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ส่วนที่ ๑ 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

๑. ด้านกายภาพ 
1.1 ท่ีต้ังต าบลอมก๋อย 

ต าบลอมก๋อย อยู่ห่างจากอ าเภออมก๋อย ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 3 กิโลเมตร มีเนื้อที่ท้ังหมด  
228.956  ตารางกิโลเมตร  หรือคิดเป็นไร่ 143,097.50 ไร่  มีอาณาเขต ดังนี้ 

   ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ต.บ่อหลวง  อ.ฮอด  จ.เชียงใหม่ 
   ทิศใต้   ติดต่อกับ ต.สบโขง และ ต.ยางเปียง  อ.อมก๋อย  จ.เชียงใหม่ 
   ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ต.ยางเปียง  อ.อมก๋อย  จ.เชียงใหม่ 
   ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ต.นาเกียน  อ.อมก๋อย  จ.เชียงใหม่ 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศของต าบลอมก๋อย ส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีแหล่งน้ า ซ่ึงมีลักษณะเป็นล าห้วย พ้ืนที่ส่วนใหญ่
อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมมี  3  ฤดู 
- ฤดูร้อน   เริ่มต้ังแต่เดือนเมษายน  -  พฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย  25  องศาเซลเซียส 
- ฤดูฝน    เริ่มต้ังแต่เดือนพฤษภาคม  -  ตุลาคม  มีระดับน้ าฝนเฉลี่ย  1,000  มม./ปี 
- ฤดูหนาว   เริ่มต้ังแต่เดือนตุลาคม  -  มีนาคม  อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย  2 - 4  องศาเซลเซียส     
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  10 – 30  องศาเซลเซียส 
 

1.4 ลักษณะของดิน 
พ้ืนที่ต าบลอมก๋อยส่วนใหญ่เป็นดินร่วน  
 

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
พ้ืนที่ต าบลมีแหล่งน้ าตามธรรมชาติ ซ่ึงมีลักษณะเป็นล าห้วย 
 

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
ต าบลอมก๋อยเป็นพ้ืนที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติทรัพยากรป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นป่า เบญจพรรณ ต้นไม้ที่ขึ้น
เป็นไม้ยืนต้น ได้แก่ ไม้เต็งรัง,ไม้สัก,ไม้ประดู่,ไม้แดง,ไม้กระยาเลยฯลฯ สภาพป่าของต าบลอมก๋อยยังมีสภาพ
สมบูรณ์เป็นบางส่วน เนื่องจากชาวเขาบุกรุกพ้ืนที่ป่าแผ้วถางเพ่ือท าการเพาะปลูกมีพ้ืนที่ป่าไม้ ประมาณ 
13,816 ไร่  
 

๒. ด้านการเมือง การปกครอง 
2.1  เขตการปกครอง 
เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมู่บ้าน  จ านวน  18 หมู่บ้าน 
เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางส่วน   จ านวน    2 หมู่บ้าน 
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  หมู่ที่ 1 บ้านเหล่ามะฟัก  เนื้อที่ 06.192 ตารางกิโลเมตร  
    (เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางส่วน) 
 

 หมู่ที่  2  บ้านยางเปาใต้   เนื้อที่  11.911  ตารางกิโลเมตร   
 หมู่ที่  3  บ้านทุ่งจ าเริง    เนื้อที่  10.213  ตารางกิโลเมตร   
 หมู่ที่  4  บ้านตุงลอย    เนื้อที่  31.112  ตารางกิโลเมตร   
 หมู่ที ่ 5  บ้านแม่ต๋อม    เนื้อที่  16.223  ตารางกิโลเมตร   
 หมู่ที่  6  บ้านแม่อ่างขาง    เนื้อที่  21.504  ตารางกิโลเมตร   
 หมู่ที่  7  บ้านผาปูน    เนื้อที่  12.375  ตารางกิโลเมตร   
 หมู่ที่  8  บ้านยองกือ    เนื้อที่  08.010  ตารางกิโลเมตร   
 หมู่ที่  9  บ้านใหม่ดินแดง (บ้านดง)  เนื้อที่  11.011  ตารางกิโลเมตร   
   (เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางส่วน) 
 หมู่ที่  10  บ้านยางแก้ว             เนื้อที่  14.000  ตารางกิโลเมตร   
 หมู่ที่  11  บ้านตุงติง              เนื้อที่  11.000  ตารางกิโลเมตร   
 หมู่ที่  12  บ้านกะเบอะดิน   เนื้อที่  09.012  ตารางกิโลเมตร   
 หมู่ที่  13  บ้านแม่ต๋อมบน    เนื้อที่  13.000  ตารางกิโลเมตร   
 หมู่ที่  14  บ้านยางเปาเหนือ   เนื้อที่  07.000  ตารางกิโลเมตร   
 หมู่ที่  15  บ้านยองแหละ    เนื้อที่  16.000  ตารางกิโลเมตร   
 หมู่ที่  16  บ้านผาปูนดง    เนื้อที่  06.012  ตารางกิโลเมตร   
 หมู่ที่  17  บ้านแม่ระมีดหลวง   เนื้อที่  09.124  ตารางกิโลเมตร   
 หมู่ที่  18  บ้านสบอมแฮด    เนื้อที่  04.007  ตารางกิโลเมตร   
 หมู่ที่  19  บ้านมะหินหลวง   เนื้อที่  05.125  ตารางกิโลเมตร   
 หมู่ที่  20  บ้านขุน  แยกออกจากหมู่ที่  8  เนื้อที่  06.065  ตารางกิโลเมตร   

2.2  การเลือกต้ัง 
  ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)  พ.ศ.2562  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การ บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
  “มาตรา ๔๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๔๕/๑ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วยสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวนเขตเลือกต้ังละหนึ่งคน ซ่ึงเลือกต้ังขึ้นโดยราษฎรผู้ มีสิทธิเลือกต้ัง  ในแต่ละเขต
เลอืกต้ังในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น  
  ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกต้ัง เว้นแต่หมู่บ้านใดมีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร  ไม่ถึง
ยี่สิบห้าคน ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มีพ้ืนที่ติดต่อกันและเม่ือรวมกันแล้วจะมีราษฎร  ถึงยี่สิบห้าคนเป็นเขต
เลือกต้ังเดียวกัน การนับจ านวนราษฎรดังกล่าวให้นับ ณ วันที่ ๑ มกราคม ของปีที่มีการเลือกต้ัง  
  การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกต้ังตามวรรคสองให้นายอ าเภอเป็นผู้ด า เนินการและประกาศ ให้
ประชาชนทราบภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ของปีที่มีการเลือกต้ัง เว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นการเลือกต้ังแทน  ต าแหน่ง
ที่ว่าง หรือมีการเลือกต้ังภายในเดือนมกราคม ให้ถือเขตเลือกต้ังที่ได้ประกาศไว้ในการเลือกต้ัง ครั้งสุดท้าย  
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  หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครรับเลือกต้ังและการเลือกต้ังให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ัง  
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น อายุของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีก าหนดคราวละสี่ปีนับแต่วัน
เลือกต้ัง ” 
  ต าบลอมก๋อยมี 20 หมู่บ้าน รวมสมาชิกสภาทั้งสิ้น  20 คน มีหน่วยเลือกต้ังทั้งสิ้น จ านวน 23 หน่วย 
 

๓. ประชากร 
3.1  ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร 

 มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 17,221.00 คน แยกเป็นชาย 8,554  คน หญิง 8,667 คน มีจ านวนครัวเรือน
ทั้งสิ้น 5,989 ครัวเรือน โดยแยกจ านวนประชากรและครัวเรือน ดังนี้ 

 
ตารางแสดงจ านวนประชากรและครัวเรือนของต าบลอมก๋อย 

ชื่อต าบล 
จ านวน
หมู่บ้าน 

หมู่ท่ี ชื่อหมู่บ้าน 

จ านวนประชากร (คน) ตามหลักฐานทะเบียน
ราษฎร์ 

จ านวนครัวเรือน
ตามหลักฐาน

ทะเบียนราษฎร์ ชาย หญิง 
รวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อมก๋อย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 หมู่ 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

ทะเบียนบ้านกลาง 
เหล่ามะฟัก 
ยางเปาใต้ 
ทุ่งจ าเริง 
ตุงลอย 
แม่ต๋อม 
แม่อ่างขาง 
ผาปูนแพะ 
ยองกือ 
ใหม่ดินแดง 
ยางแก้ว 
ตุงติง 
กะเบอะดิน 
แม่ต๋อมบน 
ยางเปาเหนือ 
ยองแหละ 
ผาปูนดง 
แม่ระมีด 
สบอมแฮด 
มะหินหลวง 
ขุน 

1,041 
160 
355 
481 
650 
759 
386 
330 
423 
115 
430 
337 
250 
565 
409 
295 
365 
264 
420 
210 
309 

1,166 
165 
344 
471 
693 
770 
395 
294 
396 
128 
426 
373 
232 
575 
449 
293 
332 
240 
452 
202 
271 

2,207 
325 
699 
952 

1,343 
1,529 
781 
624 
819 
243 
856 
710 
482 

1,140 
858 
588 
697 
504 
872 
412 
580 

1 
221 
251 
381 
577 
761 
474 
246 
446 
130 
258 
231 
167 
376 
257 
231 
210 
190 
294 
119 
168 

รวมท้ังต าบล 8,554 8,667 17,221 5,989 

แหล่งที่มาของข้อมูล : ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อ าเภออมก๋อย ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
ท้องถ่ินอ่ืนในต าบล จ านวนเทศบาล 1     แห่ง   คือ เทศบาลต าบลอมก๋อย 
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๔. สภาพทางสังคม 
4.1  การศึกษา 

              การศึกษา ต าบลอมก๋อยมีสถานศึกษา  ดังนี้  
 โรงเรียนประถมศึกษา    9   แห่ง  
 1. โรงเรียนบ้านทุ่งจ าเริง      
 2. โรงเรียนบ้านตุงลอย     
 3. โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม     
 4. โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง          
 5. โรงเรียนบ้านผาปูน      
 6. โรงเรียนบ้านยางแก้ว            
 7. โรงเรียนบ้านตุงติง  
 8. โรงเรียนบ้านยางเปา 
    9. โรงเรียนบ้านอมก๋อยสาขาบ้านสบอมแฮด    
 โรงเรียนมัธยมศึกษา    4  แห่ง  
 1. โรงเรียนบ้านตุงลอย  
 2. โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม  
 3. โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง          
  4. โรงเรียนบ้านยางเปา 
  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน    7   แห่ง 
  1. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนบ้านแม่ระมีดหลวง 
  2. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนบ้านแม่ระมีดน้อย 
  3. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนบ้านรังบี้  
  4. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนบ้านห้วยจีโน 
  5. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนบ้านยองแหละ 
  6. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนบ้านห้วยตองสาด 
  7. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนบ้านผาแดง 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     16    แห่ง 
  1. ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านยางเปา   
  2. ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านทุ่งจ าเริง   
  3. ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านตุงลอย   
  4. ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านตุงลอยใหม่  
  5. ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านแม่ต๋อม   
  6. ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านห่างหลวง (แม่อ่างขาง) 
  7. ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านผาปูน    
  8. ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านยองกือ   
  9. ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านยางแก้ว (โป่งดิน)  
  10. ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านตุงติง   
  11. ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านกะเบอะดิน 
  12. ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านแม่ต๋อมบน   
  13. ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านผาปูนดง   
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  14. ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านสบอมแฮด   
  15. ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านมะหินหลวง                    
  16. ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านขุน 

๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 2.4.1 การคมนาคม 

การคมนาคมติดต่อระหว่าง จังหวัด อ าเภอ ต าบลหมู่บ้านมีเส้นทาง ดังน้ี 
 1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 (อ าเภอเมืองเชียงใหม่ – อ าเภอฮอด) จ านวน 88 กิโลเมตร (อ าเภอฮอด 
– บ้านก่ิวลม) จ านวน 39 กิโลเมตร รวมระยะทาง  127 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางตลอดสาย 

2. ทางหลวงชนบทหมายเลข 1099 (ถนนสายก่ิวลม – อมก๋อย) จ านวน  50 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง
ตลอดสาย 
 3. ทาง รพช. หมายเลข ชม.5052  (ถนนสายบ้านอมก๋อย – บ้านแม่หลองน้อย) ทาง รพช.  ได้มอบให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และทางหลวงชนบทเป็นผู้รับผิดชอบ เป็นถนนลาดยางและถนนลูกรังเป็นบางช่วง 
เข้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ระยะทาง  3 กิโลเมตร 

 การคมนาคมติดต่อระหว่างอ าเภอและต าบลอ่ืน ๆ  
1. ต าบลอมก๋อย – อ าเภออมก๋อย –ถนนฮอด – อมก๋อย ทางหลวงชนบทหมายเลข 1099 จ านวน  50  

กิโลเมตร 
 2. ต าบลอมก๋อย- อ าเภอฮอด – ถนนอมก๋อย – ต าบลยางเปียง – ต าบลแม่ต่ืน – ต าบลม่อนจอง ทางหลวง
ชนบทหมายเลข 1099 ระยะทาง 76 กิโลเมตร 
 3. ต าบลอมก๋อย – อ าเภออมก๋อย – ถนนอมก๋อย – ต าบลนาเกียน – ต าบลสบโขง    ถนนสาย  อมก๋อย – แม่
หลองน้อย ระยะทาง 92  กิโลเมตร 

 2.4.2. การขนส่ง 
- รถโดยสารประจ าทางอ าเภออมก๋อย – เชียงใหม่ วันละ 2 เที่ยว 
- รถโดยสารเล็กอ าเภออมก๋อย – อ าเภอฮอด วันละ 4 เที่ยว 
2.4.3. การโทรคมนาคม 
- ที่ท าการไปรษณีย์  1 แห่ง 
2.4.4. การไฟฟ้า 
- จ านวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า 90 % 
- การใช้ไฟฟ้าของจ านวนประชากร 18 หมู่บ้าน แต่ยังไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน 
 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1. อาชีพของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรและการปศุสัตว์ บางส่วนประกอบอาชีพรับจ้างในตัวเมืองหรือ

ต่างจังหวัด โดยต าบลอมก๋อยมีพ้ืนที่การเกษตรทั้งสิ้น 12,895 ไร่ มีจ านวนเกษตรจ านวน 1,733 คน (ที่ขึ้นทะเบียน) 
 ท านา, ท าไร่, ท าสวน (ข้าวนาปี, ข้าวไร่, กะหล่ าปลี, มะเขือเทศ, พริก, ถั่วลันเตา, กล้วยน้ าว้า, ฟักทอง)  
 เลี้ยงสัตว์ (หมู, วัวเนื้อ, กระบือ, ไก่, เป็ด) 
 รับราชการ 
 รับจ้างทั่วไป 
 ค้าขาย 
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6.2. หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
รีสอร์ท   4 แห่ง 
ปั๊มน้ ามัน (ปั๊มหลอด) 15 แห่ง 
โรงสี    6 แห่ง 
อู่ซ่อมรถ   9 แห่ง 
โกดัง   9 แห่ง 
บ้านเช่า   8 แห่ง 
ร้านค้า   84 แห่ง 
เสาโทรศัพท์  4  แห่ง 
ร้านวัสดุก่อสร้าง  2 แห่ง 
คลินิก   1  แห่ง 
แหล่งท่องเที่ยว  4 แห่ง 
(หน่วยจัดการต้นน้ าห้วยจิโน  หมู่ที่ 17, อ่างเก็บน้ าบ้านใหม่ดินแดง(ดง)  หมู่ที่ 9, 
น้ าตกโป่งดิน  หมู่ที่ 10, พระธาตุดอยแก้ว) 

๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

 7.1 แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 - ล าน้ า, ล าห้วย   13 สาย 
 - บึง, หนอง และแหล่งน้ าอ่ืน ๆ    4 แห่ง 
7.2 แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น 
 - ฝาย   5  แห่ง 
 - บ่อน้ าต้ืน   22  แห่ง 
 - บ่อโยก   12 แห่ง 
 - บ่อบาดาล   15 แห่ง 

- อ่ืน ๆ    - แห่ง 
 

๘. ทรัพยากรธรรมชาติ 
9.1  ป่าไม้ 
   ต าบลอมก๋อยเป็นพ้ืนที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติทรัพยากรป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นป่า เบญจพรรณ ต้นไม้ที่ขึ้น
เป็นไม้ยืนต้น ได้แก่ ไม้เต็งรัง,ไม้สัก,ไม้ประดู่,ไม้แดง,ไม้กระยาเลยฯลฯ สภาพป่าของต าบลอมก๋อยยังมีสภาพ
สมบูรณ์เป็นบางส่วน เนื่องจากชาวเขาบุกรุกพ้ืนที่ป่าแผ้วถางเพ่ือท าการเพาะปลูกมีพ้ืนที่ป่าไม้ ประมาณ 13,816 
ไร่  
9.2 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ต าบลอมก๋อยมีถ่านหินลิกไนต์ อย่างอุดมสมบูรณ์ แต่ไม่สถานประกอบการเข้ามาด าเนินการ เนื่องจากพ้ืนที่
อยู่ห่างไกล การคมนาคมขนส่งไม่สะดวก 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   

 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ อบต. มีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  โดยมุ่งเน้นเพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความม่ันคง  ม่ังค่ัง  และยั่งยืน  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ 
บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็น
กรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่ เป้าหมายดังกล่าว 
และต่อมา ได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และเม่ือได้รับความเห็นชอบ  จากคณะรัฐมนตรีและสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพ่ือมีพระบรมราชโองการประกาศใช้เป็น
ยุทธศาสตร์ชาติต่อไป บัดนี้ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว  
และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบกับ  ในคราวประชุมสภา
นิติบัญญั ติแห่งชาติเม่ือวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้ลงมติ ให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ดังมี
สาระส าคัญตามที่แนบท้ายนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ต้ังแต่บัดนี้
เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
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“แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น ความม่ันคง” ถือเป็นกรอบแนวทางการด าเนินการหลัก  ที่จะ     
น าไปสู่จุดหมายปลายทางในภาพรวมที  ่เป็นรูปธรรมชัดเจนในระยะ ๒๐ ปีตามที  ่ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความม่ันคงได้
ก าหนดเอาไว้ซ่ึงก็คือ “ประเทศชาติมั  ่นคง ประชาชนมีความสุข” โดยมีเป้าหมาย ส าคัญ ประกอบด้วย  

(๑) ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข  
(๒) บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับ  
(๓) กองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อม  ในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาความม่ันคง  
(๔) ประเทศไทยมีบทบาทด้านความม่ันคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับ การยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ  
(๕) การบริหารจัดการความม่ันคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรม อย่างมีประสิทธิภาพ  
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น จึงได้ก าหนดแผนย่อย แนวทางการพัฒนา เป้าหมายและ ตัวชี้วัด ในห้วง

ระยะเวลา ๕ - ๑๐ - ๑๕ - ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ประกอบด้วย  
ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ด าเนินการ “ปรับสภาพแวดล้อม พร้อมแก้ไขปัญหา” ให้ลดระดับลงอย่างมีนัย

ยะส าคัญ ส าหรับ ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ จะด าเนินการให้ “ปัญหาเก่าหมดไป ปัญหาใหม่ไม่เกิด” เอ้ือต่อการ
บริหาร ประเทศมากยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นฐานน าไปสู่เป้าหมาย 

ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ที่ก าหนดไว้ว่า “ประเทศชาติ พัฒนา ปวงประชาร่วมผลักดัน” จนกระทั่ง
สามารถบรรลุเป้าหมายสุดท้าย 

ในห้วงปี พ.ศ.๒๕๗๖ – ๒๕๘๐ ที่ว่า “ประเทศชาติ ม่ันคง ประชาชนมีความสุข” ในที่สุด  
โดยสาระส าคัญประกอบไปด้วยแผนย่อยจ านวนทั้งสิ้น ๕ แผนย่อย ได้แก่  
๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร้างความสงบให้เกิดขึ้นในประเทศชาติ  บ้านเมือง เอ้ือต่อการ

บริหารและพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายที่ก าหนด สังคมมีความเข้มแข็งสามัคคีปรองดอง ประชาชน
อยู่ดี กินดี และมีความสุข โดยมีแนวคิดในการด าเนินการที่ส าคัญคือการ สร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
สร้างความรักความสามัคคี ความส านึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดขึ้นกับประชาชนทุกหมู่เหล่า 
ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและ 
ธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของ ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ตลอดถึงการพัฒนาปรับปรุงกลไกการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ อย่างเป็นรูปธรรม  

๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เพ่ือเร่งรัดด าเนินการแก้ไข ปัญหาด้านความม่ันคง
ที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างจริงจัง ให้หมดไปในที่สุด (ภายใน ๑๐ ปี) พร้อมทั้งพัฒนากลไก เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาด้านความม่ันคง ที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึง พิทักษ์รักษาไว้ ซ่ึงสถาบันพระมหากษัตริย์ 
เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทย มีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ
ความม่ันคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน และการพัฒนาประเทศ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย โดยมีแนวคิดในการด าเนินการที่ ส าคัญคือการวิเคราะห์และระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาในแต่ละ
เรื่องให้ชัดเจน วางแผนบูรณาการในการ แก้ไขปัญหาตามล าดับความเร่งด่วนของปัญหา มีการติดตามตรวจสอบที่เป็น
รูปธรรม ตลอดจนพัฒนากลไก ในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหา ทั้งที่ มีอยู่ในปัจจุบันและอาจจะ
เกิดขึ้นใหม่ ให้ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ  

๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศ ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความม่ันคง  ของชาติ เพ่ือยกระดับ
ขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความม่ันคงทั้งระบบของประเทศ ให้มี  ความพร้อมในการป้องกันและ
รักษาอธิปไตยของประเทศ สามารถติดตาม แจ้งเตือน ป้องกัน แก้ไขปัญหา และ รับมือกับภัยคุกคาม รวมทั้งปัญหาที่
อาจกระทบต่อความม่ันคงในทุกมิติทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง  ตลอดถึงสามารถพิทักษ์รักษาไว้ ซ่ึงสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขต  ที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและ
ผลประโยชน์ของชาติความม่ันคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อย  ของประชาชน และการพัฒนาประเทศ ได้ตามที่
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บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อย่างมี ประสิทธิภาพตามบทบาทหน้าที่ท่ีก าหนด โดยมีแนวคิดในการ
ด าเนินการที่ส าคัญคือพัฒนาระบบงานด้านการ ข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ สามารถติดตาม แจ้งเตือน ระงับยับยั้ง 
ป้องกันปัญหาและภัยคุกคาม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนจะเกิดแหตุการณ์หรือเหตุการณ์จะลุกลามต่อไป ใน
ขณะเดียวกัน จะต้องมีแผนในการ  พัฒนาศักยภาพกองทัพ และหน่วยงานด้านความม่ันคง ทั้งคน เครื่องมือ/
ยุทโธปกรณ์แผนปฏิบัติการ ตลอดจนการฝึกและระบบการบริหารจัดการ ให้มีความพร้อมอย่างเพียงพอ และเป็น
รูปธรรม ในการเผชิญกับ ภัยคุกคามต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ภัยจากการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ ตลอดจนสา
ธารณภัยและ ภัยพิบัติต่าง ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดท าแนวทางในการบริหารจัดการ และ/หรือ 
แผนปฏิบัติการ ในการเผชิญกับภัยคุกคามแต่ละมิติให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ  

๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมทั้งองค์กร  ภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ 
เพ่ือสร้างความสงบ สันติสุข ความม่ันคงและความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน ตลอด
ถึงให้สามารถร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นด้วยแนวทาง สันติวิธีอย่างยั่งยืน โดยมีแนวคิดในการด าเนิน
การที่ส าคัญคืออาศัยการสร้างปฏิสัมพันธ์ท่ีดีในทุกระดับ และทุกด้านกับนานาประเทศ ส่งเสริมความเป็นปึกแผ่นของ
ประชาคมอาเซียน พร้อมยึดม่ันในหลักความเป็น  แกนกลางของอาเซียนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมไปถึงการ
เสริมสร้างความร่วมมือกับทุกประเทศ ให้การ ด าเนินการต่าง ๆ เป็นไปตามหลักกฎหมายและหลักการสากล บน
พ้ืนฐานของความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง ประเทศ ทั้งนี้ แผนย่อยด้านนี้จะรองรับประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความ
ม่ันคง ๒ ประเด็น ได้แก่ (๑) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และ (๒) การเสริมสร้าง
และธ ารงไว้ซ่ึง สันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค ส าหรับแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ มีรวมทั้งสิ้น ๓ แนวทาง 
ประกอบด้วย (๑) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ (๒) การเสริมสร้าง และธ ารงไว้ ซ่ึง
สันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค และ (๓) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน  ภูมิภาค โลก รวมถึง
องค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ  

๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มี  กลไกในการแก้ไข
ปัญหา ตลอดจนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคงที่เป็นรูปธรรม โดยมีแนวคิดในการ  ด าเนินการที่ส าคัญคือ
การปรับโครงสร้าง บทบาท อ านาจหน้าที่ และระบบการบริหารจัดการของส านักงาน สภาความม่ันคงแห่งชาติ กอง
อ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และ ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเล (ศรชล.) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ แผนย่อยด้านนี้ จะรองรับประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
๓ ประเด็น ได้แก่ (๑) การพัฒนากลไกให้พร้อม ส าหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความ
ม่ันคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม (๒) การบริหารจัดการความม่ันคงให้เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ 
และ (๓) การพัฒนากลไก และองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง ส าหรับแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ มี
รวมทั้งสิ้น ๓ แนวทาง ประกอบด้วย (๑) การบูรณาการกลไกการบริหารจัดการความม่ันคง (๒) การบูรณาการข้อมูล 
ด้านความม่ันคง และ (๓) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง -๔- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นความม่ันคง ซ่ึงครอบคลุมทั้ง ๕ แผนย่อย ที่มี ความสัมพันธ์เก่ียวเนื่อง เชื่อมโยง และส่งเสริมสนับสนุนซ่ึงกัน
และกันดังกล่าว ถือเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จที่  ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง เนื่องด้วยถึงแม้จะ มี
ยุทธศาสตร์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ แต่หากมิได้ มีการน าไปสู่การปฏิบัติ หรือน าไปปฏิบัติอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนทั้ง 
๕ แผนย่อยแล้ว ก็จะท าให้การ ด าเนินการไม่สามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดเอาไว้ได้ 
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๑.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12   
การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีของ อบต. มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่
ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  แล้วนั้น 

ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย  
มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ อบต. จึงได้จัดท าแผนที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  ซ่ึงมีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕  การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังค่ังและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ  ชอบและธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๗  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
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กรอบแนวคิดและหลักการ 

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยังคง
ประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ  การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  การเกิดภัย
ธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ  สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน  เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน  
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึด
กรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสู่ความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
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๑.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด   
1.3.1 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 

 ตามพระราชบัญญติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒ 
บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุก
จังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
 แนวคิดและหลักการ 
 ๑. ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรมและมี
ภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับแนวคิด “การ
พัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึด คน  ผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และ
พัฒนา  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้สังคมสมานฉันท์และอยู่ เย็นเป็น
สุขร่วมกัน 
 2. หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่าง ๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ แผ่นดิน 
เพ่ือสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 

(๑) ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
(๒) ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 
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1.3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. ปรับโครงสร้างการผลิตสู่การพ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และปรับระบบการผลิต     ที่

สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างสมดุล เพ่ือคงความเป็นฐานเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เช่น การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์การเกษตร 

2. ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสตลาด เน้นการพัฒนาบุคลากร 
โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ระบบโลจิสติกส์เพ่ือสนับสนุนการค้าการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

3. พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญและเมืองชายแดนเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงในระดับนานาชาติ 
4. พัฒนาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความม่ันคงและอยู่ เย็นเป็นสุขร่วมกัน เช่น ด้าน   

สุขภาพ  ด้านการศึกษา  แรงงาน  ฯลฯ 
5. พัฒนาศักยภาพของสถา บันครอบครั วและชุ มชน ให้ มีความเข้มแข็ งในการ พัฒนาที่ น า ไปสู่ กา ร          

พ่ึงตนเอง  มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  เน้นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์อย่าง

สมดุล และเตรียมการป้องกันและรับมือภัยธรรมชาติ 

ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด  
ให้มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ และแผนพัฒนาฉบับที่ ๑๐ 

รวมทั้งแผนพัฒนาด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประกอบเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง และแม่ฮ่องสอน มีทิศทางการพัฒนา
ด้านการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  พัฒนาบริการพ้ืนฐานของเมืองและสิ่งแวดล้อม  พัฒนาโครงข่ายคมนาคม และสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทางภาคการผลิตและบริการบนพ้ืนฐานของความรู้และวัฒนธรรม ภูมิปัญญา  
 2. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย เชียงราย  พะเยา  แพร่  และน่าน มุ่งพัฒนาเชียงรายให้เป็น
ประตูการค้า การลงทุน  พัฒนาการเกษตรอินทรีย์  พัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนและการท่องเที่ยว  อนุรักษ์และสืบ
สานวัฒนธรรมล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น และเร่งฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
 3. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย สุโขทัย  ตาก  เพชรบูรณ์  อุตรดิตถ์  และพิษณุโลก  เน้น
การสนับสนุนให้เกิดความม่ันคงด้านทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และน้ า  สร้างมูลค่าเพ่ิมการท่องเที่ยวเชิง  ประวัติศาสตร์
และศาสนา  การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการค้า บริการ การขนส่งและการกระจายสินค้า  
 4. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย ก าแพงเพชร  นครสวรรค์  พิจิตร  และอุทัยธานี  เ น้น
พัฒนาข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตรอย่างครบวงจร  พัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนจากผลผลิตและวัสดุ
ทางการเกษตร  พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้า  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ มีความโดดเด่น และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการส าคัญ (Flagship Project)  
1. โครงการพัฒนามูลค่าเพ่ิมให้กับเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
2. โครงการยกระดับสินค้าหัตถกรรมและการท่องเที่ยวล้านนาสู่สากล 
3. โครงการพัฒนาเมืองเชียงใหม่-ล าพูน รองรับการเป็นศูนย์กลางความเจริญที่เชื่อมโยงกับ นานาชาติและอนุ

ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนบน 
4. โครงการสืบสานพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมล้านนา 
5. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าในระดับชุมชน 
6. โครงการเพ่ิมสมรรถนะการบริหารจัดการน้ าต้นทุน 
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 1.3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
 วิสัยทัศน์  “นครแห่งชีวิตและความม่ังค่ังบนฐานของความสง่างามทางวัฒนธรรม และ ศูนย์กลางการ  
ท่องเที่ยว การค้า การลงทุนระดับสากล” 
 พันธกิจ  
 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการระดับสากล  
 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางของการค้า การลงทุน และการคมนาคมขนส่งใน ระดับ
ภูมิภาคและระดับนานาชาติ  
 3. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางเกษตรปลอดภัย  
 4. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ  
 5. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์น่าอยู่บนพ้ืนฐานความสง่างามทางวัฒนธรรมล้านนา 

 ประเด็นยุทธศาสตร์  มี ๕ ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ  และศักยภาพ
คนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การจักการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ  เป็นฐานการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การสร้างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของ ประชาชน  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการ ประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม  

๑.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด   
1.4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่ 

 วิสัยทัศน์  “เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น บนพ้ืนฐานของความเข้าใจในปัญหาและศักยภาพของ
ท้องถิ่นโดย การมีส่วนร่วมของชุมชน” 

 พันธกิจ  
  1.  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.  พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความทันสมัยมีคุณธรรมจริยธรรมตามกฎหมา ย

บัญญัติ 
  3.  ส่งเสริมบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  4.  ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา มี 7 ประเด็น ดังนี้  
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 3.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
 6.  ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน  
 7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2.1 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถ่ิน 

 “โครงสร้างพ้ืนฐานพัฒนา  ประชาชนอยู่ดีมีสุข  ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์” 

พันธกิจ 
1. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก และทางน้ า 
2. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
4. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 

 
 2.2  ยุทธศาสตร์ 
  การพัฒนาเพ่ือให้ครอบคลุม  คณะผู้บริหารจึงได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาไว้ เป็น  7  นโยบายหลัก
กว้างๆ ซ่ึงมีรายละเอียดของนโยบาย ดังนี้ 
 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
 4. การอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและสืบสาน  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 6. การจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และรักษาความสงบเรียบร้อย 
 7. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

2.3 เป้าประสงค์ 
  1. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและขนส่งตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่าง
ทั่วถึงทั้งต าบล ภาคเกษตรกรรมสามารถสร้างและกระจายผลผลิตได้อย่างเหมาะสม 
  2. ชุมชนยึดถือและปฏิบัติ ตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงให้เกิด ภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ ท้องถิ่นมี
การพัฒนาด้าน การท่องเที่ยว วิสาหกิจ ในชุมชน  

3. เพ่ือเป็นการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้มีสภาพที่สมบูรณ์ 
และสร้างจิตส านึกให้ประชาชนรักสิ่งแวดล้อม  

4. เพ่ือความสมบูรณ์ของป่าไม้และความสมดุลของธรรมชาติ ไม่ให้ท าลายต้นไม้ไปมากกว่านี้ 
5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
6. สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน  
7. จัดรวบรวมองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้อย่างเป็นระบบง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล 
8. สร้างสังคมในต าบลอมก๋อย ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
9. กระบวนการด้านสวัสดิการสังคม การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้รับ

การพัฒนา 
10. พัฒนาศักยภาพของประชาชนให้เป็นพลเมืองที่ มีคุณภาพ คุณธรรม เป็นก าลังส า คัญในการ  พัฒนา

ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  
11. เสริมสร้างสุขภาพพลานามัย ให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง  และมี

คุณภาพ 
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๑2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชุมชนเข้มแข็ง ภายในต าบลมีความสงบเรียบร้อย 
13. พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น 
14. พัฒนาสร้างสภาพแวดล้อมต าบลและหมู่บ้านให้ปลอดภัย  ปลอดยาเสพติด  และปลอดอบายมุข 
๑5. ส่งเสริมประชาธิปไตยในทุกภาคส่วนของสังคม  
16. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของตนเอง  
17. น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐ  
18. สร้างจิตส านึกการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และสร้างกระบวนการตรวจสอบให้มีความ เข้มแข็ง 

 
2.4 ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. จ านวนไฟฟ้าสาธารณะภายในต าบลที่เพ่ิมขึ้น 

  2. จ านวนอ่างเก็บน้ า ฝายชะลอน้ า ฝายแม้ว และระบบน้ าที่มุ่งเน้นประโยชน์เพ่ือการเกษตรที่เพ่ิมขึ้น  
 3. ระบบสาธารณูปการมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น 

4. เกษตรกรเข้มแข็งสามารถกระจายสินค้าได้มากยิ่งขึ้น 
 5. จ านวนถนนที่เพ่ิมขึ้นและจ านวนถนน ท่อระบายน้ า น้ าบาดาลฯลฯ ทีได้รับการบ ารุงรักษา 

6. จ านวนระบบประปาที่ได้รับการก่อสร้าง /บ ารุงรักษา 
 7. จ านวนหอกระจายข่าวท่ีเพ่ิมขึ้น 

8. จ านวนหอกระจายข่าว เครื่องเสียง ได้รับการบ ารุงรักษา 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาการเกษตร  สนับสนุนสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๑. จ านวนประชาชนที่มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการประกอบอาชีพเสริม 

  2. กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในต าบล มีการบริหารจัดการ มีทักษะแรงงาน ที่ดีขึ้น 
  3. ยกระดับผลผลิตให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ สามารถ แข่งขันได้ในตลาดได้ 

4. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น 
5. ประชาชนใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเพ่ือเป็นฐานการผลิต ทางด้านการเกษตรอย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยใช้แนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผสมผสานกับวิถีชีวิตด้ังเดิม บนพ้ืนฐาน วัฒนธรรม
ของชุมชนเป็นส าคัญ 
6. ประชาชนได้รับการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีความ
ยั่งยืน ตลอดจนการรณรงค์และส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และ เกษตรปลอดภัยเพ่ือการบริโภคและการผลิตเพ่ือ
จ าหน่ายในชุมชน 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างย่ังยืน 
1. จ านวนประชาชนที่มีส่วนร่วมสร้างจิตส านึกที่ดีและมีความรักบ้านเกิดของตนเอง 
2. จ านวนต้นไม้ที่มีการปลูกเพ่ิมขึ้น 
3. จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการปรับปรุง 
4. จ านวนกิจกรรม/โครงการในการพัฒนาหรือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
1. จ านวนกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ต้นแบบที่ดี 
1. จ านวนกิจกรรมเพ่ือร่วมสืบสาน ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
1. จ านวนร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ได้รับบริการการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบได้รับการพัฒนาที่ดี

เพ่ิมขึ้น และจ านวนกิจกรรมที่จัดการด้านการศึกษา 
2.. จ านวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี 
3. จ านวนกิจกรรมที่จัดการด้านการส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน 
4. จ านวนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติดป่วยเอดส์ ได้รับความช่วยเหลือ 
5. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
1. จ านวนประชาชนเข้าอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ิมขึ้น  

๒. จ านวนกิจกรรมและผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด 
3. จ านวนครั้งในการจัดท ากิจกรรมเพ่ือป้องกันบรรเทา สาธารณภัย 
4. จ ำนวนหน่วยงำนที่มีกำรบูรณำกำรด้ำนยำเสพติดร่วมกันทั้งภำยนอกและภำยในพ้ืนที่ 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
 2. จ านวนกิจกรรม โครงการที่ด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กร 

3. ร้อยละของการจัดเก็บได้เพ่ิมขึ้น 
  4. การจัดท าทะเบีบนข้อมูลพ้ืนที่ และข้อมูลพ้ืนฐานของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ 

5. จ านวนหมู่บ้านมีการบริหารและการจัดระเบียบชุมชนที่ดี 
  6. ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพในการให้บริการภาครัฐ 
  

๒.5  ค่าเป้าหมาย 
  1. ด้านสาธารณูปโภคครอบคลุมและมีมาตรฐาน  

2. อบต. มีสิ่งแวดล้อมสะอาด บริสุทธ์ิ ไม่มีสารพิษ  
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
4. ประชาชนมีการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดี  งามให้คง

อยู่อย่างยั่งยืน  
5. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้  
6. มีระบบการบริหารและบริการจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 
 ๒.๖  กลยุทธ์ 

๑)  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและขนส่งตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างทั่วถึงทั้งต าบล ภาคเกษตรกรรมสามารถสร้างและกระจายผลผลิตได้อย่างเหมาะสม 

๒)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
๓)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพ

ตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๔)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ  ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม  เกิด

พันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
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๕)  ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ มี
มาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

๖)  ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพ่ิมช่องทางตลาด 
๗)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ าหน่วยและเพ่ือการ

อนุรักษ์  
๘)  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง 
๙)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
๑๐)  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  

ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
๑๑)  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   
๑๒)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
๑๓)  ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความต้องการ

ของประชาชนในพ้ืนที่ 
๑๔)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) 
๑๕)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้ การ

ดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้า
รับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

๑๖)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความจ าเป็น
และความต้องการของประชาชน 

๑๗)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
๑๘)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น

โคราช  โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
๑๙)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่  ตามที่กฎหมายก าหนด

อย่างมีประสิทธิภาพ  
๒๐)  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร   
๒๑)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้  เพ่ือยกระดับ

ประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน  
๒๒)  บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา  
๒๓)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

  ๒๔)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่
เก่ียวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

๒๕)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส า คัญ โดยสร้าง
ความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

๒๖)  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดต้ังและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

๒๗)  พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
๒๘) รณรงค์สร้างจิตส านึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น

ทุกระดับ   
๒๙)  จัดท าระบบก าจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
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๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 1)  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2)  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
 3)  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
 4)  การอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและสืบสาน  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 5)  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 6)  การจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และรักษาความสงบเรียบร้อย 
 7)  การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 
๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 
   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.    

เป้าประสงค์  

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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3. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน 
3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาทั้งในปัจจุบัน และ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตด้วยเทคนิค SWOT Analysis ดังต่อไปนี้ 

 จุดแข็ง  (Strengths: S) 
1. ชุมชนมีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  ทั้งทางด้านภาษา  ขนบธรรมเนียมประเพณี 

ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
2. มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งป่าไม้และสัตว์ป่า  เป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร 
3. ชุมชนมีความเข้มแข็งทางด้านวัฒนธรรม 
4. ปราศจากมลพิษทางอากาศ ปัญหาขยะ และน้ าเน่าเสีย 
5. มีภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถผลิตสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
6. ชุมชนและผู้น าชุมชนเข้มแข็ง 
7. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง  ๆ 

  จุดอ่อน  (Weaknesses) 

1. ต าบลอมก๋อยมีพ้ืนที่เป็นบริเวณกว้ าง โดยมีพ้ืนที่ 228.956 ตารางกิโ ลเมตร หรื อคิดเป็นไร่ 
143,097.50 ไร่ 

2. การคมนาคมไม่สะดวก 
3. การใช้ภาษาในการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชน 
4. ขาดแหล่งท่องเที่ยวท่ีเป็นจุดขาย 
5. เกษตรกรขาดความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ 
6. มีแหล่งน้ าธรรมชาติไม่เพียงพอต่อการท าการเกษตร 
7. ประชากรส่วนใหญ่ขาดสุขลักษณะในด้านต่าง ๆ  
8. ประชากรส่วนใหญ่ขาดโอกาสทางการศึกษา 
9. โครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ 
10. ขาดการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือสร้างจิตส านึกที่ดีให้กับประชาชน 
11. ขาดการท างานเชิงรุก 
12. มีอัตราการใช้สารเคมีในภาคการเกษตรสูง 
13. ไม่มีบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้านมารับผิดชอบงานด้านสังคม 
14. โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูง องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อยไม่สามารถด าเนินโครงการได้ 
15. ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณสุขไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน 
16. ประชาชนยังขาดความสนใจและความต้ังใจจริงในโครงการที่รัฐจัดให้ความช่วยเหลือ 

  โอกาส  (Opportunities) 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของ
ท้องถิ่น  ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เป็นต้น 

2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่นมี
หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อบต. 
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3. รัฐบาลให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจน   โดยเน้นการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่าง
เป็นระบบ ทั้งการพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาผสมผสานร่วมกับจุดแข็ง
ในสังคมไทย อาทิ  สร้างความเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและ
บริการ 

4. รัฐบาลให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพคน ให้คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาทั้ง   ร่างกาย  
จิตใจ ความรู้  ความสามารถ  ทักษะการประกอบอาชีพ และมีความม่ันคงในการด ารงชีวิตครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพให้กับตนเองที่จะน าไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคมไทย 

5. รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระดับรากแก้ว    การปรับโครงสร้างการผลิต
เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและคุณค่าของสินค้าและบริการบนฐานความรู้และความเป็นไทย โดยปรับโครงสร้างภาคการเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการที่ใช้กระบวนการพัฒนา  คลัสเตอร์และห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งเครือข่ายชุมชนบน
รากฐานของความรู้สมัยใหม่  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทยและความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือสร้างสินค่าที่  
มีคุณภาพและมูลค่าสูง  มีตราสินค้าเป็นที่ยอมรับของตลาด 

6. รัฐบาลมีนโยบายผลักดันและส่งเสริมการรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศน์เพ่ือ
รักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสร้างองค์ ความรู้  ส่งเสริมสิทธิ
ชุมชนและการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร ตลอดจนพัฒนาระบบการจัดการร่วม เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ความส าคัญกับการก าหนดเขต และการจัดการเชิงพ้ืนที่ภายใต้การจัดท าข้อตกลงกับชุมชน
ท้องถิ่นในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติหลัก ได้แก่ ดิน น้ า  ป่าไม้  ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ทรัพยากรแร่ 

  อุปสรรค  (Threats) 
1. รัฐบาลมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณในการพัฒนา     โดยเฉพาะงบลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่

จ าเป็นส าหรับพ้ืนที่ชนบทห่างไกล 
2. ข้อจ ากัดทางด้านกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมาย 
3. ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่พัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่ห่างไกล 
4. การก าหนดราคาสินค้าเกษตรถูกควบคุมจากพ่อค้าคนกลาง 
5. แรงงานขาดฝีมือ 
6. กฎหมาย  ระเบียบและข้อบังคับ  ยังไม่เอ้ือต่อการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
7. โครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยี  หรือความช านาญพิเศษ   องค์การบริ หารส่วนต าบลอมก๋อยยังไม่มี

