอม      
พร๎อมถมดินไหลํทาง 
 หมูํ 1 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

ถนน คสล.กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

   400,000 จํานวนถนน คสล.มี
จํานวนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

6 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. เข๎าบ๎านนางนุชนาฎ  
แก๎วลายพรหม พร๎อมถม
ดินไหลํทาง หมูํ 1 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

ถนน คสล.กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

   300,000 จํานวนถนน คสล.มี
จํานวนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

 
 



-88- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

7 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. ข๎างบ๎านนายเรือน  
ประชุมของ  พร๎อมถมดิน
ไหลํทาง หมํู 1 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

ถนน คสล.กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

   300,000 จํานวนถนน คสล.มี
จํานวนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

8 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. บ๎านนายยนต๑  
พร๎อมถมดินไหลํทาง  
หมํู 1 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

ถนน คสล.กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

   300,000 จํานวนถนน คสล.มี
จํานวนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

9 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
พร๎อมอุปกรณ๑ภายใน
หมํูบ๎าน หมํูที่ 2 

เพื่อให๎ประชาชนสัญจรไป-
มาในเวลากลางคืนได๎รับ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑ 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
และหรือติดตั้งหลอดไฟฟ้า
สาธารณะรายทาง/ไฟกิ่ง
พร๎อมสายดับในหมํูบ๎าน 
หมํูที่ 1 

  400,000  ประชากรร๎อยละ 90 ได๎
ใช๎ไฟฟ้าจํานวนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินและการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

10 โครงการกํอสร๎างสะพาน 
คสล.ถนนสายกลางข๎าม
ลําน้ําแมํต๊ํา หมํู 2 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

สะพาน คสล.กว๎าง 5 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

300,000    จํานวนสะพาน คสล.มี
จํานวนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

11 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.ซอยบ๎านนายทองมี 
เกษรพันธ๑ หมํู 3 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

ถนน คสล.กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

300,000    จํานวนถนน คสล.มี
จํานวนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

12 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.บ๎านนายมานิตย๑ 
แก๎วนา พร๎อมถมดินไหลํ
ทาง หมํู 3 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

ถนน คสล.กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

  300,000  จํานวนถนน คสล.มี
จํานวนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

 
 



-89- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

13 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.บ๎านนายสุทัศน๑ 
เมืองซื่อ พร๎อมถมดิน
ไหลํทาง หมูํ 3 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

ถนน คสล.กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

   300,000 จํานวนถนน คสล.มี
จํานวนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

14 โครงการเทลาน คสล.
ป่าสาน ม.3 

เพื่อให๎หมูํบ๎านมีที่
ฌาปนกิจที่ดีขึ้น 

เทลานป่าสาน ม.3 300,000    ประชาชนที่ไปรํวมงาน
มีฌาปนกิจที่ได๎
มาตรฐานยิ่งขึ้น 

หมูํบ๎านมีที่ฌาปนกิจ
ที่ได๎มาตรฐานยิ่งขึ้น 

กองชําง 

15 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.ข๎างหอพักเย็นจิตร
ซอยข๎างบ๎านนายโดด 
นามเมือง หมูํ 4 
 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

ถนน คสล.กว๎าง 4 เมตร 
ยาว200 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

 300,000   ประชาชนมีถนนที่ได๎
มาตรฐานในการสัญจร
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

16 โครงการกํอสร๎าง/
ปรับปรุง/ซํอมแซม 
อาคารศาลา
เอนกประสงค๑เก็บวัสดุ
อุปกรณ๑ หมูํ 4 

เพื่อกํอสร๎าง/ปรับปรุง
ศาลา/อาคาร สถานที่ให๎
ใช๎งานได๎ดีขึ้น 

อาคาร/ศาลา
เอนกประสงค๑ ในเขต
พื้นที่หมูํบ๎าน 

 300,000   จํานวนอาคาร
เอนกประสงค๑ใน
หมูํบ๎านเพิ่มขึ้น 

หมูํบ๎านมีสถานที่เก็บ
ของให๎ระเบียบ
เรียบร๎อยขึ้น 

กองชําง 

17 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.สายทุํงหลวง 
พร๎อมถมดินไหลํทาง 
หมูํ 5 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

ถนน คสล.กว๎าง 4 เมตร 
ยาว200 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

 300,000   จํานวนถนน คสล.มี
จํานวนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

 
 



-90- 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

18 โครงการกํอสร๎างศาลา
ป่าสุสานบ๎านต๊ําน้ําล๎อม 
หมูํ 5 

เพื่อให๎ผู๎ที่ไปรํวมงาน
ฌาปนกิจได๎รัความ
สะดวกสบาย 

กํอสร๎างศาลาป่าสุสาน
บ๎านต๊ําน้ําล๎อม 

  300,000  จํานวนศาลาที่พัก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนที่ไป
รํวมงานได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

19 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.สายฮํองขี้ลิ้น 
พร๎อมถมดินไหลํทาง 
หมูํ 5 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

ถนน คสล.กว๎าง 4 เมตร 
ยาว200 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

 300,000   จํานวนถนน คสล.มี
จํานวนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

20 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.ซอย 2 บ๎านนาย
พิเชษฐ๑  อ๎อยบํารุง 
พร๎อมถมดินไหลํทาง  
หมูํ 5 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

ถนน คสล.กว๎าง 4 เมตร 
ยาว300 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

   300,000 จํานวนถนน คสล.มี
จํานวนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

21 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.บ๎านนางสุภาพ 
อิงอร หมูํ 5 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

ถนน คสล.กว๎าง 4 เมตร 
ยาว300 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

   300,000 จํานวนถนน คสล.มี
จํานวนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

22 โครงการกํอสร๎าง/
ปรับปรุง/ซํอมแซม 
อาคารศาลา
เอนกประสงค๑เก็บวัสดุ
อุปกรณ๑ หมูํ 5 

เพื่อกํอสร๎าง/ปรับปรุง
ศาลา/อาคาร สถานที่ให๎
ใช๎งานได๎ดีขึ้น 

อาคาร/ศาลา
เอนกประสงค๑ ในเขต
พื้นที่หมูํบ๎าน 

   200,000 - มีพ้ืนที่ใช๎สอยขนาด
ใหญํขึ้น 
- จํานวนอาคารเเพิ่มขึ้น 

หมูํบ๎านมีสถานที่เก็บ
ของให๎ระเบียบ
เรียบร๎อยขึ้น 

กองชําง 

 
 

 



-91- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

23 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.ซอย 7 ทําล๎อ 
พร๎อมถมดินไหลํทาง  
หมูํ 6 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

ถนน คสล.กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

300,000    จํานวนถนน คสล.มี
จํานวนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

24 โครงการกํอสร๎าง
สะพาน คสล.ข๎ามลําน้ํา
แมํต๊ําเข๎าบ๎านนายสนิท 
แก๎วปุก หมูํ 5 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว๎าง  6 เมตร ยาว 12 
เมตร 

300,000    จํานวนสะพาน คสล.มี
จํานวนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

25 โครงการกํอสร๎างเมรุ
มาศไฟฟ้า หมูํ 5,6,12 

เพื่อให๎หมูํบ๎านมีที่
ฌาปนกิจที่ดีขึ้น 

กํอสร๎างเมรุมาศไฟฟ้า 
จํานวน 1 เตา 

600,000    จํานวนเมรุมาศมีจํานวน
เพิ่มขึ้น 

หมูํบ๎านมีที่ฌาปนกิจ
ที่ได๎มาตรฐานยิ่งขึ้น 

กองชําง 

26 โครงการกํอสร๎างศาลา
ป่าสุสานศริสต๑เตียน
พร๎อมห๎องน้ํา หมูํ 6 

เพื่อให๎ผู๎ที่ไปรํวมงาน
ฌาปนกิจได๎รับความ
สะดวกสบาย 

กํอสร๎างศาลาป่าสุสาน 
ศริสต๑พร๎อมห๎องน้ํา หมูํ 6 

300,000    จํานวนศาลาที่พักและ
ห๎องน้ํา เพิ่มขึ้น 

ประชาชนที่ไป
รํวมงานได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

27 โครงการกํอสร๎าง
สะพาน คสล.ข๎ามหอ
พํอบ๎าน หมูํ 6 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว๎าง 6 เมตร ยาว 15 เมตร 500,000    จํานวนสะพาน คสล.มี
จํานวนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

28 โครงการติดตั้งไฟกิ่ง
ภายในหมูํบ๎าน จํานวน 
5 จุด  หมูํ 6 

เพื่อให๎ประชาชนสัญจร
ไป-มาในเวลากลางคืน
ได๎รับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย๑ 

1. บ๎านพํอหลวงหมั้ว 
2. บ๎านพํอหลวงจอม 
3. สามแยกหน๎าวัดบ๎าน 
น๎องกานต๑ 
4. สามแยกหน๎าบ๎านพ่ีหนาน
ลา 
5. บ๎านนางกรรณิการ๑ สะพาน
แก๎ว   หมูํ 6 

 100,000   ประชากรร๎อยละ 90 
ได๎รับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย๑สิน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินและการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 



-92- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

29 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.ซอยประปา พร๎อม
ถมดินไหลํทาง  
หมูํ 6 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.10 เมตร 

 300,000   จํานวนถนน คสล.มี
จํานวนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

30 โครงการปรับปรุง/
ซํอมแซมถนนลูกรังข๎าง
ลําเหมืองทุํงมะโหก
เชื่อมถนนทําล๎อ ซอย 7
หมูํ 6 

เพื่อให๎เกษตรกรได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
ขนผลผลิตทางการเกษตร 

ถนนลูกรังกว๎าง 5 เมตร 
ยาว1000 เมตร หนา 0.20 
เมตร 

  300,000  จํานวนถนนบดอัด
ลูกรังมีจํานวนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินและการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

31 โครงการกํอสร๎างถนน  
คสล.หน๎าบ๎านพํอ 
หน๎อยเมืองแก๎ว  เทียม
แก๎ว พร๎อมถมดินไหลํ
ทาง หมูํ 7 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.10 เมตร 

  300,000  จํานวนถนน คสล.มี
จํานวนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

32 โครงการกํอสร๎างเมรุ
มาศไฟฟ้า หมูํ 7 

เพื่อให๎หมูํบ๎านมีที่
ฌาปนกิจที่ดีขึ้น 

กํอสร๎างเมรุมาศไฟฟ้า 
จํานวน 1 เตา 

   600,000 จํานวนเมรุมาศมีจํานวน
เพิ่มขึ้น 

หมูํบ๎านมีที่ฌาปนกิจ
ที่ได๎มาตรฐานยิ่งขึ้น 

กองชําง 

33 โครงการกํอสร๎าง
สะพาน คสล. ซอย 8 
ข๎ามหอเจ๎าบ๎าน หมูํ 8 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร 600,000    จํานวนสะพาน คสล.มี
จํานวนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

34 โครงการกํอสร๎างศาลา
ป่าสุสานพร๎อมเทลาน
และห๎องน้ํา หมูํ 8 

เพื่อให๎ผู๎ที่ไปรํวมงาน
ฌาปนกิจได๎รับความ
สะดวกสบาย 

กํอสร๎างศาลาป่าสุสาน 
พร๎อมเทลาน และห๎องน้ํา  
หมูํ 8 

  500,000  จํานวนศาลาที่พักและ
ห๎องน้ํา เพิ่มขึ้น 

ประชาชนที่ไป
รํวมงานได๎รับความ
สะดวกสบายขึ้น 

กองชําง 

 



-93- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

35 โครงการกํอสร๎างถนน
การเกษตรสายทุํงใหม ํ
หมูํ 8 

เพื่อให๎เกษตรกรได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
ขนผลผลิตทางการเกษตร 

ถนนลูกรังกว๎าง 5 เมตร 
ยาว1000 เมตร หนา 0.20 
เมตร 

 500,000   จํานวนถนนเพื่อ
การเกษตรมีการ
ปรับปรุงจํานวนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินและทําให๎
การขนถํายสินค๎าเร็ว
ขึ้น 

กองชําง 

36 โครงการกํอสร๎างเมรุ
มาศไฟฟ้า หมูํ 8 

เพื่อให๎หมูํบ๎านมีที่
ฌาปนกิจที่ดีขึ้น 

กํอสร๎างเมรุมาศไฟฟ้า 
จํานวน 1 เตา 

 600,000   จํานวนเมรุมาศมีจํานวน
เพิ่มขึ้น 

หมูํบ๎านมีที่ฌาปนกิจ
ที่ได๎มาตรฐานยิ่งขึ้น 

กองชําง 

37 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. เข๎าซอยบ๎าน 
นายบุญชํวย  เพียรทอง 
 หมูํ 8 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.10 เมตร 

 500,000   จํานวนถนน คสล.มี
จํานวนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

38 โครงการกํอสร๎าง/
ปรับปรุง/ซํอมแซม
ถนนเพื่อการเกษตรสาย
ทุํงใหมํ,หาดกุดและทุก
สายภายในเขตพื้นที่  
หมูํ 8 

เพื่อให๎เกษตรกรได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
ขนผลผลิตทางการเกษตร 

กํอสร๎าง/ปรับปรุง/
ซํอมแซมถนนเพื่อ
การเกษตรทุกสาย กว๎าง 5 
เมตร ยาว 2000 เมตร  

  500,000  จํานวนถนนเพื่อ
การเกษตรภายใน
หมูํบ๎านทุกสายได๎รับ
การปรับปรุงเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินและทําให๎
การขนถํายสินค๎าเร็ว
ขึ้น 

กองชําง 

39 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.ซอยหลังวัด หมูํ 8 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

ถนน คสล.กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 400 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

   300,000 จํานวนถนน คสล.มี
จํานวนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

 
 
 



-94- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

40 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.สายหลังโรงเรียน 
หมูํ 8 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

ถนน คสล.กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

   400,000 จํานวนถนน คสล.มี
จํานวนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

41 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.พร๎อมไหลํทาง 
ทางเข๎าป่าสุสาน พร๎อม
เทลาน  หมูํ 9 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 500 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

400,000    จํานวนถนน คสล.มี
จํานวนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

42 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.ซอย 8,11,12 หมูํ 9 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

ถนน คสล.กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

500,000    จํานวนถนน คสล.มี
จํานวนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

43 โครงการกํอสร๎าง/
ปรับปรุง/ซํอมแซม
ถนนเพื่อการเกษตรทุก
สายในหมูํบ๎าน หมูํ 8 

เพื่อให๎เกษตรกรได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
ขนผลผลิตทางการเกษตร 

กํอสร๎าง/ปรับปรุง/
ซํอมแซมถนนเพื่อ
การเกษตรทุกสาย กว๎าง 5 
เมตร ยาว 2000 เมตร  

500,000    จํานวนถนนเพื่อ
การเกษตรภายใน
หมูํบ๎านทุกสายได๎รับ
การปรับปรุงเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินและทําให๎
การขนถํายสินค๎าเร็ว
ขึ้น 

กองชําง 

44 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.ซอย 1 พร๎อมถม
ดินไหลํทาง  หมูํ 9 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 250 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

 200,000   จํานวนถนน คสล.มี
จํานวนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

45 โครงการกํอสร๎างเท
ลานคอนกรีตโรงน้ําดื่ม 
หมูํ 9 

เพื่อให๎โรงจัดทําน้ําดื่มได๎
ได๎มาตรฐาน 

เทลานคอนกรีตโรงน้ําดื่ม 
หมูํ 9 

 200,000   สถานที่โรงน้ําดื่มมี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับความ
สะดวกสบายในการ
ไปรับ-สํงน้ําดื่ม 

กองชําง 

 
 



 
-95- 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 

46 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.ซอย 6 เชื่อมซอย 7 
พร๎อมถมดินไหลํทาง  
หมูํ 9 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 250 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

  300,000  จํานวนถนน คสล.มี
จํานวนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

47 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.สายทุํงจกปก 
พร๎อมถมดินไหลํทาง  
หมูํ 9 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 250 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

   300,000 จํานวนถนน คสล.มี
จํานวนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

48 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.สายมํอนกองหิน 
พร๎อมถมดินไหลํทาง  
หมูํ 9 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

   400,000 จํานวนถนน คสล.มี
จํานวนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

49 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.ซอย 5   พร๎อมถม
ดินไหลํทาง  หมูํ 9 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 500 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

   400,000 จํานวนถนน คสล.มี
จํานวนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