ความช านาญและบุคลากร 
8. การแก้ไขปัญหาด้านสังคมและการสาธารณสุข   เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือหลากหลาย ๆ 

ส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
9. ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง   ค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว  เกิดความล่าช้าใน การ

ท างาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย 
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3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเก่ียวข้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 

ปัญหา   สภาพปัญหา 

1. ปัญหาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1. ถนนเพ่ือการล าเลียงผลผลิตทางการเกษตรไม่เพียงพอ ท าให้การล าเลียงผลผลิตล่าช้า 
2. เส้นทางการคมนาคมระหว่างหมู่บ้านหรือระหว่างสถานที่ราชการที่ส าคัญไม่
สะดวกในการติดต่อเพ่ือรับบริการจากหน่วยงานนั้น ๆ  
3. ขาดแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคที่เพียงพอ โดยเฉพาะฤดู แล้งจะรุนแรงมาก 
4. ระบบไฟฟ้ายังไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะครัวเรือนที่ต้ังห่างจากหมู่บ้าน และไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง 
5. ไฟฟ้าสาธารณะยังไม่เพียงพอส าหรับจุดที่จ าเป็นต้องติดต้ัง 

2. ปัญหาด้านแหล่งน้ า 

1. ขาดระบบบริหารจัดการน้ าที่ดีเนื่องจากในฤดูน้ าหลากจะเกิดปัญหาน้ าท่วม 
พ้ืนที่การเกษตรเสมอและในฤดูแล้งจะประสบปัญหาการขาแคลนน้ าอย่างรนุแรง 
2. การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าที่มีอยู่ไม่คุ้มค่า  แหล่งน้ านับว่ามีประโยชน์มากกว่า
เพ่ือการเกษตรการอุปโภคบริโภค หากแต่ยังสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และ
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ นานัปการ 

3. ปัญหาด้านเศรษฐกิจและ
ความยากจน 

 

1. ประชาชนมีความยากจน มีภาระหนี้สินจ านวนมาก เนื่องจากยังขาดการวาง 
แผนการประกอบอาชีพที่ดี 
2. ขาดอาชีพเสริมนอกฤดูการท าการเกษตรไม่มีอาชีพที่แน่นอน ท าให้ขาดโอกาสที่
จะพัฒนาและสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนหรือชุมชน 
3. การขาดการรวมกลุ่มเพ่ือประกอบอาชีพ ซ่ึงการรวมกลุ่มนับว่าเป็นพลังส าคัญใน
ระบบเศรษฐกิจของชุมชน 
4. การขาดเงินทุนประกอบอาชีพ ประชาชนส่วนใหญ่ ยังอยู่ในฐานะที่ยากจน การ
ลงทุนประกอบอาชีพยังขาดแคลนทุนทรัพย์ 
5. การขาดความสนใจจริงจังของประชาชนในพ้ืนที่เองการเอาใจใส่หรือสนใจกับ
โครงการช่วยเหลือของภาครัฐท าให้โครงการที่รัฐส่งเสริมไม่ประสบความส าเร็จ 

4. ปัญหาด้านสาธารณสุข
และสังคม 

1. ประชาชนยังขาดความรู้และความเข้าใจในการป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ ท าให้ยาก
แก่การป้องกัน 
2. ประชาชนยังขาดความสนใจในการรักษาสุขภาพและปัญหาด้านสุขอนามัย 
3. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ถูกทอดทิ้ง ไม่ได้รับการดูแล ท าให้ต้องด ารงชีวิตอยู่
ด้วยความยากล าบาก 
4. การแพร่ระบาดของ  ยาเสพติด ยังคงมีอยู่ในสังคม เนื่องจากขาดความต่อเนื่องใน
การปราบปรามและป้องกัน 
5. การทะเลาะวิวาทของวัยรุ่นมีความรุนแรงมากขึ้นทุกวันเนื่องจากค่านิยมการ
เลียนแบบที่ผิด การส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็งจะบรรเทาปัญหานี้ได้ 
6. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติเป็นปัญหาที่สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจ ชีวิต
และทรัพย์สิน นับวันจะยิ่งรุนแรงขึ้น การเตรียมพร้อมเสมอ จะช่วยลดความสูญเสียลง
ได้ในระดับหนึ่ง 
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ปัญหา   สภาพปัญหา 

5. ปัญหาการศึกษา การศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถ่ิน การกีฬาและ
นันทนาการ 

1. การศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน ยังขาดสื่อและอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย และ
เหมาะสมกับการพัฒนาการในวัยนี้  
2. ประชาชนยังขาดแหล่งเรียนรู้ที่เป็นการศึกษาตามอัธยาศัย ท าให้ยังมีความรู้ที่
ล้าหลัง ไม่ทันเหตุการณ์บ้านเมือง และประชาชนส่วนใหญ่ฟัง และพูดภาษากลาง
ไม่ได้ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง 
3. การเสื่อมศีลธรรมทางศาสนาของคนท าให้ไม่มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ส่งผลให้เกิด
ปัญหาสังคมหลายเรื่องตามมา 
4. วัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาน ภูมิปัญญาชาวบ้านเริ่มสูญหาย เนื่องจากไม่ได้รับ
ความสนใจจากเยาวชนรุ่นหลัง 
5. ประชาชนในพ้ืนที่ขาดทักษะการเล่นกีฬาที่ถูกต้องและขาดความรู้ในเรื่องการ
ต่ืนตัวในการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ 

6. ปัญหาด้านการเมืองการ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร
ท้องถ่ิน 

1. ประชาชนยังขาดกระบวนการเรียนรู้ ด้านการเมืองการปกครองท าให้ 
กระบวนการตรวจสอบทางการเมืองยังอ่อนแอ 
2. ประชาชนยังขาดความสนใจในด้านการมีส่วนร่วม ด้านการเมืองการปกครอง 
และการบริหารหรือพัฒนาท้องถิ่นท าให้การด าเนินการเป็นเพียงการแก้ไขปัญหา
ของบุคคลบางกลุ่ม 
3. ประชาชนยังไม่เข้าใจระบบบริหารงานของ อบต. ท าให้เกิดความ   เข้าใจผิดใน
การติดต่อประสานงานอยู่บ่อยครั้ง 
4. ข้าราชการหรือพนักงานต้องปรับปรุงกระบวนการท างานให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้ดีที่สุด 
5. ระบบการบริหารจัดการของภาครัฐยังมีกฎระเบียบที่มาก ท าให้การให้บริการ
ประชาชนยังขาดความคล่องตัว และมีขั้นตอนมาก 

7. ปัญหาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

1. พ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมยังไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขหรือฟ้ืนฟู 
2. พ้ืนที่ป่าสีเขียวลดน้อยลง เนื่องจากการบุกรุกถางป่า 
3.ขยะและสิ่งปฏิกูลถือว่าเป็นสิ่งที่ก าลังจะสร้างปัญหาให้กับสังคมชนบท หาก 
ไม่มีการวางแผนที่ดีจะกลายเป็นปัญหาที่ยากจะแก้ไข 
4. สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพ้ืนที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงให้
เป็นที่รู้จัก 
5. ประชาชนยังไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควรกับการที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมือง 
    ท่องเที่ยว เนื่องจากขาดการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว 
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ผลการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อท้องถ่ิน 
 

ปัญหา สภาพปัญหา 
ด้านการเมืองระดับประเทศ - การเมืองระดับประเทศมีปัญหาการชุมนุมประท้วงของฝ่ายต่างๆ 

- นโยบายของแต่ละรัฐบาลไม่สอดคล้องกันเน้นนโยบายประชานิยมเป็นหลัก 
ด้านเศรษฐกิจ - เศรษฐกิจของประเทศตกต่ า ประชาชนว่างงานเป็นจ านวนมาก 

- ราคาน้ ามันมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา  
- ความผันผวนทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศมหาอ านาจ 
- ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 

ด้านสังคม - การเข้ามาของแรงงานต่างประเทศทั้งที่ถูกกฎหมายและลักลอบเข้ามาโดยผิด
กฎหมาย 
- ยาเสพติดระบาดหนัก 
- ปัญหาของสามจังหวัดชายแดนใต้ 
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ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านบริการชุมชน แผนงานบริหารทั่วไป 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานงบกลาง 

ส านักงานปลัด 
กองช่าง 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 

2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความ
ยั่งยืน 

ด้านบริการชุมชน 
ด้านการด าเนินงาน 
ด้านบริหารทั่วไป 

แผนงานบริหารทั่วไป 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
แผนงานงบกลาง 
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 
แผนงานการเกษตร 

ส านักงานปลัด กองคลัง 

3 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 

ส านักงานปลัด กองคลัง 

4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานบริหารทั่วไป 
แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

ส านักงานปลัด 
กองการศึกษา 

กองคลัง 

5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร 
 

ส านักงานปลัด กองคลัง 

6 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

ด้านบริการชุมชน แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 
 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 

7 การพัฒนาการบริหารจัดการ 
บ้านเมืองที่ดี 

ด้านบริหารทั่วไป 
ด้านการด าเนินงาน 

แผนงานบริหารทั่วไป 
แผนงานการเกษตร 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานงบกลาง 

ส านักงานปลัด 
กองการศึกษา 
กองช่าง 
กองคลัง 

กองคลัง 

รวม 7 10 19 4 4 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
บัญชีสรุปโครงการการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย  อ าเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  25๖1 ปี  25๖2 ปี  25๖3 ปี  25๖4 ปี 2565 รวม   4  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1)  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานการบริหารท่ัวไป 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
1.3 แผนงานการศึกษา 

 
1 

52 
2 

 
5,000 

23,400,000 
300,000 

 
1 

52 
2 

 
5,000 

28,050,000 
300,000 

 
1 

52 
2 

 
5,000 

28,050,000 
300,000 

 
1 

52 
2 

 
5,000 

25,650,000 
300,000 

 
1 

52 
2 

 
5,000 

25,650,000 
300,000 

 
5 

260 
10 

 
25,000 

130,800,000 
1,500,000 

รวม 55 23,705,000 55 28,355,000 55 28,355,000 55 25,955,000 55 25,955,000 275 132,325,000 
2) การพัฒนาเศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
2.2 แผนงานการเกษตร 

 
 
 

1 
 

10 

 
 
 

100,000 
 

890,000 

 
 
 

1 
 

21 

 
 
 

100,000 
 

1,220,000 

 
 
 

1 
 

21 

 
 
 

150,000 
 

1,220,000 

 
 
 

1 
 

21 

 
 
 

150,000 
 

1,220,000 

 
 
 

1 
 

21 

 
 
 

150,000 
 

1,220,000 

 
 
 

5 
 

94 

 
 
 

650,000 
 

5,770,000 
รวม 11 990,000 11 1,320,000 11 1,370,000 11 1,370,000 11 1,370,000 99 6,420,000 

3)  การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน 
3.1   แผนงานสาธารสุข 
3.2  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 

2 
11 

 
 
 

120,000 
1,200,000 

 
 
 

2 
13 

 
 
 

120,000 
1,330,000 

 
 
 

2 
13 

 
 
 

120,000 
1,340,000 

 
 
 

2 
13 

 
 
 

120,000 
1,340,000 

 
 
 

2 
13 

 
 
 

120,000 
1,340,000 

 
 
 

10 
63 

 
 
 

600,000 
6,550,000 

รวม 13 1,320,000 15 1,450,000 15 1,460,000 15 1,460,000 15 1,460,000 73 7,150,000 

 
 
 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์ 

ปี  25๖1 ปี  25๖2 ปี  25๖3 ปี  25๖4 ปี 2565 รวม   4  ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4) การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบ  
สานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
4.2 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
 

1 
7 

 
 
 

50,000 
335,000 

 
 
 

1 
7 

 
 
 

50,000 
335,000 

 
 
 

1 
7 

 
 
 

50,000 
335,000 

 
 
 

1 
7 

 
 
 

50,000 
335,000 

 
 
 

1 
7 

 
 
 

50,000 
335,000 

 
 
 

5 
35 

 
 
 

250,000 
1,675,000 

รวม 8 385,000 8 385,000 8 385,000 8 385,000 8 385,000 40 1,925,000 
5)  การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 
5.1  แผนงานการศึกษา 
5.2  แผนงานสาธารณสุข 
5.3  แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 
5.4  แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
5.5  แผนงานงบกลาง 

 
 

9 
8 
3 
 

2 
 

3 

 
 

5,570,000 
1,440,000 

870,000 
 

60,000 
 

14,500,000 

 
 

10 
8 
3 
 

2 
 

3 

 
 

5,570,000 
1,440,000 

870,000 
 

60,000 
 

14,500,000 

 
 

10 
11 
4 
 

2 
 

3 

 
 

5,470,000 
1,530,000 

650,000 
 

70,000 
 

16,300,000 

 
 

10 
11 
4 
 

2 
 

3 

 
 

5,670,000 
1,530,000 

650,000 
 

70,000 
 

17,500,000 

 
 

10 
11 
4 
 

2 
 

3 

 
 

5,670,000 
1,530,000 

650,000 
 

70,000 
 

17,500,000 

 
 

49 
49 
18 

 
10 

 
15 

 
 

28,150,000 
7,470,000 
3,690,000 

 
330,000 

 
81,740,000 

รวม 25 22,440,000 26 22,440,000 30 24,020,000 30 25,420,000 30 25,420,000 141 120,740,000 
6) การจัดระเบียบชุมชน 
สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 
6.1 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 
6.2 การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 
6.3 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 

5 
 

3 
 

3 

 
 
 

400,000 
 

650,000 
 

520,000 

 
 
 

5 
 

3 
 

3 

 
 
 

550,000 
 

650,000 
 

520,000 

 
 
 

5 
 

3 
 

3 

 
 
 

550,000 
 

650,000 
 

520,000 

 
 
 

6 
 

3 
 

3 

 
 
 

600,000 
 

650,000 
 

520,000 

 
 
 

6 
 

3 
 

3 

 
 
 

600,000 
 

650,000 
 

520,000 

 
 
 

27 
 

15 
 

15 

 
 
 

2,700,000 
 

3,250,000 
 

2,600,000 

รวม 11 1,570,000 11 1,720,000 11 1,720,000 12 1,770,000 12 1,770,000 57 8,550,000 
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ยุทธศาสตร์ 

ปี  25๖1 ปี  25๖2 ปี  25๖3 ปี  25๖4 ปี 2565 รวม   4  ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

7) การพัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
7.2 แผนงานเคหะและชุมชน
7.3 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

 
 

11 
1 
2 

 
 

1,720,000 
300,000 

40,000 

 
 

11 
1 
2 

 
 

1,620,000 
300,000 

40,000 

 
 

12 
1 
2 

 
 

1,770,000 
300,000 

20,000 

 
 

12 
1 
2 

 
 

1,770,000 
300,000 

20,000 

 
 

12 
1 
2 

 
 

1,770,000 
300,000 

20,000 

 
 

58 
5 

10 

 
 

8,650,000 
1,500,000 

140,000 

รวม 14 2,060,000 14 1,960,000 15 2,090,000 15 2,090,000 15 2,090,000 73 10,290,000 
รวมทั้งหมด 137 52,470,000 151 57,630,000 156 59,630,000 157 58,450,000 157 59,450,000 758 287,630,000 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย  อ าเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑      การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑   ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรเพ่ืองรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1     ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงาน     บริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการ อบต. เคล่ือนท่ี 
  
 
 

เพื่อออกพื้นท่ีให้บริการ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนในด้านต่าง ๆ 
และ รับ ทรา บส ภา พ
ปั ญ ห า แ ล ะ ค ว า ม
ต้องการของประชาชน
ในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้ น ฐ า น ข อ ง แ ต่ ล ะ
ท้องถ่ิน 

จัดกิจกรรม  
อบต.เคล่ือนท่ี  
แต่ละหมู่บ้าน 
(20 หมู่บ้าน) 
 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ปัญหาและความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ให้บริการของอบต. 
และประชาชนมี
ความเข้าใจอันดีต่อ 
อบต. อมก๋อย 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ. 02 
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1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1     ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2  แผนงาน     เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าหมู่ท่ี 1 -  20 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้มีไฟฟ้าใช้
อย่างท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ า 
หมู่ท่ี 1 - 20 

งบตามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ านวนพื้นท่ีท่ีไม่
มีไฟฟ้าคงเหลือ 

ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้อย่างท่ัวถึงท้ัง
หมู่บ้าน 

กองช่าง/
การไฟฟ้า

ส่วน
ภูมิภาค 

2 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูง หมู่ท่ี 1 - 20 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้มีไฟฟ้าใช้
อย่างท่ัวถึง 

ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูง  
หมู่ท่ี 1 - 20 

งบตามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ านวนพื้นท่ีท่ีไม่
มีไฟฟ้าคงเหลือ 

ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้อย่างท่ัวถึงท้ัง
หมู่บ้าน 

กองช่าง/
การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค 
3 โครงการติดตั้งไฟกิ่งประจ า

หมู่บ้านหมูท่ี 1 - 20 
เพื่อให้ประชาชนสะดวก
ในการสัญจรไปมาใน
ยามค่ าคืนและ มีความ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ติดตั้งไฟกิ่ง
สาธารณะบน
ถนนในจุดท่ีจะ
ก่อให้เกิด
อันตรายเวลา
กลางคืน 

งบตามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ านวนพื้นท่ีท่ีไม่
มีไฟกิ่งคงเหลือ 

เกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนท่ี
สัญจรบนท้องถนน 

กองช่าง/
การไฟฟ้า

ส่วน
ภูมิภาค 

4 โครงการซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้าโซล่าเซล  
หมู่ท่ี 1 - 20 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้มีไฟฟ้าใช้ใน
ยามค่ าคืนและยาม
จ าเป็น 

ซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้าโซล่าเซล 
หมู่ท่ี ๑๑, ๑๒, 
๑๕, ๑๗ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนโซลา
เซลล์ท่ีรับการ
ซ่อมแซม 

ประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้อย่างท่ัวถึงท้ัง
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

5 โครงการซ่อมแซมไฟกิ่ง
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 1 - 20 

เพื่อให้ประชาชนสะดวก
ในการสัญจรไปมาใน
ยามค่ าคืนและ มีความ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ซ่อมแซมไฟกิ่ง
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 1 - 20 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนไฟกิ่งท่ี
รับการซ่อมแซม 

เกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนท่ี
สัญจรบนท้องถนน 

กองช่าง 
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1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1     ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2  แผนงาน     เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

6 โครงการขุดอ่างเก็บน้ าเพื่อ
การเกษตร หมู่ท่ี ๑ - ๒๐ 

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ า
ใช้ในการท าการเกษตร
ได้อย่างเพียงพอ 

ขุดอ่างเก็บน้ า  
จ านวน ๒๐ แห่ง 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปัญหาน้ าไม่
เพียงพอลดลง 

ประชาชนได้มีน้ าใช้
เพื่อท าการเกษตร
เพียงพอ 

อบจ./ 
กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างฝายชะลอ
น้ าหมู่ท่ี หมู่ท่ี ๑ - ๒๐ 

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ า
ใช้ในการท าการเกษตร
ได้อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างฝายกั้นน้ า               
จ านวน 20 แห่ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปัญหาน้ าไม่
เพียงพอลดลง 

ประชาชนได้มีน้ าใช้
เพื่อท าการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

8 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ า 
หมู่ท่ี ๑,3,๙,๑๓ 

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ า
ใช้ในการท าการเกษตร
ได้อย่างเพียงพอ 

ขุดลอกอ่างเก็บน้ า 
จ านวน ๓ แห่ง 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปัญหาน้ าไม่
เพียงพอลดลง 

ประชาชนได้มีน้ าใช้
เพื่อท าการเกษตร
เพียงพอ 

ปพ.จังหวัด/ 
กองช่าง 

9 โครงการขุดสระน้ าเพื่อ
การเกษตร หมู่ท่ี 1 - 20 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีได้มีน้ าใช้ในการท า
การเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ 

ขุดสระน้ า หมู่ละ 
1 แห่ง  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ปัญหาน้ าไม่
เพียงพอลดลง 

ประชาชนในพื้นท่ีได้
มีน้ าเพื่อท า
การเกษตรเพียงพอ 

กองช่าง 

10 โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ า หมู่ท่ี 
๑,3,๙,๑๓ 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีได้มีน้ าใช้ในการท า
การเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ 

ปรับปรุงและ
ซ่อมแซม 
อ่างเก็บน้ า  
หมู่ละ 1 แห่ง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ปัญหาน้ าไม่
เพียงพอลดลง 

ประชาชนในพื้นท่ีได้
มีน้ าเพื่อท า
การเกษตรเพียงพอ 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงซ่อมแซมล าเหมือง
ส่งน้ า หมู่ท่ี      ๑ - ๒๐ 

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ า
ใช้ในการท าการเกษตร
ได้อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างและ
ปรับปรุงซ่อมแซม
ล าเหมืองส่งน้ า 
จ านวน ๒๐ แห่ง 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปัญหาน้ าไม่
เพียงพอลดลง 

ประชาชนได้มีน้ าใช้
เพื่อท าการเกษตร
เพียงพอ 

อบจ./ 
กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างอ่างคันดิน 
หมู่ท่ี ๑,๓,๔,๘,๙,๑๓,๑๔ 

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ า
ใช้ในการท าการเกษตร
ได้อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างอ่างคัน
ดิน  จ านวน ๗ 
แห่ง 

๑,0๐๐,๐๐๐ ๑,0๐๐,๐๐๐ ๑,0๐๐,๐๐๐ ๑,0๐๐,๐๐๐ ๑,0๐๐,๐๐๐ ปัญหาน้ าไม่
เพียงพอลดลง 

ประชาชนได้มีน้ าใช้
เพื่อท าการเกษตร
เพียงพอ 

อบจ./ 
กองช่าง 
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1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1     ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2  แผนงาน     เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. หมู่ท่ี 1              

เพื่อให้ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ตามแบบ
และรายละเอียด
อบต.อมก๋อย 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปัญหาการ
คมนาคมขนส่ง
ลดลง 

ประชาชนในพื้นท่ี 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  
รวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. หมู่ท่ี ๒ 

เพื่อให้ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ตามแบบ
และรายละเอียด
อบต.อมก๋อย 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปัญหาการ
คมนาคมขนส่ง
ลดลง 

ประชาชนในพื้นท่ี 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  
รวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. หมู่ท่ี ๓ 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ตามแบบ
และรายละเอียด
อบต.อมก๋อย 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปัญหาการ
คมนาคมขนส่ง
ลดลง 

ประชาชนในพื้นท่ี 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  
รวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. หมู่ท่ี ๔ 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ี ได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ตามแบบ
และรายละเอียด
อบต.อมก๋อย 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปัญหาการ
คมนาคมขนส่ง
ลดลง 

ประชาชนในหมู่ท่ี 
1-20  ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.  
หมู่ท่ี ๕  

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ตามแบบ
และรายละเอียด
อบต.อมก๋อย 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปัญหาการ
คมนาคมขนส่ง
ลดลง 

ประชาชนในพื้นท่ี 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  
รวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 
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1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1     ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2  แผนงาน     เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

18 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. หมู่ท่ี ๖ 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ตามแบบ
และรายละเอียด
อบต.อมก๋อย 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปัญหาการ
คมนาคมขนส่ง
ลดลง 

ประชาชนในพื้นท่ี 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  
รวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. หมู่ท่ี ๗ 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ตามแบบ
และรายละเอียด
อบต.อมก๋อย 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปัญหาการ
คมนาคมขนส่ง
ลดลง 

ประชาชนในพื้นท่ี 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  
รวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. หมู่ท่ี ๘ 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ี ได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ตามแบบ
และรายละเอียด
อบต.อมก๋อย 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปัญหาการ
คมนาคมขนส่ง
ลดลง 

ประชาชนในหมู่ท่ี 
1-20  ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. หมู่ท่ี ๙ 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ตามแบบ
และรายละเอียด
อบต.อมก๋อย 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปัญหาการ
คมนาคมขนส่ง
ลดลง 

ประชาชนในหมู่ท่ี 
1-20  ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. หมู่ท่ี ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ตามแบบ
และรายละเอียด
อบต.อมก๋อย 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปัญหาการ
คมนาคมขนส่ง
ลดลง 

ประชาชนในหมู่ท่ี 
1-20  ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 
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1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1     ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2  แผนงาน     เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

23 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. หมู่ท่ี ๑๑ 

เพื่อให้ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ตามแบบ
และรายละเอียด
อบต.อมก๋อย 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปัญหาการ
คมนาคมขนส่ง
ลดลง 

ประชาชนในพื้นท่ี 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  
รวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. หมู่ท่ี ๑๒ 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ี ได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ตามแบบ
และรายละเอียด
อบต.อมก๋อย 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปัญหาการ
คมนาคมขนส่ง
ลดลง 

ประชาชนในพื้นท่ี 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  
รวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. หมู่ท่ี ๑๓  

เพื่อให้ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ตามแบบ
และรายละเอียด
อบต.อมก๋อย 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปัญหาการ
คมนาคมขนส่ง
ลดลง 

ประชาชนในพื้นท่ี 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  
รวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. หมู่ท่ี ๑๔ 

เพื่อให้ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ตามแบบ
และรายละเอียด
อบต.อมก๋อย 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปัญหาการ
คมนาคมขนส่ง
ลดลง 

ประชาชนในหมู่ท่ี 
1-20  ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. หมู่ท่ี ๑๕ 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ตามแบบ
และรายละเอียด
อบต.อมก๋อย 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปัญหาการ
คมนาคมขนส่ง
ลดลง 

ประชาชนในหมู่ท่ี 
1-20  ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 
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1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1     ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2  แผนงาน     เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

28 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. หมู่ท่ี ๑๖ 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ี ได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ตามแบบ
และรายละเอียด
อบต.อมก๋อย 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปัญหาการ
คมนาคมขนส่ง
ลดลง 

ประชาชนในพื้นท่ี 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  
รวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. หมู่ท่ี ๑๗  

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ี ได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ตามแบบ
และรายละเอียด
อบต.อมก๋อย 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปัญหาการ
คมนาคมขนส่ง
ลดลง 

ประชาชนในพื้นท่ี 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  
รวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. หมู่ท่ี ๑๘ 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ี ได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ตามแบบ
และรายละเอียด
อบต.อมก๋อย 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปัญหาการ
คมนาคมขนส่ง
ลดลง 

ประชาชนในพื้นท่ี 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  
รวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. หมู่ท่ี ๑๙ 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ี ได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ตามแบบ
และรายละเอียด
อบต.อมก๋อย 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปัญหาการ
คมนาคมขนส่ง
ลดลง 

ประชาชนในหมู่ท่ี 
1-20  ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. หมู่ท่ี ๒๐ 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ี ได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ตามแบบ
และรายละเอียด
อบต.อมก๋อย 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปัญหาการ
คมนาคมขนส่ง
ลดลง 

ประชาชนในหมู่ท่ี 
1-20  ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 
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1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1     ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2  แผนงาน     เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

33 โครงการไถปรับถนนลูก รัง  
หมู่ท่ี 1 - 20 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ท่ี 
1-20   
ได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู่ท่ี 1 - 
20 ตามแบบและ
รายละเอียด 
อบต.อมก๋อย 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปัญหาการ
คมนาคมขนส่ง
ลดลง 

ประชาชนในหมู่ท่ี 
1-20  ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

34 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 
๑-๒๐ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการสัญจรไปมาได้
สะดวก รวดเร็ว  

ขยายถนน คสล.
สายหมู่ท่ี ๑-๒๐ 
ตามแบบและ
รายละเอียดอบต.
อมก๋อย 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ปัญหาการ
คมนาคมขนส่ง
ลดลง 

ประชาชนในหมู่ท่ี 
1-20  ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

35 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 
๑-๒๐ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการสัญจรไปมาได้
สะดวก รวดเร็ว  

ขยายถนน คสล.
สายหมู่ท่ี ๑-๒๐ 
ตามแบบและ
รายละเอียดอบต.
อมก๋อย 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ปัญหาการ
คมนาคมขนส่ง
ลดลง 

ประชาชนมีถนนใช้ใน
การสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

36 โครงการขยายถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๑-๒๐ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้ในการสัญจรไปมาได้
สะดวก รวดเร็ว  

ขยายถนน คสล. 
ตามแบบและ
รายละเอียดอบต.
อมก๋อย 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ปัญหาการ
คมนาคมขนส่ง
ลดลง 

ประชาชนมีถนนใช้ใน
การสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

37 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
บ่อบาดาลหมู่ท่ี 
หมู่ท่ี ๑ – ๒๐ 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีมีแหล่งน้ าเพื่อใช้ใน
การอุปโภคบริโภคได้
อย่างเพียงพอ 

ปรับปรุงบ่อ
บาดาล ตามแบบ
และรายละเอียด 
อบต.อมก๋อย 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ปัญหาการ
คมนาคมขนส่ง
ลดลง 

ประชาชนมีถนนใช้ใน
การสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 
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1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1     ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2  แผนงาน     เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

38. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
หมู่ท่ี   1 – 20 พร้อม
ก่อสร้างถังเก็บน้ าและติดตั้ง
ระบบการจ่ายน้ าพร้อม
อุปกรณ์ 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีมีแหล่งน้ าเพื่อใช้ใน
การอุปโภคบริโภคได้
อย่างเพียงพอ 

บ่อบาดาลในพื้นท่ี
หมู่บ้านในเขต
ต าบลอมก๋อย 
ตามแบบและ
รายละเอียดอบต.
อมก๋อย 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ปัญหาน้ าไม่
เพียงพอลดลง 

ประชาชนในพื้นท่ีมี
แหล่งน้ าในการ
อุปโภคบริโภคได้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

39. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบน้ าประปา  
หมู่ท่ี 1 - 20 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีได้มีน้ าใช้ในการ
อุปโภค  บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปา  
ตามแบบและ
รายละเอียดอบต.
อมก๋อย 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ปัญหาน้ าไม่
เพียงพอลดลง 

ประชาชนในพื้นท่ีได้
มีน้ าใช้ในการอุปโภค  
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

40. โครงการขยายระบบประปา 
 หมู่ท่ี 1 - 20 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีได้มีน้ าใช้ในการ
อุปโภค  บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ขยายระบบประปา  
หมู่ท่ี ๑ - ๒๐  
ตามแบบและ
รายละเอียด  อบต.
อมก๋อย 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ปัญหาน้ าไม่
เพียงพอลดลง 

ประชาชนในพื้นท่ีได้
มีน้ าใช้ในการอุปโภค  
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

41. โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงซ่อมแซมร่อง
ระบายน้ าแบบมีฝาปิด  
หมู่ท่ี ๕,๙,๑๘ 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า ท่วม
ขังบางบริเวณ และ
ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็วมากข้ึน 

ร่องระบายน้ าและ
ฝาปิด ตามแบบ
และรายละเอียด 
อบต.อมก๋อย 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ปัญหาการขนส่ง
และน าท่วมขัง 

ประชาชนในหมู่บ้าน
สัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็วมากข้ึน 

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน
ขนาดกลาง หมู่ท่ี 3, 4, 5, 
13, 14 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีได้มีน้ าใช้ในการ
อุปโภค  บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
แบบผิวดินขนาด
กลาง หมู่ท่ี  3, 
4, 5, 13, 14 

- 4,800,000 4,800,000 2,400,000 2,400,000 ปัญหาน้ าไม่
เพียงพอลดลง 

ประชาชนในพื้นท่ีได้
มีน้ าใช้ในการอุปโภค  
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1     ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2  แผนงาน     เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

43 โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามล าห้วย  หมู่ท่ี 3,๔,๘,
18,19 

เพื่อประชาชนในพื้นท่ี
และใกล้เคียงได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจร 

สะพานข้ามล าห้วย 
ตามแบบและ
รายละเอียด อบต.
อมก๋อย 

1,๐๐๐,000 1,๐๐๐,000 1,๐๐๐,000 1,๐๐๐,000 1,๐๐๐,000 ปัญหาการขนส่ง
และน าท่วมขัง 

ประชาชน ได้รับ
ความสะดวกใน
คมนาคมและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

44 โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงซ่อมแซมแท็งก์น้ า 
คสล. หมู่ท่ี 2,4,๘,๑๘ 

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ า
ใช้ในการอุปโภค  
บริโภคอย่างเพียงพอ 

ปรับปรุงซ่อมแซม
แท็งก์น้ าตามแบบ
และรายละเอียด 
อบต.อมก๋อย 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ปัญหาน้ าไม่
เพียงพอลดลง 

ประชาชนได้มีน้ าใช้
ในการอุปโภค  
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ท่ี 
๓,๑1,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘ 

เพื่อเป็นแหล่งเสริมสร้าง
การศึกษาและ
พัฒนาการของเด็กก่อน
วัยเรียน 

ก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็ก     
ตามแบบและ
รายละเอียด 
อบต.อมก๋อย 

1,๐๐๐,000 1,๐๐๐,000 1,๐๐๐,000 1,๐๐๐,000 1,๐๐๐,000 จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

หมู่บ้านมีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเพื่อส่งเสริม
การศึกษาให้แก่เด็ก
ปฐมวัย 

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ประจ า
หมู่บ้าน หมู่ท่ี ๑-๒๐ 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้มีสถานท่ีใน
จัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ภายในหมู่บ้าน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
และก่อสร้าง
อาคาร
อเนกประสงค์ 
ตามแบบและ
รายละเอียด 
อบต.อมก๋อย 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนศาลา
อเนกประสงค์ 

ประชาชนได้มี
สถานท่ีในการร่วม
ท ากิจกรรมต่าง ๆ 
และแก้ปัญหา
ท้องถ่ินร่วมกัน 

กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม ลานกีฬาต้านยา
เสพติด หมู่ท่ี 1,3,๔,
5,9,13,๑๔,๑๗ 

เพื่อให้ประชาชน 
เยาวชน ได้มีสนามกีฬา
ในการออกก าลังกาย
ร่วมกันภายในหมู่บ้าน 

ก่อสร้างลานกีฬา 
หมู่ละ 1 แห่ง ตาม
แบบและ
รายละเอียด  
อบต.อมก๋อย 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนลานกีฬา ประชาชน เยาวชน มี
สนามกีฬาในการออก
ก าลังกายร่วมกัน
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
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1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1     ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2  แผนงาน     เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

48 โครงการขุดบ่อขยะพร้อม
ล้อมร้ัวหมู่ท่ี ๑-๒๐ 

เพื่อการจัดเก็บขยะให้
เพียงพอ 

ขุดบ่อขยะ หมู่ละ 
๑ แห่ง ตามแบบ
และรายละเอียด 
อบต.อมก๋อย 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนบ่อขยะ สถานท่ีในการ
จัดเก็บขยะมี
เพียงพอ 

กองช่าง 

49 โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี ๑-๒๐ 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถรับรู้ รับฟัง
ข้อมูลข่าวสารจากทาง
ราชการได้อย่างชัดเจน 

หอกระจายข่าว
พร้อมอุปกรณ์ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารจากทาง
ราชการได้อย่าง
ชัดเจนและถูกต้อง 

กองช่าง 

50 โครงการจัดซื้อเคร่ืองเสียง
พร้อมอุปกรณ์ ประจ า
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 1-20 

เพื่อให้ประชาชน
น าไปใช้ในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ภายใน
หมู่บ้าน 

เคร่ืองเสียงพร้อม
อุปกรณ์ 
 หมู่ละ 1 ชุด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนได้มีเคร่ือง
เสียงในการจัด
กิจกรรมต่างๆ 
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

51 โครงการปรับปรุง ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

ปรับปรุง ท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง 
ให้อยู่ในสภาพ
การใช้งานท่ีดีข้ึน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

กองช่าง 

52 โครงการซ่อมแซม ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

บ ารุงรักษา
ซ่อมแซมท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ให้อยู่
ในสภาพการใช้งาน
ได้ดังเดิม 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

กองช่าง 

53 โครงการก่อสร้างอาคาร
ห้องเก็บของ ส านักงาน 
อบต.อมก๋อย 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

ก่อสร้างอาคาร
ห้องเก็บของ ตาม
แบบแปลน อบต. 

150,000 - - - - ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์ที่ 1     ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แผนงาน     การศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

ปรับปรุง ท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง 
ให้อยู่ในสภาพ
การใช้งานท่ีดีข้ึน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการซ่อมแซมท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

บ ารุงรักษา
ซ่อมแซมท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง ให้
อยู่ในสภาพการ
ใช้งานได้ดังเดิม 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการต่อเติมท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

ต่อเติมท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้างให้มี
ประสิทธิภาพและ
ความพร้อมใน
การปฏิบัติงาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑      การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.  ยุทธศาสตร์ที่  2     ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
     1.1  แผนงาน     สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ต าบลอมก๋อย 

เพื่อพัฒนาความรู้และ
เป็นการเพิ่มทักษะใน
การประกอบอาชีพ และ
เป็นการเพิ่มรายได้ใน
ครัวเรือนและชุมชน 

จัดการฝึกอบรม
อาชีพให้แก่
ประชาชน เช่น การ
ทอผ้า ตัดเย็บ
เส้ือผ้า การแปรรูป
พืชผลทาง
การเกษตร เป็นต้น  

100,000 100,000 ๑5๐,๐๐๐ ๑5๐,๐๐๐ ๑5๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนท่ีเข้าร่วมมี
การพัฒนาในด้าน
ทักษะ ฝีมือ และมี
รายได้เพิ่มมากข้ึน 

ส านักปลัด 

 
 

1.  ยุทธศาสตร์ที่  2     ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
     1.2  แผนงาน     การเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
เกษตรกร หมู่ท่ี ๑-๒๐ 

เพื่อพัฒนาความรู้และ
เป็นการเพิ่มทักษะใน
การประกอบอาชีพ และ
เป็นการเพิ่มรายได้ใน
ครัวเรือนและชุมชน 

สนับสนุนการ
จัดการฝึกอบรม
อาชีพให้แก่ กลุ่ม
เกษตรกร  เช่น 
การเล้ียงสัตว์ 
ปลูกพืช เป็นต้น  

๕๐,000 ๕๐,000 ๕๐,000 ๕๐,000 ๕๐,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

กลุ่มเกษตรกรท่ีเข้า
ร่วมโครงการมีการ
พัฒนาในด้านทักษะ 
ฝีมือ และมีรายได้
เพิ่มมากข้ึน 

ส านักปลัด 
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1.  ยุทธศาสตร์ที่  2     ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
     1.2  แผนงาน     การเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

2 โครงการศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจชุมชน   หมู่ท่ี ๑ - 
20 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
เข้าใจด้านเศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อเป็นแนวทาง
ในการประกอบอาชีพ
และการด ารงชีวิต 

สนับสนุนการ
จัดตั้งศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจชุมชน 
หมู่ท่ี ๑-๒๐ 

2๐,000 2๐,000 2๐,000 2๐,000 2๐,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

  ประชาชนมีความเข้าใจด้าน
เศรษฐกิจชุมชนเป็น
แนวทางในการประกอบ
อาชีพและการด ารงชีวิต 

ส านักปลัด 

3 โครงการโรงสีข้าวหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 1 - 20 

เพื่อให้ประชาชนมีโรงสี
ประจ าหมู่บ้านไว้ใช้
บริการประชาชนภายใน
หมู่บ้าน สร้างความ
เข้มแข็งของหมู่บ้าน 

สนับสนุน
ประชาชนให้มี        
โรงสีประจ า
หมู่บ้าน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีโรงสีข้าว
ไว้ใช้บริการ
ประชาชนในพื้นท่ี 

ส านักปลัด 

4 โครงการกองทุนเพื่อ
การเกษตร หมู่ท่ี ๑-๒๐ 

เพื่อส่งเสริมเกษตรกรมี
การรวมกลุ่มกันมากข้ึน 

เกษตรกร หมู่ท่ี 
๑-๒๐ 

๕๐,000 ๕๐,000 ๕๐,000 ๕๐,000 ๕๐,000 จ านวนหมู่บ้าน เกษตรกรมีความ
เข้มแข็งในการ
ด าเนินอาชีพ 

ส านักปลัด 

5 โครงการท าปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพเพื่อการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนต าบลอมก๋อย 
 

เพื่อลดต้นทุนในการ
ผลิต  ช่วยรักษาสภาพ
ดินให้มีความอุดม
สมบูรณ์ และเพิ่มรายได้
ให้กับประชาชนในพื้นท่ี
ต าบลอมก๋อย 

ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพเพื่อใช้ใน
การเกษตร 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ลดต้นทุนการผลิต
ทางการเกษตรและ
รักษาส่ิงแวดล้อม 

ส านักปลัด 

6 โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริต าบลอมก๋อย 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
อมก๋อยได้แสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

หมู่บ้าน/ต าบล
ท่ีตั้งของโครงการ
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริและ
พื้นท่ีรับเสด็จ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนในพื้นท่ี
โครงการอันเน่ืองมา 
จากพระราชด าริและ
พื้นท่ีใกล้เคียงมีความ
เป็นอยู่  ท่ีดีข้ึน 

ส านักปลัด 
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1.  ยุทธศาสตร์ที่  2     ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
     1.2  แผนงาน     การเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการเกษตรผสมผสาน เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้หันมา
ด าเนินกิจกรรมทาง
การเกษตรท่ีหลากหลาย 

เกษตรกรในพื้นท่ี
ต าบลอมก๋อย 
จ านวน 20 
หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพื่อลดต้นทุนการ
ผลิตและประชาชนมี
สุขภาพท่ีดี 

ส านักปลัด 

8 โครงการกลุ่มเกษตรกร
เข้มแข็ง 

เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรท่ีอยู่
ในพื้นท่ีมีความเข้มแข็ง
และมีอ านาจต่อรองกับ
พ่อค้าคนกลาง 

จัดตั้งสหกรณ์
การเกษตรใน
ต าบลอมก๋อย 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เกษตรกรมีความ
เข้มแข็งและมีอ านาจ
ต่อรองกับพ่อค้าคน
กลาง 

ส านักปลัด 

9 โครงการฝึกอบรมแกนน า
เศรษฐกิจพอเพียงต าบลอม
ก๋อย 

แกนน าชุมชนเป้าหมาย
มีความรู้ความเข้าใจและ
มีวิถีชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ฝึกอบรมแกนน า
ชุมชนปีละ 100 
คน จาก 20 
หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

แกนน าชุมชนเป้าหมาย
มีวิถีชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักปลัด 

10 โครงการสนับสนุน
ศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรต าบล
อมก๋อย 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
เข้าใจด้านเศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อเป็นแนวทาง
ในการประกอบอาชีพ
และการด ารงชีวิต 

สนับสนุนการ
จัดตั้งศูนย์บริการ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษ
ตรต าบลอมก๋อย 

5๐,000 5๐,000 5๐,000 5๐,000 5๐,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

 ประชาชนมีความเข้าใจ  
ด้านเศรษฐกิจชุมชนเป็น
แนวทางในการประกอบ
อาชีพและการด ารงชีวิต 

ส านักปลัด 

11 โครงการส่งเสริมการใช้
ปุ๋ยเคมีในนาข้าวอย่าง
เหมาะสม 
  
 
 

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
ที่ถูกต้องและเหมาะสมใน
การใช้ปุ๋ยเคมี อีกทั้งเป็น
การลดต้นทุนในการผลิต  
ช่วยรักษาสภาพดินให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ และ
เพ่ิมรายได้ให้กับ
ประชาชนในพ้ืนที่ 

ประชาชนมี
ความเข้าใจการ
ใช้ปุ๋ยเคมีอย่าง
ถูกต้องและ
เหมาะสม 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนเข้าใจ
วิธีการใช้ปุ๋ยอย่าง
ถูกต้องและ
เหมาะสม อีกท้ังลด
ต้นทุนการผลิตทาง
การเกษตรและ
รักษาส่ิงแวดล้อม 

ส านักปลัด 
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1.  ยุทธศาสตร์ที่  2     ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
     1.2  แผนงาน     การเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

12 โครงการจัดการและส่งเสริม
การป้องกันและก าจัดศัตรู
พืชผัก 

เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูก
ผักได้มีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการศัตรู
พืชผักได้อย่างถูก 
และต้องเหมาะสม 

เกษตรกรผู้ปลูก
ผักได้มีความรู้
ความเข้าใจใน
การจัดการศัตรู
พืชผักได้อย่างถูก 
และต้อเหมาะสม 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม เกษตรกรผู้ปลูกผัก
ได้มีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการ
ศัตรูพืชผักได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