50 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ําเข๎าถนนเพื่อ
การเกษตร หมูํ 9 

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟ้า
สํองสวํางในการคมนาคม
ไป-มาในเวลากลางคืน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําเข๎า 
ถนนเพื่อการเกษตร หมูํ 9 

   200,000 ประชาชนได๎ใช๎ไฟฟ้า
จํานวนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเวลาสัญจร
ในเวลากลางคืนและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

 
 
 



-96- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

51 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.ซอย 2 พร๎อมถม
ดินไหลํทาง หมูํ 10 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

400,000    จํานวนถนน คสล.มี
จํานวนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

52 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.ซอย 7 พร๎อมถม
ดินไหลํทาง หมูํ 10 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

400,000    จํานวนถนน คสล.มี
จํานวนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

53 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.ซอย 4 พร๎อมถม
ดินไหลํทาง หมูํ 10 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

400,000    จํานวนถนน คสล.มี
จํานวนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

54 โครงการกํอสร๎างถนน
เพื่อการเกษตรใน
หมูํบ๎านเช่ือมกันทุก
ซอย หมูํ 10  

เพื่อให๎เกษตรกรได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
ขนผลผลิตทางการเกษตร 

ถนนลูกรังกว๎าง 5 เมตร 
ยาว1000 เมตร หนา 0.20 
เมตร 

 500,000   จํานวนถนนเพื่อ
การเกษตรมีการ
ปรับปรุงจํานวนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินและการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

55 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.ซอย 8 พร๎อมถม
ดินไหลํทาง หมูํ 10 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

 400,000   จํานวนถนน คสล.มี
จํานวนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

56 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ําเข๎าสํูซอย 7 บ๎าน 
4 หลังพร๎อมเสาไฟม.10 

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟ้า
สํองสวํางในการคมนาคม
ไป-มาในเวลากลางคืน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําเข๎า
สํูซอย 7 บ๎าน 4 หลัง
พร๎อมเสาไฟ หมูํ 10 

  300,000  ประชาชนได๎ใช๎ไฟฟ้า
จํานวนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับการ
ใช๎ไฟฟ้าอยํางทั่วถึง 

กองชําง 

57 โครงการกํอสร๎างเมรุ
มาศไฟฟ้าพร๎อมเทลาน
และขยายเขตไฟฟ้า 
หมูํ 10 

เพื่อให๎หมูํบ๎านมีที่
ฌาปนกิจที่ดีขึ้น 

กํอสร๎างเมรุมาศไฟฟ้า 
จํานวน 1 เตา 

600,000    จํานวนเมรุมาศมีจํานวน
เพิ่มขึ้น 

หมูํบ๎านมีที่ฌาปนกิจ
ที่ได๎มาตรฐานยิ่งขึ้น 

กองชําง 



-97- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

58 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.ทุกซอย สาย 3  
หมูํ 11 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 500 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

600,000    จํานวนถนน คสล.มี
จํานวนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

59 โครงการกํอสร๎างเมรุ
มาศไฟฟ้าพร๎อมเทลาน 
หมูํ 11 

เพื่อให๎หมูํบ๎านมีที่
ฌาปนกิจที่ดีขึ้น 

กํอสร๎างเมรุมาศไฟฟ้า 
จํานวน 1 เตา 

600,000    จํานวนเมรุมาศมีจํานวน
เพิ่มขึ้น 

หมูํบ๎านมีที่ฌาปนกิจ
ที่ได๎มาตรฐานยิ่งขึ้น 

กองชําง 

60 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนเพื่อ
การเกษตรสายอํางห๎วย
ปู  หมูํ 11 

เพื่อให๎เกษตรกรได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
ขนผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุง/ซํอมแซมถนน
เพื่อการเกษตรสายอําง
ห๎วยเฮือก(เข๎าสวนส๎ม) 
กว๎าง 5 เมตร ยาว  2000 
เมตร  

 600,000   จํานวนถนนเพื่อ
การเกษตรได๎รับการ
ปรับปรุงเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินและการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

61 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนน ซอย 11 
หมูํ 11 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 500 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

 600,000   จํานวนถนน คสล.มี
จํานวนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

62 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.ทางไปวัดมํวงเจ็ด
ต๎นพร๎อมถมดินไหลํ
ทาง หมูํ 11 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 1000 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

  500,000  จํานวนถนน คสล.มี
จํานวนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

63 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนนเพื่อ
การเกษตรสายอํางห๎วย
เฮือก (ข๎างสวนส๎ม)  
 หมูํ 11 

เพื่อให๎เกษตรกรได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
ขนผลผลิตทางการเกษตร 

ปรับปรุง/ซํอมแซมถนน
เพื่อการเกษตรสายอําง
ห๎วยเฮือก(เข๎าสวนส๎ม) 
กว๎าง 5 เมตร ยาว  2000 
เมตร  

 500,000   จํานวนถนนเพื่อ
การเกษตรได๎รับการ
ปรับปรุงเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินและการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 



-98- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

64 โครงการปรับปรุง
ซํอมแซมถนน สาย 4 
หมูํ 11 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 500 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

   600,000 จํานวนถนน คสล.มี
จํานวนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

65 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.สายภายในสันป่า
เหียง ตอนที่ 2-3-4  
หมูํ 12 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 500 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

600,000    จํานวนถนน คสล.มี
จํานวนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

66 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.สายหลังบ๎านเช่ือม
โรงกล่ันสุราทัดดา 
พร๎อมถมดินไหลํทาง 
 หมูํ 12  

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 400 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

 400,000   จํานวนถนน คสล.มี
จํานวนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

67 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.ซอย 5 พร๎อมถม
ดินไหลํทาง หมูํ 13 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

 300,000   จํานวนถนน คสล.มี
จํานวนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

68 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.ซอยบ๎านนายตวง
คํา  เมี่ยงหอม พร๎อมถม
ดินไหลํทาง หมูํ 13 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

  300,000  จํานวนถนน คสล.มี
จํานวนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

69 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล.เส๎นทางผํานสวน
นายจันทร๑  พงษ๑ยศ พร๎อม
ถมดินไหลํทาง หมํู 13 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 145 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

   300,000 จํานวนถนน คสล.มี
จํานวนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 



-99- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

70 โครงการกํอสร๎าง/
ปรับปรุง/ซํอมแซมถนน 
คสล. คสม. ถนนลาดยาง 
ถนนลูกรัง หินคลุก  ถนน
เพื่อการเกษตร สะพาน  
ที่ชํารุดทรุดโทรม และถม
ดินสองข๎างทาง เทศบาล
และที่สาธารณะภายใน
เขตพื้นที่ตําบลบ๎านต๊ํา 
ตั้งแตํหมํูที่ 1-13 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจรและการขนผลิต
ทางการเกษตร 
ได๎อยํางปลอดภัย 

กํอสร๎าง/ปรับปรุง/
ซํอมแซมถนน คสล. คสม. 
ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง 
หินคลุก  ถนนเพื่อ
การเกษตร สะพาน  ที่ชํารุด
ทรุดโทรมในเขตพื้นที่
ตําบลบ๎านต๊ํา ตั้งแตํหมํูที่ 
 1-13 

500,000 500,000 500,000 500,000 ประชากร13 หมํูบ๎าน มี
ถนนที่ได๎มาตรฐานใน
การสัญจรเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้นและ
การเกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

71 โครงการกํอสร๎าง/
ปรับปรุง/ซํอมแซม 
อาคารศาลาเอนกประสงค๑ 
อาคารเทศบาล  ฌาปน
สถาน ที่อยูํอาศัย
ผู๎ด๎อยโอกาส  ในเขต
พื้นที่ตําบลบ๎านต๊ําต้ังแตํ
หมํูที่ 1-13 

เพื่อปรับปรุงศาลา/อาคาร /
อยูํอาศัยผู๎ด๎อยโอกาส/
สถานที่และฌาปนสถานให๎
ใช๎งานได๎ดีขึ้น 

อาคาร/ศาลา/ที่อยูํอาศัย
ผู๎ด๎อยโอกาส/อาคาร
เอนกประสงค๑ เทศบาล 
ฌาปนสถาน   ในเขตพื้นที่
ตําบลบ๎านต๊ํา 

300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนศาลา/อาคาร
สถานที่ในเขตพื้นที่ตําบล
บ๎านต๊ําได๎รับการปรับปรุง
ให๎ดียิ่งขึ้น 

ประชาชนมีสถานที่ใช๎
ในการปฏิบัติงานให๎ได๎
ดียิ่งขึ้น 

กองชําง 

72 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะและหรือติดตั้ง
หลอดไฟฟ้าสาธารณะ
รายทาง/ไฟกิ่งพร๎อม
ปรับปรุงซํอมแซมภายใน
เขตพื้นที่ตําบลบ๎านต๊ํา
ตั้งแตํหมํูที่ 1-13 

เพื่อให๎ประชาชนสัญจรไป-
มาในเวลากลางคืนได๎รับ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สิน 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
และหรือติดตั้งหลอดไฟฟ้า
สาธารณะรายทาง/ไฟกิ่ง
พร๎อมปรับปรุงซํอมแซม
ภายในเขตพื้นที่ตําบล
บ๎านต๊ํา 

300,000 300,000 300,000 300,000 ประชากรร๎อยละ 90ได๎ใช๎
ไฟฟ้าจํานวนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินและการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 



-100- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

73 โครงการกํอสร๎างอาคาร
เอนกประสงค๑และเก็บ
วัสดุอุปกรณ๑ของ
เทศบาล 

เพื่อให๎ผู๎ที่มาเข๎ารํวม
ประชุม และเจ๎าหน๎าที่มี
สถานที่รับประทาน
อาหาร 

กํอสร๎างอาคาร
เอนกประสงค๑และเก็บ
วัสดุอุปกรณ๑ของเทศบาล 
 

200,000    อาคารเอนกประสงค๑มี
จํานวนเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีสถานที่
รับประทานอาหาร
และจัดเก็บวัสดุ
อุปกรณ๑ของเทศบาล
เพื่อป้องกันการสูญ
หายได๎ดียิ่งขึ้น 

กองชําง 

74 โครงการกํอสร๎างโรง
จอดรถเทศบาล 

เพื่อให๎ผู๎มาเข๎ารํวม
ประชุม ประชาชนที่มา
ติดตํอราชการ และ
เจ๎าหน๎าที่มีสถานที่จอดรถ
ให๎เป็นระเบียบเรียบร๎อย 

กํอสร๎างโรงจอดรถ
เทศบาล 

200,000    โรงจอดรถมีจํานวน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีสถานที่
จอดรถเป็นระเบียบ
เรียบร๎อยและการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 

75 โครงการขุดเจาะบํอ
บาดาลพร๎อมติดตั้ง
ระบบประปาภายใน
เทศบาล 

เพื่อให๎ผู๎มาเข๎ารํวม
ประชุม ประชาชนที่มา
ติดตํอราชการ และ
เจ๎าหน๎าที่ มีน้ําอุปโภค-
บริโภคที่สะอาด 

ขุดเจาะบํอบาดาลพร๎อม
ติดตั้งระบบประปาภายใน
เทศบาล  

200,000    บํอบาดาลมีจํานวน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนที่มาติดตํอ
ราชการ และ
เจ๎าหน๎าที่ มีน้ํา
อุปโภค-บริโภคที่
สะอาดยิ่งขึ้นและ
ป้องกันการขาดแคลน
น้ําในชํวงฤดูแล๎ง 

กองชําง 

76 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ํา ซอย 6 พร๎อม
ฝาปิด หมูํ 1 

เพื่อป้องกันน้ําทํวมขังใน
หมูํบ๎าน 

กํอสร๎างรางระบายน้ํา 
ซอย 6 พร๎อมฝาปิด หมูํ 1 
 

 200,000   รางระบายน้ําเพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

กองชําง 

 
 



-101- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

77 โครงการสร๎างฝายน้ํา
ล๎น จํานวน 3 จุด หมูํ 1 

เพื่อชะลอการไหลของน้ํา
และกักเก็บน้ําไว๎ใช๎
ในชํวงฤดูแล๎ง 

สร๎างฝายน้ําล๎น  
จํานวน 3 จุด 
-ที่นานายยงค๑  ใหญํวงค๑ 
-สามแยกนานายจันทร๑ 
นางาม 
-ที่นานายสุขคํา 

 300,000   ฝายน้ําล๎นเพิ่มขึ้น 
จํานวน 3 จุด 

มีฝายกักเก็บน้ําไว๎ใช๎
ในชํวงฤดูแล๎งเพิ่มขึ้น 

กองชําง 

78 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ํา ซอย 3 พร๎อม
ฝาปิด หมูํ 1 

เพื่อป้องกันน้ําทํวมขังใน
หมูํบ๎าน 
 

กํอสร๎างรางระบายน้ํา 
ซอย 3 พร๎อมฝาปิด หมูํ 1 

  300,000  รางระบายน้ําเพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

กองชําง 

79 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ํา ซอย 4 พร๎อม
ฝาปิด หมูํ 1 

เพื่อป้องกันน้ําทํวมขังใน
หมูํบ๎าน 
 

กํอสร๎างรางระบายน้ํา 
ซอย 4พร๎อมฝาปิด หมูํ 1 

  200,000  รางระบายน้ําเพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

กองชําง 

80 โครงการกํอสร๎างดาด
ลําเหมืองรํองก๏อดห๎า 
หมูํ 1 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 
 

กํอสร๎างดาดลําเหมืองรํอง
ก๏อดห๎า หมูํ 1 

  300,000  ดาดลําเหมืองเพิ่มขึ้น
จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

กองชําง 

81 โครงการขุดลอกหนอง
แฮด หมูํ 1 

เพื่อป้องกันลําน้ําตื้นเขิน
และกักเก็บน้ําไว๎ใช๎ใน
การเกษตรชํวงฤดูแล๎ง 

ขุดลอกหนองแฮด  
หมูํ 1 

   500,000 ร๎อยละ 80 สามารถกัก
เก็บน้ําได๎ในปริมาณที่
เพิ่มขึ้น 

เกษตรกรมีน้ําไว๎ใช๎
ในชํวงฤดูแล๎งเพิ่มขึ้น 

กองชําง 

82 โครงการกํอสร๎างฝาย
ชลประทานพร๎อมคลอง
สํงน้ําลําห๎วยเคียน หมูํ 1 

เพื่อกักเก็บน้ําไว๎ใช๎
ในชํวงฤดูแล๎ง 

กํอสร๎างฝายชลประทาน
พร๎อมคลองสํงน้ําลําห๎วย
เคียน หมูํ 1 

   500,000 ร๎อยละ 70 สามารถกัก
เก็บน้ําได๎ในปริมาณที่
เพิ่มขึ้น 

เกษตรกรมีน้ําไว๎ใช๎
ในชํวงฤดูแล๎งเพิ่มขึ้น 

กองชําง 

 
 



-102- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

83 โครงการวางทํอพร๎อม
บํอพักและถมดิน ซ.3 
(ลานกีฬา) หมูํ 1 

เพื่อป้องกันน้ําทํวมขังใน
หมูํบ๎าน 
 

วางทํอพร๎อมบํอพักและ
ถมดิน ซ.3 
(ลานกีฬา) หมูํ 1 

   200,000 ทํอระบายน้ําพร๎อมบํอ
พักน้ําเพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

กองชําง 

84 โครงการกํอสร๎างทํอ
ระบายน้ําพร๎อมถมดิน
และบํอพักหน๎าบ๎าน
ผู๎ชํวยศรีวรรณ ถึงหน๎า
บ๎านนายน๎อย  หลักฐาน  
หมูํ 2 

เพื่อป้องกันน้ําทํวมขังใน
หมูํบ๎าน 

กํอสร๎างทํอระบายน้ํา
พร๎อมถมดินและบํอพัก
หน๎าบ๎านผู๎ชํวยศรีวรรณ 
ถึงหน๎าบ๎านนายน๎อย  
หลักฐาน  
หมูํ 2 

300,000    ทํอระบายน้ําพร๎อมบํอ
พักเพิ่มขึ้นจํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

กองชําง 

85 โครงการกํอสร๎างพนัง
กั้นดิน /กั้นน้ํา จํานวน 3 
จุดภายในหมูํบ๎าน หมูํ 2 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

เสริมตํอพนังกั้นดิน 
จํานวน 3 จุดภายใน
หมูํบ๎าน  ดังนี ้
- หลังบ๎านนายตวงคํา  
- ข๎างอาคารอเนกประสงค๑ 
- สระสาธารณะ(นายทอ
งวงค๑กา) ตํอ 