ส านักปลัด 

13 โครงการส่งเสริมการ
ผลิตผลทางการเกษตรเพื่อ
การแปรรูเชิงการค้า 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ด้านการแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตร
และเทคโนโลยีในการ
แปรรูปท่ีหลากหลาย
และเหมาะกับพื้นท่ี 

ประชาชนมีความรู้
ด้านการแปรรูป
ผลิตผลทาง
การเกษตรและ
สามารถแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ได้ 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนมีความรู้
ด้านการแปรรูป
ผลิตผลทาง
การเกษตรและ
สามารถแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ได้ 

ส านักปลัด 

14 โครงการป้องกันและก าจัด
โรครากเน่าโดยชีววิธี 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับ
ความรู้ในการป้องกัน
และก าจัดโรครากเน่า
โดยชีววิธีและสามารถ
น าความรู้ท่ีได้มา
พัฒนาการเกษตรใน
พื้นท่ีของตนเอง และ
พื้นท่ีใกล้เคียง 

เกษตรกรสามารถ
ป้องกันและก าจัด
โรครากเน่าได้โดย
ชีววิธีและสามารถ
น าความรู้ท่ีได้มา
พัฒนาการเกษตร
ในพื้นท่ีของตนเอง
และใกล้เคียง 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม เกษตรกรสามารถ
ป้องกันและก าจัด
โรครากเน่าได้โดยชีว
วิธีและสามารถน า
ความรู้ท่ีได้มา
พัฒนาการเกษตรใน
พื้นท่ีของตนเอง 
และพื้นท่ีใกล้เคียง 

ส านักปลัด 

15 โครงการส่งเสริมการปลูก
หญ้าเล้ียงสัตว์ 
  

เพื่อให้ประชาชนผู้เล้ียง
สัตว์ได้มีหญ้าเพียงพอ
กับความต้องการของ
สัตว์  

ประชาชนผู้เล้ียง
สัตว์ได้มีหญ้า
เพียงพอกับความ
ต้องการของสัตว์ 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนผู้เล้ียง
สัตว์ได้มีหญ้า
เพียงพอกับความ
ต้องการของสัตว์ 

ส านักปลัด 
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1.  ยุทธศาสตร์ที่  2     ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
     1.2  แผนงาน     การเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

16 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ
โรคสัตว์ 

เพื่อให้ประชำชนมีควำม
เข้ำใจและช่วยกันเฝ้ำ
ระวังและควบคุมโรค 
และและโรคในสัตว์ต่ำงๆ 

ประชาชนผู้เล้ียง
สัตว์รู้จักการดูแล
สัตว์เล้ียง 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนผู้เล้ียง
สัตว์รู้จักการดูแล
และช่วยเฝ้าระวัง
โรคท่ีเกิดจากสัตว์ 

ส านักปลัด 

17 โครงการพัฒนาการเล้ียง
สัตว์เล็กและสัตว์ปีก 

ให้เกษตรกรในชุมชนมี
ควำมรู้ในกำรเล้ียงสัตว์
เล็กและสัตว์ปีกเพิ่มข้ึน 

ประชาชนรู้จัก
วิธีการเล้ียงสัตว์
เล็กและสัตว์ปีก
มากข้ึน 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนรู้จัก
วิธีการเล้ียงสัตว์เล็ก
และสัตว์ปีกมากข้ึน 

ส านักปลัด 

18 โครงการยุวเกษตรและ
อาสาปศุสัตว์ 

เพื่อสร้ำงอำสำปศุสัตว์
ให้มีควำมพร้อมในกำร
พัฒนำอำชีพด้ำนกำรปศุ
สัตว์อย่ำงย่ังยืน 

เครือข่ำยยุว
เกษตรกรด้ำนปศุ
สัตว์ท่ีมี
ประสิทธิภำพ
สำมำรถมีกำรพัฒนำ
ด้ำนกำรปศุสัตว์ 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม เครือข่ำยยุว
เกษตรกรด้ำนปศุ
สัตว์ท่ีมี
ประสิทธิภำพ
สำมำรถมีกำรพัฒนำ
ด้ำนกำรปศุสัตว์ 

ส านักปลัด 

19 โครงการปศุสัตว์-เกษตร
ใหม่ไร้หมอกควัน 

เพื่อให้ประชาชนงดการ
เผาในพื้นท่ีท า
การเกษตร 

เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นท่ีปลอดการ
เผาทุกรูปแบบ 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีปลอดการเผา
ทุกรูปแบบ 

ส านักปลัด 

20 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีรู้จักการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

ประชาชนได้รู้จัก
พืชท่ีมีประโยชน์ใน
พื้นท่ีและเพิ่มพื้นท่ี
สีเขียวในชุมชน 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนได้รู้จักพืช
ท่ีมีประโยชน์ในพื้นท่ี
และเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว
ในชุมชน 

ส านักปลัด 

21 โครงการอบรมให้ความรู้
ทางการเกษตร 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความรู้ใหม่ ๆในการ
ด าเนินชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนด าเนิน
ชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

- - 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนได้รับ
ความรู้ใหม่ ๆในการ
ด าเนินชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักปลัด 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3      การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.  ยุทธศาสตร์ที่  3     ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน 
     1.1  แผนงาน     สาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการขยะรีไซค์เคิลเพื่อ
ชุมชน 

เพื่อลดปัญหาขยะใน
ชุมชน และเพื่อให้
ความรู้ในการจัดการ
ขยะ 

ประชาชนผู้สนใจ
หมู่ท่ี 1 - 20 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปัญหาทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

ปริมาณขยะใน
ชุมชนลดลงและท า
ให้สภาพแวดล้อม
ของชุมชนดีข้ึน 

ส านักปลัด 

2 โครงการตลาดนัดขยะ เพื่อประชาชนได้
ตระหนักเห็นคุณค่าของ
ขยะและลดปัญหาขยะ
ในชุมชน 

ประชาชนผู้สนใจ
หมู่ท่ี 1 - 20 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปัญหาทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

ปริมาณขยะใน
ชุมชนลดลงและท า
ให้สภาพแวดล้อม
ของชุมชนดีข้ึน 

ส านักปลัด 

 
1.  ยุทธศาสตร์ที่  3     ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน 
     1.2  แผนงาน     สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่าประจ าหมู่บ้าน 
 

เพื่อให้อาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่าประจ า
หมู่บ้านได้เรียนรู้การ
ป้องกันไฟป่าอย่างถูกวิธี 

จัดอบรม
อาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่า
ประจ าหมู่บ้าน  
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปัญหาทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

อาสาสมัครป้องกัน
ไฟป่าประจ าหมู่บ้าน
มีความรู้ จากการ
ป้องกันไฟป่าอย่าง
ถูกวิธี 

ส านักปลัด 
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1.  ยุทธศาสตร์ที่  3     ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน 
     1.2  แผนงาน     สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

2 โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ า 
หมู่ท่ี    1 - 20 

เพื่อฟื้นฟูความสมดุล
ของระบบนิเวศน์
ธรรมชาติ และแก้ไข
ปัญหาความยากจนของ
ประชาชน 

ส่งเสริมให้มี
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์เขตป่า
ชุมชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปัญหาทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

ป่าไม้มีความสมดุล
ทางระบบนิเวศน ์  

ส านักปลัด 

3 โครงการลดหมอกควัน เพื่อปลูกจิตส านึกให้แก่
ประชาชนในพื้นท่ีได้เห็น
ความส าคัญของป่าไม้ท่ี
ถูกท าลาย 

ส่งเสริมให้
ประชาชนลดการ
เผ่าป่าและลด
หมอกควัน 

20๐,000 20๐,000 20๐,000 20๐,000 20๐,000 ปัญหาทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

ประชาชนได้
ตระหนักถึงการเผา
และท าลายป่าไม้ใน
พื้นท่ีอ าเภออมก๋อย 

ส านักปลัด 

4 โครงการป้องกันไฟป่าและ
ดับไฟป่าพื้นท่ีต าบลอมก๋อย 

เพื่อประชาชนได้
ตระหนักถึงการเผาและ
ท าลายป่าไม้ในพื้นท่ี
อ าเภออมก๋อย 

ส่งเสริมให้
ประชาชนช่วยกัน
ควบคุมไฟป่า 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปัญหาทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

ประชาชนได้
ตระหนักถึงการเผา
และท าลายป่าไม้ใน
พื้นท่ีอ าเภออมก๋อย 

ส านักปลัด 

5 โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่า
และดับไฟป่าในพื้นท่ีต าบล    
อมก๋อย 

เพื่อประชาชนได้
ตระหนักถึงการเผาและ
ท าลายป่าไม้ในพื้นท่ี
อ าเภออมก๋อย 

รณรงค์
ประชาสัมพันธ์
การควบคุมไฟป่า 
หมู่ท่ี 1 - 20 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปัญหาทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

ประชาชนได้
ตระหนักถึงการเผา
และท าลายป่าไม้ใน
พื้นท่ีอ าเภออมก๋อย 

ส านักปลัด 

6 โครงการปลูกป่าเพื่อเพิ่ม
พื้นท่ีสีเขียว 
 

เพื่อฟื้นฟูป่าชุมชนให้คง
สภาพความอุดม
สมบูรณ์ 

สนับสนุนกล้าไม้ 
ปลูกในเขต 
ป่าชุมชนทุก
หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปัญหาทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

ป่าไม้มีความอุดม
สมบูรณ์ประชาชนมี
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ย่ิงข้ึน 

ส านักปลัด 
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1.  ยุทธศาสตร์ที่  3     ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน 
     1.2  แผนงาน     สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการฝายชะลอน้ าต าบล
อมก๋อย 

เพื่อชะลอน้ าตามล าห้วย
ต่างๆและเพื่อให้ระบบ
นิเวศฯมีความอุดม
สมบูรณ์ย่ิงข้ึน 

กิจกรรมการ
จัดท าฝายชะลอ
น้ าหมู่ท่ี 1 -20 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000   ปัญหาทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

ป่าไม้ในบริเวณฝาย
ชะลอน้ ามีความอุดม
สมบูรณ์ 

ส านักปลัด 

8 โครงการท าแนวกันไฟป่า
ชุมชน หมู่ท่ี 1 - 20 

เพื่อจัดท าแนวกันไฟป่า 
ป้องกันการลุกลามของไฟป่า
ไม่ให้ขยายเป็นวงกว้าง 

สนับสนุนการจัดท า
แนวกันไฟป่าชุมชน 
หมู่ท่ี 1 – 20  

2๐0,000 2๐0,000 2๐0,000 2๐0,000 2๐0,000   ปัญหาทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

สามารถป้องกันไฟ
ป่าไม่ให้ลุกลามและ
ขยายวงกว้าง 

ส านักปลัด 

9 โครงการจัดระบบและ
พัฒนาพื้นฟูแหล่งท่องเท่ียว
ต าบลอมก๋อย 

เพื่อให้การท่องเท่ียวเชิง
นิเวศในต าบลอมก๋อย
เป็นระเบียบและมีระบบ
มากย่ิงข้ึน 

แหล่งท่องเท่ียวใน
ต าบลอมก๋อย 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนแหล่ง
ท่องเท่ียว 

ดึงดูดความสนใจ
ของนักท่องเท่ียว 

ส านักปลัด 

10 โครงการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวพื้นท่ีต าบลอมก๋อย  

เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวแหล่งธรรมชาติ 
และศาสนสถาน 

ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวในพื้นท่ี
ต าบลอมก๋อย 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนแหล่ง
ท่องเท่ียว 

เพิ่มจุดสนใจเพื่อ
ดึงดูดนักท่องเท่ียว 

ส านักปลัด 

11 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม 

เพื่อป้องกันและร่วม
แก้ไขปัญหาทรัพยากร
ป่าไม้และปัญหา
ธรรมชาติ 

จัดกิจกรรมการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาทรัพยากร
ป่าไม้และปัญหา
ธรรมชาติ 

10,000 10,000 20,000 20,000 20,000   ปัญหาทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

ปัญหาของ
ทรัพยากรป่าไม้ใน
อ าเภออมก๋อยลดลง 

ส านักปลัด 
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1.  ยุทธศาสตร์ที่  3     ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน 
     1.2  แผนงาน     สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

12 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ณ.โคังช้าง 4 ตัว 
 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
มีความสวยงามกว่าเดิม 

อ านวยความ
สะดวกประชาชน
และนักท่องเท่ียว
ท่ีมาเท่ียว ณ.โค้ง
ช้าง 4 ตัว 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม อ านวยความสะดวก
ประชาชนและ
นักท่องเท่ียวท่ีมา
เท่ียว ณ.โค้งช้าง 4 
ตัว 

ส านักปลัด 

13 โครงการสร้างป่าสร้าง
รายได้ 

เพื่อฟื้นฟูต้นน้ าล าธาร
และสร้างรายได้ในพื้นท่ี 

สร้ายรายได้ให้
ประชาชนในพื้นท่ี 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม สร้ายรายได้ให้
ประชาชนในพื้นท่ี 

ส านักปลัด 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2      การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให้ 
      พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1.  ยุทธศาสตร์ที่  4     ด้านการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     1.1  แผนงาน     บริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน 
ประชาชนมีคุณธรรม  
จริยธรรมในการ
ด ารงชีวิต 

ประชาชนผู้สนใจ 
ประมาณ 200 
คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ประชาชนมีคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อการใช้
ในการด ารงชีวิต 

ส านักปลัด 
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1.  ยุทธศาสตร์ที่  4     ด้านการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     1.2  แผนงาน     ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีท้องถ่ิน 

เพื่อเป็นการส่งเสริมม 
อนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถ่ิน 

วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถ่ิน
ได้รับการอนุรักษ์  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถ่ิน
ได้รับการอนุรักษ์  

กอง
การศึกษา 

2 โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ให้กับ
ประชาชนในต าบลอม
ก๋อย 

จัดกิจกรรม
หมู่บ้านรักษาศีล 
๕เพื่อส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ประชาชนมีคุณธรรม
และจริยธรรม 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญา
สู่ลูกหลาน 

เพื่อสืบสานภูมิปัญญา
ชาวบ้านของบรรพบุรุษ
คงอยู่สืบไป 

สนับสนุน
กิจกรรมการ
ถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาสู่ลูกหลาน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ยังคงอยู่ ได้รับการ
ถ่ายทอดสู่ลูกหลาน 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการสืบชะตาแม่น้ าและ
บวชป่าประจ าปี  

เพื่อสร้างจิตส านึก
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ า
และป่าและสืบทอด
วัฒนธรรมและประเพณี 

กิจกรรมส่งเสริม
การสืบชะตา
แม่น้ าและบวชป่า
ประจ าปี   

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

ส านักปลัด 
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1.  ยุทธศาสตร์ที่  4     ด้านการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     1.2  แผนงาน     ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

5 โครงการจัดกิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา หมู่ท่ี ๑ - 
๒๐ 

เพื่อให้ประชาชนร่วมท า
กิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา 

จัดกิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

ประชาชนได้ร่วมกัน
ท ากิจกรรมวันส าคัญ
ทางศาสนา 

กอง
การศึกษา 

6 โครงการจัดงานประเพณี    
ย่ีเป็ง  อบต.อมก๋อย 

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และ
สืบทอดประเพณีเดือนย่ี
เป็ง ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมการจัด
งานประเพณีเดือน
ย่ีเป็งในหมู่บ้าน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

ส่งเสริมและสืบทอด
ประเพณี 
เดือนย่ีเป็ง 

กอง
การศึกษา 

7 โครงการประเพณีสงกรานต์
และด าหัวผู้สูงอายุต าบลอม
ก๋อย 

เพื่อแสดงความเคารพ
นับถือผู้อาวุโสหรือ
ผู้สูงอายุและสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีมิให้
สูญหาย 

จัดกิจกรรมด าหัว
ผู้สูงอายุในเขต
พื้นท่ี ต าบลอม
ก๋อย 

 
60,000 

 
60,000 

 
60,000 

 
60,000 

 
60,000 

ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีไทยแบบ
ดั้งเดิมผู้สูงอายุได้รับ
ความสุขใจและรู้สึก
ไม่ถูกทอดท้ิง 

กอง
การศึกษา 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2      การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให้ 
      พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
1.  ยุทธศาสตร์ที่  5     ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
     1.1  แผนงาน     การศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้า
คิดกล้าแสดงออกและ
ส่งเสริมพัฒนาการด้าน 
EQ ของเด็ก 

เด็กในเขตพื้นท่ี 
 อบต.อมก๋อย 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม เด็กกล้าแสดงออกและ
อยู่ร่วมกันในสังคมได้ 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาการสอนของ
ผู้ดูแลเด็กในเขต อบต.อม
ก๋อย 

เพื่อพัฒนาให้ผู้ดูแลเด็ก
มีความรู้ความสามารถ
ในการผลิตส่ือการสอน
โดยใช้วัสดุท่ีมาจาก
ธรรมชาติ 

จัดอบรมให้กับผดด.
ท้ัง 1๖ ศูนย์ในการ
ผลิตส่ือการเรียน
การสอนท่ีมาจาก
วัสดุธรรมชาติ 

5๐,000 5๐,000 5๐,000 5๐,000 5๐,000 จ านวนครูผู้ดูแล
เด็ก 

การจัดการเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน เด็กมี
พัฒนาการท่ี
เหมาะสม ตามวัย 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้ออุปกรณ์ใน
การพัฒนา
การศึกษา 

80๐,000 80๐,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

การจัดการเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน  

กอง
การศึกษา 

4 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
ให้กับศพด.ท้ัง   1๖ ศูนย์ 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ศพด.มีครุภัณฑ์
เพื่อใช้ใน
ปฏิบัติงาน 

80๐,000 80๐,000 80๐,000 80๐,000 80๐,000 เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน 

กอง
การศึกษา 

5 โครงการจ้างนักเรียน 
นักศึกษาท างานช่วงปิด 
ภาคเรียน 

เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษามีรายได้ช่วงปิด
ภาคเรียน 

นักเรียนท่ีมีอายุไม่
ต่ ากว่า 15 ปีใน
พื้นท่ีต าบลอมก๋อย 

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 จ านวนผู้เข้าร่วม นักเรียน นักศึกษามี
รายได้ช่วงปิดภาค
เรียน 

กอง
การศึกษา 

6 โครงการสนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา 

เพื่อให้เด็กของศพด. มี
พัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย 

ศพด.ท้ัง 1๖ 
ศูนย์ 

- - 300,000 300,000 300,000 เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กนักเรียนได้รับ
การพัฒนาท่ีถูกต้อง
ตามมาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 
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1.  ยุทธศาสตร์ที่  5     ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
     1.1  แผนงาน     การศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อให้เด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขต อบต.อมก๋อย มี
อาหารกลางวันอย่าง
เพียงพอ 

จัดซื้ออาหาร
กลางวันส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท้ัง 1๖ ศูนย์ 

2,600,000 2,600,000 2,000,000 2,200,000 2,400,000 เด็กนักเรียนใน
เขต อบต.อม
ก๋อย 

นักเรียนในเขต 
อบต. อมก๋อย  
มีอาหารกลางวัน
อย่างเพียงพอ 

กอง
การศึกษา 

8 โครงการอาหารเสริม (นม) 
แก่เด็กนักเรียนเขต อบต. 
อมก๋อย 

เพื่อให้เด็กนักเรียนใน
เขต อบต. อมก๋อย ได้มี
อาหารเสริม (นม) อย่าง
เพียงพอ 

จัดซื้อ อาหาร
เสริม (นม) 
ส าหรับ เด็ก
นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก, 
สพฐ. กศน. ใน
เขต อบต. อม
ก๋อย  

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เด็กนักเรียนใน
เขต อบต.อม
ก๋อย 

นักเรียนในเขต 
อบต.อมก๋อย  
มีอาหารเสริม(นม) 
อย่างเพียงพอ 

กอง
การศึกษา 

9 โครงการย้ิมสวยฟันใส  
  

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
เด็กปฐมวัยรักษาและ
ดูแลฟันให้สะอาด 

เด็กนักเรียนท้ัง  
1๖ ศูนย์ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กปฐมวัยมีฟันท่ี
สะอาด 

กอง
การศึกษา 

10 โครงการส่งเสริมรักการอ่าน  
ท้ัง 1๖ ศูนย์ 

เพื่อให้เด็กนักเรียนของ
ศพด. รักการอ่านจาก
การดู รูปภาพจาก
หนังสือแต่ละเล่ม 

ศพด.ท้ัง 1๖ 
ศูนย์ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กนักเรียนได้รับ
การพัฒนาท่ีถูกต้อง
ตามมาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 
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1.  ยุทธศาสตร์ที่  5     ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
     1.2  แผนงาน     สาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์ ควบคุม
และป้องกันโรคไข้เลือดออก 

เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

สนับสนุนการ
รณรงค์ ควบคุม
และป้องกันโรค
ไข้เลือดออก                 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้ติดเช้ือ
โรคไข้เลือดออก 

ลดการแพร่ระบาด
ของโรคไข้เลือดออก 

ส านักปลัด 

2 โครงการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย 

เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

สนับสนุนวัคซีน
ป้องกันโรคพิษ 
สุนัขบ้า 

30,000 30,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้ติดเช้ือ
พิษสุนัขบ้า 

ควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้าได้ 

ส านักปลัด 

3 โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา
ให้แก่เยาวชนและประชาชน
ในพื้นท่ีต าบลอมก๋อย 

เพื่อส่งเริมการออกก าลัง
กายและเป็นการส่งเสริม
ให้เด็กและเยาวชนรักใน
การเล่นกีฬาเพื่อ
ห่างไกลยาเสพติด 

จัดซื้อวัสดุการกีฬา 
อุปกรณ์การกีฬา
ให้กับเด็กและ
เยาวชนในพื้นท่ี
ต าบลอมก๋อย 

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ประชาชนใน
พื้นท่ีต าบลอม
ก๋อย 

ประชาชนทุกเพศทุก
วัยมีสุขภาพร่างกาย
ท่ีแข็งแรงห่างไกล 
ยาเสพติด 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคติดต่อต่างๆ     

เพื่อป้องกันโรคติดต่อ
ต่าง ๆ   

รณรงค์ ให้ความรู้
วิธีป้องกันและ
สนับสนุนยาพ่น
เช้ือป้องกันโรค 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนใน
พื้นท่ีต าบลอม
ก๋อย 

ควบคุมโรคติดต่อ
ต่าง ๆ โรคไข้หวัด
ใหญ่สายพันธุ์ต่าง ๆ 
ได้ 

ส านักปลัด 

5 โครงการจัดซื้อถังขยะ 
ให้แก่ หมู่ท่ี 1 - 20 

เพื่อให้ประชาชนท้ิงขยะ
ให้เป็นท่ีและเพื่อความ
สะอาด 

ถังขยะ จ านวน 
20 แห่ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนใน
พื้นท่ีต าบลอม
ก๋อย 

ประชาชนรักษา
ความสะอาดมากข้ึน ส านักปลัด 

6 โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพอาสาพัฒนา
ชุมชนระดับต าบล 

เพื่อให้อาสาพัฒนา
ชุมชนมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหน้าท่ี 

สนับสนุนการ
ฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
อาสาพัฒนา
ชุมชนระดับต าบล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อสม.พื้นท่ีต าบล
อมก๋อย 

อาสาพัฒนาชุมชนมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

ส านักปลัด 
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1.  ยุทธศาสตร์ที่  5     ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
     1.2  แผนงาน     สาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการน้ าดื่มสะอาดหมู่ท่ี 
1 - 20 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าดื่ม
ท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะ 

จัดซื้อเคร่ืองกรอง
น้ าพร้อมโรงจัดเก็บ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนใน
พื้นท่ีต าบลอม
ก๋อย 

ประชาชนมีน้ าดื่มท่ี
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

ส่วนโยธา 

8 โครงการชาวอมก๋อย
สุขภาพดีชีวิตสดใส 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายท่ี
แข็งแรงและการดูแล
สุขภาพของตนเอง 

จัดอบรมให้
ความรู้ด้าน
สุขภาพและตรวจ
สุขภาพให้
ประชาชนในพื้นท่ี
ต าบลอมก๋อย 

50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนในพื้นท่ีมี
สุขภาพร่างกายท่ี
แข็งแรงรู้จักวิธีการ
ดูแลสุขภาพของ
ตนเอง 

ส านักปลัด 

9 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการส าหรับผู้ดูแล
สุขภาพในต าบลอมก๋อย 

เพื่อให้ผู้ดูแลสุขภาพใน
พื้นท่ีมีความรู้และทักษะ
ท่ีจ าเป็นในการดูแล
สุขภาพประชาชนใน
พื้นท่ี 

จัดอบรม/ปฏิบัติ
ด้านป้องกันและ
ควบคุมโรค และ
การรักษาฟื้นฟู
สภาพผู้ป่วย 

- - 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้ดูแลสุขภาพใน
พื้นท่ีมีความรู้และ
ทักษะท่ีจ าเป็นใน
การดูแลสุขภาพ
ประชาชนในพื้นท่ี 

ส านักปลัด 

10 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคแก่
ประชาชนต าบลอมก๋อย 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีมีสุขภาพร่างกาย  
ท่ีแข็งแรง 

จัดอบรมให้
ความรู้ด้าน
สุขภาพให้
ประชาชนในพื้นท่ี
ต าบลอมก๋อย 

- - 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนในพื้นท่ีมี
สุขภาพร่างกายท่ี
แข็งแรง 

ส านักปลัด 

11 โครงการรู้ทันเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีมีมีความรู้เร่ืองโรค
เอสด์ และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

จัดอบรมให้
ความรู้เร่ืองโรค
เอสด์และ
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

- - 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีมีมีความรู้เร่ือง
โรคเอสด์ และ
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

ส านักปลัด 

 



แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  ห น้ า  | 57 
 

 

1.  ยุทธศาสตร์ที่  5     ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
     1.3  แผนงาน     สังคมสงเคราะห์ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการสงเคราะห์เด็ก
ก าพร้า เด็กด้อยโอกาส และ
เด็กถูกทอดท้ิง 

เพื่อช่วยเหลือเด็ก
ก าพร้า เด็กด้อยโอกาส
และเด็กถูกทอดท้ิงให้มี
ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน 

ช่วยเหลือเด็ก
ก าพร้า เด็กด้อย
โอกาส และเด็ก
ทอดท้ิงท่ีอยู่ใน
เขต อบต.อมก๋อย 

๖0,000 ๖0,000 ๖0,000 ๖0,000 ๖0,000 จ านวนเด็ก
ก าพร้าและเด็ก
ถูกทอดท้ิง 

เด็กก าพร้า เด็กถูก
ทอดท้ิง เด็กด้อย
โอกาสได้รับการดูแล   
เอาใจใส่ 

ส านักปลัด 

2 โครงการต้านลมหนาวเพื่อพี่
น้องต าบลอมก๋อย 
 

เพื่อจัดหาเคร่ืองกัน
หนาวบรรเทาความ
หนาวให้แก่ประชาชนใน
เขตพื้นท่ีอมก๋อย 

จัดซื้อเคร่ืองกัน
หนาวบรรเทา
ความหนาวให้แก่
ประชาชนในเขต
พื้นท่ีต าบลอม
ก๋อย 

800,000 800,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนใน
พื้นท่ีต าบลอม
ก๋อย 

บรรเทาความหนาว
ให้แก่ประชาชนใน
เขตพื้นท่ีอมก๋อย 

ส านักปลัด 

3 โครงการสายใยรัก
ครอบครัวอบอุ่น 

เพื่อเป็นการพัฒนากลุ่ม
สตรี และส่งเสริม
สถาบันครอบครัวมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

พัฒนาตรีและ
ส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัวในเขต
ต าบลอมก๋อย 

1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ ประชาชนใน
พื้นท่ีต าบล 
อมก๋อย 

ส่งเสริมบทบาท 
และส่งเสริม
ครอบครัวให้อบอุ่น 

ส านักปลัด 

4 โครงการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสหรือคนไร้ท่ีพึ่ง 

เพื่อพัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาส
หรือไร้ท่ีพึ่ง 

พัฒนากลุ่ม
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส
หรือไร้ท่ีพึ่ง 

- - 60,000 60,000 60,000 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และ
ผู้ด้อยโอกาส
หรือไร้ท่ีพึ่ง 

กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสหรือไร้
ท่ีพึ่งได้รับการพัฒนา
ศักยภาพและ
คุณภาพชีวิต 

ส านักปลัด 
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1.  ยุทธศาสตร์ที่  5     ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
     1.3  แผนงาน     สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
สตรี 

เพื่อเป็นการแสดงออก
ถึงบทบาทหน้าท่ีและ
ศักยภาพของสตรีแก่
สังคม 

จัดกิจกรรมงาน
วันสตรีสากล 

10,000 10,000 20,000 20,000 20,000  กลุ่มสตรีในพื้นท่ี
ต าบลอมก๋อย 

สังคมตระหนักถึง 
บทบาท สิทธิเสรีภาพ
และศักยภาพของสตรี 

ส านักปลัด 

2 โครงการคืนความสุขสู่วัย
ชรา 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุข
ภาวะท้ังทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ  ท่ี
แข็งแรงสมบูรณ์ 

จัดกิจกรรมให้
ผู้สูงอายุในเขต
ต าบลอมก๋อย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมี
กิจกรรมร่วมกันและ
มีความสุขในช่วงวัย
ชรา 

ส านักปลัด 

 
1.  ยุทธศาสตร์ที่  5     ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
     1.5  แผนงาน     งบกลาง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน 

ช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ในเขตพื้นท่ี อบต.
อมก๋อย 

12,000,000 12,000,000 13,000,000 14,000,000 14,500,000 จ านวนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีความ
เป็นอยู่ ท่ีดีข้ึน 

ส านักปลัด 

2 โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วย
เอดส์ 
 

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
เอดส์ให้มีความเป็นอยู่ท่ี
ดีข้ึน 

ช่วยเหลือผู้ป่วย
เอดส์ท่ีอยู่ในเขต
รับผิดชอบของ
อบต.อมก๋อย 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนผู้ป่วย
เอดส์ 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการ
ดูแลเอาใจใส่และมี
ความเป็นอยู่ ท่ีดีข้ึน 

ส านักปลัด 
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1.  ยุทธศาสตร์ที่  5     ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
     1.5  แผนงาน     งบกลาง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการสงเคราะห์คน
พิการ 
 

เพื่อช่วยเหลือคนพิการ
ให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน 

ช่วยเหลือคน
พิการท่ีแพทย์
รับรองความ
พิการตั้งแต่ระดับ 
3 ข้ึนไปท่ีอยู่ใน
เขตอบต.อมก๋อย 

2,200,000 2,200,000 3,000,000 3,200,000 3,500,000 จ านวนคนพิการ คนพิการมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน 

ส านักปลัด 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4      การสร้างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6   ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรยีบร้อยในชุมชน 

1.  ยุทธศาสตร์ที่  6     ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
     1.1  แผนงาน     รักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายอพปร. 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เครือข่าย อปพร.ให้มี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

สนับสนุนให้
สมาชิกอปพร.
ต าบลอมก๋อยเข้า
ร่วมอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
เครือข่าย 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน อพปร. อปพร.ต าบลอมก๋อย 
มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหน้าท่ี 

ส านักปลัด 

 



แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  ห น้ า  | 60 
 

 

1.  ยุทธศาสตร์ที่  6     ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
     1.1  แผนงาน     รักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

2 โครงการติดตั้งกล้องวงจร
ปิด ระบบ (CCTV) หมู่ท่ี 1, 
3, 4, 5, 9  

เพื่อความปลอดภัยใน
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยมากข้ึน 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนหมู่บ้าน เพื่อความปลอดภัย
ในหมู่บ้าน 

ส านักปลัด 

3 โครงการสนับสนุนกิจการ
อาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน  
(อปพร.ฯ) 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
อาสาสมัครประจ า
หมู่บ้าน  

สนับสนุนกิจการ
อาสาสมัคร
ประจ าหมู่บ้าน  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน อพปร. อาสาสมัครประจ า
หมู่บ้าน มีศักยภาพ
ในการปฏิบัติหน้าท่ี 

ส านักปลัด 

4 โครงการก่อสร้างท่ีจัดเก็บ
ถังดับเพลิงต าบลอมก๋อย 

เพื่อให้มีสถานท่ีส าหรับ
จัดเก็บถังดับเพลิง 
ภายในต าบลอมก๋อย 

ก่อสร้างท่ีส าหรับ
จัดเก็บถังดับเพลิง 
ภายในต าบลอมก๋อย 

5๐,๐๐๐ - - 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ จ านวนท่ีเก็บถัง
ดับเพลิง 

มีสถานท่ีส าหรับ
จัดเก็บถังดับเพลิง 
ภายในต าบลอมก๋อย 

ส านักปลัด 

5 โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงศูนย์ อปพร.ประจ า
ต าบล  หมู่ท่ี ๕,18 

เพื่อให้สมาชิกอปพร.มี
สถานท่ีส าหรับเตรียม
ความพร้อมในการ
ป้องกันภัยและช่วยเหลือ
ประชาชนได้ทันท่วงที 
ภายในต าบลอมก๋อย 

ก่อสร้างและ
ปรับปรุงศูนย์อป
พร.ประจ าต าบล 
จ านวน ๒ แห่ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนศูนย์ สมาชิกอปพร.มี
สถานท่ีท่ีปฏิบัติ
หน้าท่ีในการบรรเทา
สาธารณภัยต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึนในต าบลอม
ก๋อย 

ส านักปลัด 

6 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านจราจร 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีต าบลอมก๋อยมี
ความรู้ด้านกฎหมายการ
ขับข่ีมากข้ึน ลดการเกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนน 

ก่อสร้างท่ีส าหรับ
จัดเก็บถังดับเพลิง 
ภายในต าบลอม
ก๋อย 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ จ านวนคนท่ีเข้า
ร่วมกาฝึกอบรม 

ประชาชนในพื้นท่ี
ต าบลอมก๋อยมี
ความรู้ด้านกฎหมาย
การขับข่ีมากข้ึน ลด
การเกิดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน 

ส านักปลัด 
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1.  ยุทธศาสตร์ที่  6     ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
     1.2  แผนงาน     การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการจัดงานกีฬาอบต.
อมก๋อย 
 

เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา
และสร้างความสามัคคี
ให้กับคนในต าบลอมก๋อย 

จัดงานกีฬา อบต.
อมก๋อยปีละ  
1 คร้ัง 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชนใน
พื้นท่ีต าบล 
อมก๋อย 

ประชาชนในต าบล
อมก๋อยมีความ
สามัคคีมากย่ิงข้ึน 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการสนับสนุนการจัดส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 

เพื่อให้เยาวชน ประชาชน 
มีสุขภาพแข็งแรง และ
สร้างความสามัคคี 

สนับสนุนการจัดส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา 

๒50,000 ๒50,000 ๒50,000 ๒50,000 ๒50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม เยาชน ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง และ
มีความสามัคคี 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา 
นักเรียนระดับกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาการศึกษาอมก๋อย  

เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรง และสร้างความ
สามัคคี 

กิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา
เครือข่ายอมก๋อย 

๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 จ านวนผู้เข้าร่วม นักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรง และมีความ
สามัคคี 

กอง
การศึกษา 

 
1.  ยุทธศาสตร์ที่  6     ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
     1.3  แผนงาน     สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์ป้องกัน
ปัญหายาเสพติดสู่ชุมชน 

เพื่อป้องกันเยาวชน 
ประชาชน ในต าบล
ห่างไกลยาเสพติด  

จัดกิจกรรม
รณรงค์ป้องกัน
ปัญหายาเสพติด 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้ติดยา
เสพติด 

เยาวชนในต าบล
ห่างไกลยาเสพติด 

ส านักปลัด 

2 โครงการค่ายคุณธรรมต้าน
ภัยยาเสพติดต าบลอมก๋อย 

เพื่อปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้เยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด 

สนับสนุนการจัด
ค่ายคุณธรรมต้าน
ภัยยาเสพติด แก่
กลุ่มเยาวชน 

๑๕0,000 ๑๕0,000 ๑๕0,000 ๑๕0,000 ๑๕0,000 จ านวนผู้ติดยา
เสพติด 

เยาวชนห่างไกลยา
เสพติด 

ส านักปลัด 
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1.  ยุทธศาสตร์ที่  6     ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
     1.3  แผนงาน     สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 โครงการให้ความรู้ ฟื้นฟู
และบ าบัดผู้ติดยาเสพติด 

เพื่อให้ผู้ติดยาเสพติดมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษ
และพิษภัยท่ีมากับยา
เสพติด และบ าบัดให้ผู้ท่ี
ติด ยาเสพติด 

ประชาชนและผู้
ติดยาเสพติดใน
ต าบลอมก๋อย 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จ านวนผู้ติดยา
เสพติด 

ผู้ท่ีติดยาเสพติดเลิก
ข้องเกี่ยวกับยาเสพ
ติด 

ส านักปลัด 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5      การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7   ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

1.  ยุทธศาสตร์ที่  7     ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
     1.1  แผนงาน     บริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของคณะผู้บริหาร  
เจ้าหน้าท่ี  พนักงานและ
สมาชิก อบต. 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของคณะ
ผู้บริหาร  เจ้าหน้าท่ี  
พนักงานและสมาชิก 

บุคลากรใน
องค์กร ศึกษาดู
งานออกสถานท่ี
ร่วมกันอย่างน้อย   
ปีละ 1 คร้ัง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนผู้เข้าร่วม บุคลากรได้รับแนวคิด
และประสบ การณ์
จากการศึกษาดูงาน
มาประยุกต์ ใช้ในการ
พัฒนาการปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 
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1.  ยุทธศาสตร์ที่  7     ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
     1.1  แผนงาน     บริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

2 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบ
อินเตอร์เน็ต, web site
ต าบลและระบบโทรศัพท์ 

เพื่อบริการประชาชน
สืบค้นข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว 

พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ระบบอินเตอร์เน็ต
ต าบล  รวมท้ัง
ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมระบบ ฯ 

200,000 100,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนใน
พื้นท่ีต าบล 
อมก๋อย 

บริการประชาชน
สืบค้นข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว 

ส านักปลัด 

3 โครงการเพื่อการจัดการ
เลือกตั้งนายกอบต., สมาชิก
สภาอบต.อมก๋อย 

ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการเลือกตั้ง ผู้แทน
ของบ้านเมือง  

การเลือกตั้งนายก 
อบต. สมาชิก 
อบต. ฯลฯ 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ประชาชนใน
พื้นท่ีต าบล 
อมก๋อย 

ประชาชนมีความ
เข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตยมากข้ึน 

ส านักปลัด 

4 โครงการจัดงานรัฐพิธีและ
วันส าคัญของชาติ 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมวัน
ส าคัญต่างๆของชาติ 

จัดกิจกรรมงาน
วันส าคัญ 
ต่าง ๆ ของชาติ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนใน
พื้นท่ีต าบลอม
ก๋อย 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

ส านักปลัด 

5 โครงการจัดท าวารสาร
เผยแพร่กิจกรรม อบต. 

เพื่อประชาสัมพันธ์
เผยแพร่กิจกรรม อบต. 

จัดท าวารสาร
เผยแพร่กิจกรรม  
อบต.    

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนใน
พื้นท่ีต าบลอม
ก๋อย 

ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่กิจกรรม 
อบต. 

ส านักปลัด 

6 โครงการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ต าบล 

เพื่อตรวจสอบ
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการ
ด าเนินงานของ อบต.
ประจ าปี 

แผนติดตาม
ประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการ
ตามแผนพัฒนา
ต าบลอมก๋อย 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนใน
พื้นท่ีต าบล 
อมก๋อย 

การด าเนินงานของ
อบต.อมก๋อยมี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากข้ึน 

ส านักปลัด 
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1.  ยุทธศาสตร์ที่  7     ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
     1.1  แผนงาน     บริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการจัดท าแผนชุมชน       
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
และแผนพัฒนท้องถ่ิน 

เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนา
ต าบล เพื่อก าหนด
โครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาท่ีจะด าเนินการ
เป็นห้วงระยะเวลาท่ี
กฎหมายก าหนด 

จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนา
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไท
ย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2548  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนใน
พื้นท่ีต าบล 
อมก๋อย 

การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนา
เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงหมาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2548 

ส านักปลัด 

8 โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นท่ี
ท ากิน ต าบลอมก๋อย 

เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นท่ี
ท ากินของประชาชนใน
เขตต าบลอมก๋อย 

ข้อมูลพื้นท่ีท ากิน
ของประชาชน
ต าบลอมก๋อย 

๒๕0,000 ๒๕0,000 ๒๕0,000 ๒๕0,000 ๒๕0,000 ประชาชนใน
พื้นท่ีต าบลอม
ก๋อย 

ข้อมูลพื้นท่ีท ากิน
ของประชาชนต าบล
อมก๋อย 

ส านักปลัด 

9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บข้อมูลรายได้
ขององค์การบริหรส่วน
ต าบลอมก๋อย 

ประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บข้อมูล
รายได้ 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ รายได้ของ 
อบต.อมก๋อย 

ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บข้อมูลรายได้
ท่ีเพิ่มข้ึน 

กองคลัง 

10 โครงการท าแนวเขต
ส านักงาน อบต.อมก๋อย 

เพื่อจัดท าแนวเขต
บริเวณส านักงาน อบต.
อมก๋อย 

จัดท าแนวเขต
ท่ีดินของท่ีตั้ง
ส านักงาน อบต.
อมก๋อย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 แนวเขตท่ีดิน
ของ อบต.อม
ก๋อย 

แนวเขตบริเวณ
ส านักงาน อบต.อม
ก๋อย 

กองช่าง 
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1.  ยุทธศาสตร์ที่  7     ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
     1.1  แผนงาน     บริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

11 โครงการให้ความรู้กฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการของอบต. 

เพื่อให้ประชาชน 
ผู้บริหาร  สมาชิกสภา 
อบต.  พนักงานและ
เจ้าหน้าท่ีของ รับทราบ
และสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายและ
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานของอบต. 

ประชาชน 
ผู้บริหาร  สมาชิก
สภา อบต. เข้าใจ
กฎหมายและ
ระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของ
อบต. มากข้ึน 

7๐,๐๐๐ 7๐,๐๐๐ 7๐,๐๐๐ 7๐,๐๐๐ 7๐,๐๐๐ ผู้เข้าร่วโครงการ ประชาชน ผู้บริหาร  
สมาชิกสภา อบต. 
เข้าใจกฎหมายและ
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน
ของอบต. มากข้ึน 

ส านักปลัด 

12 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี เพื่อจัดท าทะเบียนภาษี
พื้นท่ีท ากินของ
ประชาชนต าบลอมก๋อย 

ข้อมูลพื้นท่ีท ากิน
ของประชาชน
ต าบลอมก๋อย 

- - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนในพื้นท่ี
ต าบลอมก๋อย 

ข้อมูลพื้นท่ีท ากิน
ของประชาชนต าบล
อมก๋อย 

กองคลัง 

 
1.  ยุทธศาสตร์ที่  7     ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
     1.2  แผนงาน     เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณส านักงานอบต. 