300,000    พนังกั้นดินเพิ่มขึ้น 
จํานวน 3 จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองชําง 

86 โครงการขุดลอกลํา
เหมืองแมํต๊ํา(ทิศเหนือ) 
หมูํ 2 

เพื่อป้องกันลําน้ําตื้นเขิน
และกักเก็บน้ําไว๎ใช๎
ในชํวงฤดูแล๎ง 

ขุดลอกลําเหมืองแมํต๊ํา
(ทิศเหนือ) หมูํ 2 

300,000    สามารถกักเก็บน้ําได๎ใน
ปริมาณที่มากขึ้น 

ลดปัญหาน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

กองชําง 

 
 
 



-103- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

87 โครงการขุดลอกลํา
เหมืองแมํต๊ํา ข๎างถนน
สาย 1127 จากหน๎า
โรงเรียนบ๎านต๊ําดอนถึง
บ๎านนายเหมย (ทิศใต๎) 
หมูํ 2 

เพื่อป้องกันลําน้ําตื้นเขิน
และกักเก็บน้ําไว๎ใช๎
ในชํวงฤดูแล๎ง 

ขุดลอกลําเหมืองแมํต๊ํา
(ทิศใต๎) หมูํ 2 

 300,000   สามารถกักเก็บน้ําได๎ใน
ปริมาณที่มากขึ้น 

ลดปัญหาน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

กองชําง 

88 โครงการขุดลอกลําน้ํา
แมํต๊ําจากฝายน้ําล๎น
หลังบ๎านนายศรีคํา เดิน
เมืองไปจนสุดลําน้ําแมํ
อิง หมูํ 2 

เพื่อป้องกันลําน้ําตื้นเขิน
และกักเก็บน้ําไว๎ใช๎
ในชํวงฤดูแล๎ง 

ขุดลอกลําเหมืองแมํต๊ํา
(ทิศใต๎) หมูํ 2 

 300,000   สามารถกักเก็บน้ําได๎ใน
ปริมาณที่มากขึ้น 

ลดปัญหาน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

กองชําง 

89 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ําพร๎อมฝาปิด
ติดถนนสาย 1127
หมูํบ๎าน  หมูํ 2 

เพื่อป้องกันน้ําทํวมขังใน
หมูํบ๎าน 

กํอสร๎างรางระบายน้ํา
พร๎อมฝาปิดติดถนนสาย 
1127หมูํบ๎าน  หมูํ 2 

  200,000  รางระบายน้ําเพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

กองชําง 

90 โครงการกํอสร๎างพนัง
กั้นดิน/กั้นน้ํา บ๎านนาง
วรรณิภา ใหญํวงค๑ 
 (ชํวงที่ 2) หมูํ 3 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

ความสูง 1.50 ม. ยาว 500 
ม. หนา 0.15 ม. 

100,000    พนังกั้นดินเพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองชําง 

91 โครงการกํอสร๎างพนัง
กั้นดิน/กั้นน้ํา หน๎า
โรงเรียนบ๎านต๊ําดอนมูล 
  (ชํวงที่ 2) หมูํ 3 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

ความสูง 1.50 ม. ยาว 500 
ม.หนา 0.15 ม. 

200,000    พนังกั้นดินเพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองชําง 



-104- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

92 โครงการกํอสร๎างพนัง
กั้นดิน/กั้นน้ําหลังบ๎าน
นางวิลัย  อ่ินแก๎ว หมูํ 3 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

ความสูง 1.50 ม. ยาว 500 
ม.หนา 0.15 ม. 

200,000    พนังกั้นดินเพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองชําง 

93 โครงการกํอสร๎างพนัง
กั้นดิน/กั้นน้ําหน๎าบ๎าน
นายสุทัศน๑  ใหญํวงค๑ 
หมูํ 3 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

ความสูง 1.50 ม. ยาว 500 
ม.หนา 0.15 ม. 

 200,000   พนังกั้นดินเพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองชําง 

94 โครงการกํอสร๎างพนัง
กั้นดิน/กั้นน้ําข๎างบ๎าน
นายอินจันทร๑ ใหญํวงค๑ 
หมูํ 3 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

ความสูง 1.50 ม. ยาว 500 
ม. หนา 0.15 ม. 

 200,000   พนังกั้นดินเพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองชําง 

95 โครงการกํอสร๎างพนัง
กั้นดิน/กั้นน้ําข๎างบ๎าน
นายมูล   ยอดอ๎อย 
 หมูํ 3 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

ความสูง 1.50 ม. ยาว 500 
ม. หนา 0.15 ม. 

   200,000 พนังกั้นดินเพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองชําง 

96 โครงการกํอสร๎าง
โรงเรือนน้ําดื่มพร๎อม
เครื่องกรองน้ําระบบ
อาร๑โอชนิดปรับร๎อน-
เย็น หมูํ 3 

เพื่อให๎ประชาชนใน
หมูํบ๎านมีน้ําใช๎อุปโภค 
บริโภค 

กํอสร๎างโรงเรือนน้ําดื่ม
พร๎อมเครื่องกรองน้ํา
ระบบอาร๑โอชนิดปรับ
ร๎อน-เย็น หมูํ 3 

   300,000 โรงน้ําดื่มเพิ่มขึ้น
จํานวน 1 จุด 

ประชาชนได๎ใช๎น้ํา
อุปโภค บริโภค ที่ได๎
มาตรฐาน 

กองชําง 

 



-105- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

97 โครงการกํอสร๎างพนัง
กั้นดิน/กั้นน้ํา จํานวน 
10 จุด  หมูํ 4 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

ความสูง 1.50 ม. ยาว 1000 ม. 
หนา 0.15 ม. จํานวน 10 จุด ดังนี้ 
1. บ๎านนางไหล ใหญํวงค๑ 
2. บ๎านนายบุญสํง นามเมือง 
3. บ๎านนายสุทัศน๑ ค๎าโค 
4. หลังบ๎านพํอหลวงจันทร๑  วงค๑
คํา 
5. บ๎านนางซอน ปุกถ้ํา 
6. ข๎างศาลาอเนกประสงค๑ 
7. บ๎านนางจีรพร ประชุมของ 
8. บ๎านนางสิริวรรณ ประชุมของ 
9. บ๎านนายบุญมี จันทร๑สา 
10. บ๎านนางจิ๋น ปุกถ้ํา 

600,000    พนังกั้นดินเพิ่มขึ้น  
จํานวน 10 จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองชําง 

98 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ําคอนกรีตรูป
ตัวยูพร๎อมฝาปิด ซอย 1 
(ตํอเติมชํวงที่ 2) หมูํ 4 

เพื่อป้องกันน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

ขนาดกว๎าง 0.60 เมตร หนา 
0.10 เมตร ยาว 200 เมตร  
(ตํอเติมชํวงที่ 2) หมูํ 4 

300,000    รางระบายน้ําเพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

กองชําง 

99 โครงการขุดลอกราง
ระบายน้ําข๎างถนนสาย 
1127  หมูํ 4 

เพื่อป้องกันน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

ขุดลอกรางระบายน้ําข๎าง
ถนนสาย 1127  หมูํ 4 

  200,000  สามารถกักเก็บน้ําได๎ใน
ปริมาณที่มากขึ้น 

ลดปัญหาน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

กองชําง 

100 โครงการกํอสร๎างโรง
น้ําดื่มภายในหมูํบ๎าน 
หมูํ 4 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ํา
ไว๎ใช๎เพียงพอตํอการ
อุปโภค-บริโภค 

กํอสร๎างโรงน้ําดื่มภายใน
หมูํบ๎าน หมูํ 4 

   500,000 ร๎อยละ 80 ประชาชนมี
น้ําสะอาดสําหรับการ
อุปโภค-บริโภคที่ดี
ยิ่งขึ้น 

ประชาชนมีน้ําใช๎
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

 



-106- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

101 โครงการกํอสร๎างพนังกั้น
น้ํา จํานวน 3 จุด   
หมํู 5 
  

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

กํอสร๎างพนังกั้นน้ํา จํานวน 3 
จุด  หมํู 5 ดังนี้ 
- ข๎างบ๎านนายพล  ตํวนชะเอม 
- ข๎างถนนสาย 1127 หน๎า 
บ๎านนายสถิต พรหมทอง 
- ข๎างบ๎าน น.ส.สุพิน กันทะ
ไชย หมํู 5 

500,000    พนังกั้นดินเพิ่มขึ้น 
จํานวน 3 จุด 

ลดปัญหาตลิ่งพังทลาย กองชําง 

102 โครงการกํอสร๎างดาดลํา
เหมือง จํานวน 5 จุด หมํู 
5 
 
 
 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

กํอสร๎างดาดลําเหมือง จํานวน 
5 จุด หมํู 5 
- สายกลางบ๎าน 
- สายทุํงมะโหก 
- สายทุํงหลวง 
- สายโทก 
- สายทุํงธาตุ 

500,000    ดาดลําเหมืองเพิ่มขึ้น 
จํานวน 5 จุด 

ลดปัญหาตลิ่งพังทลาย กองชําง 

103 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ําพร๎อมฝาปิด
ภายในหมํูบ๎าน จํานวน 3 
จุด หมํู 5 

เพื่อป้องกันน้ําทํวมขังใน
หมํูบ๎าน 

กํอสร๎างรางระบายน้ําใน
หมํูบ๎าน จํานวน 3 จุด ดังนี้ 
- บ๎านนายวันชัย เหม้ียงหอม
ถึงบ๎านนายยวน  มีทางดี 
- บ๎านนายคํามูล มีทางดี 
ถึงบ๎านนางแก๎ว สิทธิเลิศ 
- ข๎างศาลาที่อํานหนังสือ
หนังสือพิมพ๑หมํูบ๎าน 

 400,000   รางระบายน้ําเพิ่มขึ้น 
จํานวน 3 จุด 

ลดปัญหาน้ําทํวมขังใน
หมํูบ๎าน 

กองชําง 

104 โครงการกํอสร๎างฝายกั้น
ลําน้ําแมํต๊ํา หมํู 5 

เพื่อกักเก็บน้ําไว๎ใช๎
ในชํวงฤดูแล๎ง 

กํอสร๎างฝายกั้นลําน้ําแมํต๊ํา 
หมํู 5 

 300,000   ร๎อยละ 70 สามารถกักเก็บ
น้ําได๎ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น 

เกษตรกรมีน้ําไว๎ใช๎
ในชํวงฤดูแล๎งเพิ่มขึ้น 

กองชําง 

 



-107- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

105 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ําตั้งแตํส่ีแยก
จนถึงสุดเขต หมูํ 5 ติด
หมูํ 6 พร๎อมฝาปิด  

เพื่อป้องกันน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

ขนาดกว๎าง 0.60 เมตร หนา 
0.10 เมตร ยาว 250 เมตร  
หมูํ 5 

  300,000  รางระบายน้ําเพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

กองชําง 

106 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ํารูปตัวยูพร๎อม
ฝาปิดบ๎านพํอ
หลวงหมั้ว และหน๎า
บ๎าน จ.ส.อ ณรงค๑ หมูํ 6 

เพื่อป้องกันน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

ขนาดกว๎าง 0.60 เมตร หนา 
0.10 เมตร ยาว 200 เมตร  
หมูํ 6 

 300,000   รางระบายน้ําเพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

กองชําง 

107 โครงการกํอสร๎างดาด
ลําเหมืองทําน้ําทําพนัง
กั้นน้ําแบบเรียงหิน 
จํานวน 2 ชํวงตั้งแตํ
หลังบ๎านนายหมูํ ถึงฝาย
ปกครองและบ๎านผู๎ชํวย
โยธินถึงสะพานสวน
นายอนันต๑  หมูํ 6 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

กํอสร๎างดาดลําเหมืองทําน้ํา
ทําพนังกั้นน้ําแบบเรียงหิน 
จํานวน 2 ชํวงตั้งแตํหลัง
บ๎านนายหมูํ ถึงฝาย
ปกครองและบ๎านผู๎ชํวย
โยธินถึงสะพานสวนนาย
อนันต๑ หมูํ 6 

   500,000 ดาดลําเหมืองมีจํานวน
เพิ่มขึ้น จํานวน 1 จุด 

ไมํมีปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองชําง 

108 โครงการกํอสร๎างดาด
ลําเหมืองสายทุํงมะโหก 
หมูํ 6 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

กํอสร๎างดาดลําเหมืองสาย
ทุํงมะโหก หมูํ 6 

   300,000 ดาดลําเหมืองเพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองชําง 

 
 

 



-108- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

109 โครงการกํอสร๎างระบบ
ประปาภูเขาห๎วยวัดแงํ
ซ๎ายพร๎อมวัสดุอุปกรณ๑ 
หมูํ 7 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ํา
ไว๎ใช๎เพียงพอตํอการ
อุปโภค-บริโภค 
 

วางทํอประปาภูเขาห๎วยวัด
แงํซ๎ายพร๎อมวัสดุอุปกรณ๑ 
หมูํ 7 

600,000    ร๎อยละ 80 ของ
ประชาชนหมูํ 7 มีน้ําไว๎
ใช๎สําหรับการอุปโภค-
บริโภคที่ดีขึ้น 

ประชาชนมีน้ําใช๎
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

110 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ํา พร๎อมฝาปิด 
ซอย 1,5  หมูํ 7 

เพื่อป้องกันน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างรางระบายน้ํา 
พร๎อมฝาปิด ซอย 1,5  หมูํ 7 

500,000    จํานวนรางระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น จํานวน 2 จุด 

ลดปัญหาน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

กองชําง 

111 โครงการกํอสร๎างพนัง
กั้นดิน/กั้นน้ําหน๎าบ๎าน
พํอหน๎อยเมืองแก๎ว 
เทียมแก๎ว หมูํ 7 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

ความสูง 1.50 ม. ยาว 500 
ม. หนา 0.15 ม. 

300,000    พนังกั้นดินเพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองชําง 

112 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ําพร๎อมฝาปิด 
ซ.2 (ตลาดสี่แยกลงสํู
น้ําทําผํานหน๎าบ๎านนาย
สมบูรณ๑ ร๎อนกาศ หมูํ 7 

เพื่อป้องกันน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างรางระบายน้ําพร๎อม
ฝาปิด ซ.2 (ตลาดสี่แยกลงสํู
น้ําทําผํานหน๎าบ๎านนาย
สมบูรณ๑  ร๎อนกาศ  หมูํ 7 

 300,000   รางระบายน้ําเพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 จุด 
 

ลดปัญหาน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

กองชําง 

113 โครงการกํอสร๎างดาด
ลําเหมืองทุํงแพะ  หมูํ 7 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

กํอสร๎างดาดลําเหมืองทุํง
แพะ  หมูํ 7 

 300,000   ดาดลําเหมืองเพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองชําง 

114 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ํา พร๎อมฝาปิด 
ซอย 7,9 หมูํ 7 

เพื่อป้องกันน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างรางระบายน้ํา 
พร๎อมฝาปิด ซอย 7,9 หมูํ 7 

 300,000   รางระบายน้ําเพิ่มขึ้น 
จํานวน 2 จุด 
 

ลดปัญหาน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

กองชําง 

 
 

 



 

-109- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

115 โครงการขุดเจาะบํอ
บาดาลพร๎อมวัสดุ
อุปกรณ๑ หมูํ 7 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ํา
ไว๎ใช๎เพียงพอตํอการ
อุปโภค-บริโภค 
 

ขุดเจาะบํอบาดาลพร๎อม
วัสดุ อุปกรณ๑ หมูํ 7 

  500,000  ร๎อยละ 80 ของ
ประชาชนหมูํที่ 7 มีน้ํา
สะอาดสําหรับการ
อุปโภค-บริโภคที่ดีขึ้น 

ประชาชนมีน้ําใช๎
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

116 โครงการกํอสร๎างดาด
ลําเหมืองสายห๎วยเฮือก  
หมูํ 7 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

กํอสร๎างดาดลําเหมืองสาย
ห๎วยเฮือก  หมูํ 7 

  500,000  ดาดลําเหมืองเพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองชําง 

117 โครงการกํอสร๎างดาด
ลําเหมืองสายหนองปึ๋ง  
หมูํ 7 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

กํอสร๎างดาดลําเหมืองสาย
หนองปึ๋ง  หมูํ 7 

   500,000 ดาดลําเหมืองเพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองชําง 

118 โครงการกํอสร๎างฝาย
ทุํงกลอง  หมูํ 7 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

กํอสร๎างฝายทุํงกลอง  หมูํ 7    300,000 ฝายน้ําล๎นเพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 จุด 

สามารถกักเก็บน้ําไว๎
ในชํวงฤดูแล๎งได๎ใน
ปริมาณที่เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

119 โครงการกํอสร๎างดาด
ลําเหมือง สายสันกลาง
โรงเรียนพะเยา
ประสาทธ๑วิทย๑ หมูํ 7 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

กํอสร๎างดาดลําเหมือง สาย
สันกลางโรงเรียนพะเยา
ประสาทธ๑วิทย๑  หมูํ 7 

   500,000 ดาดลําเหมืองเพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองชําง 

120 โครงการกํอสร๎างพนัง
กั้นน้ําสายหน๎าวัดแงํ
ซ๎าย หมูํ 8  

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

ความสูง 1.50 ม. ยาว 1000 
ม. หนา 0.15 ม. 

500,000    พนังกั้นดินเพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองชําง 

 



-110- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

121 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ํา ซอย 1 และ 
ซอย 4  พร๎อมฝาปิด หมูํ 
8 

เพื่อป้องกันน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

ขนาดกว๎าง 0.60 เมตร หนา 
0.10 เมตร ยาว 300 เมตร  
หมูํ 8 

  300,000  รางระบายน้ําเพิ่มขึ้น 
จํานวน 2 จุด 

ลดปัญหาน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

กองชําง 

122 โครงการกํอสร๎างดาด
ลําเหมืองสายทุํงใหมํ 
หมูํ 8 
 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

กํอสร๎างดาดลําเหมืองสาย
ทุํงใหมํ หมูํ 8 

  400,000  ดาดลําเหมืองเพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองชําง 

123 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ํา ซอยหน๎าวัด 
พร๎อมฝาปิด หมูํ 8 
 

เพื่อป้องกันน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

ขนาดกว๎าง 0.60 เมตร หนา 
0.10 เมตร ยาว 300 เมตร  
หมูํ 8 

  400,000  รางระบายน้ําเพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

กองชําง 

124 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ําข๎างถนนสาย
สามแยก หมูํ 8 

เพื่อป้องกันน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

ขนาดกว๎าง 0.60 เมตร หนา 
0.10 เมตร ยาว 300 เมตร  
หมูํ 8 

   400,000 รางระบายน้ําเพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

กองชําง 

125 
 

โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ําถนนสายศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก หมูํ 8 

เพื่อป้องกันน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

ขนาดกว๎าง 0.60 เมตร หนา 
0.10 เมตร ยาว 300 เมตร  
หมูํ 8 

   400,000 รางระบายน้ําเพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

กองชําง 

126 โครงการกํอสร๎างดาด
ลําเหมืองทุํงโฮ๎ง ทุํงบน 
หมูํ 9 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

กํอสร๎างดาดลําเหมืองทุํง
โฮ๎ง ทุํงบน หมูํ 9 

 400,000   ดาดลําเหมืองเพิ่มขึ้น 
จํานวน 2  จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองชําง 

 
 



 

-111- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

127 โครงการกํอสร๎างดาด
ลําเหมืองทุํงนอก หมูํ 9 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

กํอสร๎างดาดลําเหมืองทุํง
นอก หมูํ 9 

  400,000  ดาดลําเหมืองเพิ่มขึ้น 
จํานวน 1  จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองชําง 

128 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ําหน๎าโรงเรียน
ถึงซอย 3 พร๎อมฝาปิด 
หมูํ 9 

เพื่อป้องกันน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างรางระบายน้ําหน๎า
โรงเรียนถึงซอย 3 พร๎อมฝา
ปิด หมูํ 9 

  400,000  รางระบายน้ําเพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

กองชําง 

129 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ําซอย 6 พร๎อม
ฝาปิด หมูํ 9 

เพื่อป้องกันน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างรางระบาย ซอย 6
พร๎อมฝาปิด หมูํ 9 

   300,000 รางระบายน้ําเพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

กองชําง 

130 โครงการขุดลอกหน๎า
ฝายทุํงเหลํา หมูํ 9 

เพื่อป้องกันลําน้ําตื้น
เขินและกักเก็บน้ําไว๎ใช๎
ในชํวงฤดูแล๎ง 

ขุดลอกหน๎าฝายทุํงเหลํา  
หมูํ 9 

   300,000 สามารถกักเก็บน้ําได๎ใน
ปริมาณที่มากขึ้น 

มีน้ําไว๎ใช๎ในชํวงฤดู
แล๎งเพิ่มขึ้น 

กองชําง 

131 โครงการขุดลอกพร๎อม
วางทํอระบายน้ําถนน
พหลโยธิน หมูํ 10 

เพื่อป้องกันน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

ขุดลอกพร๎อมวางทํอระบาย
น้ําถนนพหลโยธิน หมูํ 10 

 300,000   ร๎อยละ 80 ไมํมีน้ําทํวม
ขังในหมูํบ๎าน 

ลดปัญหาน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

กองชําง 

132 โครงการขุดลอกรํอง
เต๐ย หมูํ 10 

เพื่อป้องกันลําน้ําตื้น
เขินและกักเก็บน้ําไว๎ใช๎
ในชํวงฤดูแล๎ง 

ขุดลอกรํองเต๐ย กว๎าง 3 
เมตร ยาว 1200 เมตร ม. 10 

200,000    เกษตรกรร๎อยละ 70 มี
น้ําใช๎ในการเกษตร
ปริมาณที่เพิ่มขึ้น 

มีน้ําไว๎ใช๎ในชํวงฤดู
แล๎งเพิ่มขึ้น 

กองชําง 

133 โครงการกํอสร๎างฝาย
กั้นน้ําแบบปิด-เปิดลํา
น้ํารํองเต๐ย  หมูํ 10 

เพื่อกักเก็บน้ําไว๎ใช๎
ในชํวงฤดูแล๎ง 

กํอสร๎างฝายกั้นน้ําแบบปิด-
เปิดลําน้ํารํองเต๐ย  กว๎าง 6 
เมตร ลึก 3 เมตร ยาว 1200 
หมูํ 10 

  300,000  ฝายก้ันน้ําเพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 จุด 

มีน้ําไว๎ใช๎ในชํวงฤดู
แล๎งเพิ่มขึ้น 

กองชําง 



-112- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

134 โครงการกํอสร๎างดาด
ลําเหมืองซอยนานายป๋า  
หมูํ 10 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

กํอสร๎างดาดลําเหมืองซอย
นานายป๋า  หมูํ 10 

  300,000  ดาดลําเหมืองเพิ่มขึ้น 
จํานวน 1  จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองชําง 

135 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ําพร๎อมฝาปิด 
สาย 1 หมูํ 11 

เพื่อป้องกันน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างรางระบายพร๎อมฝา
ปิด สาย 1 หมูํ 11 

300,000    จํานวนรางระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น จํานวน 1  สาย 

ลดปัญหาน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

กองชําง 

136 โครงการกํอสร๎างระบบ
ประปาหมูํบ๎านพร๎อม
วางทํอ  หมูํ 11 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ํา
ไว๎ใช๎เพียงพอตํอการ
อุปโภค-บริโภค 

กํอสร๎างระบบประปา
หมูํบ๎าน  พร๎อมวางทํอและ
อุปกรณ๑ หมูํ 11 

  300,000  ร๎อยละ 80 ประชาชนมี
น้ําสะอาดสําหรับการ
อุปโภค-บริโภคที่ดีขึ้น 

ประชาชนมีน้ําใช๎
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

137 โครงการกํอสร๎างดาด
ลําเหมืองอํางห๎วยเฮือก 
หมูํ 11 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

กํอสร๎างดาดลําเหมืองอําง
ห๎วยเฮือก หมูํ 11 
 

   300,000 ดาดลําเหมืองเพิ่มขึ้น 
จํานวน 1  จุด 

ลดปัญหาตล่ิง
พังทลาย 

กองชําง 

138 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ําพร๎อมฝาปิด 
สาย 2 หมูํ 11 
 

เพื่อป้องกันน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างรางระบายพร๎อมฝา
ปิด สาย 2 หมูํ 11 

   300,000 จํานวนรางระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น  

ลดปัญหาน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

กองชําง 

139 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ํารูปตัวยูพร๎อม
ฝาปิด คุ๎ม 3 คุ๎ม 4 คุ๎ม 6  
ภายในหมูํบ๎าน หมูํ 12 

เพื่อป้องกันน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างรางระบายน้ํารูปตัว
ยูพร๎อมฝาปิด คุ๎ม 3 คุ๎ม 4 
คุ๎ม 6  ภายในหมูํบ๎าน หมูํ 
12 

500,000    จํานวนรางระบายน้ํา
เพิ่มขึ้น จํานวน 3 จุด 

ลดปัญหาน้ําทํวมขัง
ในหมูํบ๎าน 

กองชําง 

140 โครงการปรับปรุง
ระบบประปาใน
หมูํบ๎าน หมูํ 12 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ํา
ไว๎ใช๎เพียงพอตํอการ
อุปโภค-บริโภค 

จัดซื้อทํอพีวีซีเดิน
น้ําประปาในหมูํบ๎าน  
หมูํ 12 

300,000    ร๎อยละ 80 ประชาชนมี
น้ําสะอาดสําหรับการ
อุปโภค-บริโภคที่ดีขึ้น 

ประชาชนมีน้ําใช๎
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 



-113- 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

141 โครงการกํอสร๎างดาดลํา
เหมืองสายไฟไหม๎หรือ
สายพระราชดําริ หมํู 12 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 
 

กํอสร๎างดาดลําเหมืองสายไฟ
ไหม๎หรือสายพระราชดําริ หมํู 
12 

 300,000   ดาดลําเหมืองเพิ่มขึ้น 
จํานวน 1  จุด 

ไมํมีปัญหาตลิ่ง
พังทลาย 

กองชําง 

142 โครงการกํอสร๎างดาดลํา
เหมืองสายทุํงโป่งถึง
โรงเรียนพะเยาประสาทธ๑
วิทย๑ หมํู 12 

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่งพังทลาย 

กํอสร๎างดาดลําเหมืองสายทุํง
โป่งถึงโรงเรียนพะเยา
ประสาทธ๑วิทย๑ หมํู 12 

   500,000 ดาดลําเหมืองเพิ่มขึ้น 
จํานวน 1  จุด 

ไมํมีปัญหาตลิ่ง
พังทลาย 

กองชําง 

143 โครงการวางทํอลอด
เหลี่ยมหรือทํอ คสล. ซอย 
3 หมํู 13 

เพื่อป้องกันน้ําทํวมขังใน
หมํูบ๎าน 

วางทํอลอดเหลี่ยมหรือทํอ 
คสล. ซอย 3 หมํู 13 

200,000    ทํอลอดเหลี่ยมหรือทํอ 
คสล.เพิ่มขึ้น  
จํานวน 1 จุด 

ลดปัญหาน้ําทํวมขังใน
หมํูบ๎าน 

กองชําง 

144 โครงการขุดลอกรํองน้ํา
บํอโชค หมํู 13 

เพื่อป้องกันลําน้ําตื้นเขิน
และกักเก็บน้ําไว๎ใช๎
ในชํวงฤดูแล๎ง 

ขุดลอกรํองน้ําบํอโชค หมํู 13 
รายละเอียดตามแบบแปลน 
ทต.บ๎านต๊ํา 

300,000    สามารถกักเก็บน้ําได๎ใน
ปริมาณที่มากขึ้น 

มีน้ําไว๎ใช๎ในชํวงฤดู
แล๎งเพิ่มขึ้น 

กองชําง 

145 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ํารูปตัวยู ซอย 4 
พร๎อมฝาปิด  หมํู 13 

เพื่อป้องกันน้ําทํวมขังใน
หมํูบ๎าน 

กํอสร๎างรางระบายน้ํารูปตัวยู 
ซอย 4 พร๎อมฝาปิด  
หมํู 13 

 300,000   รางระบายน้ําเพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 จุด 

ไมํมีปัญหาน้ําทํวมขัง
ในหมํูบ๎าน 

กองชําง 

146 โครงการกํอสร๎างราง
ระบายน้ํารูปตัวยู ซอย 2 
พร๎อมฝาปิด  หมํู 13 

เพื่อป้องกันน้ําทํวมขังใน
หมํูบ๎าน 

กํอสร๎างรางระบายน้ํารูปตัวยู 
ซอย 2 พร๎อมฝาปิด  
หมํู 13 

  300,000  รางระบายน้ําเพิ่มขึ้น 
จํานวน 1 จุด 

ไมํมีปัญหาน้ําทํวมขัง
ในหมํูบ๎าน 

กองชําง 

147 โครงการขุดลอกล้ําน้ํา
สามแยกเข๎าตําบลบ๎านต๋ํา
สาย 1127  
(ทางทิศเหนือ) หมํู 13 

เพื่อป้องกันลําน้ําตื้นเขิน
และกักเก็บน้ําไว๎ใช๎
ในชํวงฤดูแล๎ง 

ขุดลอกล้ําน้ําสามแยกเข๎า
ตําบลบ๎านต๋ําสาย 1127  
(ทางทิศเหนือ) หมํู 13 

  300,000  สามารถกักเก็บน้ําได๎ใน
ปริมาณที่มากขึ้น 

มีน้ําไว๎ใช๎ในชํวงฤดู
แล๎งเพิ่มขึ้น 

กองชําง 

 
 



-114- 
ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 

148 โครงการกํอสร๎างรางระบาย
น้ํารูปตัวยู ซอย 1-5 พร๎อม
ฝาปิด 
 หมูํ 13 

เพื่อป้องกันน้ําทํวมขังใน
หมูํบ๎าน 

กํอสร๎างรางระบายน้ํารูปตัวยู 
ซอย 1-5 พร๎อมฝาปิด หมูํ 13 

   400,000 จํานวนรางระบายน้ําเพิ่มขึ้น 
จํานวน 5 จุด 

ไมํมีปัญหาน้ําทํวมขังใน
หมูํบ๎าน 

กองชําง 

149 โครงการกํอสร๎าง/ปรับปรุง/
ซํอมแซมระบบน้ําประปา
ภายในหมูํบ๎าน เทศบาล 
ศูนย๑เด็กเล็กและหรือจัดซื้อ
วัสดุ อุปกรณ๑ประปาตํางๆ 
ภายในตําบลบ๎านต๊ํา 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ําไว๎ใช๎
เพียงพอตํอการอุปโภค-
บริโภค 

กํอสร๎าง/ปรับปรุง/ซํอมแซม
ระบบน้ําประปาภายในหมูํบ๎าน 
เทศบาล ศูนย๑เด็กเล็กและหรือ
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ๑ประปาตํางๆ 
ภายในตําบลบ๎านต๊ํา 

800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนร๎อยละ 80 มีน้ํา
สะอาดสําหรับการอุปโภค-
บริโภคเพ่ิมมากขึ้น 

ประชาชนมีน้ําใช๎อยําง
ทั่วถึง 

กองชําง 

150 โครงการขุดลอกลําน้ําแมํต๊ํา
และแหลํงน้ําสาธารณะ และ
หรือขุดเจาะบํอบาดาลใน
พ้ืนที่สาธารณะ,เทศบาล 
สํารวจแหลํงน้ํา ฯลฯในเขต
พ้ืนที่ตําบลบ๎านต๊ํา 

เพื่อป้องกันลําน้ําตื้นเขิน
และกักเก็บน้ําไว๎ใช๎ในชํวง
ฤดูแล๎ง 

ขุดลอกลําน้ําแมํต๊ําและแหลํงน้ํา
สาธารณะ และหรือสํารวจแหลํง
น้ํา ฯลฯในเขตพ้ืนที่ตําบล
บ๎านต๊ํา 

800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนร๎อยละ 80 มีน้ํา
ไว๎ใช๎เพื่อการอุปโภค 
บริโภค เพิ่มมากขึ้น 

มีน้ําไว๎ใช๎ในชํวงฤดูแล๎ง
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

151 โครงการกํอสร๎าง/ปรับปรุง/
ซํอมแซม ดาดลําเหมือง 
ฝายกั้นน้ํา พนัง ฝายแม๎ว ลํา
ห๎วย สโลปลําเหมือง ทํอ
ลอดเหลี่ยม รางระบายน้ํา 
ทํอ คสล.ฯลฯ ในเขตพ้ืนที่
ตําบลบ๎านต๊ํา 