เพื่อให้ผู้ท่ีมาติดต่อ
ราชการได้รับความ
สะดวกสบายและ
สถานท่ีพักขณะติดต่อ
ราชการ 

ปรับภูมิทัศน์ท้ัง
ภายในและ
ภายนอกของ
ส านักงานอบต. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ภูมิทัศน์บริเวณ
ส านักงาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ขณะท่ีติดต่อราชการ 

ส านักปลัด 
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1.  ยุทธศาสตร์ที่  7     ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
     1.3  แผนงาน     สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการปกป้องสถาบัน เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชน ข้าราชการ
แสดงถึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน 

ประชาชนหมู่ท่ี 1 
– 20 
หมู่บ้านละ 5 คน  

30,000 30,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนได้แสดง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน 

ส านักปลัด 

2 โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชน ข้าราชการมี
ความรู้ในเร่ืองของ
ประชาธิปไตย  

ประชาชนต าบล
อมก๋อย 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนมีความรู้
ในเร่ืองของ
ประชาธิปไตยมาก
ข้ึน 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ. 2561 -  2565) 
ส าหรับ  โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย  อ าเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2      การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให้ 
      พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1.  ยุทธศาสตร์ที่  4     ด้านการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     1.1  แผนงาน     สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมงานไม้ดอกไม้
ประดับจังหวัดเชียงใหม่ 
(จังหวัดเชียงใหม่) 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวให้กับจังหวัด
เชียงใหม่ 

สนับสนุนการจัด
กิจกรรมงานไม้
ดอกไม้ประดับ
จังหวัดเชียงใหม่ 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

มีนักท่องเท่ียวมา
เท่ียวชมมากข้ึน 

ส านักปลัด 

2 โครงการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมงานไม้ดอกไม้
ประดับจังหวัดเชียงใหม่ 
(อ าเภออมก๋อย) 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวให้กับจังหวัด
เชียงใหม่ 

สนับสนุนและเข้า
ร่วมกิจกรรมงาน
ไม้ดอกไม้ประดับ
จังหวัดเชียงใหม่ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

มีนักท่องเท่ียวมา
เท่ียวชม 
เพิ่มมากข้ึน 

ส านักปลัด 

 
 

 
 
 

แบบ ผ. 02/1 
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1.  ยุทธศาสตร์ที่  4     ด้านการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     1.2  แผนงาน     การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนการจัด
งานประเพณี ป๋ีใหม่เมือง 
อมก๋อย  (อ าเภออมก๋อย) 

เพื่ออนุรักษ์และสืบทอด
ประเพณีป๋ีใหม่เมือง 

สนับสนุนและเข้า
ร่วมกิจกรรมงาน
ประเพณีป๋ีใหม่
เมืองอมก๋อย 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

อนุรักษ์และสืบทอด
ประเพณีป๋ีใหม่เมือง 

กอง
การศึกษา 

 
 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
1.  ยุทธศาสตร์ที่  5     ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
     1.2  แผนงาน     สาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี ๑ - 20  

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิต ท่ีดี 

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนร้อย
ละ ๘๐ มี
สุขภาพดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีความรู้ด้าน
สาธารณสุขและ
สามารถน าไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 
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1.  ยุทธศาสตร์ที่  5     ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
     1.1  แผนงาน     การศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1. โครงการอาหารเสริม (นม) 
แก่เด็กนักเรียนเขต อบต. 
อมก๋อย 

เพื่อให้เด็กนักเรียนใน
เขต อบต. อมก๋อย ได้มี
อาหารเสริม (นม) อย่าง
เพียงพอ 

จัดซื้อ อาหารเสริม 
(นม) ส าหรับเด็ก
นักเรียน สพฐ. 
กศน. ในเขต อบต. 
อมก๋อย  

3,800,000 4,000,000 4,100,000 4,200,000 4,200,000 เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

นักเรียนในเขต 
อบต. อมก๋อย  
มีอาหารเสริม(นม) 
อย่างเพียงพอ 

กอง
การศึกษา 

2. โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันแก่โรงเรียนใน
สังกัด กศน. และ สพฐ. 

เพื่อให้เด็กนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด กศน. 
และ สพฐ. มีอาหาร
กลางวันอย่างเพียงพอ 

สนับสนุนอาหาร
กลางวันแก่โรงเรียน
ในสังกัด กศน. และ 
สพฐ. ในเขต อบต.
อมก๋อย 

8,200,000 8,300,000 8,400,000 8,500,000 8,500,000 
เด็กในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

นักเรียนใน สังกัด 
กศน. และ สพฐ. ใน
เขต อบต. อมก๋อย   
มีอาหารกลางวัน
อย่างเพียงพอ 

กอง
การศึกษา 

 
1.  ยุทธศาสตร์ที่  5     ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
     1.3  แผนงาน     งบกลาง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการอุดหนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
(สปสช.) 

เพื่อสบทบระบบประกัน
สุขภาพในระดับท้องถ่ิน
หรือพื้นท่ีตามประกาศ
คณะกรรมการฯ 

อุดหนุนกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ(สปสช.) ๓00,000 ๓20,000 ๓40,000 ๓60,000 ๓80,000 

ประชาชนในพื้นท่ี
ต าบลอมก๋อย 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ(สปสช.)มี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของกองทุน
เพิ่มข้ึน 

ส านักปลัด 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5      การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7   ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

1.  ยุทธศาสตร์ที่  7     ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
     1.1  แผนงาน     บริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
อ าเภออมก๋อย  

เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล 
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุก 
ปัญหาความต้องการของ
ประชาชน การประสานงาน
กับหน่วยงานอื่น ท่ีเกี่ยวข้อง
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 

อุดหนุนเทศบาล
ต าบลอมก๋อยเพื่อ
ด าเนินการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
อ าเภออมก๋อย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมี
ศูนย์บริการอ านวย
ความสะดวกในการ
ร้องเรียน ร้องทุก
และปัญหาความ
ต้องการต่าง ๆ  

ส านักปลัด 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑      การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑   ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับชุมชน 

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1     ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงาน     เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1  โครงการขอรับการสนับสนุน
เคร่ืองจักรกลเข้าปรับปรุงผิว
ถนนลูกรัง ระหว่างบ้านยาง
เปา ม. 14  ต.อมก๋อย ถึง 
บ้านแม่โขง  ม. 2  ต.นาเกียน 
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 

เพื่อให้ประชาชนของท้ัง
สองต าบลได้ใช้ถนนท่ี
ปลอดภัยเดินทาง
สะดวกและการเกิด
อุบัติเหตุจากการสัญจร
ลดลง 
 

ปรับปรุงผิวถนน
ลูกรัง ระหว่างบ้าน
ยางเปา ม. 14  
ต าบลอมก๋อย ถึง
บ้านแม่โขง ม. 2 
ต าบลนาเกียน  
อ าเภออมก๋อย 
จังหวัดเชียงใหม่ 

2,700,000 - - - - ปัญหาการ
คมนาคมขนส่ง
ลดลง 

ประชาชนของท้ัง
สองต าบลมีถนนท่ีใช้
ในการสัญจรท่ี
สะดวก และ
อุบัติเหตุลดลง 

อบจ./ 
กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง ระหว่างบ้าน
ยางเปา ม.14  ต.อมก๋อย  
ถึง บ้านแม่โขง ม. 2        
ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.
เชียงใหม่ 

เพื่อให้ประชาชนของท้ัง
สองต าบลได้ใช้ถนนท่ี
ปลอดภัยเดินทาง
สะดวกและการเกิด
อุบัติเหตุจากการสัญจร
ลดลง 
 

 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ระหว่างบ้าน ยางเปา 
ม. 14  ต าบลอม
ก๋อย ถึงบ้านแม่โขง 
ม. 2 ต าบลนาเกียน  
อ าเภออมก๋อย 
จังหวัดเชียงใหม่ 

2,000,000 - - - - ปัญหาการ
คมนาคมขนส่ง
ลดลง 

ประชาชนของท้ัง
สองต าบลมีถนนท่ีใช้
ในการสัญจรท่ี
สะดวก และ
อุบัติเหตุลดลง 

อบจ./ 
กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ระหว่างบ้านแม่ต๋อม หมู่ท่ี 
5  ต.อมก๋อย  ถึง บ้านพุย 
หมู่ 7  ต.บ่อหลวง อ.ฮอด 
จ.เชียงใหม่ 

เพื่อให้ประชาชนของท้ัง
สองต าบลได้ใช้ถนนท่ี
ปลอดภัยเดินทาง
สะดวกและการเกิด
อุบัติเหตุจากการสัญจร
ลดลง 
 

 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
ระหว่างบ้านแม่ต๋อม 
หมู่ท่ี 5  ต.อมก๋อย  
ถึง บ้านพุย หมู่ 7  
ต.บ่อหลวง อ.ฮอด 
จ.เชียงใหม่ 

500,000 2,000,000 - - - ปัญหาการ
คมนาคมขนส่ง
ลดลง 

ประชาชนของท้ัง
สองต าบลมีถนนท่ีใช้
ในการสัญจรท่ี
สะดวก และ
อุบัติเหตุลดลง 

อบจ./ 
กองช่าง 
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1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1     ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  แผนงาน     เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่าง
บ้านผาปูนดง ม.16 ต.อม
ก๋อย ถึง บ้านสงินเหนือ ม.
13  ต.นาเกียน อ.อมก๋อย 
จ.เชียงใหม่ 

เพื่อให้ประชาชนของท้ัง
สองต าบลได้ใช้ถนนท่ี
ปลอดภัยเดินทาง
สะดวกและการเกิด
อุบัติเหตุจากการสัญจร
ลดลง 
 

 ก่อสร้างก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ระหว่างบ้านผาปูนดง 
ม.16 ต.อมก๋อย ถึง 
บ้านสงินเหนือ ม.13  
ต.นาเกียน อ.อมก๋อย 
จ.เชียงใหม่ 

500,000 - - - - ปัญหาการ
คมนาคมขนส่ง
ลดลง 

ประชาชนของท้ัง
สองต าบลมีถนนท่ีใช้
ในการสัญจรท่ี
สะดวก และ
อุบัติเหตุลดลง 

อบจ./ 
กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่าง
บ้านตุงติง ม.11 ต.อมก๋อย 
ถึง บ้านหนองอึ่ง ม.5 ต.นา
เกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 

เพื่อให้ประชาชนของท้ัง
สองต าบลได้ใช้ถนนท่ี
ปลอดภัยเดินทาง
สะดวกและการเกิด
อุบัติเหตุจากการสัญจร
ลดลง 
 

 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ระหว่าง
บ้านตุงติง ม.11 ต.
อมก๋อย ถึง บ้าน
หนองอึ่ง ม.5 ต.นา
เกียน   อ.อมก๋อย จ.
เชียงใหม่ 

500,000 - - - - ปัญหาการ
คมนาคมขนส่ง
ลดลง 

ประชาชนของท้ัง
สองต าบลมีถนนท่ีใช้
ในการสัญจรท่ี
สะดวก และ
อุบัติเหตุลดลง 

อบจ./ 
กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ระหว่างบ้านยางแก้ว หมู่ท่ี 
10  ต. อมก๋อย  ถึง บ้าน
ยางครก ต.ยางเปียง อ.อม
ก๋อย จ.เชียงใหม่ 

เพื่อให้ประชาชนของท้ัง
สองต าบลได้ใช้ถนนท่ี
ปลอดภัยเดินทาง
สะดวกและการเกิด
อุบัติเหตุจากการสัญจร
ลดลง 
 

 ก่อสร้างถนน คสล. 
ระหว่างบ้านยาง
แก้ว หมู่ท่ี 10  ต. 
อมก๋อย  ถึง บ้าน
ยางครก ต.ยางเปียง 
อ.อมก๋อย จ.
เชียงใหม่ 

- 2,000,000 - - - ปัญหาการ
คมนาคมขนส่ง
ลดลง 

ประชาชนของท้ัง
สองต าบลมีถนนท่ีใช้
ในการสัญจรท่ี
สะดวก และ
อุบัติเหตุลดลง 

อบจ./ 
กองช่าง 
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1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1     ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงาน     เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ระหว่างบ้านตุงลอย หมู่ท่ี 
4  ต. อมก๋อย  ถึง บ้าน
หน่องอึ่ง ต.นาเกียน อ.อม
ก๋อย จ.เชียงใหม่ 

เพื่อให้ประชาชนของท้ัง
สองต าบลได้ใช้ถนนท่ี
ปลอดภัยเดินทาง
สะดวกและการเกิด
อุบัติเหตุจากการสัญจร
ลดลง 
 

 ก่อสร้างถนน คสล. 
ระหว่างบ้านตุงลอย 
หมู่ท่ี 4  ต. อมก๋อย  
ถึง บ้านหน่องอึ่ง ต.
นาเกียน อ.อมก๋อย 
จ.เชียงใหม่ 

- - 2,000,000 - - ปัญหาการ
คมนาคมขนส่ง
ลดลง 

ประชาชนของท้ัง
สองต าบลมีถนนท่ีใช้
ในการสัญจรท่ี
สะดวก และ
อุบัติเหตุลดลง 

อบจ./ 
กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ระหว่างบ้านยองแหละ หมู่
ท่ี 15  ต. อมก๋อย  ถึง บ้าน
ขุนตื่น ต.สบโขง อ.อมก๋อย 
จ.เชียงใหม่ 

เพื่อให้ประชาชนของท้ัง
สองต าบลได้ใช้ถนนท่ี
ปลอดภัยเดินทาง
สะดวกและการเกิด
อุบัติเหตุจากการสัญจร
ลดลง 

 ก่อสร้างถนน คสล. 
ระหว่างบ้านยอง
แหละ หมู่ท่ี 15  ต. 
อมก๋อย  ถึง บ้าน
ขุนตื่น ต.สบโขง อ.
อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 

500,000 - - 2,000,000 - ปัญหาการ
คมนาคมขนส่ง
ลดลง 

ประชาชนของท้ัง
สองต าบลมีถนนท่ีใช้
ในการสัญจรท่ี
สะดวก และ
อุบัติเหตุลดลง 

อบจ./ 
กองช่าง 

9 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยหินคลุกบดอัดแน่น 
บ้านแม่ต๋อมบน หมู่ท่ี 13 
ต าบลอมก๋อย ถึง บ้านแม่
ลาย ต าบลบ่อหลวง อ าเภอ
ฮอด จ.เชียงใหม่ 

เพื่อให้ประชาชนของท้ัง
สองต าบลได้ใช้ถนนท่ี
ปลอดภัยเดินทาง
สะดวกและการเกิด
อุบัติเหตุจากการสัญจร
ลดลง 

 ปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยหินคลุกบดอัด
แน่น บ้านแม่ต๋อม
บน หมู่ที่ 13 
ต าบลอมก๋อย ถึง 
บ้านแม่ลาย ต าบล
บ่อหลวง อ าเภอ
ฮอด จ.เชียงใหม่ 

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ปัญหาการ
คมนาคมขนส่ง
ลดลง 

ประชาชนของท้ัง
สองต าบลมีถนนท่ีใช้
ในการสัญจรท่ี
สะดวก และ
อุบัติเหตุลดลง 

อบจ./ 
กองช่าง 
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1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1     ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงาน     เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

10 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยหินคลุกบดอัดแน่น 
บ้านแม่อ่างขาง หมู่ท่ี 6 
ต าบลอมก๋อย ถึง บ้านพุย 
หมู่ท่ี 7 ต าบลบ่อหลวง 
อ าเภอฮอด จ.เชียงใหม่ 

เพื่อให้ประชาชนของท้ัง
สองต าบลได้ใช้ถนนท่ี
ปลอดภัยเดินทาง
สะดวกและการเกิด
อุบัติเหตุจากการสัญจร
ลดลง 

 ปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยหินคลุกบดอัด
แน่น บ้านแม่อ่าง
ขาง หมู่ที่ 6 ต าบล
อมก๋อย ถึง บ้านพุย 
หมู่ที่ 7 ต าบลบ่อ
หลวง อ าเภอฮอด 
จ.เชียงใหม่ 

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ปัญหาการ
คมนาคมขนส่ง
ลดลง 

ประชาชนของท้ัง
สองต าบลมีถนนท่ีใช้
ในการสัญจรท่ี
สะดวก และ
อุบัติเหตุลดลง 

อบจ./ 
กองช่าง 

11 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยหินคลุกบดอัดแน่น 
บ้านยางแก้ว หมู่ท่ี 10 
ต าบลอมก๋อย ถึง บ้านยาง
ครก หมู่ท่ี 7 ต าบลยาง
เปียง อ าเภออมก๋อย จ.
เชียงใหม่ 

เพื่อให้ประชาชนของท้ัง
สองต าบลได้ใช้ถนนท่ี
ปลอดภัยเดินทาง
สะดวกและการเกิด
อุบัติเหตุจากการสัญจร
ลดลง 

 ปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยหินคลุกบดอัด
แน่น บ้านยางแก้ว 
หมู่ที่ 10 ต าบลอม
ก๋อย ถึง บ้านยาง
ครก หมู่ที่ 7 ต าบล
ยางเปียง อ าเภออม
ก๋อย จ.เชียงใหม่ 

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ปัญหาการ
คมนาคมขนส่ง
ลดลง 

ประชาชนของท้ัง
สองต าบลมีถนนท่ีใช้
ในการสัญจรท่ี
สะดวก และ
อุบัติเหตุลดลง 

อบจ./ 
กองช่าง 

12 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยหินคลุกบดอัดแน่น 
บ้านตุงติง หมู่ท่ี 11 ต าบล
อมก๋อย ถึง บ้านหนองอึ่ง
เหนือ ต าบลนาเกียน 
อ าเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่ 

เพื่อให้ประชาชนของท้ัง
สองต าบลได้ใช้ถนนท่ี
ปลอดภัยเดินทาง
สะดวกและการเกิด
อุบัติเหตุจากการสัญจร
ลดลง 

 ปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยหินคลุกบดอัด
แน่น บ้านตุงติง หมู่
ที่ 11 ต าบลอม
ก๋อย ถึง บ้านหนอง
อ่ึงเหนือ ต าบลนา
เกียน อ าเภออม
ก๋อย จ.เชียงใหม่ 

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ปัญหาการ
คมนาคมขนส่ง
ลดลง 

ประชาชนของท้ัง
สองต าบลมีถนนท่ีใช้
ในการสัญจรท่ี
สะดวก และ
อุบัติเหตุลดลง 

อบจ./ 
กองช่าง 

 
 



แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  ห น้ า  | 75 
 

 

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1     ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงาน     เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผา
ปูนดง หมู่ท่ี 16 ต าบลอม
ก๋อย ถึง บ้านขุนตื่น หมู่ท่ี  
4 ต าบลสบโขง อ าเภออม
ก๋อย จ.เชียงใหม่ 

เพื่อให้ประชาชนของท้ัง
สองต าบลได้ใช้ถนนท่ี
ปลอดภัยเดินทาง
สะดวกและการเกิด
อุบัติเหตุจากการสัญจร
ลดลง 

ก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านผาปูนดง หมู่ที่ 
16 ต าบลอมก๋อย 
ถึง บ้านขุนต่ืน หมู่
ที่ 4 ต าบลสบโขง 
อ าเภออมก๋อย จ.
เชียงใหม่ 

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ปัญหาการ
คมนาคมขนส่ง
ลดลง 

ประชาชนของท้ัง
สองต าบลมีถนนท่ีใช้
ในการสัญจรท่ี
สะดวก และ
อุบัติเหตุลดลง 

อบจ./ 
กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่
ต๋อมใต้ หมู่ท่ี 5 ต าบลอม
ก๋อย ถึง บ้านแม่ลายเตียน
อาง ต าบลบ่อหลวง อ าเภอ
ฮอด จ.เชียงใหม่ 

เพื่อให้ประชาชนของท้ัง
สองต าบลได้ใช้ถนนท่ี
ปลอดภัยเดินทาง
สะดวกและการเกิด
อุบัติเหตุจากการสัญจร
ลดลง 

ก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแม่ต๋อมใต้ หมู่
ที่ 5 ต าบลอมก๋อย 
ถึง บ้านแม่ลาย
เตียนอาง ต าบลบ่อ
หลวง อ าเภอฮอด 
จ.เชียงใหม่ 

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ปัญหาการ
คมนาคมขนส่ง
ลดลง 

ประชาชนของท้ัง
สองต าบลมีถนนท่ีใช้
ในการสัญจรท่ี
สะดวก และ
อุบัติเหตุลดลง 

อบจ./ 
กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านยองกือ หมู่ท่ี 8 ต าบล
อมก๋อย 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ถนนท่ีปลอดภัยเดินทาง
สะดวกและการเกิด
อุบัติเหตุจากการสัญจร
ลดลง 

 ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านยองกือ  หมู่ท่ี 
8 ต าบลอมก๋อย 

- 2,000,000 - - - ปัญหาการ
คมนาคมขนส่ง
ลดลง 

ประชาชนของท้ัง
สองต าบลมีถนนท่ีใช้
ในการสัญจรท่ี
สะดวก และ
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านขุน หมู่ท่ี 20 ต าบล 
อมก๋อย 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ถนนท่ีปลอดภัยเดินทาง
สะดวกและการเกิด
อุบัติเหตุจากการสัญจร
ลดลง 

 ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านขุน หมู่ท่ี 20 
ต าบลอมก๋อย 

- 2,000,000 - - - ปัญหาการ
คมนาคมขนส่ง
ลดลง 

ประชาชนของท้ัง
สองต าบล   
มีถนนท่ีใช้ในการ
สัญจรท่ีสะดวก และ
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 
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1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1     ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงาน     เคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านแม่อ่างขาง หมู่ท่ี 6 
ต าบลอมก๋อย 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ถนนท่ีปลอดภัยเดินทาง
สะดวกและการเกิด
อุบัติเหตุจากการสัญจร
ลดลง 
 

 ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านแม่อ่างขาง หมู่
ท่ี 6 ต าบลอมก๋อย 

- - 2,000,000 - - ปัญหาการ
คมนาคมขนส่ง
ลดลง 

ประชาชนของท้ัง
สองต าบล   
มีถนนท่ีใช้ในการ
สัญจรท่ีสะดวก และ
อุบัติเหตุลดลง 
 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านผาปูนดง หมู่ท่ี 16 
ต าบลอมก๋อย 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ถนนท่ีปลอดภัยเดินทาง
สะดวกและการเกิด
อุบัติเหตุจากการสัญจร
ลดลง 
 

 ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านผาปูนดง หมู่ท่ี 
16 ต าบลอมก๋อย 

- - - 2,000,000 - ปัญหาการ
คมนาคมขนส่ง
ลดลง 

ประชาชนของท้ัง
สองต าบล   
มีถนนท่ีใช้ในการ
สัญจรท่ีสะดวก และ
อุบัติเหตุลดลง 
 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า
ขนาดใหญ่ หมู่ท่ี 2 ,3 , 9 

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ า
ใช้ในการท าการเกษตร
ได้อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างอ่างเก็บ
น้ าขนาดใหญ่  
หมู่ท่ี 2 ,3 , 9 

๑,0๐๐,๐๐๐ ๑,0๐๐,๐๐๐ ๑,0๐๐,๐๐๐ ๑,0๐๐,๐๐๐ ๑,0๐๐,๐๐๐ ปัญหาน้ าไม่
เพียงพอลดลง 

ประชาชนได้มีน้ าใช้
เพื่อท าการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  ห น้ า  | 77 
 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย  อ าเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์ 

งบประมาณ 
หน่วยงานท่ีรับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

๑ บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาโต๊ะพับอเนกประสงค์ โดยมีคุณลักษณะ
ดังน้ี 
๑) หน้าโต๊ะผิวเคลือบโพเมก้า 
๒) หน้าโต๊ะท าจากไม้อัด 
๓) ปิดขอบหน้าโต๊ะด้วยแผ่นความร้อน หนา ๑ มม. 
๔) มีเหล็กคาดรับน้ าหนักหน้าโต๊ะ 
๕) ขาโต๊ะชุบโครเมี่ยม 
๖) ขาโต๊ะพับได้และมีปุ่มปรับระดับ 