เพื่อปรับปรุง/ซํอมแซมดาด
ลําเหมือง ฝายกั้นน้ํา พนัง 
ฝายแม๎ว สโลปลําเหมือง 
ทํอลอดเหลี่ยม 
 รางระบายน้ํา ฯลฯ ในเขต
พ้ืนที่ตําบลบ๎านต๊ํา 

กํอสร๎าง/ปรับปรุง/ซํอมแซม 
ดาดลําเหมือง  
ฝายกั้นน้ํา พนัง ฝายแม๎ว  
ลําห๎วย  สโลปลําเหมือง  
ทํอลอดเหลี่ยม รางระบายน้ํา ทํอ 
คสล.ฯลฯ ในเขตพ้ืนที่ตําบล
บ๎านต๊ํา 

800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนร๎อยละ 60 
ไมํมีปัญหาในเรื่องของน้ํา
ทํวมและน้ําที่ใช๎ใน
การเกษตร 

เพื่อให๎เกษตกรมีน้ําใช๎ใน
การเกษตรอยํางเพียงพอ
และป้องกันน้ําทํวมขังได๎
ดีย่ิงขึ้น 

กองชําง 

152 โครงการกํอสร๎าง/ปรับปรุง/
ซํอมแซมถนน คสล. คสม. 
ถนนแอสฟัลติกส๑ภายใน
เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจรได๎อยํางปลอดภัย 

กว๎าง 5 เมตร ยาว 1000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนถนนเพิ่มขึ้น ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยเพ่ิมขึ้นและการ
เกิดอุบัติเหตุลดลง 

กองชําง 



 

-115- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
สําหรับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 
ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ 4  สร๎างคุณคําและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนาธรรม 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่ 1  ด๎านพัฒนาเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

1 โครงการวันเทศบาล                                                                                                                                                     เพื่อเป็นการระลึกถึง
ความสําคัญและความ
เป็นมาของการกํอกําเนิด
เทศบาลและตะหนักถึง
บทบาทความสําคัญของ
การปกครองสํวนท๎องถิ่น
รูปแบบเทศบาล 

จัดกิจกรรมในที่ 24 
เมษายน ของทุกปี 

30,000    บุคลากรท๎องถิ่นเห็น
ความสําคัญของการ
จัดตั้งเทศบาลและการ
ให๎บริการประชาชน
เพิ่มขึ้น 

บุคลากรท๎องถิ่นมี
ความรัก ความผูกพัน 
ความสามัคคีตํอการ
ปฏิบัติหน๎าที่ราชการ 

สํานักปลัด 

2 โครงการเทศบาลสัญจร เพื่อเผยแพรํการ
บริหารงานของเทศบาล
และการบริการประชาชน
ด๎านตํางๆ 

จํานวน 13 หมูํบ๎าน 50,000    ประชาชนในตําบล
บ๎านต๊ําได๎รับทราบการ
ดําเนินงานของเทศบาล
และการบริการ
ประชาชนอยํางทั่วถึง 

ประชาชนได๎รับทราบ
การบริหารงานของ
เทศบาลได๎ดียิ่งขึ้น 

สํานักปลัด 

 
 



-116- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
สําหรับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 
ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ 4.  สร๎างคุณคําและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่  1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่ 1  ด๎านพัฒนาเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงาน  สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

1. โครงการฝึกอาชีพให๎กับ
สตรีในชุมชนตําบล
บ๎านต๊ํา 

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชน
มีรายได๎เพิ่มขึ้น 

ฝึกอาชีพให๎กับสตรีใน
ชุมชนตําบลบ๎านต๊ํา 
จํานวน 13 หมูํบ๎าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนนําความรู๎มา
พัฒนากลํุมอาชีพของ
ตนเองให๎ดียิ่งขึ้น 

ประชาชนมีรายได๎
เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

2 โครงการสํงเสริมอาชีพ
ให๎กับผู๎สูงอายุตําบล
บ๎านต๊ํา 

เพื่อสํงเสริมให๎ผู๎สูงอายุมี
รายได๎เพิ่มขึ้น 

จัดฝึกอบรมผู๎สูงอายุ
ตําบลบ๎านต๊ํา จํานวน 13 
หมูํบ๎าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละ 70 ของผู๎สูงอายุ
มีรายได๎เพิ่มขึ้น 

ผู๎สูงอายุมีรายได๎
เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

3 โครงการสํงเสริมอาชีพ
ให๎กับผู๎พิการตําบล
บ๎านต๊ํา 

เพื่อสํงเสริมให๎ผู๎พิการมี
รายได๎เพิ่มขึ้น 

จัดฝึกอบรมผู๎พิการตําบล
บ๎านต๊ํา จํานวน 13 
หมูํบ๎าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละ 70 ของผู๎พิการมี
รายได๎เพิ่มขึ้น 

ผู๎พิการมีรายได๎
เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

4 โครงการสํงเสริม/
สนับสนุน/จัดฝึกอบรม 
กลํุมอาชีพตํางๆ ฯลฯ 
และหรือทัศนะศึกษาดู
งานนอกสถานที่ จํานวน 
13 หมูํบ๎าน 

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชน
มีรายได๎เพิ่มขึ้น 

สํงเสริม/สนับสนุน/จัด
ฝึกอบรม กลุํมอาชีพตํางๆ 
ฯลฯ และหรือทัศนะ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
จํานวน 13 หมูํบ๎าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนสามารถนํา
ความรู๎มาพัฒนากลํุม
อาชีพของตนเองให๎ดี
ยิ่งขึ้น 

ประชาชนมีรายได๎
เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 



-117- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
สําหรับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 
ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ 4.  สร๎างคุณคําและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่  1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่ 1  ด๎านพัฒนาเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงาน  สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

5 โครงการสํงเสริม/
สนับสนุน/จัดฝึกอบรมให๎
ความรู๎เกษตรกรในการทํา
ปุ๋ยหมักชีวภาพ และหรือ
ทัศนะศึกษาดูงานนอก
สถานที่ จํานวน 13 
หมูํบ๎าน 

เพื่อสํงเสริมให๎เกษตกรมี
ความรู๎ในเรื่องการเกษตร
เพิ่มขึ้น 

สํงเสริม/สนับสนุน/จัด
ฝึกอบรมให๎ความรู๎
เกษตรกรในการทําปุ๋ย
หมักชีวภาพ และหรือ
ทัศนะศึกษาดูงานนอก
สถานที่ จํานวน 13 
หมูํบ๎าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 เกษตรกรนําความรู๎มา
ปรับใช๎ในการทํา
เกษตรกรรมในตําบล 

ทําให๎การทํา
เกษตรกรรมได๎ผล
ผลิตเพิ่มมากขึ้นลด
การใช๎สารเคมีใน
ตําบล 

สํานักปลัด 

6 โครงการพัฒนาแปร
รูปแบบผลิตภัณฑ๑ตํางๆ
ของกลํุมอาชีพในตําบล
บ๎านต๊ํา 

เพื่อพัฒนาสินค๎าให๎มี
รูปแบบที่ทันสมัยขึ้น 

จัดฝึกอบรมให๎กับกลํุม
อาชีพตํางๆในพื้นที่ตําบล
บ๎านต๊ํา 

30,000 30,000 30,000 30,000 เพื่อสํงเสริมยอดขาย
ให๎กับกลํุมอาชีพตํางๆ 

ประชาชนมีรายได๎
เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

7 โครงการสํงเสริมคุณภาพ
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให๎ประชาชน
ดําเนินการตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนตําบลบ๎านต๊ํา 
และเจ๎าหน๎าที่เทศบาล 

30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นสร๎างรายได๎ 
ลดรายจํายในครอบครัว 

ลดปัญหาคําใช๎จํายใน
ครอบครัวลดลง 

สํานักปลัด 

 



-118- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
สําหรับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 
 

ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ 4.  สร๎างคุณคําและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่  1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่ 1  ด๎านพัฒนาเศรษฐกิจ 
 1.1 แผนงาน  การเกษตร 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

1 โครงการสํงเสริม/
สนับสนุนการเกษตร
ปลอดสารพิษตําบล
บ๎านต๊ํา 

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชน
ปลูกผักปลอดสารพิษ 

สํงเสริม/สนับสนุนการทํา
เกษตรปลอดสารพิษ
ตําบลบ๎านต๊ํา 

30,000 30,000 30,000 30,000 สํงเสริมให๎มีการปลูก
ผักปลอดสารพิษซ่ึงเป็น
ความต๎องการของตลาด 

ทําให๎การทํา
เกษตรกรรมได๎ผล
ผลิตเพิ่มมากขึ้นลด
การใช๎สารเคมีใน
ตําบล 

สํานักปลัด 

2 โครงการสํงเสริม/
สนับสนุนการจัดโซนนิ่ง
พื้นที่ด๎านการเกษตร 

เพื่อให๎เกษตกรมีการผลิต
ที่มีศักยภาพ 

สํงเสริมการรวมกลุํม
ผู๎ผลิตสินค๎าด๎าน
การเกษตร 

30,000 30,000 30,000 30,000 เกษตรกรมีอาชีพที่
มั่นคงและมีรายได๎เพิ่ม 

เกษตรมีความเป็นอยูํ
ที่ดีขึ้นเนื่องจากมี
รายได๎เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 



-119- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
สําหรับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 
ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่  4   สร๎างคุณคําและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่   2  พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่  2  ด๎านพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 
 1.1  แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

1 โครงการฝึกอบรม/เพิ่ม
ศักยภาพ/ทัศนะศึกษาดู
งานนอกสถานที่เกี่ยวกับ
เรื่องกฏหมายและเรื่อง
อื่นๆที่เป็นการสร๎างองค๑
ความรู๎ให๎กับประชาชน 
ฯลฯ 

เพื่อให๎ประชาชน 
พนักงานเทศบาล 
คณะกรรมการไกลํเกล่ีย 
ได๎รับความรู๎เกี่ยวกับเรื่อง
กฏหมาย 

ประชาชน พนักงาน
เทศบาล คณะกรรมการ
ไกลํเกล่ีย 

100,000 100,000 100,000 100,000 นําความรู๎ไปใช๎ในการ
ทํางานในเรื่องกฏหมาย
ให๎ดียิ่งขึ้น 

ประชาชน พนักงาน
เทศบาล 
คณะกรรมการไกลํ
เกลี่ยเข๎าใจเกี่ยวกับ
กฏหมายเพิ่มมากขึ้น 

กองแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 



-120- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
สําหรับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 
ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่  4   สร๎างคุณคําและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่   2  พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่  2  ด๎านพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 
 1.1  แผนงาน   การศึกษา 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

1 โครงการกํอสร๎าง/
ปรับปรุง/ซํอมแซม ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กตําบล ลาน
กีฬา หมูํที่ 2,8,9,11 ใน
เขตพื้นที่ตําบลบ๎านต๊ํา 

เพื่อกํอสร๎าง/ปรับปรุง
อาคาร สถานที่ให๎ใช๎งาน
ได๎ดีขึ้น 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กหมูํที่ 
2,8,9,11 ในเขตพื้นที่
ตําบลบ๎านต๊ํา 

500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนศูนย๑เด็กเล็กที่ใน
เขตพื้นที่ตําบลบ๎านต๊ํา
ได๎รับการปรับปรุงให๎ดี
ยิ่งขึ้น 

เด็กเล็กมีการ
พัฒนาการและมี
ส่ิงแวดล๎อมที่ดี
ยิ่งขึ้น 

กองแผน 
กองชําง 

2 โครงการสํงเสริมด๎าน
สุขภาพจิต 

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชน
มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น  

ประชาชนตําบลบ๎านต๊ํา 
จํานวน  100 คน 

 20,000   จํานวนประชาชนที่เข๎า
รํวมโครงการมีสุขภาพจิต
ที่ดีขึ้น ร๎อยละ 80 

ประชาชนที่มีภาวะ
อาการซึมเคร๎าลดลง
และมีสุขภาพจิตที่ดี
ขึ้น 

สํานักปลัด 

3 โครงการรณรงค๑ผู๎
อุปโภค-บริโภคด๎าน
อาหารปลอดภัย 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ตระหนักถึงการบริโภค
อาหารปลอดภัย 

จัดอบรมให๎กับกลํุม
พํอค๎า-แมํค๎า และกลุํม
เกษตรผักปลอดสารพิษ 

20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ
ร๎อยละ 80 มีสุขภาพที่ดี
ขึ้น 

ประชาชนได๎
อุปโภค-บริโภค
อาหารปลอดภัยและ
มีสุขภาพที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

 
 



-121- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
สําหรับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 
ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่  4   สร๎างคุณคําและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่   2  พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่  2  ด๎านพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 
 1.1  แผนงาน   การศึกษา 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

4 โครงการวิธีแหํงธรรมะสํู
การพัฒนาชุมชน 

เพื่อสํงเสริมให๎เด็ก และ
เยาวชนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและสามารถ
ดําเนินชีวิตได๎อยํางมี
ความสุข 

ผู๎บริหาร สมาชิกสภา 
กํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน เด็ก เยา
ชน เจ๎าหน๎าที่เทศบาลและ
ประชาชนตําบลบ๎านต๊ํา 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละ 70 ของ
ประชาชนตําบลบ๎านต๊ํา
มีคุณธรรมจริยธรรมใน
การดําเนินชีวิตได๎อยําง
มีความสุข 

ประชาชนตําบล
บ๎านต๊ํานํามาปรับใช๎
ในชีวิต ชุมชนและ
สังคมได๎อยํางมี
ความสุข 

กองแผน 

5 โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแหํงชาต ิ

เพื่อให๎เด็กกล๎าแสดงออก
และตระหนักถึงวินัย
หน๎าที่ของตนเอง 

เด็กในพื้นที่ตําบลบ๎านต๊ํา
และตําบลอื่น 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละ 70 ของเด็กใน
ตําบลได๎แสดงออกถึง
ความสามารถของ
ตนเองและรู๎หน๎าที่ของ
ตนเอง 

เด็กได๎เห็นคุณคํา 
คุณประโยชน๑ของ
ตนเองที่รัฐได๎เห็น
ความสําคัญของเด็ก 

กองแผน 

6 โครงการเยาวชนคิดดี ทํา
ดีเพื่อตําบลบ๎านต๊ํา 

เพื่อให๎เยาวชนมีความ
กระตือรือร๎นในการ
พัฒนาตนเองจัดกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน๑ตํอสังคม 

จัดกิจกรรมพัฒนา
ขับเคลื่อนสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลบ๎านต๊ํา 

20,000 20,000 20,000 20,000 นําความรู๎ที่ได๎รับจาก
การจัดกิจกรรมไปปรับ
ใช๎ในชีวิตประจําวัน
ตํอไป 

เยาวชนมีความคิด
ริเริ่มสร๎างสรรค๑
หํางไกลยาเสพติด 

กองแผน 

 



-122- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
สําหรับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 
ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่  4   สร๎างคุณคําและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่   2  พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่  2  ด๎านพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 
 1.1  แผนงาน   การศึกษา 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

7 โครงการพัฒนาศักยภาพ
กิจกรรม “คํายเยาวชนต๎น
กล๎าสร๎างคํานิยม 12 
ประการ” 

เพื่อกระตุ๎นการปลูกฝัง
คํานิยมหลัก 12 ประการผําน
กระบวนการมีสํวนรํวมใน
การขับเคลื่อนสร๎างภูมิค๎ุมกัน
ให๎กับชุมชนของตนเอง 

เด็กและเยาวชนจากสภา
เด็กและเยาวชนในตําบล
บ๎านต๊ํา จํานวน 50 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กและเยาวชนจากสภา
เด็กและเยาวชนใน
ตําบลบ๎านต๊ํา จํานวน 
50 คน 

เด็กและเยาวชนที่เข๎า
รํวมกิจกรรมสามารถ
นําความรู๎ที่ได๎รับไป
เผยแพรํขยายผลใน
พื้นที่ของตนเองได๎ 

กองแผน 

8 โครงการสร๎างภูมิคุ๎มกัน
วัคซีนวัฒนธรรม 
“คํานิยม 12 ประการ” 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของสื่อ
ให๎มีความปลอดภัยและ
สร๎างสรรค๑เน๎นการสร๎าง
เนื้อหาสาระและขยาย
เครือขํายการเฝ้าระวังติดตาม
ผลการดําเนินกรรมและการ
รายงานผลการขับเคลื่อนการ
สร๎างภูมิค๎ุมกันทางสังคมใน
พื้นที่และเพิ่มพูนทักษะจิต
อาสาของตนเอง 

เด็กและเยาวชนจากสภา
เด็กและเยาวชนในตําบล
บ๎านต๊ํา จํานวน 50 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กและเยาวชนจากสภา
เด็กและเยาวชนใน
ตําบลบ๎านต๊ํา จํานวน 
50 คน 

เด็กและเยาวชนที่เข๎า
รํวมกิจกรรมสามารถ
นําความรู๎ที่ได๎รับไป
เผยแพรํขยายผลใน
พื้นที่ของตนเองได๎ 

กองแผน 

 



-123- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
สําหรับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 
ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่  4   สร๎างคุณคําและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่   2  พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่  2  ด๎านพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 
 1.1  แผนงาน   การศึกษา 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

9 โครงการสํงเสริม/
สนับสนุนอาหารเสริมนม
สําหรับศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 4 ศูนย๑ 

เพื่อให๎เด็กมีสุขภาพ 
รํางกายที่แข็งแรง 

เด็กในพื้นที่ตําบลบ๎านต๊ํา 800,000 800,000 800,000 800,000 เด็กมีสุขภาพ รํางกายที่
แข็งแรงปราศจากโรค
ขาดสารอาหาร 

เด็กมีสุขภาพ รํางกาย
ที่แข็งแรงเพิ่มขึ้น 

กองแผน 

10 โครงการสํงเสริม/
สนับสนุนอาหารกลางวัน
สําหรับศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 4 ศูนย๑ใน
ตําบลบ๎านต๊ํา 

เพื่อให๎เด็กมีสุขภาพ 
รํางกายที่แข็งแรง 

เด็กในพื้นที่ตําบลบ๎านต๊ํา 800,000 800,000 800,000 800,000 เด็กมีสุขภาพ รํางกายที่
แข็งแรงปราศจากโรค
ขาดสารอาหาร 

เด็กมีสุขภาพ รํางกาย
ที่แข็งแรงเพิ่มขึ้น 

กองแผน 

 
 
 
 

 
 



-124- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
สําหรับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 
ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่  4   สร๎างคุณคําและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่   2  พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่  2  ด๎านพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 
 1.1  แผนงาน   สาธารณสุข 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

1 โครงการสํงเสริม/
สนับสนุนแก๎ไขปัญหา
ภาวะโภชนาการเด็ก และ
เด็กที่มีพัฒนาการที่ลําช๎า 

เพื่อให๎เด็กมีสุขภาพ
รํางกายที่แข็งแรง 

จํานวนเด็กในพื้นที่
ตําบลบ๎นต๊ํา 

30,000    เด็กที่ได๎รับการพัฒนาการ
มีสุขภาพรํางกายที่
สมบูรณ๑ แข็งแรง 

เด็กได๎รับการดูแล
สุขภาพเบื้องต๎น 

สํานักปลัด 

2 โครงการจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร๑หรือ
การแพทย๑ ฯลฯ 

เพื่อป้องกันและควบคุม
การแพรํระบาดของโรค
ตํางๆ 

จัดซื้อทรายอะเบทและน้ํายา
พํนหมอกควันและสารเคมี
อื่นๆ ฯลฯ  
จํานวน 13 หมํูบ๎าน 

80,000 80,000 80,000 80,000 สามารถควบคุมการแพรํ
ระบาดของโรคติดตํอ 
ร๎อยละ 70  

การเกิดโรคที่แพรํ
ระบาดในตําบล
บ๎านต๊ําลดลง 

สํานักปลัด 

3 โครงการรณรงค๑ป้องกัน 
ไข๎เลือดออกในตําบล
บ๎านต๊ํา 

เพื่อป้องกันการแพรํ
ระบาดของโรค
ไข๎เลือดออก 

จัดอบรมเรื่องการป้องกัน 
ไข๎เลือดออกในตําบล
บ๎านต๊ํา 

30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนร๎อยละ 70 ได๎
ทราบวิธีการป้องกันการ
เกิดโรคไข๎เลือดออก 

การเกิดโรคไข๎เลือด
ในตําบลบ๎านต๊ํา
น๎อยลง 

สํานักปลัด 

4 โครงการโรงเรียน
ผู๎สูงอายุในตําบลบ๎านต๊ํา 

เพื่อสํงเสริมให๎ผู๎สูงอายุ
สืบทอดประเพณี 
วัฒนธรรมให๎ลูกหลาน
และมีสุขภาพจิดที่ด ี

จัดกิจกรรมให๎ผู๎สูงอายุใน
ตําบลบ๎านต๊ํา 

50,000 50,000 50,000 50,000 ผู๎สูงอายุจํานวน 13 หมูํ 
บ๎านได๎ทํากิจกรรม
รํวมกัน 

ผู๎สูงอายุมี
พัฒนาการทาง
ความคิดและมี
สุขภาพจิตที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

 



-125- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
สําหรับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 
ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ 4   สร๎างคุณคําและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่  2  พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่ 2 ด๎านพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 
 1.1 แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 

1 โครงการสํงเสริม/
สนับสนุนการจัดงาน
บรรพชาภาคฤดูร๎อน 

เพ่ือสํงเสริมให๎ประชาชน
รํวมกันอนุรักษ๑วัฒนธรรม
ประเพณีของท๎องถิ่น 

ประชาชนตําบลบ๎านตํ๊า 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนจํานวน 13 หมูํ 
บ๎านได๎ทํากิจกรรม
รํวมกัน 

ประเพณีท๎องถิ่นได๎รับ
การอนุรักษ๑ให๎คงอยูํ
สืบไป 

กองแผน 

2 โครงการสํงเสริม
ประเพณีเลี้ยงผีขุนตํ๊า 

เพ่ือสํงเสริมให๎ประชาชน
รํวมกันอนุรักษ๑วัฒนธรรม
ประเพณีของท๎องถิ่น 

ประชาชนตําบลบ๎านตํ๊า 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนจํานวน 13 หมูํ 
บ๎านได๎ทํากิจกรรม
รํวมกัน 

ประเพณีท๎องถิ่นได๎รับ
การอนุรักษ๑ให๎คงอยูํ
สืบไป 

กองแผน 

3 โครงการเพ่ิมศักยภาพ
ผู๎สูงอายุในการดูแล
สุขภาพตําบลบ๎านตํ๊า 

เพ่ือสํงเสริมให๎ประชาชน
รํวมกันอนุรักษ๑วัฒนธรรม
ประเพณีของท๎องถิ่น 

ผู๎สูงอายุ จํานวน 13 
หมูํบ๎าน 

80,000 80,000 80,000 80,000 ผู๎สูงอายุจํานวน 13 หมูํ 
บ๎านตําบลบ๎านตํ๊าได๎ทํา
กิจกรรมรํวมกัน 

ประเพณีท๎องถิ่นได๎รับ
การอนุรักษ๑ให๎คงอยูํ
สืบไป 

กองแผน 

4 โครงการสํงเสริม/
สนับสนุนจัดกิจกรรม
ประเพณีลอยกระทง 
จํานวน 13 หมูํบ๎าน 

เพ่ือสํงเสริมให๎ประชาชน
รํวมกันอนุรักษ๑วัฒนธรรม
ประเพณีของท๎องถิ่น 

ประชาชนจํานวน 13 หมูํ 
บ๎านตําบลบ๎านตํ๊า 

300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนจํานวน 13 หมูํ 
บ๎านได๎ทํากิจกรรม
รํวมกัน 

ประเพณีท๎องถิ่นได๎รับ
การอนุรักษ๑ให๎คงอยูํ
สืบไป 

กองแผน 

 
 

 



-126- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
สําหรับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 
ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ 4   สร๎างคุณคําและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่  2  พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่ 2 ด๎านพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 
 1.1 แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

5 โครงการจัดกิจกรรมวัน
พํอแหํงชาติ 

เพื่อสํงเสริมกิจกรรมให๎
เป็นแบบอยํางที่ดีแกํ
สังคม 

ประชาชนตําบลบ๎านต๊ํา 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนจํานวน 13 
หมูํ บ๎านได๎ทํากิจกรรม
รํวมกัน 

เพื่อให๎เด็ก เยาวชนได๎
ตะหนักถึงพระคุณ
บิดา 

กองแผน 

6 โครงการจัดกิจกรรมวัน
แมํแหํงชาติ 

เพื่อสํงเสริมกิจกรรมให๎
เป็นแบบอยํางที่ดีแกํ
สังคม 

ประชาชนตําบลบ๎านต๊ํา 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนจํานวน 13 
หมูํ บ๎านได๎ทํากิจกรรม
รํวมกัน 

เพื่อให๎เด็ก เยาวชนได๎
ตะหนักถึงพระคุณ
มารดา 

กองแผน 

7 โครงการสํงเสริม
ประเพณีวัดมํวงเจ็ดต๎น 

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชน
รํวมกันอนุรักษ๑
วัฒนธรรมประเพณีของ
ท๎องถิ่น 

ประชาชนตําบลบ๎านต๊ํา 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนจํานวน 13 
หมูํ บ๎านได๎ทํากิจกรรม
รํวมกัน 

ประเพณีท๎องถิ่น
ได๎รับการอนุรักษ๑ให๎
คงอยูํสืบไป 

กองแผน 

8 โครงการสํงเสริม
ประเพณีสรงน้ําพระธาตุ
โป่งขาม 

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชน
รํวมกันอนุรักษ๑
วัฒนธรรมประเพณีของ
ท๎องถิ่น 

ประชาชนตําบลบ๎านต๊ํา 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนจํานวน 13 
หมูํ บ๎านได๎ทํากิจกรรม
รํวมกัน 

ประเพณีท๎องถิ่น
ได๎รับการอนุรักษ๑ให๎
คงอยูํสืบไป 

กองแผน 

-127- 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

สําหรับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 

ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ 4   สร๎างคุณคําและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่  2  พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่ 2 ด๎านพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 
 1.1 แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 

9 โครงการแขํงขันกีฬา
เชื่อมความสัมพันธ๑
ระหวําง หมูํบ๎าน ตําบล  
อําเภอ จังหวัดและ
หนํวยงานอื่นๆ 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพ
รํางกายแข็งแรง 

แขํงขันกีฬา เด็ก เยาวชน
และประชาชนและหรือ
สนับสนุนการจัดการ
แขํงขันกีฬาเช่ือม
ความสัมพันธ๑ระหวําง 
หมูํบ๎าน ตําบล  อําเภอ 
จังหวัดและหนํวยงาน
อื่นๆ 

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนที่เข๎ารํวม
กิจกรรมมีสุขภาพ
รํางกายที่แข็งแรง 

ประชาชนได๎รับความ
สนุกสนานและเกิด
ความสามัคคีเพิ่มขึ้น 
อัตราการเจ็บป่วย
น๎อยลง 

กองแผน 

10 โครงการจัดกิจกรรมแหํ
เทียนพรรษา 

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชน
รํวมกันอนุรักษ๑
วัฒนธรรมประเพณีของ
ท๎องถิ่น 

ประชาชนตําบลบ๎านต๊ํา 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนจํานวน 13 
หมูํบ๎านได๎ทํากิจกรรม
รํวมกัน 

ประเพณีท๎องถิ่น
ได๎รับการอนุรักษ๑ให๎
คงอยูํสืบไป 

กองแผน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
สําหรับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 
ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ 4.  สร๎างคุณคําและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนาธรรม 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่  2 ด๎านพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 
 1.1 แผนงาน  สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 

1 โครงการฝึกอบรมกลุํมอาชีพ
ทําผลไม๎แชํอ่ิมและอาหาร
พร๎อมเลี้ยงปลาดุก หมูํ  4 

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนมี
รายได๎เพิ่มขึ้น 

สํงเสริม/สนับสนุน/จัด
ฝึกอบรม กลุํมอาชีพตํางๆ 
หมูํ 4 

50,000    ประชาชนสามารถนําความรู๎มาพัฒนา
กลุํมอาชีพของตนเองให๎ดียิ่งขึ้น 

ประชาชนมีรายได๎
เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

2 โครงการสํงเสริมพัฒนา
ศักยภาพ กลุํมอาสาสมัคร
ตํางๆ 

เพื่อให๎อาสาสมัครมีอาชีพ มี
ความรู๎เพ่ิมมากขึ้น 

กลุํมอาสาสมัครในตําบล
บ๎านต๊ํา 

20,000    ประชาชนที่เข๎ารํวมอบรมสามารถนํา
ความรู๎ที่ได๎รับไปเพิ่มรายได๎ให๎กับ
ครอบครัวและใช๎ชีวิตประจําวันได๎ 

ประชาชนมีรายได๎
จากการประกอบ
อาชีพเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

3 โครงการเพ่ิมความรู๎ให๎กับ
ประชาชนจัดซื้อหนังสือพิมพ๑ 
วารสาร ของหมูํบ๎าน และ
เทศบาล  

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับร๎ูขําวสาร
เหตุการณ๑ที่เป็นปัจจุบัน 

เพื่อจัดซื้อหนังสือพิมพ๑ 
วารสารอ่ืนๆให๎กับหมูํบ๎าน
และเทศบาล 

150,000 150,000 150,000 150,000 จัดซื้อหนังสือพิมพ๑ วารสารอ่ืนๆ 
จํานวน 13 หมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับร๎ู
ข๎อมูลขําวสาร
รวดเร็วและทันตํอ
เหตุการณ๑ปัจจุบัน
ยิ่งขึ้น 

สํานักปลัด 

4 โครงการสํงเสริม/สนับสนุน
การรณรงค๑ยุติความรุนแรงแกํ
เด็กและสตรี 

เพื่อให๎ประชาชนมีความรู๎ ความ
เข๎าใจในการป้องกันและแก๎ไข
ปัญหาความรุนแรง 

ประชาชนตําบลบ๎านต๊ํา 
พนักงานเทศบาล 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละ 70 ของประชาชนมีความรู๎ 
ความเข๎าใจในการป้องกันและแก๎ไข
ปัญหาความรุนแรง 

ปัญหาความรุนแรง
ตํอเด็กและสตรีลดลง 

สํานักปลัด 

5 โครงการเสริมสร๎างความ เพื่อให๎ครอบครัวตําบลบ๎านต๊ํา ครอบครัวตําบลบ๎านต๊ํา 30,000    ครอบครัวที่เข๎ารับการอบรมสามารถ ทําให๎การเกิดปัญหา สํานักปลัด 



เข๎มแข็งสถาบันครอบครัว เป็นสถาบันครอบครัวที่เข๎มแข็ง จํานวน  13 หมูํบ๎าน นําไปปฏิบัติในครอบครัวให๎เป็น
ครอบครัวที่อบอํุนได๎ 

ความรุนแรงใน
ครอบครัวในตําบล
บ๎านต๊ําลดลง 

-129- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
สําหรับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 
ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่  4   สร๎างคุณคําและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่   2  พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่  2  ด๎านพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 
 1.1  แผนงาน   งบกลาง 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

1 โครงการสํงเสริม/
สนับสนุนการดําเนินงาน
ของ สปสช. และทัศน
ศึกษาดูงานของกลํุมตํางๆ 
ฯลฯ 

เพื่อสํงเสริมสนับสนุน
การดําเนินงานของ 
สปสช. 