- - - 20,000 - ส านักปลัด 
 

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถบรรทุกน้ า โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
1) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
2) จุน้ าได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร 
3) น้ าหนักของรถรวมน้ าหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่
ต่ ากว่า 12,000 กิโลกรัม 
4) เป็นราคาพร้อมป๊ัมและอุปกรณ์ 

-  2,200,000 - 2,200,000 - ส านักปลัด 
 

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะโฟวิล) โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
1) เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 สูบ ปริมาตรกระบอกสูบไม่
น้อยกว่า 2,400 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน 
2) ประตูมีด้านหลัง ปิด – เปิด ส าหรับยกเตียง
ผู้ป่วยเข้า – ออก 
3) มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า 2 ท่อ ท่ีแขวน
น้ าเกลือ 
4) ห้องพยาบาลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ 
5) มีวิทยุคมนาคม VHF/FM 25 วัตต์พร้อมอุปกรณ์ 

1,250,000 - - - - ส านักปลัด 
 

 

แบบ ผ. 03 
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์ 

งบประมาณ 
หน่วยงานท่ีรับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุง
ตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลัด 
กองช่าง 

 
5 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถบรรทุก (ดีเซล) พร้อมหลังคา ขนาด 1 ตัน 
ขับเคล่ือน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,700 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
110 กิโลวัตต์  แบบธรรมดา  มีน้ าหนักบรรทกุ 
ไม่ต่ ากว่า 1 ตัน เป็น รถช่วงยาว  เป็นกระบะ
ส าเร็จรูป เป็น ราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ 

- - 800,000 - - ส านักปลัด 

6 การเกษตร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เคร่ืองพ่นฝอยละเอียด ulv  จ านวน 1 เคร่ือง โดย
มีรายละเอียดตามเกณฑ์ราคามาตรฐาน 

100,000 100,000 - 100,000 100,000 ส านักปลัด 
 

7 การเกษตร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง  จ านวน 2 เคร่ือง โดย
มีรายละเอียดตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

- 9,500 - 19,000 - ส านักปลัด 
 

8 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

เคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 
วัตต์ จ านวน 20 เคร่ือง โดยมีรายละเอียดตาม
เกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

- 240,000 - - 240,000 ส านักปลัด 
 

9 งานสาธารณสุข 
 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การแพทย์ 

เคร่ืองวัดความดันโลหิต แบบตั้งพื้น จ านวน 3 ชุด  
โดยมีรายละเอียดตามเกณฑ์ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 

25,000 - 25,000 - - ส านักปลัด 
 

10 งานสาธารณสุข 
 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การแพทย์ 

ชุดอุปกรณ์ล าเลียงขนย้ายผู้ป่วยพื้นฐาน จ านวน 1 
ชุด   

15,000 - 15,000 - - ส านักปลัด 
 

11 งานสาธารณสุข 
 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การแพทย์ 

ชุดล็อคศีรษะ Head immobilizer จ านวน 1 ชุด   5,000 - 5,000 - - ส านักปลัด 
 

12 งานสาธารณสุข 
 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การแพทย์ 

เคร่ืองวัดความดันโลหิต แบบตั้งพื้น จ านวน 3 ชุด  
โดยมีรายละเอียดตามเกณฑ์ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 

25,000 - 25,000 - - ส านักปลัด 
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์ 

งบประมาณ 
หน่วยงานท่ีรับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

14 งานสาธารณสุข 
 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การแพทย์ 

ชุดอุปกรณ์ล าเลียงขนย้ายผู้ป่วยพื้นฐาน จ านวน 1 
ชุด   

15,000 - 15,000 - - ส านักปลัด 
 

15 งานสาธารณสุข 
 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การแพทย์ 

ชุดล็อคศีรษะ Head immobilizer จ านวน 1 ชุด   5,000 - 5,000 - - ส านักปลัด 
 

16 งานสาธารณสุข 
 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การแพทย์ 

ชุดกระดานรองหลังชนิดยาว เข็มขัดแบบ Safety 
Belt 3 เส้น จ านวน 1 ชุด   

6,000 - 6,000 - - ส านักปลัด 
 

17 งานสาธารณสุข 
 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การแพทย์ 

เฝือกดามคอชนิดแข็งแบบปรับระดับได้ส าหรับ
ผู้ใหญ่ และเด็ก  จ านวน 1 ชุด   

3,000 - 3,000 - - ส านักปลัด 
 

18 งานสาธารณสุข 
 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การแพทย์ 

เฝือกกลมสุญญากาศชนิดบางส่วน  จ านวน 1 ชุด   15,000 - 15,000 - - ส านักปลัด 
 

19 งานสาธารณสุข 
 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การแพทย์ 

อุปกรณ์ดามหลังชนิดส้ัน KED  จ านวน 1 ชุด   7,000 - 7,000 - - ส านักปลัด 
 

20 งานสาธารณสุข 
 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การแพทย์ 

อุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมือบีบ ส าหรับผู้ใหญ่และ
ส าหรับเด็ก  จ านวน 1 ชุด   

10,000 - 10,000 - - ส านักปลัด 
 

21 งานสาธารณสุข 
 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การแพทย์ 

ชุดช่วยชีวิตฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ครบชุด  จ านวน 1 
ชุด   

70,000 - 70,000 - - ส านักปลัด 
 

22 บริหำรงำนท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำ
วิทยุ  

พัดลมอุตสำหกรรม ขนำด ๒๒ น้ิว แบบตั้งบนทรง
สูง จ ำนวน ๓ ตัว 

- ๙,๐๐๐ - - - ส านักปลัด 
 

23 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  

พัดลม (แบบติดผนัง) จ านวน ๒๐ ตัว  
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังน้ี 
- เป็นผัดลมติดผนัง จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด 

- ๕๐,๐๐๐ - - - กองการศึกษา 

24 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น  เคร่ืองสูบน้ าบาดาล (Submersible)ขนาด ๑ 
แรงม้า ๑ เฟส (๐.๗๕ KW) จ านวน ๑ ชุด มี
ประสิทธิภาพสะดวก ทันสมัย เหมาะสม เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน 

- ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ - กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี พ.ศ. 2561 – 2565  ห น้ า  | 80 
 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์ 

งบประมาณ 
หน่วยงานท่ีรับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

25 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น  เคร่ืองสูบน้ าบาดาล (Submersible)ขนาด ๑ 
แรงม้า ๑ เฟส (๐.๗๕ KW) จ านวน ๑ ชุด มี
ประสิทธิภาพสะดวก ทันสมัย เหมาะสม เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน 

- ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ - กองช่าง 

26 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น  เคร่ืองสูบน้ าบาดาล (Submersible)ขนาด ๑.๕ 
แรงม้า ๑ เฟส (๑.๑KW) จ านวน ๒ ชุด มี
ประสิทธิภาพสะดวก ทันสมัย เหมาะสม เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน 

- ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ - กองช่าง 

27 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น  เคร่ืองสูบน้ าบาดาล (Submersible)ขนาด ๒ 
แรงม้า ๑ เฟส (๑.๕ KW) จ านวน ๒ ชุด มี
ประสิทธิภาพสะดวก ทันสมัย เหมาะสม เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน 

- ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ - กองช่าง 

28 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น  เคร่ืองสูบน้ าบาดาล (Submersible)ขนาด ๓ 
แรงม้า ๑ เฟส (๒.๒ KW) จ านวน ๑ ชุด มีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพสะดวก ทันสมัย เหมาะสม เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน 

- ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ - กองช่าง 

29 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น  ประแจคอม้า ชนิดขาเดียว ขนาด ๑๔ น้ิว  จ านวน 
1 ชุด  

- ๔,๐๐๐ - - - กองช่าง 

30 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น  ประแจคอม้า ชนิดขาเดียว ขนาด ๑๘ น้ิว  จ านวน 
1 ชุด 

- ๕,๐๐๐ - - - กองช่าง 

31 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง 

เพื่อจัดซื้อแบบหล่อลูกปืนทรงเหล่ียม (cube) 
ขนาด 15x15x15 ซม. ท าด้วยเหล็กหล่อ (๑ชุด 
มี ๓ แบบหล่อ พร้อมเหล็กกระทุ้ง ๑ อัน) จ านวน 
1 ชุด 

- ๑๐,๐๐๐ - - - กองช่าง 

32 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง  

เพื่อจัดซื้อ แบบหล่อปูน ทรงกระบอก (cylinder) 
ขนาด 15x30 ซม. ท าด้วยเหล็กหล่อ (๑ ชุด มี ๓ 
แบบ หล่อ พร้อมเหล็กกระทุ้ง ๑ อัน ) จ านวน 1 
ชุด 

- ๑๒,๐๐๐ - - - กองช่าง 
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์ 

งบประมาณ 
หน่วยงานท่ีรับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

33 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ ล้อวัดระยะทาง (Top measure) รุ่น TM12 
ขนาดเส้นรอบวงล้อไม่ต่ ากว่า 1 เมตรขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางวงล้อ ไม่ต่ ากว่า 32 ซม.  ด้ามพับ
เก็บได้ 2 ท่อน แสดงผลวัดรยะทางได้ 9,999.99 
เมตร จ านวน 1 ชุด  

- ๑๕,๐๐๐ - - - กองช่าง 

34 รักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น  เพื่อจัดซื้อเล่ือยยนต์ ขนาด ๕.๓ แรงม้า จ านวน ๑ 
เคร่ือง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสะดวก ทันสมัย 
เหมาะสม เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

- ๕๐,๙๐๐ - - - ส านักปลัด 

35 รักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น  เพื่อจัดซื้อ เคร่ืองตังถ่าง จ านวน 1 ชุด เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

- ๑๕๐,๐๐๐ - - - ส านักปลัด 

36 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เต็นท์อเนกประสงค์ แบบพับได้ ขนาด 3 * 3 
เมตร จ านวน 10 ตัว จัดหาโดยสืบราคาจาก
ท้องตลาด 

- 30,000 - 30,000 - ส านักปลัด 

37 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

ตู้ล าโพงอเนกประสงค์ ขนาด 10 น้ิว พร้อม
อุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด จัดหาโดยสืบราคาจาก
ท้องตลาด 

- 6,000 - 6,600 - ส านักปลัด 

38 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

ตู้ล าโพงอเนกประสงค์ ขนาด 15 น้ิว พร้อม
อุปกรณ์ จ านวน 2 ชุด จัดหาโดยสืบราคาจาก
ท้องตลาด 

- 30,000 - 30,000 - ส านักปลัด 

39 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

กล้องดิจิตอล พร้อมไมค์ไวเลต และอุปกรณ์ครบชุด -
- ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล  
- มีระบบแฟลชในตัว 
- สามารถถอดเปล่ียนส่ือบันทึกข้อมูลได้อย่าง
สะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปล่ียน  
- สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ได้ 
- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง 
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด 

- 27,000 - - - ส านักปลัด 
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล                       

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 

 

 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒     
ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ท้ังนี้  แผนพัฒนาท้องถ่ินจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่ บ้านหรือ  
แผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดข้ึน ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถ่ินระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  
ทบทวน  หรือเปล่ียนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดไปใช้เป็น
แนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ท่ีมีประสิทธิภาพในท้อง ถ่ินได้อย่าง
แท้จริง  เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาท้องถ่ินให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถ่ิน   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินให้
สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  เ พ่ือน าไปสู่การ  บูรณาการร่ วมกัน ใ ห้เกิดความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเช่ือมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับท่ี ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการ
ติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  ๓)   พ.ศ. 
๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซ่ึง เป็นส่วน
หนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  
รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  
๒๕๖๒  เร่ือง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ดังนี้     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
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 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๒๐ 

๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 

     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วิสัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ี
ได้ 

๑. ข้อมูลสภาพท่ัวไป
และข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(๑) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของท่ีดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของ
ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกต้ัง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกต้ัง 
ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยา
เสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประศุสัตว์ 
การบริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณี 
และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินหรือการใช้ข้อมูลจปฐ. (๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุม
ประชาคมท้องถ่ินโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ 
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถ่ินตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(๓)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ี
ได้ 

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(๑) การวิเคราะห์ท่ีควบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน รวมถึงความ
เช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของ
การบังคับใช้ สภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือส่ิงท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจส่งผล
ต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-
Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม
ของท้องถ่ิน ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมของท้องถ่ิน และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

๓.๔ วิสัยทัศน์ 
 

วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องการจะ
เป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพท่ีเป็น
ลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

 
แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือส่ิงท่ีต้องท าตามอ านาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึง
ความชัดเจนในส่ิงท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได้ 

๓.๕ กลยุทธ์ 
 
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
 
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
๓.๙ ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์
ในภาพรวม 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดข้ึน มุ่งหมายส่ิงหนึ่งส่ิงใดท่ีชัดเจน 

(๕)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนท่ีจริง ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนา
ท้องถ่ินในแผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยง
ดังกล่าว 

(๕)  

ความเช่ือมโยงองค์รวมท่ีน าไปสู่การพัฒนาท้องถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  จะต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ินเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณา
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เร่ือง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 

๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 

๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง  (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งค่ัง  
            ย่ังยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าท่ีจะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน 
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แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได้ 

1. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน ( ใ ช้การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis) /Global Demand และ Trend ปัจจัย
และสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม) 

10  

๒. การ
ประเมินผลการ
น าแผนพัฒนา
ท้องถ่ินไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมท่ีมีตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามท่ีต้ังเป้าหมายเอาไ ว้หรือไม่จ านวนท่ี
ด าเนินการจริงตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนท่ีไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  ของการพัฒนาท้อง ถ่ินตามอ านาจ
หน้าท่ีท่ีได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีด าเนินการในเชิงปริมาณ 
(Qualitative) 

10  

๓. การ
ประเมินผลการ
น าแผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคๆ มาใ ช้เ พ่ือ
วัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ีด าเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงต่อความต้องการ
ของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม ่ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม่ ส่ิงของ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การ
ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึงเป็นไปตามหลักประสิทธิผล ( Effectiveness)  ผลการปฏิบัติ
ราชการตามท่ีบรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามท่ีไ ด้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้อง ถ่ินโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand ( Demand Analysis) /Global Demand/Trend หรือห ลักกา รบูรณากา ร 
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีพ้ินท่ีติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน 
หลักประชารัฐ 

๑๐  

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของช่ือโครงการ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
และด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี
ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนา
อะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความ
เป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การ
ต้ังงบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพท่ีอยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถ
ระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน 
และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน เร่ิมต้นในช่วงเวลาใด
และจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอก
ชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได้ 

๕.๔ โครงการมี
ความสอดคล้อง
กับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การ
พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (๖) การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน 

(๕)  

๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ โดย (๑) ยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน ๕ ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่ง ขันและการหลุดพ้นกับดัก
รายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเล่ือมล้ าทางสังคม (๔) การรอง รับการ
เช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(๕)  

๕.๖ โครงการมี
ความสอดคล้อง 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based 
Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปล่ียนจากการ
ผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคล่ือนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) 
เปล่ียนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติม
เต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและ
พัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยี ชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีได้ก าเนิด
ข้ึน เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาท้องถ่ินเสมือนหนึ่งการขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไม่
สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้ โครงการพัฒนาท้อง ถ่ินต้องเป็น
โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได้ก าหนดข้ึนเป็นปัจจุบัน 

(๕)  

๕.๘ โครงการ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้
ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งค่ัง 
ย่ังยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการท่ีด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชนด าเนินการเองหรือร่วม
ด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการท่ีประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิด
ความย่ังยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะให้ท้องถ่ินมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เป็นท้องถ่ินท่ีพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕)  

๕.๙ งบประมาณ
มีความสอดคล้อง
กับเป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการจัดท าโครงการ
ได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ ( Effciency)  (๓)  ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕)  

๕.๑๐ มีการ
ประมาณการ
ราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทาง
ช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้อง ถ่ิน มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได้ 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และ
ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

มีการก า หนดตัวช้ี วัดผลง าน  ( Key Performancy Indicator : KPI)  ท่ี สามา รถ วัดไ ด้ 
(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency)  ไ ด้ เช่น 
การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ท่ี
เกิดท่ีส่ิงท่ีได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(๕)  

๕.๑๒ ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลท่ีได้รับเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนาซ่ึงสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ การได้ผลหรือผลท่ีเกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึง ถึง  (๑)  มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความส าเร็จได้ 
(๓) ระบุส่ิงท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติ
ได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕)  

รวม 100  
 
 
 

 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก็เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือใน

การพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถ่ินให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการ
ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถ่ิน  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  ว่าเกิดผลท้ังในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซ่ึงสามารถวัดผลได้ท้ังเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 
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การวางแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ได้ก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ยุทธศาสตร์ 
อปท.  

ในเขตจังหวัด 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

๑. ด้ำนกำร
บริหำรรำชกำร
ให้มี
ประสิทธิภำพ
คุณภำพตำม
หลักธรรมมำภิ
บำล 

        

  

๒. ด้ำนกำรลด
ควำมเหล่ือมล้ ำ
ทำงสังคมและ
พัฒนำคุณภำพ
ชีวิตประชำชน 

        

  

๓.  ด้ำนกำร
พัฒนำด้ำน
กำรเกษตร 
เศรษฐกิจ 
อุตสำหกรรม 

        

  

๔.  ด้ำนกำร
พัฒนำด้ำน
ทรัพยำกรและ
ส่ิงแวดล้อม 

        

  

รวม           
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สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 
ล าดับ
ท่ี 

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการท่ีสามารถด าเนินการได้ (.......... โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปี 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 
๑ บรรจุในแผนพัฒนำท้องถ่ิน     

   

๒ ต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณ   
๓ จำกเงินสะสม   
๔ จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

- ข้อบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สำมำรถด ำเนินกำรได้ 
- ข้อบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 

  

 
      (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังน้ี 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน 

(ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
   
 
 

 

(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  อันได้แก่  ภัยแล้ง  วาตะภัย  น้ า

ท่วม  อัคคีภัย  ท่ีเกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนท่ี  เกิดความเสียหายท้ังชีวิตและทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือพิจารณา
วางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือ
ต่างๆ  จัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เพ่ือสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

  (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดท่ีเกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ท่ีส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิตประชาชน  และ
สัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซ่ึงได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ท่ีเกิดข้ึนกับเด็กๆ    โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ ไข
ปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนท่ีระงับการเกิดโรคระบาด  การท าลาย  การรักษา   

  (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้น้อย มีหนี้สินเยอะ  
ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เก่ียวกับการประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  
ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดต้ัง ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพ่ือมีรายได้   

  (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพ้ืนท่ียังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงานว่ามี ผู้ติดยา
เสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพ้ืนท่ีค้นหา  การรณรงค์ป้องกัน  การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบ
ถึงโทษของยาเสพติด  

  (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เส้นทาง
การคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนล่ืน เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน 
เส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท าแผนงาน โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอ
สนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน   

 

๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินใน
อนาคต 
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(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนท่ีในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาท่ีจะต้อง
ด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณี  กีฬา  สถานท่ีผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม  การเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/

ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – บริโภค  ด้านทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ 
ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  
ซ่ึงงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
   (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  ปัญหาต่างๆ 
ท่ีถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดยประชาคมท้อง ถ่ิน  ซ่ึงมีหลายภาคส่วน  
ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน  สมาชิกสภาท้อง ถ่ิน  ผู้น าหมู่ บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  ประชาชนท่ัวไป ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเ ข้า
แผนพัฒนาท่องถ่ินต่อไป  กรณีโครงการท่ีเกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 
   (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาท่ีผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้แก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนได้ในหลายเร่ือง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  ประชาชนมีความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาท่ี
จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านส่ิงแวดล้อมท่ียังมีการเผาหญ้า อ้อย ตอข้าวในช่วงเวลาเก็บเก่ียว  การเล้ียงสัตว์ วัว  ควาย หมู  ท่ีส่ง
กล่ินเหม็นร าคาญ  การพนันท่ียังมีในพ้ืนท่ี  เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ  ผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีท่ีผ่านมา สรุป
ได้ดังนี้ 
  

ล าดับท่ี โครงการ 
งบประมาณ 
ท่ีด าเนินการ 

๑ โครงการจัดท าทะเบียนแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินต าบลวังโพธ์ิ 198,000.00 

๒ โครงการวัน  อปพร.  (22  มีนาคม  ของทุกปี) 10,000.00 

๓ โครงการเสริมสร้างความรู้เก่ียวกับอัคคีภัยและการป้องกันอัคคีภัยแก่ประชาชน 29,700.00 

๔ โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันปราบปรามยาเสพติด 2,350.00 

๕ โครงการต้ังจุดตรวจและบริการประชาชนลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาล
สงกรานต์ 

6,600.00 

๖ จัดซ้ือสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ 90,000.00 

๗ โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน 35,800.00 

๘ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 246,600.00 

๙ โครงการวันเด็กแห่งชาติ 8,500.00 

๑๐ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 20,000.00 

๑๑ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว 19,820.00 

๑๒ โครงการฝึกทักษะอาชีพให้กับประชาชน 30,000.00 

๑๓ โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับผู้น าชุมชนและประชาชน 250,000.00 

๑๔ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ต าบลวังโพธ์ิ 119,856.00 

๑๕ โครงการวันปีใหม่ไทยผู้สูงวัยช่ืนบาน 36,000.00 

๑๖ โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 16,200.00 
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ล าดับท่ี โครงการ 
งบประมาณ 
ท่ีด าเนินการ 

๑๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยชงโค ม.1 สายไปวัดบ้านห้วยชงโค 400,000.00 

๑๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากส่ีแยกถนนด าไปสายบ้านนายสมาน  หวัง
แอบกลาง  ม.2 บ้านวังโพธ์ิ 

255,000.00 

๑๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายเฉลิม ไปศาลปู่ตา  ม.4 บ้านโนน
ทองหลาง 

359,000.00 

๒๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังแร่  ม.5 68,000.00 

๒๑ โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังท่ีช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อภายในเขตบ้านนา ม.3 420,000.00 

๒๒ โครงการก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ าสาธารณะ 13,800.00 

๒๓ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 15,385.00 

๒๔ โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะท่ีต้นทาง 9,970.00 

 
 

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

 