ประชาชน กลุํม องค๑กร
ตํางๆในตําบลบ๎านต๊ํา 

200,000 200,000 200,000 200,000 กิจกรรมของ สปสช.ลงสํู
การพัฒนาประชาชนร๎อย
ละ 80 

ประชาชนได๎รับ
ความรู๎และมี
สุขภาพรํางกายที่
แข็งแรง 

สํานักปลัด 

2 โครงการสํงเสริม/
สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล
บ๎านต๊ํา 

เพื่อชํวยเหลือประชาชนที่
มีรายได๎น๎อย 

ประชาชนตําบลบ๎านต๊ํา
และพนักงานเทศบาล 

300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนที่เข๎ารํวม
โครงการมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

ผู๎มีรายได๎น๎อยมี
ขวัญและกําลังใจ
เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

3 โครงการสํงเสริม/
สนับสนุนเงินสงเคราะห๑
เบี้ยยังชีพผู๎ป่วยเอดส๑ 

เพื่อชํวยเหลือผู๎มีรายได๎
น๎อยตามนโยบายของ
รัฐบาล 

ผู๎ป่วยเอดส๑  จํานวน 13 
หมูํบ๎าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 ผู๎ป่วยเอดส๑ จํานวน 13 
หมูํบ๎าน 

ผู๎ป่วยเอดส๑ได๎รับ
การสํงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตให๎ดีขึ้น 

สํานักปลัด 



 
 

 
-130- 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

สําหรับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 

ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่  4   สร๎างคุณคําและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่   2  พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่  2  ด๎านพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 
 1.1  แผนงาน   งบกลาง 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 

4 โครงการสํงเสริม/
สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู๎สูงอายุ 

เพื่อชํวยเหลือผู๎มีรายได๎
น๎อยตามนโยบายของ
รัฐบาล 

ผู๎สูงอายุ จํานวน 13 
หมูํบ๎าน 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ผู๎สูงอายุ จํานวน 13 
หมูํบ๎าน 

ผู๎สูงอายุได๎รับการ
สํงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตให๎ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

5 โครงการสํงเสริม/
สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู๎
พิการ 

เพื่อชํวยเหลือผู๎มีรายได๎
น๎อยตามนโยบายของ
รัฐบาล 

ผู๎พิการ จํานวน 13 
หมูํบ๎าน 

300,000 300,000 300,000 300,000 ผู๎พิการ จํานวน 13 
หมูํบ๎าน 

ผู๎พิการได๎รับการ
สํงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตให๎ดีขึ้น 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

สําหรับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 

ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที ่5  พัฒนาและอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่   3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่  3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม  
 1.1 แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

1 โครงการอนุรักษ๑ ป่าต๎น
น้ํา อนุรักษ๑พันธุกรรมพืช
และหรือสนับสนุนการ
ฝึกอบรมสร๎างจิตสํานึก
ในการอนุรักษ๑ป่าในเขต
ตําบลบ๎านต๊ํา 

เพื่อเป็นการอนุรักษ๑แหลํง
ต๎นน้ําหรือป่าไม๎ชุมชน 
ต๎นไม๎หายาก 

จัดกิจกรรมพิธีบวชป่า
หรือปลูกป่าทดแทนใน
เขตตําบลบ๎านต๊ํา 

20,000    ทําให๎ลดมลพิษใน
ชุมชน ตําบล และลด
ภาวะโลกร๎อน 

ประชาชนมีการ
อนุรักษ๑ป่าไม๎เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

2 โครงการกําจัดวัชพืชและ
ผักตบชวากว๏านพะเยาใน
เขตพื้นที่บ๎านต๊ํา 

เพื่อเป็นการรักษาน้ํา
กว๏านพะเยาให๎สะอาด
และระบบนิเวศน๑ให๎ดีขึ้น 

กว๏านพะเยาในเขตพื้นที่
บ๎านต๊ํา 

20,000    ผักตบชวาในกว๏าน
พะเยามีปริมาณลดลง 

ประชาชนจังหวัด
พะเยามีน้ําอุปโภค-
บริโภคที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

3 โครงการอบรมการมีสํวน
รํวมและแก๎ไขปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควัน 

เพื่อให๎ประชาชนมีความรู๎ 
ความเข๎าใจในเรื่องปัญหา
ไฟป่า 

ประชาชนตําบลบ๎านต๊ํา 
จํานวน 13 หมูํบ๎าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 ปริมาณการเกิดไฟป่า
สามารถแก๎ไขปัญหาได๎
ทันสถานการณ๑และ
อยํางถูกต๎อง 

ประชาชนมีความรู๎ 
ความเข๎าใจในการ
แก๎ไขปัญหาเบื้องต๎น
ได๎เพิ่มมากขึ้น 

สํานักปลัด 

 



-132- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
สําหรับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 
ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที ่2  สํงเสริมและพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑เรียนรู๎วิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่  3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่  3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม  
 1.1 แผนงาน   สาธารณสุข 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

1 โครงการพัฒนา/ปรับปรุง
ภูมิทัศน๑สองข๎างทางถนน
สายหลักในเขตพื้นที่ตําบล
บ๎านต๊ํา 

เพื่อให๎สองข๎างทางสวยงาม
และเชิดหน๎าชูตาของตําบล 

พัฒนา/ปรับปรุงภูมิทัศน๑
สองข๎างทางถนนสายหลัก
ในเขตพื้นที่ตําบลบ๎านต๊ํา 

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนนักทํองเที่ยวมา
เที่ยวในตําบลเพิ่มมากขึ้น 

ตําบลมีรายได๎จาก
นักทํองเที่ยวเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

2 โครงการบ๎านต๊ําเมืองนําอยูํ เพื่อให๎ตําบลนําอยูํ นํามอง
และให๎ชุมชนมีสํวนรํวมใน
การพัฒนา 

จัดกิจกรรมพัฒนาถนนสาย
หลักในตําบลและจัดซื้อไม๎
ดอก ไม๎ประดับ 

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนนักทํองเที่ยวมา
เที่ยวในตําบลเพิ่มมากขึ้น 

ตําบลมีรายได๎จาก
นักทํองเที่ยวเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

3 โครงการกํอสร๎างระบบกําจัด
ขยะแบบครบวงจร หรือ
ฝึกอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับ
การจัดการขยะหรือศึกษาดู
งานด๎านการบริหารจัดการ
ขยะนอกพ้ืนที่ จํานวน 13 
หมูํบ๎าน และระดับตําบล 

เพื่อกําจัดขยะในตําบล
บ๎านต๊ํา 

กํอสร๎างระบบกําจัดขยะแบบ
ครบวงจร หรือฝึกอบรมให๎
ความรู๎เกี่ยวกับการจัดการขยะ
หรือศึกษาดูงานด๎านการ
บริหารจัดการขยะนอกพ้ืนที่
จํานวน 13 หมูํบ๎าน และระดับ
ตําบล 

200,000    ตําบลมีสถานที่กําจัดขยะ
แบบครบวงจร 

ปริมาณขยะในตําบลมี
จํานวนลดลง 

สํานักปลัด 

4 โครงการปรับปรุงระบบ
นิเวศและแก๎ไขปัญหาน้ํา
เสียในตําบล 

เพื่อให๎ตําบลมีน้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภคที่ปลอดภัย
และสิ่งแวดล๎อมที่ดี 

ประชาชนตําบลบ๎านต๊ํา 
จํานวน 13 หมํูบ๎าน 

200,000    ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

ตําบลมีน้ําเพื่ออุปโภค-
บริโภคมีคุณภาพที่ดี
ย่ิงข้ึน 

สํานักปลัด 



-133- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
สําหรับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 
 
ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที ่5  พัฒนาและอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่  3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม  
 1.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

1 โครงการประหยัด
พลังงานครบวงจรใน
ชุมชนตําบลบ๎านต๊ํา 
จํานวน 13หมูํบ๎าน 

เพื่อให๎ประชาชนตําบล
บ๎านต๊ํามีความรู๎และ
จิตสํานึกในการใช๎
พลังงานอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

จํานวน  13  หมูํบ๎าน 50,000 50,000 50,000 50,000 ครัวเรือนที่เข๎ารํวม
โครงการสามารถลด
การใช๎พลังงานไฟฟ้าได๎
อยํางน๎อยร๎อยละ 10 

ภาระคําใช๎จํายภายใน
ครัวเรือนลดลง 

สนง.
พลังงาน 
จ.พะเยา / 
ทต.บ๎านต๊ํา 

2 โครงการพัฒนาหรือสร๎าง
ส่ิงทดแทนการใช๎
พลังงานที่มีอยํูเดิมใน
ตําบลบ๎านต๊ํา 
 
 

เพื่อสร๎างแรงจูงใจในการ
ดําเนินกิจกรรมด๎านการ
ประหยัดพลังงานผําน
เครือขํายพลังงานชุมชน
ในพื้นที่และเพื่อลดการ
ใช๎พลังงานไฟฟ้าใน
ครัวเรือน 

จํานวน  13  หมูํบ๎าน 50,000 50,000 50,000 50,000 ครัวเรือนที่เข๎ารํวม
โครงการสามารถลด
การใช๎พลังงานไฟฟ้าได๎
อยํางน๎อยร๎อยละ 10 

ภาระคําใช๎จํายภายใน
ครัวเรือนลดลง 

สนง.
พลังงาน 
จ.พะเยา / 
ทต.บ๎านต๊ํา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
สําหรับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 
ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที ่2  สํงเสริมและพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑เรียนรู๎วิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่   3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่  3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม  
 1.1 แผนงาน   สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

1 โครงการจัดตั้งกลํุม
อนุรักษ๑ลําน้ําขุนต๊ํา 

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและ
รักษาลําน้ําขุนต๊ํา 

จัดตั้งกลํุมอนุรักษ๑ขุนน้ํา
แมํต๊ํา 

 10,000   ลดมลภาวะเป็นพิษทาง
น้ําทําให๎น้ําใสไหล
สะดวก 

ประชาชนตําบล
บ๎านต๊ํามีน้ําในสะอาด
เพื่อการอุปโภค
บริโภค 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
สําหรับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 
ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที ่6  สํงเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่  4  รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร๎อย 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่ 4 ด๎านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร๎อย  
 1.1 แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

1 โครงการการดําเนินการ
เลือกตั้งผู๎บริหารท๎องถิ่น
และสมาชิกสภาท๎องถิ่น 

เพื่อให๎ผู๎นําท๎องถิ่นมา
บริหารงานตําบลบ๎านต๊ํา 

จํานวน 13 หมูํบ๎าน 200,000 200,000 200,000 200,000 เทศบาลมีผู๎นําท๎องถิ่น
เข๎ามาพัฒนาและ
บริหารงานของเทศบาล
ให๎บรรลุตาม
วัตถุประสงค๑ 

ชํวยแก๎ไขปัญหาความ
เดือดร๎อนของตําบล
ลดลง 

สํานักปลัด 

 
 
 
 

 
      
    
 
 
 
 



-136- 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
สําหรับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 
ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที ่ 6  สํงเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่  4  รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร๎อย 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่  4  ด๎านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร๎อย  
 1.1 แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

1 โครงการกํอสร๎าง/
ปรับปรุงอาคารสํานักงาน
ศูนย๑ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และ
ศูนย๑บริการประชาชน 
ตําบล ฯลฯ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ 
บริหารงานของเทศบาล 

กํอสร๎าง/ปรับปรุงอาคาร
สํานักงานศูนย๑ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
และศูนย๑บริการ
ประชาชนตําบล ฯลฯ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีอาคารสํานักงานและ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานให๎บุคลากรของ 
อปท. 

มีสถานทํางานและที่
เก็บวัสดุ ครุภัณฑ๑ใน
การป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัยเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

2 โครงการอบรมกู๎ชีพ กูภัย
และการแพทย๑ฉุกเฉิน 

เพื่อให๎ผู๎ปฏิบัตงานกู๎ชีพ
กู๎ภัยได๎มีความรู๎ชํวยเหลือ
ผู๎ป่วย ผู๎บาดเจ็บในพื้นที่
และปฐมพยาบาลเบื้องต๎น
รวมถึงนําสํง
สถานพยาบาลได๎อยําง
ปลอดภัย 

พนักงานเทศบาล /จนท./
กู๎ชีพ-กู๎ภัย-ผู๎ปฏิบัติงาน
ด๎านการแพทย๑ฉุกเฉิน 
อาสาฉุกเฉินตําบลบ๎านต๊ํา 

40,000    สามารถชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยตํางๆได๎ทัน
เหตุการณ๑ 

ประชาชนได๎รับการ
ชํวยเหลือด๎านบรรเทา
สาธารณภัยและแก๎ไข
ปัญหาสถานการณ๑ได๎
รวดเร็วยิ่งขึ้นและลด
การสูญเสียในชีวิต
และทรัพย๑สิน 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
สําหรับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 
ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที ่6  สํงเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่  4  รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร๎อย 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่ 4 ด๎านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร๎อย  
 1.1 แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

3 โครงการรณรงค๑ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน                                                                                                                                                            

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชํวง
เทศกาลตํางๆ 

ตามจุดเสียงบนถนนใน
เขตพื้นที่ตําบลบ๎านต๊ํา 

50,000 50,000 50,000 50,000 อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ในชํวงเทศบาลตํางๆ
ลดลง 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

4 โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)  

เพื่อทบทวนความรู๎ในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัย 

อปพร.ตําบลบ๎านต๊ํา 50,000 50,000 50,000 50,000 อปพร.นําความรู๎ในการ
ฝึกอบรมไปปฏิบัติงาน
ได๎อยํางถูกต๎อง และ
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

อปพร.ได๎รับความรู๎
ในการชํวยเหลือ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

5 โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)ใหมํ  

เพื่อให๎ อปพร.ได๎มีความรู๎
และบทบาทหน๎าที่ของ
ตนเองในการชํวยเหลือ
ประชาชน 

เพิ่ม อปพร.ตําบลบ๎านต๊ํา 100,000 100,000 100,000 100,000 อปพร.นําความรู๎ในการ
ฝึกอบรมไปปฏิบัติงาน
ได๎อยํางถูกต๎อง  

อปพร.ได๎รับความรู๎
ในการชํวยเหลือ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

สําหรับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 

ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที ่ 6  สํงเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่  4  รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร๎อย 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่  4  ด๎านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร๎อย  
 1.1 แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

6 โครงการฝึกซ๎อมแผน
ป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัย 

เพื่อทบทวนความรู๎ในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัย 

อปพร.ตําบลบ๎านต๊ํา 30,000 30,000 30,000 30,000 อปพร.นําความรู๎ในการ
ฝึกอบรมไปปฏิบัติงาน
ได๎อยํางถูกต๎อง และ
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

อปพร.ได๎รับการทบทวน
ความรู๎ในการชํวยเหลือ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

7 โครงการวันอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
 (อปพร.) 

เพื่อให๎ อปพร.เกิด
จิตสํานึกและตระหนักใน
หน๎าที่อยํางแท๎จริง 

อปพร.ตําบลบ๎านต๊ํา 20,000 20,000 20,000 20,000 อปพร.เกิดความรัก 
ความสามัคคีในหมูํ
สมาชิก 

เกิดความรู๎ความเข๎าใจใน
บทบาท อํานาจ หน๎าที่ที่
พึงมีตํอประชาชน 

สํานักปลัด 

8 โครงการสํงเสริม/สนับสนุน
กิจกรรม ฝึกอบรม /ทัศน
ศึกษาดูงานของ อปพร.ชรบ.
สตบ.หรือจัดฝึกทบทวน และ
หรือสนับสนุนกิจการของ
ศูนย๑ อปพร. ชรบ.สตบ.และ
ฝึกอบรมของ บุคลากรในด๎าน
งานป้องกันตําบลบ๎านต๊ํา และ
โครงการอ่ืนๆ ฯลฯ 

เพื่อให๎ อปพร. ชรบ. 
สตบ.และพนักงาน
เทศบาล ในพื้นที่ได๎รู๎
บทบาทและหน๎าที่ของ
ตนเอง และงานอื่นๆ 

สนับสนุนการฝึกอบรม  
อปพร.ชรบ.สตบ.และ
พนักงานเทศบาล และ
ดําเนินกิจกรรมตํางๆ  

100,000 100,000 100,000 100,000 อปพร.ชรบ.สตบ.นํา
ความรู๎ในการฝึกอบรม
ไปปฏิบัติงานได๎อยําง
ถูกต๎อง  

ประชาชนในพื้นที่ได๎
รู๎บทบาทและหน๎าที่
ของตนเองเพิ่มมาก
ขึ้น 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

สําหรับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 

ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที ่ 6  สํงเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่  4  รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร๎อย 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่  4  ด๎านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร๎อย  
 1.1 แผนงาน   การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

1 โครงการตามรอยพํอ เพื่อใหป๎ระชาชนระลึกถึง
พระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวฯ 

ประชาชนตําบลบ๎านต๊ํา
และหนํวยงานอื่นๆ 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละ 90 ประชาชน
เข๎ารํวมกิจกรรมระลึก
ถึงพระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํฯ 

ประชาชนตําบล
บ๎านต๊ําและหนํวยงาน
อื่นๆได๎ระลึกถึง 
พระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวฯ 

กองแผน 

2 โครงการแขํงขันกีฬาเพื่อ
สุขภาพ เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนตําบลบ๎านต๊ํา 

เพื่อให๎ เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนตําบลบ๎านต๊ํามี
สุขภาพรํางกายที่แข็งแรง 

ประชาชนตําบลบ๎านต๊ํา 30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละ 60 เข๎ารํวม
กิจกรรมแขํงขันกีฬา 

ประชาชนตําบล
บ๎านต๊ํามีสุขภาพ
รํางกายที่แข็งแรง
อัตราการเจ็บป่วย
ลดลง 

กองแผน 

3 โครงการแขํงขันปั่น
จักรยานชิงแชมป์แหํง
ประเทศไทย 

เพื่อให๎ประชาชนมี
สุขภาพรํางกายที่แข็งแรง 

ประชาชนตําบลบ๎านต๊ํา
และจังหวัดพะเยาและ
จังหวัดอื่นๆ 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละ 60 เข๎ารํวม
กิจกรรมแขํงขันกีฬา 

ประชาชนตําบล
บ๎านต๊ํามีสุขภาพ
รํางกายที่แข็งแรง
อัตราการเจ็บป่วย
ลดลง 

กองแผน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
สําหรับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 
ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที ่ 6  สํงเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่  4  รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร๎อย 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่  4  ด๎านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร๎อย  
 1.1 แผนงาน   สาธารณสุข 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

1 โครงการรักษาความสงบ
และป้องกันการแพรํ
ระบาดของยาเสพติดใน
ตําบลบ๎านต๊ํา 

เพื่อให๎ชุมชนมีสํวนรํวม
ในการเฝ้าระวังปัญหายา
เสพติดโดยชุมชนเป็น
หลัก 

จัดชุดตรวจลงพื้นที่ให๎
ชุมชนระวังปัญหายาเสพ
ติดหรือตั้งจุดตรวจ 
จํานวน 13 หมูํบ๎าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 อัตราการเกิดปัญหา
เรื่องยาเสพติดมี
มาตรการป้องกันที่ดีขึ้น 

ปัญหาการแพรํระบาด
ของยาเสพติดใน
ตําบลบ๎านต๊ําลดลง 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
สําหรับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 
ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที ่ 6  สํงเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่  4  รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร๎อย 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่  4  ด๎านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร๎อย  
 1.1 แผนงาน   สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

1 โครงการสํงเสริมความรู๎คูํ
กิจกรรมกลํุมสตรี 
(วันสตรีสากล) 

 เพื่อให๎กลุํมสตรีมี
บทบาทหน๎าที่รํวมกัน
ขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพ
ของกลํุมให๎มีความ
เข๎มแข็ง 

กลํุมสตรีจํานวน 13 
หมูํบ๎าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 กลํุมสตรีที่เข๎ามามีสํวน
รํวมได๎รู๎บทบาทหน๎าที่
ของตนเองมากขึ้น 

ปัญหาความรุนแรง 
ความขัดแย๎งในกลํุม
สตรีลดลง 

สํานักปลัด 

2 โครงการสร๎างความ
ปรองดองสมานฉันท๑ 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
รักความสามัคคีกัน 

ประชาชนตําบลบ๎านต๊ํา 20,000    ประชาชนในตําบล
บ๎านต๊ําเกิดความรัก
ความสามัคคีกันมากขึ้น 

การเกิดความแตกแยก
ของคนบางกลุํมลดลง 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
สําหรับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 
ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที ่6  สํงเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่  4  รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร๎อย 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่ 4 ด๎านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร๎อย  
 1.1 แผนงาน   งบกลาง 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

1 โครงการชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยตํางๆ 

เพื่อชํวยเหลือเบื้องต๎น
ให๎กับประชาชนที่ประสบ
ภัยตํางๆ 

แจกจํายส่ิงของให๎กับ
ประชาชนในตําบล
บ๎านต๊ํา 

300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนที่ประสบภัย
ได๎รับการชํวยเหลือใน
เบื้องต๎น 

ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยและการ
ชํวยเหลือในเบื้องต๎น
ที่ทันสถานการณ๑ 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
สําหรับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 
ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่  4   สร๎างคุณคําและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่   5  สํงเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่   5  ด๎านสํงเสริมการบริหารจัดการให๎มีประสิทธิภาพ 
 1.1  แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 

1 โครงการจัดทําแผน
ชุมชน 

เพื่อให๎ทราบถึงปัญหา 
ความต๎องการของคนใน
ชุมชนและท๎องถิ่น 

จํานวน 13 หมูํบ๎าน 20,000 20,000 20,000 20,000 หมูํบ๎านได๎รับการ
แก๎ไขปัญหาได๎ตรงจุด 

หมูํบ๎านได๎รับความ
ชํวยเหลือด๎านตํางๆ
เพิ่มมากขึ้น 

กองแผน 

2 โครงการจัดทํา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น 

เพื่อให๎ทราบถึงปัญหา 
ความต๎องการของคนใน
ชุมชนและท๎องถิ่น 

จํานวน 13 หมูํบ๎าน 20,000 20,000 20,000 20,000 หมูํบ๎านได๎รับการ
แก๎ไขปัญหาได๎ตรงจุด 

หมูํบ๎านได๎รับความ
ชํวยเหลือด๎านตํางๆ
เพิ่มมากขึ้น 

กองแผน 

3 โครงการจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย๑สิน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษีให๎เป็น
ระบบขึ้น 

จํานวน 13 หมูํบ๎าน 200,000 200,000 200,000 200,000 สามารถทําให๎
เทศบาลจัดเก็บภาษีได๎
อยํางทั่วถึงครอบคลุม
ทุกพื้นที่เพิ่มขึ้น 

เทศบาลมีรายได๎
จากการจัดเก็บภาษี
มาพัฒนาตําบล
เพิ่มขึ้น 

กองคลัง 

4 โครงการจัดทําเว็บไซต๑
เทศบาล และวัสดุ 
อุปกรณ๑ตํางๆ  

เพื่อเผยแพรํ
ประชาสัมพันธ๑กิจกรรม
งานโครงการตํางๆของ
เทศบาล 

จัดทําเว็บไซต๑เทศบาล 
พร๎อมอุปกรณ๑ตํางๆ 

30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนสามารถดู
ข๎อมูลขําวสารของ
เทศบาลได๎ตลอดเวลา 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ทราบการทํางาน
ของเทศบาล 

กองแผน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
สําหรับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 
 
ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ 4  สร๎างคุณคําและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที ่5  สํงเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่ 5  ด๎านสํงเสริมการบริหารจัดการให๎มีประสิทธิภาพ 
 1.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

5 โครงการประเมินความ
พึงพอใจของประชาชน
ตํอการปฏิบัติงานของ
ท๎องถิ่น 

 เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของท๎องถิ่น 

ตําบลบ๎านต๊ํา 15,000 15,000 15,000 15,000 สามารถแก๎ไขปัญหา
ของท๎องถิ่นได๎ตรงตาม
ปัญหาความต๎องการ
ของประชาชน 

เทศบาลได๎รับทราบ
ข๎อบกพรํอง จุดเดํน 
จุดด๎อยของเทศบาล 

สํานักปลัด 

6 สํงเสริม/โครงการ
ฝึกอบรม/ทัศนะศึกษาดู
งานนอกสถานที่เพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานให๎แกํคณะ
ผู๎บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ๎าง ผู๎นําท๎องถิ่น 
และกลุํมอาชีพตํางๆ 

เพื่อเพิ่มพูนความรู๎ ทักษะ
และวิสัยทัศน๑ในการ
ปฏิบัติงานแกํ
กลํุมเป้าหมายได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

ฝึกอบรม/ทัศนะศึกษาดู
งานนอกสถานที่เพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานให๎แกํคณะ
ผู๎บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ๎าง ผู๎นําท๎องถิ่น 
และกลุํมอาชีพตํางๆ 

300,000 300,000 300,000 300,000 ผู๎ที่เข๎ารํวมฝึกอบรม
และสามารถนําความรู๎
มาปรับใช๎ในการ
บริหารงานของเทศบาล
และท๎องถิ่นได๎อยําง
เหมาะสม 

กลํุมเป้าหมายมี
ความรู๎ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด, 
กองแผน 
กองคลัง 
กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
สําหรับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 
ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่  4   สร๎างคุณคําและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่   5  สํงเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่   5  ด๎านสํงเสริมการบริหารจัดการให๎มีประสิทธิภาพ 
 1.1  แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 2562 2563 2564 

7 โครงการกํอสร๎าง/
ปรับปรุง/ซํอมแซม หอ
กระจายขําวประจําตําบล
และหมูํบ๎าน 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับรู๎
ข๎อมูลขําวสารที่ทัน
เหตุการณ๑ปัจจุบันและ
เผยแพรํข๎อมูลขําวสาร
ของเทศบาล 

กํอสร๎าง/ปรับปรุง/
ซํอมแซม หอกระจาย
ขําวประจําตําบลและ
หมูํบ๎าน 

100,000    ประชาชนได๎ได๎รับรู๎
ข๎อมูลขําวสารที่ทัน
เหตุการณ๑ปัจจุบันทุก
วันและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ทราบการทํางาน
ของเทศบาล 

สํานักปลัด, 
กองแผน, 
 

8 โครงการอินเทอร๑เน็ต
ตําบลพร๎อมติดตั้ง
สัญญาณ WIFI ทั้งตําบล 
และศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 4 ศูนย๑ 

เพื่อบริการให๎เยาวชนและ
ประชาชนได๎ศึกษา 
ค๎นคว๎าและได๎รับข๎อมูล 
ขําวสารที่รวดเร็วขึ้น 

จัดหาคอมพิวเตอร๑พร๎อม
อินเทอร๑เน็ตและสัญญาณ 
WIFI ทั้งตําบล และศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4 
ศูนย๑ 

100,000 100,000 100,000 100,000 เยาวชนและ
ประชาชนมาใช๎
บริการในการศึกษา 
ค๎นคว๎าข๎อมูลและมี
ความรู๎เพิ่มขึ้น 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับรู๎ข๎อมูล
ขําวสารที่รวดเร็ว
ขึ้น 

กองแผน 

9 โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 

เพื่อให๎พนักงานเทศบาล
และ ผู๎นําท๎องถิ่นมี
คุณธรรม จริยธรรมใน
การทํางาน 

พนักงานเทศบาลและ 
ผู๎นําท๎องถิ่น 

30,000 30,000 30,000 30,000 ผู๎ที่เข๎ารํวมกิจกรรมจะ
ได๎นําความรู๎ที่มาปรับ
ใช๎ในการทํางาน 

พนักงานเทศบาล
และ ผู๎นําท๎องถิ่นมี
คุณธรรม จริยธรรม
ในการทํางาน
เพิ่มขึ้น 

กองแผน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
สําหรับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลตําบลบ๎านต๊ํา 
ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่  4   สร๎างคุณคําและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑ที่   5  สํงเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 1. ยุทธศาสตร๑เทศบาลที่   5  ด๎านสํงเสริมการบริหารจัดการให๎มีประสิทธิภาพ 
 1.1  แผนงาน   การศึกษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค๑ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 

1 โครงการ
ประชาสัมพันธ๑เผยแพรํ
ข๎อมูลขําวสารของ
เทศบาล 

เพื่อเผยแพรํข๎อมูล
ขําวสารของเทศบาล 

ประชาชนจํานวน13
หมูํบ๎านและการ
เผยแพรํข๎อมูลมีหลาย
ชํองทาง 

20,000 25,000 30,000 30,000 ประชาชนร๎อยละ60
ได๎รับข๎อมูลขําวสาร
ของเทศบาล 

ประชาชนได๎รับ
ข๎อมูลขําวสารของ
เทศบาลได๎มากขึ้น 

กองแผน 

2 โครงการปรับปรุง
ระบบเสียงในประชุม
เทศบาล 

เพื่อปรับระบบการสํง
สัญญาญเสียงภายในห๎อง
ประชุมให๎มีประสิทธิภาพ 

มีห๎องสําหรับควบคุม
ระบบแสงเสียงของ
เทศบาลจํานวน 1 
ห๎อง        

 150,000   ผู๎เข๎ารํวมประชุมร๎อย
ละ 60  ได๎รับฟังการ
ส่ือสารที่มี
ประสิทธิภาพ 

ผู๎เข๎ารํวมประชุม
ได๎รับฟังข๎อมูล
ขําวสารที่ดีขึ้น 

กองแผน 
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  ส่วนที่ 5  การติดตามและประเมินผล 

 
1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่นนั้นจะต๎องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะต๎องติดตามและ
ประเมินยุทธศาสตร๑ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดทําแผนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  
หมวด ๖ ข๎อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดทําแผนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๙ ข๎อ ๑๓   และในการประเมินแผนน้ันจะต๎องดําเนินการ ประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาตามแนว
ทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร๑เพื่อสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น แจ๎งตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑0 ตุลาคม ๒๕๕๙ เร่ือง แนวทางและหลักเกณฑ๑การจัดทํา
และประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดทําแผนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่นนั้น จะต๎องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะต๎องติดตามและ

ประเมินยุทธศาสตร๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดทําแผนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๖ ข๎อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดทําแผนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๙ ข๎อ 13  และในการประเมินแผนน้ันจะต๎องดําเนินการ ประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาตามแนว
ทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร๑เพื่อสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น แจ๎งตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เร่ือง แนวทางและหลักเกณฑ๑การจัดทํา
และประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทําแผนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่เทศบาลได๎ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช๎เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาเทศบาลให๎บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว๎ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก๎ไขปัญหาให๎กับประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนานั้นจะต๎อง
มีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดทําแผนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข๎อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดทําแผนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข๎อ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นเป็นผู๎ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต๎องดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอผู๎บริหาร
ท๎องถิ่น เพื่อให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น  พร๎อมทั้งประกาศผลการติดตามและ 
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ประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห๎าวันนับแตํวันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกลําวและต๎องปิดประกาศไว๎เป็นระยะเวลาไมํน๎อยกวําสามสิบวันโดยอยํางน๎อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
  โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  1  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
แบบที่  2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร๑  
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ๎งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ๑  ๒๕๕๘  

เร่ือง แนวทางและหลักเกณฑ๑การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น   ข๎อ ๗ การวัดคุณภาพ
ของแผนพัฒนาท๎องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน  
๒๕๕๖ ให๎แล๎วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแตํวันประกาศใช๎แผนพัฒนาท๎องถิ่น)   

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 ( 2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การวัดผลเชิงคุณภาพเทศบาลใช๎การสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได๎มีการ
ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําให๎ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจตํอผลการดําเนินงานของเทศบาล  
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตํอการให๎บริการ  

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท๊าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.1 ผลกระทบน๊าไปสู่อนาคต 
 1. เกิดการพัฒนาที่ลําช๎าเพราะการดําเนินงานตํางๆ ขององค๑กรปกครองสํวนต๎องผํานกระบวนการหลาย

ขั้นตอน สลับสับซ๎อน 
 2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนํายกับกระบวนการจัดทําแผนทุกปีและมีความยุํงยากมากขึ้น 
 3.  ปัญหาอาจไมํได๎รับการแก๎ไขอยํางตรงจุดเพราะข๎อจํากัดของระเบียบกฎหมายที่ทําได๎ยากและบางเร่ือง

อาจทําไมํได๎   
 4. บางโครงการต๎องเสี่ยงกับการตรวจสอบของสํานักงานตรวจเงินแผํนดิน 
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 1)  การจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช๎แผนยุทธศาสตร๑การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทํา

แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีและให๎มีความสอดคล๎องกัน   
2)  การจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานการณ๑ การเงินการ คลัง              

ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  
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3)  ควรเรํงรัดให๎มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายให๎สามารถดําเนินการ

ได๎ในปีงบประมาณนั้น   
4)  เทศบาลควรพิจารณาต้ังงบประมาณให๎เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแตํละด๎านที่จะต๎องดําเนินการ ซึ่ง

จะชํวยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนต้ังจํายรายการใหมํ 
  5. มีการปรับแผนพัฒนาท๎องถิ่นบํอยๆทําให๎การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นไมํถึงเป้าหมาย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


